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VOORWOORD.

Over de vakbeweging in ons land in het algemeen en over zijn
bestuurders in het bijzonder is in bezettingstijd en ook later veel
gesproken en geschreven. Vooral over die van de moderne vak-
bonden, van het N.V.V. Critici hebben „Schoon Schip!" verordi-
neerd. Zelfs zonder hoor en wederhoor. Over sommigen is het:
„Kruisigt hen!" uitgesproken.
Terecht? Ik waag het, zulks te betwijfelen. In elk geval staat het
mijn inziens wel vast, dat alle gebeurtenissen en handelingen, alle
feitelijkheden en daden lang niet steeds op hun juiste waarde zijn
geschat. Ze zijn teveel losgemaakt van tijd en omstandigheden.
Teveel is aan het uiterlijke, te weinig is aan de innerlijke gezind-
heid en geestesgesteldheid van bestuurders en leden aandacht
geschonken.
Maar daardoor is veel, zijn velen in een verkeerd licht komen te
staan. Het belang van de Nederlandse vakbeweging, van zo groot
belang voor maatschappij en staat, vordert, dat ook eens de keer-
zijde der medaille wordt bekeken. Niet vluchtig en incidenteel,
maar nauwgezet en alzijdig.
Ik wil 'n poging in die richting wagen door publicaties in dit
boekje van mijn herinneringen, gestaafd door feiten en documen-
ten, uit het tijdvak Mei 1940—Mei 1942.
Stonden vele critici te ver van de gebeurtenissen af, tegen mij kan
misschien worden aangevoerd, dat ik er te dicht bij heb gestaan.
Maar in elk geval: ik bevond mij op het schip in de branding, te
midden der bemanning.





Wat aan 10 Mei 1940 voorafging.

In de eerste dagen van September 1939 werd het voor de tweede
maal binnen 25 jaar nacht over landen en volken. De oorlogs-
orkaan brak opnieuw over Europa, al spoedig over de gehele aarde,
los. Ons land bleef er vooreerst acht maanden buiten. Ondanks
oorlog en oorlogsdreiging was het in onze landarbeidersbond nog
één stuk leven en activiteit. Terwijl een actie voor duurtebijslagen
op lonen en steunuitkeringen nog in volle gang was, werden de
ongeveer 300 collectieve arbeidsovereenkomsten in land- en tuin-
bouw, in zuivel- en veenbedrijf practisch alle opgezegd. De ene
bespreking volgde op de andere. De veenarbeiders, eerst in Drente,
later ook in Overijssel, legden in April, toen de toezeggingen der
verveners onvoldoende bleken, de arbeid neer. In het landbouw-
bedrijf der provincie Groningen dreigde een omvangrijke staking.
Als zovaak, stond onze bond ook in deze conflicten tenslotte alleen.
De chr. en kath. veenarbeiders staakten mee, maar tegen hun
hoofdbesturen in. Die beschouwden de stakingen als „wild" en
als „oorlog'!' Ofschoon de Groninger landbouwers de indiening
van tegenvoorstellen weigerden, aanvaardden de chr. en Kath.
hoofdbesturen toch arbitrage op die eenzijdige basis.
De drie centrale landbouw-organisaties, welke tot dusver regel-
matig overleg met de landarbeidersbonden, zelfs over sociale aan-
gelegenheden, van de hand hadden gewezen, bleken thans tot per-
manent contact bereid. Het Centraal Comité voor land- en tuin-
bouw werd gesticht, waarin ik voor onze bond zitting kreeg.
Temidden van al deze drukte maakte de bond zich op voor zijn
congres en tevens voor de herdenking van zijn 40-jarig bestaan.
Het verslag over de jaren 1937, '38 en '39 moest worden geschre-
ven, de lange beschrijvingsbrief worden gereedgemaakt, talloze
afdelings- en kieskring-vergaderingen worden georganiseerd en
bijgewoond, het congres zelf tot in onderdelen worden geregeld.
Tientallen gezellige bijeenkomsten, feestavonden, filmvoorstellin-
gen, alle in het teken staande van het 40-jarig bondsbestaan, von-
den plaats. Als bondsvoorzitter en redacteur van het bondsorgaan
„Verenigt U" nam ik aan dat alles een actief aandeel. Ik voltooide
het gedenkboek: „Veertig jaren Nederlandse Landarbeidersbond",
waarvoor ik in 1939 de bouwstoffen had verzameld, ik stelde het
herdenkingsnummer van Verenigt U samen en ontwierp en regelde
allerlei plannen voor het op 12, 13 en H Mei '40 te Leeuwarden
te houden congres. In deze dagen vatte ik het plan op als 2e Kamer-
lid te bedanken en me verder alleen aan de bond te „geven". In
antwoord op een vraag van het secretariaat der S.D.A.P. berichtte
ik dan ook, dat ik voor de verkiezingen in 1941 geen candidatuur
wenste te aanvaarden.
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Op 7 Mei kreeg ik een telefoontje van den N.V.V.-voorzitter:
„Minister van den Tempel wil je morgen spreken over de veen-
arbeidersstakingen. Ik (Kapers) ga mee". 8 Mei naar Den Haag.
De minister vond, dat de stakingen moesten eindigen. Het Gro-
ninger landbouwconflict mocht geen feit worden. Ik moest daar-
voor zorgen. Ik wees den minister erop, dat ik die bevoegdheid
miste. Bovendien ik wilde in de gegeven omstandigheden daaraan
zonder positieve toezeggingen mijn medewerking niet verlenen.
Immers voor de zoveelste maal waren vanwege het Departement
van Handel, Nijverheid en Landbouw de prijzen van de agrari-
sche producten en van bagger en turf vastgesteld zonder rekening
te houden met de zozeer noodzakelijke verhoging der lonen. Dat
het onderhoud in een erg vriendelijke stemming werd gevoerd en
eindigde, kan ik helaas niet zeggen. „O, ja, dr. van Rhijn, de pas
benoemde minister van landbouw, wil u ook nog graag spreken!"
aldus min. van den Tempel bij het afscheid. Dr. van Rhijn had
het ook over het in Groningerland dreigende conflict. Indien dat
een feit werd, zou de regeering niet aarzelen met afkondiging van
een stakingsverbod en oplegging van verplichte arbitrage ook aan
de landarbeiders. Ik herhaalde, dat niet de landarbeidersbond, maar
de regering door haar prijssteun- en loonpolitiek verantwoordelijk
was voor een eventuele staking.
Toen ik des avonds nog laat naar het bondskantoor ging, lag er
een telegram van Rijksbemiddelaar Bloemers. Hij moest me drin-
gend en spoedeisend spreken. 9 Mei naar Arnhem. Opnieuw lang-
durige, maar op niets uitlopende en daardoor minder prettige be-
sprekingen over de stakingen in Drente en Overijssel en over Gro-
ningerland. De heer Bloemers drong aan op het houden van sta-
kers- en ledenvergaderingen. Hij kon echter geen enkel perspectief
openen.
Het hoofd vol gedachten en vol zorgen ging ik huiswaarts. Eerst
nog naar het bondskantoor. Het herdenkingsnummer van Verenigt
U bleek gereed gekomen. Eveneens het gedenkboek. Precies op
het nippertje. Op weg naar huis, bij de tunnel nabij de Jeremiebrug,
wandelden twee heren. Ik hoorde hen Duits spreken. Door mijn
hoofd vloog de gedachte: „Spionnen? Zal ik de politie waarschu-
wen?" Toen ze zagen, dat ik hen observeerde keerden ze om en
verdwenen in een zijstraat. Om 8 uur was ik thuis. Ik legde de
laatste hand aan de vier toespraken, welke ik te Leeuwarden op
congres en bijeenkomsten voornemens was te houden. Om l uur
naar bed. Ongeveer halfvier maakte een oorverdovend motor-
geronk me wakker. Al spoedig daverden uit alle huizen de radio-
mededelingen over neergekomen parachutisten, over bloedige ge-
vechten in de oostelijke provinciën. Hitler-Duitsland was zijn over-
val op ons land begonnen.



Van 10—H Mei,

Vrijdagochtend 10 Mei ging ik al vroeg naar het bondskantoof.
De secretaris en penningmeester waren er ook. Het gehele perso-
neel was present. Van de te Utrecht wonende bestuurders misten
we Bax. Hij had Donderdagavond in de Overijsselse venen een
stakersvergadering bijgewoond. Des Vrijdags had hij Utrecht niet
meer kunnen bereiken. Enige dagen na de overgaaf dook hij weer
op. Post kwam er zo goed als niet. Te doen was er dus niets. Toch
togen bestuurders en personeel dadelijk aan het werk. Belangrijke
archiefstukken, boeken enz. werden in de kelders onder het kan-
toor gebracht, in de hoop, dat zij bij bominslag enigermate in vei-
ligheid zouden zijn. Des Zaterdags, nadat aan het personeel over
meerdere weken salaris in voorschot was uitbetaald, namen we
voorlopig afscheid van elkaar. Ieder wenste in de spannende dagen,
welke ongetwijfeld zouden volgen, het liefst thuis bij de zijnen te
zijn. Het dagelijks bestuur sprak af bijeen te komen, zodra de om-
standigheden daartoe aanleiding gaven We zouden wat er ook
gebeurde, zoals het hoofdbestuur vroeger had besloten, in het
land en bij de leden blijven. Om diezelfde reden had het hoofd-
bestuur ook geen deel van het bondsvermogen in Engeland in
veiligheid gebracht. Ik maakte mijn eerste aantekeningen in een
aangelegd dagboek.
Over wat in de drie komende dagen voorviel, behoef ik hier niet
uit te weiden. Ieder, die ze meegemaakt heeft, herinnert zich die
dagen: voor de mannen aan het front dagen van dood- en levens-
gevaar, voor ons burgers dagen van spanning, van nimmer te ver-
geten emoties. Van bange vrees ook. Ieder hoopte op een wending
ten gunste, terwijl toch ieder wist, dat die hoop niet in vervulling
zou kunnen gaan. Toen dan ook in de namiddaguren van 14 Mei
het Nederlandse leger zijn wapens neerlegde, was er weliswaar
teleurstelling, maar toch ook ontspanning ondanks het tragische
verloop der gebeurtenissen.

In de eerste twee maanden der bezetting. Voortwerken! het
algemeen parool,
Wat stond ons land en ons volk te wachten? Wat hing ons Neder-
landers boven het hoofd? Deze bange vragen drongen zich na de
ontspanning weer onmiddellijk aan bijna iedereen op? Ook aan
ons vakverenigingsbestuurders. Wat zou er van de vakbeweging,
van het moeizame werk van lange jaren terechtkomen? Wat van
ons zelf? We herinnerden ons 1933: de gelijkschakeling en de ver-
nietiging van de Duitse vakbeweging, het droeve lot van vele
Duitse collega's. En hetzelfde in Oostenrijk, in Tsjecho-Slowakije
in latere jaren. Het was zeker mede deze vrees voor persoonlijk
leed en erger, welke voor meerdere politieke en vakverenigingslei-
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ders aanleiding was om op H Mei nog te pogen vanuit IJmuiden
en elders Engeland te bereiken. Deze pogingen, welke voor velen
faalden, zijn, vooral aanvankelijk, nogal becritiseerd. Er werd 'n
in-de-steek-laten van organisatie en leden ingezien. Hoezeer trou-
wens de vrees practisch iedereen te pakken had, blijkt wel daaruit,
dat heel velen al hun boeken, die maar enigszins naar socialisme,
anti-fascisme enz. „riekten", opruimden. In de tuintjes werden er
vuren van gestookt. In Amsterdam moeten de grachten vol boeken
hebben gedreven. Aanstoot-gevende schilderijen gingen van de
wand.
Veel tijd om over te vrezen gevolgen te piekeren, kregen we niet.
Gelukkig misschien maar. Eigenlijk reeds op de dag na de capitu-
latie hernam het leven van elke dag zijn rechten: fabrieken be-
gonnen weer te draaien, de boer ploegde weer verder, het verkeer
ging weer functionneren, ambtenaren van hoog tot laag bleken,
ondanks departementen zonder ministers, weer op hun post.
De bezettende macht liet mededelen, dat de verzekeringswetten
op de gewone wijze zouden worden uitgevoerd, dat de werkver-
ruimingsobjecten met kracht zouden worden voortgezet, dat werk-
lozen hun uitkeringen krachtens werkloosheidsverzekering en
steunregelingen zouden ontvangen, dat ondernemingen de arbeid
niet mochten stopzetten, dat de arbeidsduur tot niet minder dan
36 uur per week mocht worden verkort, dat bij gebrek aan over-
eenstemming tussen werkgevers en werknemers het college van
rijksbemiddelaars lonen en arbeidsvoorwaarden bindend kon vast-
stellen.
Mede in verband met deze en soortgelijke mededelingen en maat-
regelen gingen de vakverenigingen van werknemers en -gevers van
elke richting als het ware ook onmiddellijk weer aan het werk.
Aan de top, maar ook in het land. Slechts 'n ogenblik was er hier
en daar enige aarzeling. De plotselinge schok en stilstand waren
zelfs voor een aantal vakverenigingsleden aanleiding te gaan be-
danken. De overgrote meerderheid van hen deed het echter niet
uit overtuiging, of omdat zij de komende tijd zo klaar en duidelijk
zagen. Tenminste niet in onze landarbeidersbond. Neen, meestal
waren de afgekondigde loonstop en het uitgevaardigde stakings-
verbod de „stokken, waarmee de bond werd geslagen". De organi-
satie had voor deze leden ineens z.g. geen zin en geen doel meer!
15 Mei riep ik ons dagelijks bestuur weer bijeen. Het kantoor-
personeel meldde zich present. Op de ochtend van 17 Mei vond
reeds weer een vergadering van hoofdbestuur en propagandisten
plaats. Allen waren gezond en aan het werk. Dezelfde dag zond
het H.B. zijn eerste circulaire aan de afdelingsfunctionarissen, hen
opwekkende: door te gaan met de inning der contributie en de
opzending der afdrachtstaten. Een beroep werd gedaan op hun



trouw en toewijding. In Verenigt U van 25 Mei riep ik de leden
op: „ondanks de harde en bittere werkelijkheid toch opnieuw de
hand aan de ploeg te slaan", en in het nr. van 15 Juni herhaalde
ik hetzelfde in een artikel, waarvan het slot luidde: „Bondsmak-
kers toont kracht en moed. Blijft allen op uw posten. Met koele
hoofden, maar vooral met warme harten".
De gehele vakbeweging (leiding en pers.) dier dagen liet trouwens
maar één geluid horen: „Doorgaan! Voortwerken!" Het N.V.V.-
bestuur riep op 17 Mei de vertegenwoordigers van de aangesloten
bonden te Amsterdam bijeen ter bespreking „van de wijze, waarop
de sociale en culturele taak der vakbeweging in de ontstane situa-
tie het allerbeste zou kunnen worden verricht". In het Juni-nr. van
,,De Vakbeweging" vertolkten de opschriften van twee artikelen:
„Niet bij de pakken neerzitten! Dat zij verre van ons!" en „Wij
gaan door!" duidelijk het standpunt van de centrale leiding der
moderne vakbeweging. Niet anders was het bij de confessionele
vakbeweging en bij de werkgevers van elke richting. Bij politieke
partijen en toonaangevende ambtelijke personen was het evenzo.
Ieder trachtte aan het werk te blijven. Ieder probeerde de arbeid
zoveel mogelijk normaal te laten functioneren. Opdat de N.V. De
Arbeiderspers kon blijven „draaien", de soc. dem. bladen konden
worden uitgegeven, besloot het N.V.V.-bestuur, zulks op dringend
verzoek van de Directie, aan die N.V. een belangrijke som
(ƒ 100.000) als kasgeld te lenen. Gevraagd was 4 ton. Mr. Lint-
horst Homan, de commissaris der provincie Groningen, riep in
de dagbladen alle Groningers op aan het werk te blijven en zulks
onder het motto: „Positief werk, niet negatief werk zij ons doel!"
Met deze opwekking is vooral druk in de chr. vakbladen het voort-
werken der vakbonden bepleit.

-
Met den blezetter het Duitse Arbeidsfront in ons land.
Toch had de bezetter, wiens „correctheid" vele burgers toentertijd
nog zozeer bewonderden en zelfs openlijk signaleerden, reeds de
hand naar de vakbeweging uitgestoken. We wezen reeds op loon-
stop en stakingsverbod, twee verordeningen, welke toch ee'n door-
kruising, zo niet een ondermijning van de normale vakstrijd bete-
kenden. Het houden van vergaderingen, ook voor de vakbonden,
werd mede al spoedig ten zeerste beperkt. En dan: met het Duitse
leger was ook het Duitse Arbeidsfront (D.A.F.) in ons land bin-
nengekomen in de persoon van zijn 2en voorzitter Dr, Hellwig en
een hele staf van functionarissen. Reeds begin Juni werd aan de
vier grote werknemers-vakcentrales, en de daarbij aangesloten
bonden, alsmede aan de werkgevers-centrales de verplichting op-
gelegd over de belangrijkste werkzaamheden aan de Duitse auto-
riteiten, in casu het D.A.F., weekrapporten uit te brengen. Dr.
Hellivig verlangde verder al spoedig de instelling van commis-
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sies uit de werkgevers- en werknemers-vakcentralen, waarmee hij
20 nodig over uit te vaardigen verordeningen, overleg kon plegen.
Ook bestuurswijzigingen moesten worden gemeld, vakbladen wor-
den opgezonden. De werknemers-vakcentrales en de centrale werk-
gevers- en middenstands-bonden besloten tot deelneming aan die
commissoriale arbeid. De door hen ingestelde commissie van
overleg bestond uit Dr. Kortenhorst, Mr. B. C. Slotemaker, Mr.
Hoekema, Mr. Mauritz, Noordhof, De Bruijn, Stapelkamp, Roos
en Mr. Bachg. Uit het Centraal Secretariaat voor Land- en Tuin-
bouw werden op verzoek van Dr. Hellwig nog twee leden en wel
Ir. Heijmeijer en schrijver dezes aan die commissie toegevoegd.
Op een vraag van Dr. Hellwig verklaarden alle commissieleden
zich tot mede- en samenwerking bereid. Wat bij die gelegenheid
algemeen opviel, was het antwoord van den vertegenwoordiger
van de N.V.C. (Neutraal Vakverbond). Hij stelde zich „ter be-
schikking" en dat op een toon, alsof hij op Duitse wijze de hakken
tegen elkaar klapte! Over verschillende concept-verordeningen en
besluiten, uitgaande van het Rijkscommissariaat, o.m. wachtgeld-
regelingen en inschakeling van het College van Rijksbemiddelaars
bij vaststelling van arbeidsvoorwaarden, heeft de commissie gead-
viseerd.

Naderende Juli en Augustus-gebeurtenissen.

Voortwerken! Doorgaan ook met vakverenigings- en maatschap-
schappelijke arbeid! Dat deed practisch ieder in ons land en zulks
ondanks allerlei belemmerende bepalingen, voorschriften, wensen
en verlangens van den bezetter. En langzaam maar zeker ging de
„correcte" bezetter met zijn uitoefenen van druk en met zijn vrees-
aanjaging verder. Weliswaar zou het tot nu in ons land geldende
recht z.g. van kracht blijven, aldus luidt een Decreet van 18 Mei
'40, maar van de toevoeging „voorzover het met de bezetting te
verenigen is", werd meer en meer gebruik gemaakt. De burge-
meester te Den Haag werd uit zijn ambt ontslagen, het comm.
Volksdagblad verboden, de uitgaaf van andere dagbladen voor
kortere of langere tijd eveneens. Het uniformverbod werd opge-
heven. En dan met de dag harer afkondiging (4 Juli) trad een
verordening in werking, waarvan paragraaf l (art. 1) luidde:

„Het vermogen van personen of verenigingen, die een streven, dat gericht is
tegen het Duitse volk of het rijk bevorderd hebben, bevorderen of van wie mag
worden aangenomen, dat zij zulk een streven in de toekomst zullen bevorderen,
kan geheel of ten dele verbeurdverklaard worden."

Naderende gebeurtenissen waren als het ware voelbaar. Er zat,
dat was duidelijk, onweer in de lucht. Wanneer en waar zou de
bui zich ontlasten? Wie zouden als eerste slachtoffers vallen? In
de moderne vakbeweging waren er, die ook ten aanzien van de
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vakbonden bepaalde maatregelen verwachtten, en daarom aan-
drongen op beraad, op bezinning, op één lijn-trekken, indien de
slag zou vallen. Ik behoorde tot hen. Reeds op 17 Mei, toen het
Verbondsbestuur het eerst met de vertegenwoordigers der bonden
vergaderde, had ik een geluid in die richting laten horen. De voor-
zitter vond bespreking daarvan voorbarig. Nog weken nadien werd
het standpunt ingenomen: „Afwachten! Kan best meevallen!" De
bewering werd gelanceerd, dat Mussert geen schijn van kans had.
Neen, Arnold Meijer van het Nationaal Front was veel meer de
komende man en met hem zou vermoedelijk nog wel te praten zijn!
Tot hen, die ongeveer zo dachten, behoorde ook de meerderheid
van het Verbondsbestuur en Dag. Bestuur van het N.V.V. Nog
op de dag vóór 16 Juli, toen het Verbondsbestuur en de voor-
zitters van alle aangesloten bonden spoedeisend in hotel Parkzicht
te Amsterdam waren opgeroepen om een belangrijke mededeling
van Duitse zijde in ontvangst te nemen - - Noordhof kwam met
die mededeling uit Den Haag— werd een bij voorbaat vast te stel-
len en in te nemen houding (de Jonge van de Fabrieksarbeidersbond
deed een voorstel in die richting in de verg. op 15 Juli van het
Verbondsbestuur) afgewezen. „Niemand wist immers wat er pre-
cies zou gebeuren". „Daarom beslissen, als het ogenblik daar was!"
Aldus Kapers.

N.V.V. onder Woudenberg.
En het ogenblik bleek daar te zijn. Dat bleek onmiddellijk uit de
arrangering van de bijeenkomst in Parkzicht. Dr. Hellwig en zijn
3 of 4 begeleiders namen achter de bestuurstafel plaats. Het Ver-
bondsbestuur kon gaan zitten in de zaal bij de bondsvoorzitters.
Dr. Hellwig deed na een paar inleidende woorden lecture van de
door den Rijkscommissaris uitgevaardigde maatregelen met betrek-
king tot de organisatie en de leiding der Nederlandse Vakverbon-
den. Deze kwamen hierop neer:
„De vakcentrales waren op toonaangevende wijze bij de ontwikkeling van het
sociale leven (loonvorming,, werkloosheids- en sociale verzekeringen) betrokken.
De voortzetting van deze noodzakelijke arbeid veronderstelde een samenwerking
in onderling begrijpen tussen den Rijkscommissaris en de op dat terrein werkzaam-
zijnde Nederlandse instanties. Welnu de grootste vakcentrale, het N.V.V., bood
in zijn top geen waarborg voor een zodanige samenwerking op deze grondslag.
Staande voor de dilemma: opheffing der socialistische vakorganisatie of voort-
zetting onder nieuwe leiding, had de Rijkscommissaris in het belang der arbeiders
de laatste weg gekozen, en had hij den heer H. J. Woudenberg tot bewindvoerder
van het N.V.V. en van de daarbij aangesloten bonden benoemd. Deze bewind-
voerder had het recht alle maatregelen te treffen, welke hij op organisatorisch,
personeels of finantieel gebied bij het N.V.V. en zijn organisaties in het belang
der leden noodzakelijk vond."

Aan alle bondsvoorzitters werd een in de Duitse taal gestelde
brief overhandigd, waarin de Rijkscommissaris aan de bonden
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mededeelde, dat in het vervolg alle besluiten aan de goedkeuring
van den heer Woudenberg moesten worden voorgelegd. Bij zijn
beslissing was hij aan generlei statuut gebonden, noch van de bon-
den noch van het N.V.V. Dr. Hellwig verzocht na die overhan-
diging de bondsvoorzitters de arbeid voorlopig voor te zetten. Hij
voegde daaraan toe:

„Ieder kan nu of later dienaangaande zijn eigen standpunt bepalen. Wie echter
nu zijn post verlaat, zal beschouwd worden als een vijand van het Duitse volk
en van de Duitse zaak en zal overeenkomstig de desbetreffende verordening
worden behandeld."

Aan het Verbondsbestuur deelde Dr. Hellwig mede, dat hij met
het D.B. nog een bespreking wenste op het kantoor van het N.V.V.
Niemand vroeg of nam na het voorgelezene en de gedane mede-
delingen het woord. Het Verbondsbestuur niet. De voorzitter
Kupers niet. Ook geen der bondsvoorzitters. Ik kan natuurlijk niet
de gemoedsstemming van alle verbondsbestuurders en bondsvoor-
zitters van toen peilen. Eén ding weet ik echter wel zeker: geslagen
gingen we uiteen en naar huis.
De volgende dag hoorden we, dat Kupers en de la Bella op staande
voet waren ontslagen „met verlof gezonden" en dat de andere
D.B.-bestuurders, natuurlijk op andere posten, in de gelegenheid
waren gesteld, hun werk voort te zetten.

R.K.W.V., C.N.V. en N.V.C, onder Duitse coarrniissarissen.

De Rijkscommissaris had in zijn maatregelen gesproken van „vak-
verbonden". Dus niet alleen van het N.V.V. Van het verloop der
besprekingen van Dr. Hellwig met de vertegenwoordigers der
andere werknemers-vakcentrales is, zover ik weet, nimmer iets ge-
publiceerd. De nieuwsbladen van 20 Juli deelden alleen mede, dat
bij het R.K. Werkliedenverbond, het Chr. Nationaal Vakverbond
en de Ned. Vakcentrale (Neutraal Vakverbond) Duitse contact-
commissarissen waren benoemd.

„Hun taak zou zijn met de besturen dier vakcentrales en de aangesloten bonden
regelmatig overleg te plegen en hun werkzaamheden van dag tot dag te volgen.
Beter dan tot dusver wenste de Rijkscommissaris op de hoogte te zijn met wat
er in deze centrales en bonden gebeurde."

Twee andere vakcentrales (het Nationaal Arbeids-Secretariaat en
het Ned. Syndicalistisch Vakverbond) werden zelfs geen commis-
saris „waardig" gekeurd. Zij werden ontbonden. De leden van de
bij deze twee vakcentrales aangesloten organisaties konden met
volle rechten overgaan naar de bonden van het N.V.V. Dat laat-
ste was ook met enkele confessionele organisaties, niet aangesloten
bij een vakcentrale, het geval, zoals de Chr. Nat. Ver. van werk-
lieden in het landbouwbedrijf.
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Spanningen.

De vraag: „doorgaan of ophouden!" drong zich opnieuw en thans
in veel beslister vorm aan besturen en leden der moderne vakbewe-
ging op. Het hoofdbestuur van onze landarbeidersbond besloot
voorlopig door te werken. Vooral twee argumenten werden daar-
voor aangevoerd. De heer Woudenberg had bij zijn verzoek aan
besturen en personeelsleden om voorlopig door te werken „nieuwe
instructies" in uitzicht gesteld. Het hoofdbestuur wenste deze eerst
te kennen. Bovendien werd de wenselijkheid betoogd en de nood-
zakelijkheid gevoeld van het nemen ener uiteindelijke beslissing
in overleg met de besturen der andere bonden. En dan: de vrees
voor verlies van rechtspositie en zelfs van erger heeft bij den een
meer, bij den ander minder ongetwijfel een rol gespeeld. Niet alleen
bij onze bestuurders, maar ook bij die van andere bonden. Deze
vrees, geraffineerd gesuggereerd en versterkt, heeft zeker mede de
houding bepaald van de leden van het verbondsbestuur en bonds-
voorzitters op 16 Juli in Parkzicht. Anders is hun zwijgen na en
hun niet-reageren op de afgekondigde en zó diep in het leven der
moderne vakbeweging ingrijpende maatregelen, onverklaarbaar.
Er volgden nu dagen van spanning, maar ook van zich verbijten
van ergernis. De heer Woudenberg had zich dadelijk laten om-
ringen door een staf van nieuwe bestuurders met allerlei mooi klin-
kende titels, meest nationaal-socialistische middenstanders en kan-
toorbedienden, die, dat bleek al spoedig op het terrein der vak-
beweging, in de regel volslagen analphabeten waren. We troffen
er o.m. aan Paul Kies en Ko Borgman, een door ons hoofdbestuur
wegens wangedrag ontslagen propagandist. Elk bezoek aan en
van deze nieuwe bestuurders was één stuk ergernis en tijdsver-
spilling. De spanningen werden nog vergroot door allerlei andere
maatregelen. De belangrijkste was wel, dat de heer Rost van
Tonningen op 20 Juli werd benoemd tot commissaris over S.D.A.P.,
R.S.A.P. en C.P.N, en over al hun neven-organisaties. De leiding
van de N.V. De Arbeiderspers ging dienzelfde datum over in han-
den van den N.S.B.'er Kerkmeester. Geruchten over te verwachten
maatregelen tegen meerdere functionarissen, vooral van Joodsen
bloede, waren niet van de lucht. Ze bleken al spoedig juist te zijn.
De hoofdbesturen van alle N.V.V.-vakbonden bleken eveneens tot
voorlopig doorwerken te hebben besloten. Tussen de bestuurders
onderling was wel enig contact. We spraken elkaar nu en dan.
Maar van een zich „gezamenlijk-beraden" van de gehele moderne
vakbeweging kwam toch niets. Kon vermoedelijk onder de gege-
ven omstandigheden ook niets komen. Blijkbaar zelfs niet te Am-
sterdam. Voorzover mij bekend is ook door niemand in die rich-
ting enig initiatief genomen. In elk geval heeft ons hoofdbestuur
voor een dergelijke bijeenkomst nimmer een uitnodiging ontvangen.



14

In de eerste week van Augustus drong ik bij de voorzitters van
een tweetal te Amsterdam gevestigde bonden en wel van fabrieks-
arbeiders en overheidspersoneel aan, te willen proberen eens alle
bondsvoorzitters bijeen te krijgen. Ik deed zulks in de eerstapplaats,
omdat er iets gebeurd was, waartegen naar ik meende stelling
moest worden genomen. De heer Otto, „perschef" van het N.V.V.
had aan de redacteuren van de vakbladen een lang artikel, geti-
teld „Trouw aan het beginsel" toegezonden, met de mededeling,
dat het als hoofdartikel, op de voorpagina, groot opgemaakt, moest
worden geplaatst en dan nog wel zonder bijschrift of aanduiding
van herkomst. Een aantal redacteuren had, m.i. helaas, aan die
voorgeschreven plaatsing gevolg gegeven. Andere hadden het arti-
kel wel laten plaatsen, maar met toevoeging „N.V.V.-persdienst".
Weer andere redacteuren bleken plaatsing zonder bronvermelding
en zonder schrapping van bepaalde gedeelten te hebben geweigerd.
Tot de laatste groep behoorde ook ik.
In 't artikel werd aan „bepaalde personen in de moderne vakbewe-
ging" het verwijt gemaakt, dat zij door „een eenzijdige partij-poli-
tiek te bedrijven" de belangen der arbeidersgemeenschap hadden
„geschaad" en verder „door de doordrijving van een statutenwijzi-
ging het socialistisch karakter van het N.V.V. hadden verloren
doen gaan en aan de grote zaak van het Verbond (daardoor) oneer
hadden aangedaan".
Den heer Woudenberg deelde ik per brief van 3 Aug. mede, dat
m.i. van „bedrijven" van eenzijdige partij-politiek geen sprake was
geweest. Evenmin van „schaden" en „oneer-aandoen" en dat ik het
artikel zó niet wenste te plaatsen. De slotzin van mijn brief luidde:

„Persoonlijke inzichten, maar niet minder bondsbelangen van de eerste orde
gebieden me U mede te delen, dat ik het artikel zonder duidelijke bronvermelding
en zonder wijziging in de tekst niet kan plaatsen."

In een onderhoud herhaalde ik mijn bezwaren. De heer W. zeide
het artikel eerst na toezending aan de redacteuren te hebben gele-
zen. Hij verklaarde de bezwaren te begrijpen. Een paar weken later
was de heer Orfo vervangen door den neer De Haas.

„Waar wij zitten, kunnen geen fascisten zitten!"
Ik had ook daarom bij mijn twee Amsterdamse collega's op een
bijeenkomst van voorzitters aangedrongen, wijl de heer Wouden-
berg in een pers-conferentie, zij het nogal vaag, iets gezegd had
over de nieuwe „richtlijnen" van het N.V.V. Hoe moest nu onze
definitieve houding zijn? Vermoedelijk mede als gevolg van mijn
schrijven kreeg ik van Van der Born namens Van der Lende, den
afgetreden secretaris van het N.V.V. een uitnodiging voor een
bijeenkomst te Utrecht ten kantore van de Metaalbewerkersbond
op 14 Augustus. Behalve Van der Born en Joustra, resp. voorz.
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van de bond van metaalbewerkers en spoorwegpersoneel, waren
Van der Lende en Lindeman aanwezig. Een 4-tal A'damse voor-
zitters, die beloofd hadden te komen( waren niet verschenen. Ook
Noordhof was niet present. Het bleek, dat te A'dam enige dagen
eerder reeds een dergelijke bijeenkomst was gehouden. Van de
verstrekte mededelingen was zeker 'wel de belangrijkste, dat Dr.
Voss (de Duitse contact-commissaris bij het N.V.V.) en de heer
Van Kampen, propagandaleider van het N.V.V. de hoofdbesturen
bezochten om het persoonlijk standpunt der bestuurders te verne-
men ten aanzien van de geformuleerde richtlijnen. De twee voor-
naamste waren: centralisatie en concentratie der Nederl. vakbewe-
ging en politieke neutraliteit. Verteld werd, dat verreweg de over-
grote meerderheid der A'damse bestuurders „Ja!" had gezegd. Van
der Lende en Lindeman zeiden dat standpunt te kunnen begrijpen
en het blijven op de posten in het algemeen juist te achten. Er was
immers, zelfs onder de gewijzigde verhoudingen nog zoveel voor
grote groepen arbeiders te doen. Met name ook voor de landarbei-
ders. Het was voor de bestuurders plicht in de komende moeilijke
tijden zolang mogelijk bij de leden te blijven. Waar wij zaten, kon-
den geen fascisten zitten. Niemand wist bovendien hoe spoedig en
onverwacht de oorlog en de bezetting van ons land kon eindigen.
Dan was een goed functionerend vakverenigings-apparaat van
betekenis. Kupers scheen er ongeveer zo over te denken. Noord-
hof's menig werd onzeker genoemd. Ook Oudegeest had gezegd:
„Op de posten blijven!" Ja, de S.D.A.P. ging niet door met haar
werk. Maar voor de vakbeweging stond de zaak heel anders. Haar
arbeid lag immers hoofdzakelijk op sociaal-economisch terrein.
Vliegen en zelfs Vorrink had die aparte positie der vakbeweging
erkend. Het waren deze en dergelijke argumenten, welke op de
bijeenkomst voor zolang mogelijk doorwerken door genoemde be-
stuurders naar voren werden gebracht. Ze maakten temeer indruk
op mij, wijl ik in deze dagen heel sterk neigde naar een afwijzend
standpunt. Ik gaf daaraan ook uiting.
Nieuwe richtlijnen.
Onzeker van mij zelf ging ik van de bijeenkomst weg. Deze zelfde
onzekerheid en twijfel beheersten me ook de volgende dag, 15
Augustus, toen Dr. Voss en Van Kampen aan ons hoofdbestuur
het aangekondigde bezoek brachten. Dr. Voss zeide, dat de nieuwe
leiding van het N.V.V. en de bestuurders der bonden nu moesten
weten, wat zij aan elkaar „hadden". Dat was noodzakelijk voor
de samenwerking en voor de belangenbehartiging der arbeiders.
Met het oog op het laatste zou de N.V.V.-leiding streven naar
sterke centralisatie. Er zou noch in het N.V.V. noch in de bonden
aan partij-politiek mogen worden gedaan. Persoonlijk waren de
bestuurders vrij in hun politieke overtuigingen. En ten derde: we
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moesten ons klaar voor ogen stellen, dat er een nieuw Europa zou
komen en dat in dat nieuwe Europa Duitsland een heel belangrijke
plaats zou innemen.
Dr. Voss verlangde van de bestuurders een beslist „Ja!" of
„Neen!" Medewerking voor de volle 100 percent was nodig. Zij,
die meenden „Neen!" te moeten zeggen, zouden zulks nu kunnen
doen zonder persoonlijke benadeling of vrees. Ze konden aan-
spraak maken op de volle toepassing van de bij de bond bestaande
rechtspositie.
In de gedachtenwisseling merkte ik op, dat de richtlijnen zo op
het oog wel aanvaardbaar schenen. In de moderne vakbeweging
en ook in onze bond leefde heel sterk de gedachte aan centralisatie.
Deze kon alleen verwezenlijkt worden op grondslag van gods-

. dienstige en politieke neutraliteit. Een nieuw Europa was reeds
lang het verlangen van overtuigde socialisten. De plaats van het
Duitse volk in een dergelijke nieuwe Europa zou echter niet in
en door de vakbeweging worden bepaald, maar op de slagvelden.
Ik vroeg verder wie waarborgde, dat van de bestuurders geen
nationaal-socialistische politiek zou worden verlangd? Dr. Voss:
„Dat laatste verlangen is uitgesloten. Mocht het wel worden ver-
langd, dan kan de betrokken bestuurder alsnog „Neen!" zeggen".
Onze bestuurder Van der Wielen maakte de opmerking, dat
Woudenberg en Van Kampen op vergaderingen toch wel nat. soc.
propaganda maakten. Van Kampen ontkende zulks. Dat waren
vergaderingen, belegd door de N.S.B., niet door de vakbeweging.
Dr. Voss wenste toen het persoonlijk antwoord onzer bestuurders
te weten. Als voorzitter was ik het eerst aan de beurt. Ik vroeg
en verkreeg bedenktijd. Ik wenste me te beraden. Mijn vier col-
lega's Akkerman, Portegies, Van der Wielen en Piefersen zei-
den: ,Ja!", zij het, geloof ik, aarzelend.

Vam twijfel en plicht.
De dagen van bedenktijd — mij was een week toegestaan -- ge-
bruikte ik om bij anderen en vooral bij mij zelf te rade te gaan.
Ik had me een vrij duidelijk beeld gevormd wat weggaan of door-
werken zou betekenen. Doorwerken zou zijn heel veel werk en
een bron bovendien van onaangenaamheden, ergernis, spanningen.
Ik kon nu wachtgeld krijgen en met een paar jaar mijn pensioen.
Rust na zovele jaren van rusteloze arbeid. Maar weggaan, de post
verlaten, betekende: de organisatie overlaten aan de Wouden-
berg's, de leden weer overleveren aan de aloude willekeur der
landbouwers, de weg van de geringste weerstand kiezen, gaan
twijfelen aan mij zelf en aan mijn overtuiging.
Aan vele vrienden legde ik mijn inzichten en bezwaren bloot. Ik
stapte op de trein en bracht het weekend door bij een jeugdvriend
te Stadskanaal, met wien ik als 16-jarige jongen het socialisme
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had „gevonden", met wien ik in 1911 de afdeling Scheemda—
Midwolda der S.D.A.P. mede had opgericht, Uren bespraken en
bekeken we het „geval". Zijn advies, alsmede van een Drents
schoolhoofd, bij hem op bezoek, was een beslist: „Blijven!" Op
de terugreis trof ik Joustra in de trein. Toen hij ontdekte, wat me
bezighield, zaten we al spoedig weer temidden der kwestie. Bij hem
was geen enkele twijfel: „Hij bleef in zijn organisatie bij de spoor-
jongens. Hij wilde zijn leven en zijn positie zo duur mogelijk ver-
kopen. Hij had wel voor hetere vuren gestaan!"
De volgende ochtend — na een slapeloze nacht — ging ik zonder
tot een bepaald besluit te zijn gekomen, naar de vergadering van
het D. B. van de bond. „Wat doe je?" aldus Portegies en Akker-
man. Ik vertelde hun mijn twijfel. Zij wezen mij erop, dat mijn
weggaan een N.S.B.'se opvolger zou betekenen. Ik mocht toch het
werk van 40 jaren arbeid niet maar zo in de steek laten. We kon-
den later toch nog altijd „Neen!" zeggen.
En toen: ik schoof mijn bedenkingen naar de achtergrond. Ik be-
zweek voor dit nieuw beroep op mijn plicht. Ik besloot te blijven.
Des namiddags vergaderde ons college van bestuurders en pro-
pagandisten. Van laatstgenoemden bleken Tiggelaar (Zeeland)
en Buissink (Drente) niet erg enthousiast te zijn over de door
alle leden van het hoofdbestuur genomen besluit, maar zij vonden
aan de andere kant evenmin aanleiding om hun werk te beëindi-
gen. In onze bond bleven dus alle bezoldigde bestuurders op hun
post. De volgende dag deelde ik mijn besluit in een kort briefje
aan den heer Woudenberg mede, ,

Opnieuw aan het werk voor positieve arbeid.
De genomen beslissing, de beëindiging van een wekenlange periode
van twijfel en onzekerheid, deed onze bondsleiding en vooral mij
persoonlijk de rust, nodig voor nieuwe activiteit en voor positieve
arbeid al heel spoedig hervinden. Onder mijn leiding „wierpen"
wij ons, de een ongetwijfeld meer dan de andere, met als het ware
jonge geestdrift op het werk, dat wij in zo velerlei opzicht voor
organisatie en leden toch ook zagen liggen binnen de getrokken
richtlijnen. 'Woudenberg en de zijnen praatten voortdurend van
het „socialisme van de daad". Wij wisten, dat dat „socialisme"
heel iets anders was dan wij sociaal-democraten daaronder ver--
stonden, dat het eigenlijk niets anders betekende, dan wat meer
rechtvaardigheid binnen het raam van het kapitalisme. Welnu we
wilden hun in de gelegenheid stellen die meerdere rechtvaardigheid
te brengen. De Nederlandse landarbeiders met hun lage lonen, hun
slechte arbeidsvoorwaarden, hun achterstand in elk opzicht veelal
nog, hadden daaraan dringende behoefte. Dat was het eerste doel,
dat wij ons stelden. Het tweede doel was: onze leden en daarmee
de gehele landarbeidersstand proberen te onttrekken aan de pro-
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paganda, de beïnvloeding en daarmee aan de verlokkingen van de
in diepste wezen kapitalistische en on-socialistische ideologie van
het nationaal-socialisme. Geen ogenblik heb ik als voorzitter van
de bond en als redacteur van zijn orgaan ,,Verenigt U" die beide
doeleinden uit het oog verloren. En ik geloof met mij alle be-
stuurders, met uitzondering van Bax, die al spoedig en al meer
en meer naar het nationaal-socialisme neigde. De werkelijkheid
was ons allen vaak bang om het hart. We verbeten ons dikwijls
van ergernis. Maar we bleven toch zolang mogelijk op onze posten,
puttende uit ons weten, dat de fascistische werkelijkheid toch
slechts tijdelijk zou zijn, voortdurend gesterkt door de trouw, waar-
mede onze leden vasthielden aan de idealen onzer oude organisatie
en aan ons, de door hen zelve gekozen bestuurders. Onze bonds-
raad, welke ook reeds op 24 Juni '40 bijeen was geweest en toen
zijn goedkeuring had gehecht aan de door het H. B. na 14 Mei
genomen besluiten, werd 26 Augustus opnieuw te Utrecht bijeen-
geroepen. Ik gaf een uitvoerige uiteenzetting over: ,,De nieuwe
situatie van de moderne vakbeweging en van de bond". Alle bonds-
raadsleden betuigden hun instemming met door bestuurders en
propagandisten ingenomen houding en genomen besluiten. In ver-
band met de nieuwe richtlijnen besloot de bondsraad tot intrekking
van een vroeger genomen besluit, waarbij 't lidmaatschap van leden
van communistische en fascistische partijen onverenigbaar was met
dat van de bond en verder: om krachtig te ijveren voor een alle
agrarische arbeiders omvattende organisatie. Ten aanzien van dit
laatste besluit werd het hoofdbestuur de voorbereiding en de uit-
voering opgedragen van de volgende maatregelen: a. de uitgaaf
van een manifest aan alle land-, tuin-, veen- en zuivelarbeiders,
b. het beleggen van een 15-tal provinciale en districtsvergaderingen
en c. besprekingen voor te stellen aan de hoofdbesturen van de chr.
en kath. landarbeidersbonden inzake eventuele fusie. Tenslotte
hechtte de bondsraad zijn goedkeuring aan een door het hoofd-
bestuur ontworpen nieuwe urgentie-program.
Dit program bevatte o.m. de volgende punten: bij de prijspolitiek
voor de agrarische producten dient het departement van landbouw
uit te gaan van behoorlijke minimum-landarbeiderslonen en zulks
na ingewonnen advies ener nationale looncommissie; verplichte
afsluiting van districts collectieve arbeidsovereenkomsten met in-
stelling van een nationaal onpartijdig scheidsgerecht; gemiddelde
8-urendag met vrije Zaterdagnamiddag gedurende ten minste
8 maanden per jaar; kortere werkdag voor jeugdigen en gehuwde
vrouwen; ten minste 6 vacantiedagen met behoud van loon; schrap-
ping van het tweeweeks-landbouwverlof; verplicht theoretisch
en practisch vakonderwijs; verplichte arbeidsbemiddeling ook voor
de landbouwers; spoedige invoering van het landbouw-veiligheids-
besluit; bedrijfsorganisatie voor de landbouw (voortbrenging en
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afzet) met medewerking van de landarbeidersbonden; invoering
van centrale landelijke bedrij f sraden voor akkerbouw en veeteelt,
tuinbouw, sierteeltbedrijven, veenbedrijf en zuivelbedrijf; versnelde
uitvoering van cultuur-technische werken; verplichte tewerkstelling
van een minimum aantal arbeiders in land- en tuinbouw en ten-
slotte werkverruimingslonen op basis van de lonen in het vrije
bedrijf.

Het hoofdbestuur legde het nieuwe program den heer Wouden-
berg voor. Ofschoon niet graag hechtte hij er tenslotte na heel wat
vijven en zessen zijn goedkeuring aan. We stapten er daarna mee
naar de betrokken departementen. Ir. Louwes zeide toe in het ver-
volg bij de vaststelling der prijzen rekening te zullen houden met
de landarbeidersionen. Het departement van sociale zaken zou vele
verlangens ernstig bekijken. Alleen vroeg een der hoofdambtena-
ren, of we „dol" waren geworden met de eis van de 8-urendag
en vrije Zaterdagnamiddag en of we soms de omstandigheden wil-
den „benutten" voor doorvoering dezer wensen! Het program was
verder meermalen een richtsnoer bij de vele besprekingen met
allerlei instanties en autoriteiten en ook — tenminste voor ons —
met de permanente commissie van overleg van het Centraal Secre-
tariaat voor Land- en Tuinbouw. En in vele opzichten niet zonder
resultaat.
Op organisatorisch gebied openden we de correspondentie met de
chr. en kath. landarbeidersbonden over mogelijke fusie. In het
bondsorgaan schreef ik een serie artikelen onder het opschrift:
„Naar één alle agrarische arbeiders omvattende organisatie". Het
doel werd niet bereikt. Zelfs besprekingen wezen de besturen der
beide bonden af. Zij schreven: „Met ons valt over samensmelting
niet te praten. Nu niet. Nooit!" De meeste leden van de syndica-
listische landarbeidersorganisatie (ruim 200) gingen op advies van
hun bestuurders Van Dussen en Motenkamp naar onze afdelingen
over. Met de Neutrale Landarbeidersbond, welke in Drente zijn
300 leden telde, kwam een fusie tot stand. Twee zijner bestuurders
werden lid van onze bondsraad. De fusie met de te Menaldum ge-
vestigde Chr. Nat. Vereniging van Werklieden -in het landbouw-
bedrijf had meer voeten in de aarde. Deze kwam eers't in het voor-
jaar van '41 tot stand. Meerdere honderden leden kwamen over,
terwijl twee zijner bestuurders, de heren Roersma en De Wit in
ons hoofdbestuur zitting kregen.

„Achter de mast aan het roer!" (De Metaalbewerker).
Evenals onze bestuurders was ook de overgrote meerderheid der

ongeveer 250 bezoldigde bestuurders van de andere moderne vak-
bonden en van de bestuurdersbonden op hun posten gebleven.
Slechts een gering aantal had „Neen!" gezegd. Hetzelfde was het
geval met het meerendeel van de niet-bezoldigde hoofdbestuurs-



20

leden, bondsraads- en verenigingsraads-Ieden enz. In vele vak-
bladen werd van dat doorwerken en op de post blijven mededeling
gedaan, alsmede van de reden waarom. Slechts één blad willen
we hier citeren: „De Metaalbewerker", het orgaan van de grootste
moderne vakbond. In het nr. van 16 Augustus schreef v. d.
H(ouven):

„Zolang wij in staat gesteld zullen worden om de bond te besturen op een
wijze, die aan zijn sociaal-economische taak beantwoordt, en zolang er niets van
ons verlangd wordt, dat strijdig zou zijn met onze opvattingen van eer en
geweten, blijven wij waar we behoren, dat is: achter de mast aan het roer en
niet aan de wal.
En datzelfde nu verlangen wij van al onze leden. Zij moeten hun plicht doen en
blijven, en ons behulpzaam zijn om iii deze moeilijke tijden de juiste weg te
vinden. Zij moeten zich realiseren dat uit de barensnood van dit tijdsgewricht
nieuwe gedachten en doelstellingen geboren worden, die toch niet noodwendig
behoeven af te voeren van de verder liggende doelstellingen, die wij steeds
hebben beoogd en nagejaagd.
\Vant hoe deze oorlog ook zal eindigen, het is toch wel vrij zeker, dat de wereld
in socialistische richting gestuwd zal worden. Vast staat, dat de toekomstige
productie en distributie niet in kapitalistische bedding zullen stromen.
Wie ogen heeft om te zien en oren om te luisteren, zal begrijpen, dat wij op een
keerpunt staan in de ontwikkelings-geschiedenis.
Blijven kameraden!"

„Op de drempel van de Nieuwe Tijd" (De R.K. Fabrieksarbeider).
„De velden zijn wit om te oogsten. De hand aan de ploeg!" (Chr.
Sociaal Dagblad).

Doorwerken en op de post blijven! dat deden ook de confessionele
vakbondsbestuurders. De neutrale vakbeweging noemen we hier
maar niet. Immers reeds per l Oct. '40 kwam de fusie tussen
N.V.V. en N.V.C, tot stand. De leden van de meeste neutrale
vakbonden gingen over naar die van het N.V.V. Voor enkele
bedrijfsgroepen werden nieuwe bonden gesticht.
Zoals ik reeds mededeelde, hadden de confessionele vakcentrales
ook elk een commissaris gekregen. Dat varen Duitsers. Ze hadden
tot taak — tenminste volgens de persmededelingen — de hande-
lingen en werkzaamheden van R.K.W.V. en C.N.V. en de daarbij
aangesloten bonden van „dag tot dag" te volgen. Zij moesten met
de besturen regelmatig overleg plegen. Het waren dus contact- of
„Überwachungs"-ambtenaren. Op de kantoren der beide confes-
sionele centrales beschikten zij over kamers. Over hun invloed op
de gang van zaken is weinig bekend geworden. In de chr. en kath.
vakpers is er practisch niets over medegedeeld. De bestuurders
zwegen er over. De aanwijzing der commissarissen werd in die
kringen ,,en bagatelle" behandeld. Zo naar buiten werd van in-
grijpen op de gang van zaken of van invloed hunnerzijds niets be-
merkt. Maar als vaststaand kan echter wel worden aangenomen,
dat de chr. en kath. besturen over belangrijke zaken, als: bedui-
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dende finantiele uitgaven en loonacties ook eerst overleg moesten
plegen met de aan de vakcentrales toegevoegde contact-commissa-
rissen. Zulks schijnt eveneens het geval te zijn geweest met de
inhoud der centrale periodieken en van de vakbladen. Evenals bij
de N.V.V.-pers was er geen voor-, maar na-censuur, wijl van alle
vakbladen aan alle Duitse instanties een aantal nummers moest
worden toegezonden. Toen in 1941, na de liquidatie van de con-
fessionele vakbeweging de door de katholieke organisaties voor de
bestuurders tot standgekomen wachtgeldregelingen bekend wer-
den, is van katholieke zijde beweerd, dat die regelingen waren tot
stand gebracht op advies en na goedkeuring van den Duitsen com-
missaris. Dat wijst er op, dat hun contact of Überwachung toch
wel iets meer dan een blote formaliteit is geweest, al brachten hun
aanwezigheid geen organisatorische wijzigingen met zich mede.
Het doorwerken der confessionele vakbondbestuurders was er ook
een in positieve zin: pogingen tot versterking van het ledental, ver-
betering van lonen en arbeidsvoorwaarden. Ter bereiking van het
laatste schroomden zij niet zo nodig medewerking van den bezet-
ter te aanvaarden.
Bij de voortzetting van die arbeid valt op, dat de leiders der con-
fessionele vakbeweging, vaak veel sterker dan zulks bij de moderne
vakbondbestuurders tot uiting kwam, zich gingen indenken in de
komende „nieuwe tijd" en de vele, ook organisatorische wijzigin-
gen, welke als het ware stonden te gebeuren. „De R.K. Fabrieks-
arbeider" schreef een serie artikelen: „Op de drempel van de
Nieuwe Tijd" en in het nr. van 26 Oct. '40:
„Als wij thans Jn Nederland voor geheel gewijzigde omstandigheden staan,
omstandigheden, die de arbeidersbeweging niet ongemoeid hebben gelaten en
ook in de toekomst niet zullen laten, dan getuigt het van inzicht in de nieuwe
verhoudingen, als men zich bezint op de structuur van onze Nederlandse
arbeidersbeweging."

„Toenadering", het orgaan van de Bond van Chr. Fabrieks- en
Transportarbeiders, zag in het „nieuwe", dat zich baan ging bre-
ken, een „ontwikkeling in anti-individualistische en anti-kapita-
listische richting", stelde vast, dat de chr. vakbeweging zich nim-
mer gebonden had aan een bepaald maatschappelijk stelsel en dat
zij daarom ook in elke maatschappij-vorm een taak had inzake de
reformatie van de sociaal-economische verhoudingen en eindigde
het artikel van 14 September '40 als volgt:
„Alles samenvattende, kunnen we dus zeggen, dat wij de ontwikkeling in
„nieuwe" richting in het algemeen kunnen begroeten als een evolutie, die ligt
in de lijn onzer beginselen, zodat wij dus ook ten opzichte van de wetenschap-
pelijke formulering dezer ontwikkeling, de z.g. „nieuwe economie" niet afwijzend
staan, al zijn daaraan ook gevaren verbonden en zullen wij er geen heilstaat
van verwachten, want die zal in deze bedeling nimmer komen."

Het Christelijk Sociaal Dagblad, de spreekbuis van de chr. vak-
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beweging, wees in een artikel in het nr. van 24 Oct. '40 „De
Nieuwe Tijd" op het feit, dat werkgeversgroepen in Nederland,
die tot voor kort halsstarrig weigerden, ook maar één woord met
de vakorganisaties te wisselen, nu ineens tot overleg en samen-
werking bereid waren, zag daarin een aanduiding, dat „de ont-
wikkeling van het maatschappelijk leven een versneld tempo aan-
nam", en constateerde:
,,De velden zijn wit om te oogsten. De directe materiële voordelen van het
lidmaatschap ener vakorganisatie mogen thans geringer schijnen, de principiële
instelling kan nu krachtiger worden uitgebouwd en verdiept. Daarom sla men
de 'hand aan de ploeg."

Bij industriëlen en landbouwers.
Bij de werkgevers van alle beroepen en van allerlei richting was
het niet anders. Bij hen dacht niemand zelfs aan stopzetting van
de sociaal-economische arbeid. De vijf werkgevers-centralen sticht-
ten, en zulks in overleg met de daarvoor in aanmerking komende
officiële instanties, een Raad van bestuur in arbeidszaken. Het
reeds vóór de oorlog bestaande overleg tussen werkgevers- en
werknemers-vakcentralen ging al spoedig na Mei '40 over in per-
manente samenwerking, niet alleen voor de „top", maar ook voor
vele bedrijfstakken (grafische, middenstands-, bakkers-, slagers-,
confectie- en landbouwbedrijven). Ook de bonden, aangesloten bij
het N.V.V., namen, voorzover mij bekend, na de Augustus-
gebeurtenissen, dus onder het commissariaat van Woudenberg,
aan die samenwerking intensief deel. Van de landbouw weet ik
het zeker. Onze landarbeidersbond was en bleef volledig inge-
schakeld in het werk van het Centraal Secretariaat voor land- en
tuinbouw. Vooral na Augustus '40 pakte de sociale sectie van
genoemd secretariaat stevig aan. De drie landarbeidersbonden
stelden een uitvoerig overzicht samen over de loonpositie der land-
arbeiders. Een samenvatting van dat overzicht, voorzien van een
korte toelichting, diende ook als voorlichting van de betreffende
Duitse instanties. In October '40 drong het C.S. bij de landbouw-
werkgevers aan op soepele toepassing van de ioontarieven voor
het bietenrooien en op toekenning van duurtebijslagen op alle
lonen. In het algemeen werd 10 pCt, duurtebijslag verkregen.
Voorbereidende maatregelen werden genomen voor het verkrijgen
van z.g. mantelcontracten in 1941/42. De grondslag werd gelegd
voor vrijwillige arbitrage in alle takken van land- en tuinbouw met
aanwijzing van eigen arbiters. Na ingesteld onderzoek in het ge-
hele land kwam voor de landbouw een regeling tot stand, waar-
door de landbouwers vrijheid kregen om arbeidskrachten aan te
nemen en te ontslaan (dus buiten de ontslag-verordening om) in-
dien zij voldeden aan de voor hun bedrijven vastgestelde normen
van vaste personeels-bezetting. Het aantal landarbeiders, dat in
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de wintermaanden van 1940/41 en daarna voor de Nederlandse
landbouw behouden bleef, werd daardoor aanzienlijk vergroot.
Pogingen om grote groepen losvaste en losse landarbeiders ge-
plaatst te krijgen bij cultuur-technische werken werden eveneens
met succes bekroond. Het Centraal Secretariaat nam het koppel-
bazen-stelsel onder de loupe, bepleitte en verkreeg talloze verbe-
teringen voor het platteland inzake distributie-aangelegenheden,
stimuleerde het practisch landbouw-vakonderwijs. Deze positieve
arbeid, verricht in 1940, was des te belangrijker, wijl vele land-
bouwers blijk gaven wat graag van de „nieuwe tijd" te willen
profiteren. De loonstop-verordening werd heel dikwijls aangegre-
pen om elk verzoek om loonsverhoging af te wijzen. In Zeeland
moesten met Mei 1940, overeenkomstig een getroffen loonovereen-
komst, de uurlonen met 4 cent worden verhoogd. Vele landbou-
wers in die provincie bleken niet bereid daartoe over te gaan of
gingen weer tot verlaging over. De bezetter wenste immers geen
loonsverhoging! De liberale boeren in de Betuwe weigerden in
de herfst van 1940 opnieuw overleg en moesten daartoe voor de
vijfde maal door de overheid worden gedwongen. Talloos zijn de
uitlatingen van landbouwers geweest in het begin der bezetting:
„Gelukkig, nu komt er ook een einde aan dat „gedonder" van
de organisaties en aan het gestaak!" Zeker geen wonder, dat de
landarbeiders hun organisaties getrouw bleven.

Politieke organisaties en personen over doorwerken vakbeweging.
Ik noemde in verband met de Augustus-gebeurtenissen reeds de
namen van Vorrink en Vliegen. In vakverenigingskringen heerste
in Augustus '40 (en ook nu nog vrij algemeen) de opvatting, dat
de voorzitter der S.D.A.P., in elk geval aanvankelijk van mening
is geweest, dat er voor de bestuurders der vakbeweging aanleiding
en redenen waren om hun arbeid voort te zetten. Dat zelfs Vliegen
in die richting heeft geadviseerd. Beweerd werd, dat Vorrink van
die opvatting had getuigd in persoonlijke gesprekken en in het
verslag van zijn bekend onderhoud op 23 Juli 1940 met Rost van
Tonningen, den commissaris van de S.D.A.P. Eerst na onze be-
slissing maakte ik met dat verslag kennis. Ik las toen, dat Vorrink

- vermoedelijk naar aanleiding van een vraag of opmerking van
zijn tegenstander - -de stelling had uitgewerkt, dat
„Op dit punt (al of niet doorwerken) een groot verschil bestaat met de positie
van de vakbeweging, di'e ook onder de geheel andere omstandigheden van het
ogenblik een taak kan hebben in de bescherming van de stoffelijke belangen
van de arbeidersmassa's."
Ik merk op, dat Voprink deze stelling uitwerkte, toen de z.g. ge-
lijkschakeling van het N.V.V. reeds had plaatsgevonden. Van
Vliegens' advies kreeg ik eerst in 1943, toen ik hem een bezoek
bracht, inzage. Het bleek me toen, dat Vliegen voor de vakbewe-
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ging geen advies had gegeven. Wel voor De Arbeiderspers, het
Instituut voor Arbeidersontwikkeling en de Vara. Op grond van
zijn uitgangspunt, dat ,,deze instellingen of ondernemingen naast
de propaganda voor de sociaal-democratie nog ander werk hebben,
dat kan worden voortgezet", luidde de conclusie van Vliegen:
„Niet bedanken voor de krant, ook al ergert de inhoud, niet uittreden uit de
Vara, niet bedanken, eer toetreden tot het Instituut voor Arbeidersontwikkeling."
Over de vakbeweging heeft Vliegen in zijn stuk alleen geschreven:
„De vakbeweging heeft haar gedragslijn zelf bepaald". De stel-
ling, hoe Vliegen's conclusie zou zijn geweest, indien hij ook over
het al of niet doorwerken -der vakbeweging wel zijn mening had
gezegd, werk ik hier natuurlijk niet uit.
Onmiddellijk na de bezetting van ons land was de normale parle-
mentaire arbeid en het gewone politieke leven geëindigd. Ook van

'de niet opgeheven politieke partijen werd weinig of niets meer
gehoord. Al spoedig concentreerde, behalve dan om N.S.B, en
Nationaal Front, het politieke leven zich om de op 24 Juli '40 door
het driemanschap mr. Linthorst Homan, prof. de Quay en mr.
Enthoven gestichte ,,De Nederlandse Unie, De ongeveer terzelf-
der tijd door Tj. van der Zee en een aantal politieke vrienden
(onder wie ook enige vakbondbestuurders) opgerichte Ned. Soc.
Werkgemeenschap bleek niet te „trekken". De Ned. Unie wel. Al
spoedig deelde haar weekblad mede, dat het ledental de 500.000
had bereikt. Later werd gesproken van 800.000, ja zelfs van
l millioen leden, van wie alleen in Limburg over de honderddui-
zend. Naast heel veel katholieken en chr.-historischen, niet alleen
werkgevers, boeren en middenstanders, maar ook arbeiders — De
Volkskrant wees daarop herhaaldelijk met voldoening - - traden
ook heel veel sociaal-democraten, onder wie meerdere „voor-
aanstaande", tot de Unie toe. Confessionele vakbondbestuurders
waren in groten getale lid. In de aanhef van haar program om-
schreef De Ned. Unie als haar taak: „doelbewuste arbeid voor
versterking van vaderland en volksgemeenschap", „voorzover de
beperkingen van de staat in bezet gebied dat mogelijk maken" en
zulks „in loyale verhouding tot de bezettende overheid".
Ofschoon enige malen, ook in mijn functie als voorzitter van de
landarbeidersbond, daartoe aangezocht, werd ik van De Ned. Unie
geen lid. Evenmin van de Ned, Soc. Werkgemeenschap. Ik zag
in geen van beide politieke partijen voor de nabije toekomst enig
heil. En dan: de vakbeweging bracht me al werk en zorgen genoeg.
Reorganisatie en concentratie.
Woudenberg en de zijnen, daartoe zeer zeker geïnspireerd en
aangezet door de Duitse commissarissen, waren intussen aan de
uitvoering van hun reorganisatie- en concentratie-plannen begon-
nen. We memoreerden reeds de fusie van N.V.C, en N.V.V. en
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van de aangesloten bonden per l Oct. '40. Daarmee ging een in-
wendige centralisatie gepaard. Het N.V.V. was tot dusver een
federatie geweest van vrijwel zelfstandige vakbonden. We schrij-
ven ,,vrijwel", want in de laatste jaren had de centralisatiegedachte
zich reeds vrij sterk in de moderne vakbeweging en ook in de prac-
tijk ontwikkeld. We denken b.v. aan de centrale weerstandskas,
aan het centrale tuberculose-fonds, aan de drie Troelstra-oorden
van het N.V.V., aan de centrale propaganda- en filmdienst, aan
het instituut voor arbeidersontwikkeling, aan de centrale werk-
lozenzorg, aan de bureaux voor arbeidsrecht in alle belangrijke
plaatsen, aan de centrale documentatie-dienst. In de meeste ge-
vallen was voor al die instellingen de aansluiting der bonden ver-
plichtend. In enkele gevallen facultatief. Verbondsbestuur en
Dag. Bestuur traden zoveel mogelijk adviserend op, maar als het
moest ook dikwijls beslissend. Voor belangrijke loonacties en sta-
kingen was voorafgaand overleg met en goedkeuring van het ver-
bondsbestuur voorgeschreven. De door Woudenberg vaak met
heel veel bombarie aangekondigde en doorgevoerde centralisatie
was in diepste wezen niets anders dan ten hoogste een uitbreiding
van de door de moderne vakbeweging reeds opgebouwde centrale
instellingen. Alleen met andere, een enkele keer met betere, maar
in de regel ook nog met slechtere namen. We kregen een afdeling
volksgezondheid, een juridische, een sociaal-economische afdeling
en een afdeling geldzaken. De per l Oct. '41 gestichte afdeling
„Vreugde en Arbeid" was in feite niets anders dan een samen-
trekking van de diensten, welke in het ,,oude" N.V.V. en in
samenwerking met het Instituut voor Arbeidersontwikkeling belast
waren geweest met kadervorming, ontwikkelingsarbeid, kunst-
avonden, filmvoorstellingen, uitzending vacantieoorden enz. Zelfs
het nieuwe bondskantoor van het N.V.V. in de P. C. Hooftstraat,
dat in Nov. 1940 werd betrokken, was aangekocht door en ver-
bouwd naar de plannen van het oude bestuur. Ik schreef reeds,
wat nieuw was, waren de namen en dan: de leiding-gevende per-
sonen. En deze laatste bleken vooral niet beter. De meeste dezer
„ingezette" nieuwbakken leiders wisten van toeten noch blazen.
In vele afdelingen van het N.V.V. volgde de ene mutatie op de
andere. Of liever de een verdrong den ander.
Nieuw was eigenlijk alleen de centralisatie ten aanzien van de
geldmiddelen, de persdienst, de vakpers en de vervanging van de
ongeveer 250 bestuurdersbonden door een 70-tal districtsbureaux.
Die van de geldmiddelen begon met de instelling van een centrale
accountantsdienst en met het verbod aan de bonden om geldelijke
uitgaven te doen zonder goedkeuring van den „commissaris",
d. w. z. zonder de afd. geldzaken van den heer Alofs. Er kwam
verder centralisatie in de contributie-inning. De voorgenomen cen-
tralisatie, neerkomende op uniforme contributie voor bond en werk-
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lozenkas, centraal ledenregister enz. kreeg eerst zijn beslag in
Mei 1942 bij de oprichting van het N.A.F., toen de vakbonden
landelijke vakgroepen werden.
Tot l Januari 1941 bleven de vakbladen uitgaven van de bonden.
Met die datum verscheen het centrale weekblad „Arbeid", eerst
met G. van Overbeek, later (tot l Mei 1942) met Roosenschoon
als redacteur. De vakbladen werden toen z.g. inlegbladen van het
weekblad, dat tot taak kreeg de meer algemene artikelen op te
nemen. Voor de redacteuren der inlegbladen bleef de behandeling
der z.g. bedrijfs-technische aangelegenheden over. Zij waren voor
de inhoud verantwoordelijk.
De instelling van de districts-bureaux kreeg l Febr. '41 zijn be-
slag. Deze had heel wat voeten in de aarde, ook later nog, vooral
wijl een en ander gepaard ging met de vervanging van heel wat
„oude" plaatselijke door nieuwe functionarissen.
Volgens een voorschrift van den heer Woudenberg behoefden in
het vervolg alle benoemingen in de vakbonden, federaties, be-
stuurdersbonden, ja zelfs in afdelingen en commissies niet alleen
zijn goedkeuring, maar hij wenste alle functionarissen zelfs aan te
wijzen. Van dat laatste is, tenminste in onze bond, niets terecht-
gekomen. Het decreet van Seyss Inquart bepaalde ook, dat de
heer Woudenberg 'alle „bestuursmacht" van de N.V.V.-bestuur-
ders had overgenomen. Ik heb mij laten vertellen, dat hij al de
functies, waarvan de benoeming was geschied door een der depar-
tementen of door organisatiebesturen zo maar zonder meer wilde
overnemen! Het moet moeite gekost hebben hem en zijn medewer-
kers aan het verstand te brengen, dat zulks niet ging.
Begin October '40 verraste de commissaris een 12-tal bestuurders
van de belangrijkste bonden met de mededeling, dat zij benoemd
waren tot zijn adviseurs. Het waren Klein van de bouwarbeiders-,
Wamsteker van de handels- en kantoorbedienden-, Wijtsma van
de metaalbewerkers-, Van Hest van de transportarbeiders-, Bakker
van personeel in overheidsdienst-, Veenstra van de gezagvoer-
voerders-, Cramer van spoor- en tramwegpersoneel-, De Jonge
van de fabrieksarbeiders-, Ponstein van de typografen-, Mesker
van de kleermakers- en schrijver dezes, van de landarbeidersbond.
Niemand scheen vooraf gevraagd of gepolst. Naar verluidt, moet
de Neutrale Vakcentrale de instelling van dat adviserend college
bij de fusie hebben „bedongen". 9 Oct. installeerde de heer Wou-
denberg, geflankeerd door Van Kampen (propaganda-leider) en
Ter Schiphorst (zakelijk leider), de adviseurs. Zoals altijd sprong
hij van de hak op de tak. Hij legde vooral nadruk op de adviserende
taak. En dan als hij daaraan behoefte had! Behalve allerlei pro-
pagandaplannen kondigde hij ook een studiereis ener vakvereni-
gings-delegatie door Duitsland aan en zulks op uitnodiging van



27

het Duitse Arbeidsfront. Hij zou de adviseurs maandelijks bijeen-
roepen.

Twaalf bestuurders uit N.V.V., R.K.W.V. en C.N.V.
naar Duitsland.

Het Duitse Arbeidsfront had over die uitnodiging geen gras laten
groeien. Reeds een kleine 14 dagen later berichtten de nieuws-
bladen, dat een delegatie van twaalf vakbondbestuurders een reis
door Duitsland zou maken om kennis te nemen van het werk van
het Duitse Arbeidsfront. Ik was niet gevraagd. Ik was er niet rou-
wig om. 24 October belde De Jonge, voorzitter van de fabrieks-
arbeidersbond, mij op. Hij behoorde tot de deelnemers en vroeg
mijn oordeel. Nadat hij me verteld had, wie er zo al mee gingen
en dat geen enkele voorwaarde was gesteld, zeide ik, zijn aarzeling
bemerkende: „Waarom zou je niet gaan? Het is een der conse-
quenties van ons blijven. Bovendien je kent je toch zelf!" De Jonge:
„Inderdaad, maar onze handelingen beginnen nogal critiek te krij-
gen. Vooral van buiten de vakbeweging staande partijgenoten".
7 November, toen er weer een bijeenkomst van de adviseurs was.
vernam ik, dat De Jonge had bedankt en dat zijn opvolger Klein
wegens familie-omstandigheden niet kon gaan. De heer Wouden-
berg verzocht me toen deel van de delegatie te willen uitmaken.
Ofschoon ik allerlei bezwaren had, vooral van practische aard -
de delegatie moest reeds 9 Nov. vertrekken -- besloot ik tenslotte
toch mee te gaan.
Aan de reis, welke 9 Nov. begon en welke 20 Nov. eindigde, namen
voor het N.V.V. deel: Bakker (voorz. bond van personeel in over-
heidsdienst), Joustra (voorz. Ned. Ver. van spoor- en tramper-
soneel), Landman (penningmeester metaalbewerkersbond), Kaub
(schildersgezellenbond), Verbeek (textielarb.bond) en mijn per-
soon. De heren Kaub en Verbeek, een paar nieuwe door Wouden-
berg benoemde bestuurders, bleken N.S.B.'ers. Voor de kath. vak-
beweging waren deelnemers: De Bruijn (voorz. R.K.W.V.), Brus-
sel (secretaris fabrieksarb.bonl) en v. d. Meys (voorz. textielarb.-
bond) en voor de chr. vakbeweging: Stapelkamp (voorz. C.N.V.),
Schaafsma (voorz. bouwarb.bond) en Fuykschot (secr. handels-
en kantoorbed.bond). Wie de confessionele deelnemers hebben
aangewezen (de besturen der vakcentrales of de Duitse contact-
commissarissen), is mij niet bekend. Verder maakten de reis mede
twee journalisten, een van de A.N.P. en Van Overbeek van De
Arbeiderspers en een fotograaf. De heer Strahtmann van de
,,Dienststelle Dr. Hellwig" was belast met de algemene leiding,
terwijl in Duitsland nog de heer Bötticher assisteerde. Het eerste
doel der reis was Berlijn. We bleven daar 5 dagen. De delegatie
was ondergebracht in het hotel Savoije in de Fasanenstr., de maal-
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tijden werden bijna altijd gebruikt in het restaurant ,,Zum Czar-
das". Zondag 10 Nov. werd een lange autotocht door Berlijn en
omgeving gemaakt en werden verschillende bezienswaardigheden
en gebouwen bekeken. De volgende 4 dagen werden drie fabrieken,
een complex arbeiderswoningen, een kamp voor buitenlandse
arbeiders en de kantoren van het D.A.F, bezocht. We hoorden
inleidingen over de inrichting en het werk van het Arbeidsfront,
over arbeidsrecht en loonvorming in Duitsland, over tewerkstel-
ling van buitenlandse arbeiders, over jeugdbeweging en vrouwen-
organisatie in Duitsland. Daartussen door werden aan de dele-
gatie enige filmen vertoond, o.m. „Der Jud Süss", terwijl des avonds
schouwburgen en variété's naar Keuze konden worden bezocht.
Op de laatste avond te Berlijn gaf het D.A.F, een afscheidsdiner.
Dr. Ley had zich laten verontschuldigen. Hij bleek in Polen te zijn.
Ik kwam naast den adjudant van den plaatsvervanger van dr. Ley
te zitten. Hij begon in zijn gesprek al spoedig over de oorlog en
,,zijn overwinnend einde" voor Duitsland. Toen hij uit rnijn ant-
woord begreep, dat ik aan het laatste heel sterk twijfelde, zakte
zijn belangstelling merkbaar en deze werd tot nul, toen hij ont-
dekte, dat ik noch alcohol gebruikte noch rookte. Zoiets vond hij
absurd voor een vakbondsleider! Het speet me niets, dat wegens
luchtalarm de maaltijd om 9 uur ontijdig moest worden beëindigd.
In meer beschermde gedeelten van het gebouw (kegelbaan en bar)
moesten we tot ongeveer halftwee in de ochtend doorbrengen.
Tijdens dit langdurig oponthoud deelden enkele leden van de
delegatie (Brussel, Landman en Joiistra) en ook van Overbeek
voor de radio-microfoon iets over het verloop der reis mede. Mijn
dagboekje zegt ervan: „Veel lieten ze niet los. 't Waren meer
groeten dan mededelingen". De heer Strathmann had me ook ge-
vraagd. Ik antwoordde: „Neen! als de reis is volbracht".
In Berlijn zelve was het erg „unheimisch". Vooral des avonds door
de streng doorgevoerde verduistering. Op twee van de vijf avon-
den was er luchtalarm. De Engelse vliegers bleken echter nog
niet in staat tot de binnenstad door te dringen. Van vernielingen
was niets te bespeuren, hoezeer we ook vaak onze ogen „uitke-
ken". Trouwens ook niet in de steden, welke we na Berlijn be-
zochten.
Politiek nieuws van de eerste orde hield overigens Berlijn tijdens
ons bezoek bezig. Toen we des Zondagsavonds na de autotocht
in het centrum van'Berlijn terugkeerden, riepen de krantenmannen
de dood van Chamberlain uit: „Chambcrlain storben!" Chamber-
lain tödd!" Op straat vele lachende gezichten van schijnbaar blije
mensen. Een voorbijganger voegde me toe: „Und nun noch Chur-
chitl!" Des Dinsdags wapperde de rode vlag met hamer en sikkel
van het Bellevue-hötel. Molotov, de commissaris van buitenlandse
zaken der Sovjet-Unie, was met een groot gezelschap militaire.
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maar vooral economische deskundigen te Berlijn aangekomen voor
het voeren van besprekingen met de Duitse leiders over het eco-
nomisch verdrag. De Berlijnse kranten stonden vol met nietszeg-
gende mededelingen en mooie foto's van Hitler en Molotov, die
elkaar de hand drukten.
Na Berlijn bezochten we Neurenberg, München, Keulen en
Düsseldorf. We „deden" practisch elk der steden in l a 2 dagen.
Overal werd in het klein het Berlijnse program afgewerkt. We
werden ontvangen en rondgeleid door de stedelijke D.A.F.-leiders,
meestal in hun „mooie" partij-uniformen, bezochten fabrieken en
gebouwen, woonden sport-uitvoeringen van fabriekspersonelen en
Kraft-durch-Freude-avonden bij. Het dient gezegd te worden: de
ontvangst was vriendelijk en nergens hinderlijk, de Kraft-durch-
Freude-avonden waren vrij van nat.-soc. propaganda. Nu en dan
was er gelegenheid ook met de arbeiders op en na hun werk te
praten. Bijna allen droomden van een overwinning door Duitsland.
Dat zou immers de eeuwige wereld-vrede betekenen! Een enkele
maal brachten sprekers en fotografen het gezelschap in moeilijk-
heid. Zo b.v. op de Kunst-Ausstellung te Neurenberg. Een foto-
graaf ontdekte in een der zalen een levensgroot schilderij van
Dr. Ley. In hem rijpte het plan de delegatie te „nemen" met dat
schilderij als achtergrond. Een seintje van een der deelnemers, die
van het plan hoorde, maakte een flink aantal onvindbaar. Van de
foto kwam niets.

De Bruijn, Stapelkamp e, a, over hun reiservaringen.

Na een bezoek aan de Henkei-Werke te Düsseldorf nam de lei-
ding van het D.A.F, officieel afscheid van de delegatie, terwijl
anderzijds de deelnemers de gebruikelijke dank meenden te moeten
betuigen voor de ondervonden medewerking en hulpvaardigheid,
vooral van de kant van de heren Strathmann en Bötticher. De
Bruijn vertolkte die dank door het aanbieden van twee boeken,
waarbij hij volgens een verslag in de N. R. C. van 21 Nov. '40
o.m. zeide:
„Het programma was met grote zorgvuldigheid uitgezocht en het heeft ons van
de eerste tot de laatste dag aan niets ontbroken. Het doel van deze reis was,
dat wij het nieuwe Duitsland zouden leren kennen. Dit doel is interessant, omdat
velen van ons het Duitsland van vóór 1933 kenden.
Verschillende sociale en culturele instellingen waren ons door de in eigen land
bestaande, niet geheel vreemd. Een voor een land beslissend element is de
gemeenschapsgeest van het bedrijfspersoneel. Dit is mij vooral in deze dagen
duidelijk geworden. De tijd is te kort geweest om persoonlijk te constateren,
dat deze geest van broederschap en kameraadschap reeds tot in de lagen van het
werkende volk is doorgedrongen. Na alles wat wij hebben gehoord, mag worden
aangenomen, dat deze geest doorgewerkt is. In ieder geval is de grondslag van
het sociaal-economische leven natuurlijk en gezond. Daarop is een levensvatbare
gemeenschap te bouwen.
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Dat wij ons daarover verheugen, zal hem, die de sociale geschiedenis van ons
land kent, niet verwonderen.
Het stemt ons tevreden, dat wij van het Duitse Arbeidsfront de gelegenheid
hebben gekregen met deze in de practijk gebrachte goede, gezonde en sociale
geest kennis te maken.
Tenslotte: moge deze studiereis en uwe zorgen ertoe bijdragen, dat de be-
trekkingen tussen onze beide volken en landen zich normaal, gezond en vriend-
schappelijk zal ontwikkelen. De leiders van de Nederlandse vakverenigingen
zullen gaarne aan deze taak hun medewerking geven. Even gaarne willen we
deze gelegenheid gebruiken om de leiders van het Duitse Arbeidsfront hartelijk
tot een tegenbezoek uit te nodigen."

De volgende dag (20 Nov.) werd de terugreis aanvaard. De jour-
nalist Van Overbeek begon in Het Volk van 25 Nov. zijn artikelen
over de reis als volgt:

„Mannen van uiteenlopende levensbeschouwing hebben op deze wijze kennis
kunnen maken met de sociale werkelijkheden van de sociale toekomstplannen van
het hedendaagse Duitsland. Zij zijn als nuchtere, criti'sche Hollanders met open
oog en oor rondgegaan. De organisatoren van de reis hebben zeker niet verwacht,
dat zij als propagandisten voor de Duitse zaak naar hun haardsteden zouden
terugkeren."

Neen, verwacht zullen zij het wel niet hebben. Een klein beetje
gehoopt ongetwijfeld wel. Die hoop is dan zeer zeker niet in ver-
vulling gegaan. Van mij weet ik het zeker. De begeleiders hadden
tijdens de reis heel goed begrepen, dat met uitzondering van de
beide N.S.B.'ers geen der deelnemers propagandist van en voor het
nationaal-socialistische regiem was geworden. Vooral de heer
Strathmann kon niet nalaten nu en dan zijn teleurstelling daarover
te laten merken. Hoe meer de reis zijn einde naderde, hoe slechter
werd zijn stemming.
Enige dagen na onze terugkeer belegden de organisatoren der reis
te Den Haag een z.g. pers-conferentie. Van de deelnemers ver-
telden achtereenvolgens: Stapelkamp, de Bruijn, Landman en
Bakker iets van hun reiservaringen. De heer Bakker vertelde een
en ander over de door Kraft durch Freude bereikte resultaten,
Landman over de inrichting van en de leerlingenopleiding op drie
metaalbedrijven, De Bruijn herhaalde ongeveer wat hij te Düssel-
dorf had gezegd, terwijl de heer Stapelkamp volgens het verslag
in de N. R. C. van 25 Nov. o.m. zeide:
„Voorzover het ons gelukt is met Nederlandse arbeiders in Duitsland in aanraking
te komen, was mijn indruk, dat de lonen zeker niet ongunstiger zijn dan in
Nederland. Vooral de weeklonen zijn hoog, aangezien per week meer arbeidsuren
worden gemaakt. Leden van mijn organisatie waren zeer tevreden. Ook de
legering in de barakkenkampen was zeker niet minder dan ie Nederland. De
Duitse regering doet inderdaad alles om het den mensen, die uiteraard veel
moeten missen, zo prettig mogelijk te maken."

Aan enkele andere deelnemers, onder wie ook ik, werd verzocht
ten kantore van het N.V.V. in een microfoon-vraaggesprek wat
over de reis te vertellen. Na gepleegd overleg met den ondervrager
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heb ik op twee vragen zijnerzijds enkele mededelingen gedaan over
de omvangrijke vrouwenarbeid in Duitsland en over arbeiders-
woningen bij een paar fabrieken. Ik constateerde, dat volgens ons
verstrekte mededeling, toen reeds 8 millioen vrouwen, onder wie
heel veel gehuwde, in Duitsland in fabrieken en in de landbouw
werkzaam waren en dat de arbeiderswoningen in ons land in het
algemeen groter en gerieflijker waren.

Artikel in Verenigt U en uitspraak Ercraad S.D.A.P.
Na de reis had ik verder behoefte gevoeld enige door mij in Duits-
land opgedane indrukken neer te leggen in een artikel. Het werd
opgenomen in het bondsorgaan Verenigt U van 30 Nov. '40 onder
het opschrift: Twaalf dagen Duitsland,
Toen ik het artikel schreef, kon ik natuurlijk niet vermoeden, dat
vijf jaren later een door het Partijbestuur der S.D.A.P. ingestelde
Ereraad vooral op grond van de in dat artikel neergelegde in-
drukken concludeerde, dat ik ,,de democratische beginselen der
S.D.A.P. heb verzaakt" en als straf daarvoor nooit meer „enigerlei
functie in of namens de Partij mag uitoefenen".
Teneinde de lezers niets te onthouden, laat ik hier het artikel,
ontdaan van enkele, niets terzake doende herhalingen, in zijn ge-
heel volgen:
„Men bedenke voortdurend: de delegatie heeft naar niets een diepgaand onder-
zoek ingesteld. Daarnaar zelfs niet gestreefd, al werd daarvoor alle vrijheid
gelaten. Voor een dergelijk onderzoek zou toch de vereiste tijd hebben ont-
broken. En dan: de vier industriële ondernemingen, welke zijn bezocht (drie
te Berlijn en één te Düsseldorf) waren niet alleen grote (het merendeel met vele
duizenden arbeiders en bedienden) maar ook z.g. Muster-Betriebe (voorbeeld-
ondernemingen).
Wat op de gehele reis de meeste indruk op ons heeft gemaakt?
De tot stand gekomen eenheidsorganisaties. In alle lezingen en gesprekken over
welke onderwerpen ook: Arbeidsfront, Kraft duren Freude (Kracht door
vreugde), vrouwenbeweging, jeugdorganisaties, sportbonden, enz. steeds was er
slechts sprake van gezamelijk optreden en handelen van alk „schaffende"
(werkende) Duitsers. In hoeverre deze eenheidsorganiasties de instemming hebben
van werknemers en -gevers, weten wij natuurlijk niet, echter wel, dat het Duitse
Arbeidsfront 30 millioen leden telt met een ontvangst van 720 millioen mark.
In de grote ondernemingen, welke wij bezochten, waren practisch alle arbeiders
en kantoorbedienden, aldus werd ons medegedeeld, lid van de organisatie. Wan-
neer wij in antwoord op de aan ons gestelde vragen de samenstelling van de
Nederlandse delegatie weergaven en iets moesten vertellen over de verdeelde
vakbeweging in ons land, was, evenals zulks' ook in Engealnd en in de Scandi-
navische landen steeds het geval was, bij de jongere Duitse arbeiders een
onbegrijpelijk hoofdschudden en een „Wij hebben als arbeiders toch allen
dezelfde belangen." Een lid van de vertrouwensraad bij de Henkel-Werke te
Düsseldorf, een vroeger christelijk georganiseerde, zeide: „Dat hebben wij éénmaal
in Duitsland gehad. Dat komt nooit terug!"
Wij geloven, .dat wij ons niet vergissen, wanneer wij zeggen, dat veel, wat
wij in Duitsland hebben gezien, slechts mogelijk is dank zij de eenheidsorgani-
saties. In alle bezochte ondernemingen troffen wij buiten, maar ook in de
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fabrieken de mededelingen en aankondigingen, ook propagandistische, aan van
het Arbeidsfront. Hetgeen „Kraft durch Freude" doet aan ontspanning, ont-
wikkeling, sport, vacantiereizen, enz. schijnt ons ten zeerste te worden bevorderd
door een massale, practisch alles omvattende organisatie.
Het „Wettbetriebswesen" (het organiseren van wedstrijden in de bedrijven),
ter vergroting van de vakbekwaamheid der arbeiders, een Arbeidersbank, welke
zich kon ontwikkelen tot een der grootste geldbanken van Duitsland, de massale
jeugdbeweging met zijn vele uiteenlopende bemoeiingen, dat alles is in die
omvang slechts mogelijk, wanneer alle" werkende mensen, ondanks verschil in
godsdienstige overtuiging en maatschappelijk inzicht, elkaar in gemeenschappelijk
handelen trachten te vinden.
Wat in de bezochte fabrieken, alle, zoals wij reeds opmerkten, „Musterbetriebe"
— voorbeeldbedrijven — een predicaat, dat na ingesteld onderzoek eerst door
het Duitse Arbeidsfront .wordt uitgereikt, ons opviel waren de getroffen maat-
regelen op sociaal en hygiënisch gebied: „afscherming" van machines, goed
ingerichte cantines, keukens, douches, toiletten, geregeld geneeskundig onderzoek,
afzonderlijke werkplaatsen voor jeugdigen, boekerijen en leeszalen, sportvelden,
turnhallen, zelfs hier en daar zwemzalen. Verder Kinderheime (kinderbewaar-
plaatsen) en Mutterschule (scholen voor de opleiding van a.s. huisvrouwen).
Wij gaan op dit alles niet verder in. Wij willen hier slechts nog iets zeggen over
't arbeidstempo, dat wij in de fabrieken aantroffen. Ook daar, waar de arbeiders
niet aan de lopende band stonden, scheen het ons toe, dat in een rustig, maar
niettemin in een behoorlijk tempo werd gewerkt. De bedrijfsleiders schreven
zulks, behalve aan de toegepaste loon- en werkmethodes en de beroepsopleiding,
mede toe aan de vorming van den Duitsen arbeider en de Duitse arbeidersvrouw
door middel van de arbeidsdienst en de sportbeoefening, en niet het minst door
een in de laatste jaren den arbeiders bijgebrachte plichtsbetrachting voor land en
volk, voor bedrijf en onderneming. Met de arbeidsdienst hebben wij geen kennis
gemaakt. Bij de uitvoeringen van enkele sport-bedrijfsgroepen, welke wij bij-
woonden, hebben wij ons kunnen overtuigen, dat de tegenwoordige sportbeoefe-
ning in Duitsland niet slechts in het teken staat van lichaamsontwikkeling en van
gezondheid, maar ook van meer persoonlijke moed en krachtsinspanning. En wat
de plichtsbetrachting betreft, de heer Mende te Berlijn, die voor de leden der
delegatie een lezing hield over de tewerkstelling van Nederlandse arbeiders in
Duitsland, sprak van de „arbeitsethos" der Duitse arbeiders, het in hen levend
geworden besef, dat zij naast rechten, bovenal op persoonlijk welzijn en geluk,
niet minder plichten hebben tegenover de volksgemeenschap, waartoe zij behoren
en waarvan de onderneming, waarin zij arbeid vinden, een deel uitmaakt. Is deze
ethiek, de zedeleer van het stellen van het gemeenschapsbelang boven het per-
soonlijk belang, van het één-voor-allen en allen-voor-één, den Duitsen arbeider
tot vlees en bloed geworden?
Is het socialistische ideaal in hem, waardoor dan ook, meer dan voorheen tot
werkelijkheid geworden bij denken en werken? Wij menen er iets van bespeurd
te hebben bij veel, wat wij in Duitsland hebben gezien en waargenomen. Dat
lijkt ons een moedgevend teken en een winst voor de toekomst, ver uitgaand
boven bepaalde landsgrenzen.
Wij hebben trouwens in datzelfde verband nog een andere indruk mee naat
huis genomen, welke wij onze lezers niet willen onthouden en waarmee wij ons
artikel willen besluiten. In de vier grote industriële ondernemingen, welke wij
bezochten, hebben wij van de eigenlijke bezitters niets gezien en niets bemerkt.
Bedrijfsleiders, enz. leidden ons rond, in een enkele onderneming zelfs de voor-
zitter van de vertrouwensraad uit het personeel. Particulier bezit, particulier
initiatief, particulier belang, zij schenen verdwenen, waren in elk geval op de
achtergrond gedrongen. Gemeenschapsbezit en gemeenschapsbelangen over-
heersten. Tenminste uiterlijk. Een teken voor de toekomst? De zich doortrekkende
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lijn in de maatschappelijke ontwikkeling? Als arbeiders, als socialisten, als mensen
van de nieuwe tijd, kunnen wij het ja op deze beide vragen slechts hopen en
begeren."

Van doorwerken en zijn resultaten»

Bleef de gehele Nederlandse vakbeweging, van werknemers en
werkgevers, van alle richtingen, voorzover niet door den bezetter
uitgeschakeld in 1940 op haar post, in één groot deel van 1941
was het niet anders. Dit doorwerken kwam ook tot uitdrukking
in allerlei maatregelen, heel vaak gevraagd, soms ook ongevraagd
en zelfs niet-verlangd, op het gebied van loon- en prijsvorming,
sociale en arbeidswetgeving enz. In meerdere bedrijven werden
nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten afgesloten, bepalingen
van vele C. A. O.'s werden voor niet-leden verbindend verklaard,
duurtebijslagen kregen hun beslag. Per l Dec. '40 werd de functie
van den gemachtigde voor de prijzen ingesteld. Als zodanig werd
mr. H. C. Schokker benoemd. Deze kreeg op het gebied der prijs-
vorming zeer uitgebreide bevoegdheden. Naast het huurprijsbesluit
kwam in het voorjaar van '41 een huurbeschermingsbesluit tot
stand. Tegelijkertijd met de instelling van de functie van den ge-
machtigde voor de prijzen werd een nieuwe verordening afgekon-
digd betreffende de regeling van lonen, salarissen en andere
arbeidsvoorwaarden. De afsluiting van collectieve arbeidsovereen-
komsten werd in het vervolg afhankelijk gesteld van de goedkeu-
ring van het departement van sociale zaken en van een in te stellen
College van Rijksbemiddelaars. Dat college kreeg daarnaast ook
de bevoegdheid voor bepaalde bedrijven loonovereenkomsten in te
voeren en loonregelingen verbindend of onverbindend te verklaren.
Dit College, trouwens reeds in het Besluit van den Opperbevel-
hebber van Land en Zeemacht van 24 Mei 1940 als zodanig aan-
geduid, bestond aanvankelijk uit de heren: mr. S. de Vries, mr.
A. M. Joekes, mr. A. C. Josephus Jitta, mr. T. J. Verschuur en
H. Btoemers. De heer Josephus Jitta werd later vervangen door
prof. mr, C. P. M. Romme en de heer Joekes door ir. A. P/are.
In deze samenstelling is het College van Rijksbemiddelaars in func-
tie gebleven tot 31 October 1942, op welke datum de Gemachtigde
van de Arbeid de taak van het College overnam.
5 October 1940 werd als orgaan van arbeidsbemiddeling het Rijks-
arbeidsbureau met zijn 37 gewestelijke arbeidsbureaux ingesteld.
De kinderbijslagwet en het ziekenfondsenbesluit, reeds vóór Mei
1940 tot stand gekomen, werden resp. l Januari en l Nov. 1941
ingevoerd. In 1940 en 1941 kwamen verder o.m. nog de volgende
aanvullingen en wijzigingen ven bestaande sociale verzekerings-
wetten tot stand: per l Dec. '40 werd voor de verlening van scha-
deloosstellingen bij ongevallen, welke als gevolg van oorlogsge-
welddadigheden plaats Vonden na 14 Mei '40, het bijzonder
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ongevallen-fonds ingesteld; vanaf l Jan. '41 werden genoten wacht-
gelden als loon beschouwd in de zin der verzekeringswetgeving en
later ( l April '41) eveneens ziekte- en ongevallen-uitkeringen als
loon voor de kinderslagbijwet; per l Nov. '40 werd de gelijkstel-
ling van zwangerschap en bevalling met ziekte behalve voor de
gehuwde, ook tot de ongehuwde vrouwen uitgebreid; met dezelfde
datum konden krachtens de ziektewet niet alleen in loondienst
werkende vrouwen (gehuwde en ongehuwde), aanspraak maken op
ƒ 55.- bevallingsgeld, maar ook onder bepaalde voorwaarden de
echtgenoten, eigen, stief- en pleegkinderen der verzekerde arbei-
ders; vanaf l Febr. '41 werd een uniforme regeling ingevoerd voor
de geldswaarde van genot van vrije woning, inwoning en kost; per
l Mei '41 werden meerdere landbouw-werkzaamheden, als arbeid
in deelbouw, druivenkrenten, pellen en sorteren, onder de Land-
bouw-Ongevallenwet gebracht. Tenslotte werden per l Juli 1941
de invaliditeits-, ouderdoms-, weduwen- en wezenrenten, voort-
vloeiend uit de Invaliditeits- en Ouderdomswet verhoogd en wel
met 25 tot 50 en meer percent. De kosten dezer verhogingen als-
mede die van de eerder genoemde bevallingsgelden werden niet
door de uitvoeringsorganen maar door de staat gedragen. Daarvoor
werd de z.g. vereveningsheffing ingevoerd, welke van de werk-
gevers werd gevorderd en 4!/a pet. bedroeg van de door hen uit-
betaalde arbeidslonen. Bij besluit van 10 Dec. 1940 was reeds de
loonbelasting ingevoerd.
Al deze maatregelen en besluiten op sociaal-wetgevend en op
sociaal-economisch terrein, heel dikwijls gepropageerd door de op
hun posten gebleven vakbondbestuurders — ik denk in het bijzon-
der ook aan de sociaal-econ. afdeling van het N.V.V. onder lei-
ding van Vermeulen — maar toch door den bezetter gedicteerd,
werden na de bevrijding op een enkele uitzondering na door onze
wettige regeerders gehandhaafd en bekrachtigd.

Ook uitvoeringsorganen sociale wetgeving paraat.
Het spreekt vanzelf, dat al deze verordeningen, besluiten, aanvul-
lingen en wijzigingen heel wat voorbereidende arbeid, vaak ook
in de vorm van van werknemers- en werkgeverszijde gegeven
adviezen, kostte. Soms ook na de invoering. Want meermalen droe-
gen ze de stempel van haast- en ondeskundig werk, en moest in
de uitvoeringsorganen der sociale verzekering (federatie van be-
drijfsverenigingen, commissies van overleg, bedrijfsraden, raden
van arbeid, bedrijfsverenigingen enz.) dikwijls heel wat weer wor-
den „recht gebreid". Zowel vertegenwoordigers van werkgevers-
bonden als van werknemers-organisaties van confessionele richting
verleenden aan die .sociale arbeid ook hun medewerking. Veelal
zelfs persoonlijk na de liquidatie dier organisaties. Het feit, dat de
heer Woudenberg allerlei personen van de „nieuwe orde" — ik
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noem hier slechts den bekenden mr. Lelieveld — in genoemde uit-
voeringsorganen had gezet, bleek voor die medewerking geen be-
letsel. Ik wees er reeds op, dat de werkgevers-vakcentrales voor
dat doel een centraal orgaan hadden gesticht. In een bijeenkomst
op 17 Dec. '40 voor de vakbondbestuurders van het N.V.V. deelde
Dr. Kaute, de toenmalige Duitse contact-commissaris bij het N.V.V.
in een rede over de procedure der toekomstige loonvorming mede,
dat de drie werknemers-vakcentrales een zeer nauw contact zou-
den onderhouden met het bureau van het College van Rijksbemid-
delaars. Voor dat doel hadden zij een Raad van Advies met elk
een vertegenwoordiger ingesteld, welke wekelijks ten kantore van
het College zou vergaderen.

Activiteit in. de agrarische sector.
Land- en tuinbouw maakte op de algemene regel van activiteit in
'41 geen uitzondering. De landbouw-organisaties gingen met hun
positieve arbeid „gewoon" door. In Nov. '40 stelden de drie cen-
trale landbouworganisaties een commissie in inzake de ogenblik-
kelijke toestand der kleine landbouwbedrijven. De in een rapport
geconstateerde noodtoestand was aanleiding, dat bij de overheid
talloze maatregelen ten behoeve van de kleine boeren werden be-
pleit. In een door het Rijkscommissariaat ingestelde commissie ter
verkrijging van de grootst mogelijke productieverhoging in land- en
tuinbouw, de z.g. productieslag - - van welke commissie Dr. Pos-
thuma het voorzitterschap werd opgedragen -- namen de voorzit-
ters van de drie centrale landbouw-organisaties (Landbouw-
Comité, Kath. B. en T.bond en Chr. B.- en T.bond) en van het
inmiddels opgerichte Ned. Agrarisch Front zitting. Het Landbouw-
Economisch Instituut, opgericht door het Landbouw-Cbmité, stelde
een onderzoek in naar de ogenblikkelijke kostprijs van de melk.
Het hoofdbestuur van de Groninger Maatschappij van Landbouw
liet zich in het voorjaar van '41 uitvoerig rapporteren over het
streven der overheid om de aanstelling van meer vaste arbeiders in
de landbouw te bevorderen. Eenzelfde onderzoek geschiedde ook
in Friesland. Vermoedelijk mede als reflex en uitvloeisel dezer
activiteit van landbouwerszijde kwamen in 1940—1941 o.m. de vol-
gende maatregelen voor land- en tuinbouw tot uitvoering: voor de
oogst 1941 werden de prijzen der belangrijkste akkerbouwproduc-
ten met 12 tot 20 pet. verhoogd; ondanks verbeterde prijzen door
verhoogde afzet bleven de steunregelingen voor kleine boeren en
tuinders gehandhaafd; aan de telers van komkommers, peen, toma-
ten en meloenen werd in Nov. '40 1.1. millioen gld. steun verleend;
met ingang van 3 Dec. '40 werd verkoop of andere overdracht van
cultuurgrond zonder vergunning van de Grondkamers verboden.
Alleen landgebruikers konden in het vervolg vergunning tot kopen
krijgen, terwijl maximum-verkoopprijzen werden voorgeschreven.
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Een besluit kwam verder tot stand, waarbij vroegere mondeling
aangegane pachtovereenkomsten tot schriftelijke werden verklaard.
Tenslotte trad per l April 1941 een verordening in werking, welke
voor een publiekrechtelijke organisatie van de voedselvoorziening
de grondslagen legde, aansluitende bij de landbouwcrisiswet van
1933, het voedselvoorzieningsbesluit van 1940 en bij de door de
Commissie Woltersom ingestelde commissies voor het bedrijfs-
leven. Mede hierdoor kwam een belangrijk deel van de uitvoerings-
maatregelen der voedselvoorziening in handen van de bedrijfsge-
noten, zij het onder controle van de overheid.
Centrale landbouw-organisaties, werkgeversbonden in land- en
tuinbouw en landarbeidersbonden zetten ook in 1941 hun gemeen-
schappelijke activiteit op het terrein van lonen en arbeidsvoorwaar-
den, vakonderwijs, sociale wetgeving enz. voort in de tot stand
gekomen organen: bedrijfsraden, bedrijfsverenigingen, centraal
secretariaat voor land- en tuinbouw, stichtingen voor landbouw-
onderwijs. De permanente commissie van overleg uit de landbouw-
bedrijfsverenigingen, waarin ook vertegenwoordigers der 3 land-
arb.bonden zitting hadden, bracht vele adviezen uit. In meerdere
provinciën (Groningen, Friesland, Noord- en Zuid-Holland, Zee-
land) werd met landbouw-onderwijs en -onderricht (melkers-,
tractor-, vlastrek-, fruitteelt- en ploegcursussen enz.) begonnen of
voortgegaan. In Groningen werd zelfs een afzonderlijke stichting
voor dat doel opgericht. De bestaande bedrijfsraden in land- en
tuinbouw hielden zich met talloze vraagstukken bezig.
Bijzonder actief bleek ook het Centraal Secretariaat voor land- en
tuinbouw. Zijn belangrijkste werkzaamheden in het eerste halfjaar
van 1941 betroffen: verbetering van voedselvoorziening voor oogst-
arbeiders en van de brandstoffenvoorziening ten plattelande, ver-
mindering of liquidatie van landbouwarbeid door leerplichtige kin-
deren, de invoering van de ontslagverordening ook voor land- en
tuinbouw, idem van een landbouw-veiligheidsbesluit, verbetering
van de arbeidsbemiddeling ten plattelande door vestiging van bij-
kantoren, inschakeling van de landarbeidersbonden in het Land-
bouw-Economisch Instituut, instelling van. vrijwillige arbitrage
commissies, totstandkoming van ontwikkelingsarbeid voor de te-
werkgestelden in de N.O.-polder, mogelijke reorganisatie van de
uitvoeringsorganen der sociale verzekering, meerdere concentratie
en uniformisering van de loonovereenkomsten in land- en tuinbouw.
Voor de instelling der vrijwillige arbitrage commissies werd een
reglement vastgesteld en werden voor het eerste jaar de voorzit-
ters aangewezen. Het C.S. besloot verder maandelijkse bijeenkom-
sten te beleggen van de D.B. der drie landbouw-organisaties en ver-
tegenwoordigers der drie landarbeidersbonden ter behandeling van
economische en technische vraagstukken. In het voorjaar van 1941
stelden de landarbeidersbonden aan de centrale landbouw-organi-
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saties de afsluiting van z.g. landelijke mantelcontracten voor alle
takken van land- en tuinbouw voor. Deze waren daartoe bereid,
maar vonden die afsluiting over 1941/42 niet meer mogelijk, mede,
wijl zij geen werkgeversbonden in de zin der wet op de C. A. O.'s
waren. De katholieke en chr. boeren- en tuindersbonden zeiden
statutenwijziging toe, het Landbouw-Comité de oprichting van een
nationale werkgeversbond. De mantelcontracten zouden dan in
1942/43 kunnen worden afgesloten. Een nationale werkgevers-
bond kwam als onderdeel van het Landbouw-Comité reeds in 1941
tot stand, terwijl ook de Ned. Tuindersbond werkgeversorganisatie
werd.
Het spreekt, dat de landarbeidersbonden daarop niet konden wach-
ten. De leden wensten 20 en meer pet. loonsverhoging, verder ver-
beterde arbeidsvoorwaarden en concentratie der loonovereenkom-
sten. Van landbouwerszijde bleken tegen deze verlangens nogal
bezwaren te bestaan. Het aantal contracten, dat door onderling
overleg tot stand kwam, was betrekkelijk gering. Meestal moest de
hulp van het College van Rijksbemiddelaars worden ingeroepen.
Heel vaak moest zelfs aan landbouwers en tuinders verplichte
arbitrage worden opgelegd. Ondanks de „afgeschafte" klassen-
strijd was deze in de zomer van 1941 in de landbouw nog in volle
gang, zij het dan zonder stakingen. Het schijnt zelfs, dat de
N.V.V.-leiding zich niet aan de propagering van de klassestrijd-
gedachte heeft kunnen onttrekken! Zij werd daarvan tenminste
beschuldigd en wel door — de Ned. Unie! In een artikel met het
opschrift „Commissie Woltersom en N.V.V." schreef het orgaan
De Unie van 3 Juli 1941:
„Deze (het N.V.V.) grijpt hoe langer hoe meer terug op de oude klassenstrijd-
voorstellingen en wel verre ervan, dat deze propaganda een vruchtbare samen-
werking in de bedrijven bevordert, schijnt zij er veeleer op gericht de bedrijfs-
vrede, die in Nederland heerste — zij het dan ook niet op een grondslag, welke
ons gevoel van sociale rechtvaardigheid bevredigde - - ernstig te bedreigen.
Wij komen hiertegen met klem op. Wanneer de huidige leiding van het N.V.V.
de blikken eens naar Duitsland richtte, zou zij tot het inzicht kunnen komen,
dat in het Arbeidsfront ondernemers en werklieden als een samenhangende groep
zijn' georganiseerd, en dat de klasse-tegenstelling, ja de klassenstrijd, welke het
N.V.V. terug schijnt te wensen, daar voor goed tot het verleden behoort.
Wij beschouwen dit streven van de N.V.V.-leiding als staatsgevaarlijk"

Van regerings-arbiters, het eerste prov. leencontract, Collegfe
Rijksbemiddelaars en Rijksdienst Werkloosheidsverzekering.

In het voorjaar van '41 traden o.m. de volgende personen als
regerings-arbiters in loongeschillen in land- en tuinbouw op: Prof.
Minderhoud, Chr, van den Heuvel, mr. Joekes, mr. Quint,
G. N'ijenhuis,, J. Schouten, mr. Kropman, mr. Prinsen, prof. Leven-
bach, prof. van der Pot, T j. Krol, mr. Bijleveld, dr. Kuperus, mr.
baron van Voorst tot Voorst, mr. Krijger.




