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Het getal districts-contracten werd belangrijk uitgebreid. Voor
het eerst kwam voor een gehele provincie en wel voor Zeeland
een loonovereenkomst tot stand en zulks met belangrijke verbe-
teringen. Dat kostte heel wat moeite, zowel wat het contract als
de loonsverhoging betreft. Bij de Zeeuwse boeren was het namelijk
ten aanzien van beide punten één stuk onwil. Toen legde de heer
Ktetschmar, de vertegenwoordiger van het D.A.F, in Zeeland, bij
wijze van spreken ,,zijn vuist op tafel!" Het hoofdbestuur van de
Chr. Landarbeidersband, dat in genoemde provincie als sterkste
bond de loon-onderhandelingen z.g. leidde en dat ook mede den
heer Kr, om medewerking had verzocht, was van het bereikte resul-
taat zó onder de indruk, dat het later, zonder overleg te hebben
gepleegd met onze organisatie, een in de Duitse taal gestelde dank-
betuiging-schrijven richtte aan den Kretschmar.
De verkregen loonsverhogingen in land- en tuinbouw bedroegen
voor 1941/42 4 tot 6 cent per uur (van 12 tot 25 pet.), voor het
zuivelbedrijf ƒ 2.— tot ƒ 4.— per week, voor het veenbedrijf onge-
veer 15 pet. Het gelukte voor het zuivelbedrijf de nog altijd be-
staande verplichte 50 overuren per jaar per l Juli '41 geliquideerd
te krijgen.
Deze loonsverhogingen openden tevens de mogelijkheid van hogere
lonen voor de tewerkgestelden bij de cultuur-technische werken,
alsmede voor hogere werklozenkas-uitkeringen. Over de mede-
werking, welke de vakbeweging ontving van het College van Rijks-
bemiddelaars en van de Rijksdienst der werkloosheidsverzekering
kan helaas niet worden geroemd. Bij het College heerste inzake
de afwikkeling en goedkeuring van getroffen loonovereenkomsten
een onbegrijpelijke slakkengang. Het was diep in de herfst, voor-
dat de landbouw-contracten 1941/42 eindelijk in orde waren. Het
College van Rijksbemiddelaars was blijkbaar doodsbenauwd om
loonsverhogingen goed te keuren of in te voeren en hield zich
krampachtig vast aan de drie richtlijnen, welke volgens den heer
Quint in een vraaggesprek met den redacteur van ,,'Arbeid" het
College van Ftijksbemiddelaars bij de loonpolitiek diende te vol-
gen: „behoud der volkskracht, voorkoming van inflatie en aanpas-
sing bij het Duitse loonpeil". Aan de arbiters-adviseurs in land-
bouw-geschillen schreef het College uitdrukkelijk voor, dat in de
C.A.O.'s niet meer minimum-, maar bepaalde lonen moesten wor-
den voorgeschreven, waarvan verder niet mocht worden afgewe-
ken. De Rijksdienst weigerde op grond van „formaliteiten" de
landarbeiders-afdelingen in Zeeland en Wieringermeer in hogere
uitkerings-klassen te brengen. Ons hoofdbestuur heeft toen ten-
slotte de hogere uitkeringen maar voor bondsrekening genomen!
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Liquidatie confessionele vakbeweging en werkgevers-organisaties.
Ondertussen was het midzomer 1941 geworden. De bezetter achtte
het toen nodig zijn verdere maatregelen inzake concentratie van
de vakbewegings-organen in ons land te nemen en de „beurt" was
nu aan de confessionele vakbonden en aan de centrale werkgevers-
bonden, inclusief de landbouw-organisaties. De kath. en chr. vak-
bonden, alsmede de werkgevers-vakcentralen, werden geliqui-
deerd, al spoedig (Oct. '41) gevolgd voor het landbouwbedrijf
door de instelling van De Ned. Landstand.
Met ingang van 25 Juli '41 benoemde de Rijkscommissaris den heer
Woudenberg ook tot commissaris van de kath. en chr. vakcen-
trales en de daarbij aangesloten bonden. Volgens een mededeling
in de nieuwsbladen was die benoeming geschied: „om alle organi-
satorische, personele en finantiële maatregelen te treffen, welke
nodig zijn tot het vereenvoudigen, alsmede tot het samengaan van
de Nederl. arbeidersbeweging". Mede ter voorbereiding en bevor-
dering van dat doel, verzocht de heer Woudenberg aan verschil-
lende personen, de meesten bestuurders van de N.V.V.-bonden,
als contact-commissaris van een of meer confessionele bonden te
willen optreden. Met uitzondering van enkele bestuurders, die
tegen een dergelijk commissariaat onder de huidige omstandigheden
bezwaar maakten, aanvaardden zij hun benoeming. Onze bestuur-
ders Akkerman en Bax werden resp, commissaris van de chr. en
kath. landarbeidersbond, laatstgenoemde in de plaats van onzen
bestuurder Van der Wielen, die op zijn aanvankelijke beschik-
baarstelling was teruggekomen. Het hoofdbestuur van onze bond
hechtte zijn goedkeuring aan die aanvaarding.
De bestuurders van de confessionele vakcentrales en van de aan-
gesloten bonden bleken niet bereid aan de uitgevaardigde maat-
regelen hun medewerking te verlenen. Zij wensten hun arbeid
niet voort te zetten in een vakbeweging, welke onder leiding van
den N.S.B.-er Woudenberg stond. Zij vroegen hun ontslag en
beëindigden hun werk. De verzoeken werden ingewilligd, voor-
zover mij bekend in de regel onder toekenning van wachtgelden
of van pensioen.
De Rijkscommissaris vond in de ontslag-aanvrage aanleiding tot
opheffing van de chr. en kath. bonden en zulks met ingang van
12 Augustus '41. De leden konden met behoud van volle rechten
overgaan naar de bonden van het N.V.V.
Al spoedig na de opheffing van de confessionele werknemersbon-
den volgde die van de werkgevers-vakcentralen. Die opheffing
werd van Duitse zijde gemotiveerd met de mededeling, dat „on-
dernomen pogingen om tot eenheid van de werkgevers-vakcentra-
len te komen, waren mislukt" ei) verder dat „de besturen der cen-
tralen de bij hen aangesloten bonden hadden geadviseerd geen
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contact meer te onderhouden met de N.V.V.-bonden en zulks,
omdat deze niet langer beschouwd konden worden als organisa-
ties, die het vertrouwen genoten van de werkgevers en van het
Nederl. volk".
De niet bij een centrale aangesloten werkgeversbonden bleven nog
voorlopig bestaan.

Eenheidsfronterij bij landbouw-organisaties.

In de landbouw-organisaties werd in de zomer van 1940 druk
aan concentratie „gedaan". Een door de drie centrale landbouw-
organisaties ingestelde commissie ontwierp een schema voor nau-
were samenwerking. Dat ging echter het Ned. Landbouw-Comité
lang niet ver genoeg. Zijn bestuur wenste namelijk meer dan
samenwerking. Het wenste eenheid en v/el op de volgende grond-
slag: één nationale landbouw-organisatie, één nationale landarbei-
dersorganisatie en één nationale organisatie voor de landbouw-
industrie, welke drie nationale organisaties hun samenbundeling
moesten vinden in een op te richten Landbouwkamer en zulks ter
vervanging van het gestichte Centraal Secretariaat voor land- en
tuinbouw. De heer H. D. Louwes, voorzitter van het Landbouw-
Comité maakte voor dit plan intensieve propaganda. Het plan
kelderde. De chr. en kath. boeren- en tuindersbonden wezen het
af. „Ons Platteland", orgaan van de Chr. Boeren- en Tuinders-
bond schreef 18 Sept. '40: „Het Landbouw-Comité wil onze dood.
De conf. organisaties moeten verdwijnen en op hun graf wil men
dan de eenheid bouwen". En verder: „Het wenkend ideaal is niet
slechts één boerenorganisatie, maar niet minder de éne dorps-
school. Sommigen, zoals de heer Louwes zijn zo eerlijk dat te
erkennen".
Een tweede fusieplan in 1940 slaagde wel. De steeds van sterk
nationaal-socialistische tendenzen betichte Nationale Bond Land-
bouw en Maatschappij, hetgeen intussen niet verhinderde, dat
vele democraten in den lande hem hadden gesteund en „bejubeld",
wierp eindelijk zijn masker af en verenigde op 20 Nov. '40 zich
met het Boerenfront van de N.S.B, tot het Ned. Agrarisch Front
(N.A.F.) Deze oprichting is nog voorafgegaan door een andere
poging van „Landbouw en Maatschappij" voor een concentratie
op veel bredere grondslag. Volgens het Agrarisch Nieuwsblad
van 4 Oct. 1940 stelde Landbouw en Maatschappij een uit de
heren Ruiter te Knijpe, Haan te Oostwold, Oldenbanning te De
Wijk, Ir. Addens te Arnhem en Bceure te Hoofddorp bestaande
commissie in, welke tot taak kreeg te proberen alle plaatselijke, ge-
westelijke en nationale agrarische organisaties in een centraal ver-
band, tot een soort bedrij f s-corporatie bijeen te brengen. Ook onze
landarbeidersbond werd door een dier commissieleden voor een be-
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spreking over eventuele toetreding gepolst Het hoofdbestuur be-
sliste afwijzend. De centrale landbouw-organisaties blijkbaar ook.
Een paar maanden later was de fusie tussen Landbouw en Maat-
schappij en Boerenfront 'n feit. Graf Grothe, de Landesbauern-
führer en in ons land van Duitse zijde belast met de verzorging
van de agrarische en voedselaangelegenheden en Dr. Posthuma
hielden de nieuwe organisatie ten doop.

Een gesprek met Graaf Grothe,
Nu ik Graf Grothe noem, zij hier medegedeeld, dat ik even vóór
de Kerstdagen van '40 een uitnodiging kreeg hem te willen be-
zoeken. Waar ik die uitnodiging .kreeg als bondsvoorzitter, vond
ik geen reden het verzoek te weigeren. Ik dacht: „Dat zal zijn
over het Agr. Front". Dat bleek niet het geval. Graf Grothe, zó
op het oog en naar het mij voorkwam ook innerlijk helemaal niet
de type van een ,,echten" Duitser, maar intussen „volgestopt"
met ouderwetse boeren-ideeën, wilde praten over de positie der
landarbeiders. Het standpunt der Nederlandse landbouwers over
hen kende hij nu al wel. Zijn eigen ideaal was verder om hen van
,,boeren zonder, tot boeren met grond" te maken. Ik heb getracht
den Landesbauernführer aan het verstand te brengen, dat daarvan
in Nederland niets kon komen. Dat de oplossing moest worden
gezocht vooreerst in behoorlijke lonen en arbeidsvoorwaarden en
verder in nationalisaitie van de grond en in collectivisatie-sociali-
satie met inschakeling van de landarbeiders als deelgenoten. Dan
bleek hem van boerenzijde (vermoedelijk Agrarisch Front) gead-
viseerd te zijn om in de N.O.-polder geen dorpen te stichten. Bij
elke boerderij moesten l tot 4 landarbeiderswoningen komen! Ik
heb niet nagelaten het „middeleeuwse" van een dergelijk bevol-
kingsplan voor het platteland uiteen te zetten.
Vermoedelijk als uitvloeisel van het gesprek kreeg onze organi-
satie in Febr. '41 een bezoek van een delegatie van de Duitse
Rijksvoedingsstand. Er waren ook twee landarbeiders bij. Ik moest
de heren alleen ontvangen, en hun iets vertellen van de inrichting
en werkwijze van onze organisatie. Erg enthousiast gingen zij,
geloof ik niet weg. Ze vonden onze bond nog helemaal het voor-
beeld ener ouderwetse klassestrijd-organisatie!

Ned, Landstand
De bezetter steunde het Ned. Agrarisch Front op alle mogelijke
manieren. Ik wees reeds op de instelling van de commissie-
Posthuma inzake bodemproductie-verhoging. In Augustus '41
werden de reglementen der Landbouw-Crisis-Organisaties zoda-
nig gewijzigd, dat de besturen werden uitgebreid met twee leden
van het Agr. Front. In dezelfde maand benoemde de Rijkscommis-
saris den heer Damave te Voorburg tot commissaris van de Ned.
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R.K. Boeren- en Tuindersbond, de centrale van de vier geweste-
lijke boerenbonden. De besturen bedankten. Het Landbouw-
Comité en de Chr. B.- en T.bond bleven nog ongemoeid.
De Rijkscommissaris kondigde toen op 22 Oct. 1941 zijn veror-
dening 196 af, waarbij De Nederlandse Landstand officieel werd
ingesteld. Deze Landstand was volgens artikel l der verordening
een openbaar lichaam met verordenende bevoegdheid in de zin
van artt. 152 en 153 der grondwet. Zijn taak was: 1. de belangen
van de landelijke bevolking te behartigen en over de eer van de
standgenoten te waken; 2. in het kader der door de staat te geven
richtlijnen de bedrij f s-economische aangelegenheden der lande-
lijke bevolking te regelen en 3. aan de voedselvoorziening van het
Neder!, volk mede te werken. Blijkens art. 3 behoorden tot de
Landstand: 1. alle personen, die door hun werkzaamheden en door
de beschikbaarstelling van percelen grond of water deelnamen aan
het productief maken van de Nederl. bodem met inbegrip van bin-
nen- en kustwateren en 2. de familieleden der onder 1. genoemde
personen voorzover dezen geheel of gedeeltelijk voor het onder-
houd van genen zorgden. Verder bepaalde art. 3 nog, dat ver-
enigingen, lichamen, instellingen en stichtingen, werkzaam op het
terrein van de belangenbehartiging enz. der landelijke bevolking,
tot de Ned. Landstand behoorden. Voorzover geen openbaar
lichaam zijnde, konden ze in de Landstand worden opgelost, of wel
daarbij aangesloten of ontbonden worden en zulks door aanwijzing
van den commissaris der niet-commerciele verenigingen of van den
boerenleider. Dit betekende dus, dat alle personen in land- en
tuinbouw, waaronder ook binnen- en kustvisserij, als kostwinners
werkzaam, dus niet alleen ondernemers, maar ook werknemers en
bovendien al hun verenigingen, instellingen, stichtingen enz. van
rechtswege tot de Nederl. Landstand behoorden. Tot zijn leider,
tot z.g. boerenleider, benoemde de Rijkscommissaris den heer
E. }, Roskam te Lunteren, leider van het Ned. Agrarisch Front,
welke boerenorganisatie dadelijk in de Landstand werd opgelost.
De heer Damave deed soortgelijke stappen ten aanzien van de
Nederl. Boeren- en Tuindersbond, waarin de vroeger bestaande
katholieke boerenbonden waren ondergebracht. Bij besluit van 25
Nov. '41 van den commissaris voor niet-commerciële verenigingen
werden het Ned. Landbouw-Comité en de Chr. Boeren- en Tuin-
dersbond met al hun gewestelijke organisaties bij de Ned. Land-
stand aangesloten verklaard.

Reacties bij landbouworganisaties, bij pachters en grondbezitters.
Zowel de hoofdbesturen van deze beide centrale landbouw-orga-
nisaties als die der aangesloten provinciale maatschappijen en afde-
lingen bleken namelijk in het algemeen niet bereid aan de opbouw
en aan de arbeid van de Landstand hun medewerking te verlenen.
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Het bestuur van de Groninger Maatschappij van Landbouw ver-
tolkte zijn afwijzend standpunt als volgt:

„Daar de Landstand door de bezettende overheid in het leven is geroepen, zullen
wij hem hebben te aanvaarden.
Het verschil tussen de Landstand en de bestaande vrije organisaties is speciaal,
dat de Landstand het verplichte lidmaatschap zal kennen, verordenende bevoegd-
heid heeft, onder toezicht van de Staat komt en dat zijn bestuursvorm op andere
grondslag staat. De vergadering constateert met leedwezen, dat het werk van de
Maatschappij, wat haar karakter, traditie en haar arbeid als standorganisatie
betreft, niet in de nieuwe organisatievorm zal kunnen voortleven.
De Landstand zal op eigen kracht en op grond van eigen innerlijke betekenis
de Nederl. boerenstand moeten winnen."

De Hollandse Maatschappij van Landbouw sloot zich bij die op-
vatting aan. Haar bestuur stelde daarbij vast, dat verder ieder lid
„voor zich heeft uit te maken, welke houding hij ten aanzien van
functies van de Landstand heeft in te nemen".
Het hoofdbestuur van onze landarbeidersbond wees eveneens zijn
„oplossing" en zijn opneming in de Ned. Landstand af. Ik kom
op deze aangelegenheid in een afzonderlijk hoofdstuk nog terug.
Een tegenovergesteld besluit nam b.v. de Bond van Landpachters.
Zijn dagelijks bestuur besloot met algemene stemmen tot aanslui-
ting bij de Landstand. Het November-nummer van „De Land-
pachter" motiveerde dat besluit o.m. als volgt:

„Ons lijkt de Landstand een gezonde, logische opbouw van het landbouwleven in
zijn ruimste zin. Ingesteld door de Nederlandse autoriteiten, steunend op de
Nederl. grondwet, bedoelt de Ned. Landstand de Nederlandse belangen te dienen
door onze boeren de positie te geven in het volksgeheel, die de bewerkers van
de bodem toekomt. Die positie brengt rechten en plichten mee.
Voor onze pachters was het geslachten lang: een onzeker bestaan, een afhan-
kelijke positie, een uiterst sober stuk brood. Als het nu wordt: een vast gebruiks-
recht, vrije bedrijfsvoering en een alleszins redelijk loon, dan kunnen alle pachters
daar dankbaar voor zijn, hoe ze overigens ook mogen denken over de omstandig-
heden waaronder en de autoriteiten, waardoor deze verbetering tot stand kwam.
Zal de pachter dus meer rechten, beter beloning en grotere waardering verkrijgen,
dit brengt ook plichten mee, nl. om met aanwending van alle energie de voedsel-
voorziening van ons volk zo goed mogelijk te dienen en zich verre te houden
van alle geheime tegenwerking of sabotage van maatregelen in het algemeen
genomen.
Met behoud van ons eigen aard, ons eigen volkskarakter, moeten we loyaal
meehelpen nood en verwarring te voorkomen en er naar te streven uit het
bedrijf te halen wat mogelijk is. Ook door aan de Landstand mee te werken.
\Vij mogen dat als pachters doen op ons eigen wijze, met onze eigen mensen,
die het vertrouwen der leden hebben. Daar zijn wij blij om, maar dat verplicht
ook tot eerlijk en energiek meedoen. Zo dienen we trouwens het belang van
ons eigen volk ook het beste.
De Landstand is een officiële instelling, losstaande van elke partij."

De Landstand stelde een bureau „Pacht" in, waarvan de alge-
meen secretaris van de bond van landpachters, de heer Van Hou-
ten het hoofd werd.
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Volgens een mededeling van De Landpachter van Febr. '42 sloten
ook de verenigingen „Fries Grondbezit" en de Bond van Land-
bezitters zich bij de Ned. Landstand aan.

Gritiek en critici.
t

Het spreekt vanzelf, dat alle voormelde maatregelen, waardoor
het beeld van de Nederl. vakbeweging, zowel van werknemers als
van werkgevers, belangrijk werd gewijzigd, niet nalieten hun in-
vloed uit te oefenen op het georganiseerd overleg in arbeidsaan-
gelegenheden. Jarenlange samenwerking begon minder vlot te
lopen, ja stagneerde zelfs vaak geheel. Vele oude „partijen ener-
zijds" verdwenen en maakten plaats voor nieuwe. Aan veel geza-
menlijk doorwerken gedurende het eerste l!/2 jaar der bezetting
kwam een einde. Ook in land- en tuinbouw.
Daarbij kwam nog, dat vele critici hun critiek op de nog bestaande
arbeiders-vakbeweging, die van het N.V.V., op houding en beleid
zijner bestuurders, bij wijze van spreken verdubbelden. Ik schreef
reeds, dat er zijn geweest, die het standpunt huldigden, dat met
de komst van den bezetter het „doorwerken" moest eindigen. Wel
te verstaan: het vakbondswerk. Op ieder ander terrein van het
maatschappelijk leven bleken zij dat radicale standpunt niet toe-
gedaan. Daar bleven zij doorwerken en op hun post.
Het behoeft niet te verwonderen, dat bij alle volgende gelegen-
heden, waar de bezetter de vakbeweging, haar bestuurders en leden
voor nieuwe problemen stelde, als b.v. bij de benoeming van
Woudenberg tot commissaris van het N.V.V., de liquidatie van
N.A.S. en N.S.V., de aanwijzing van contact-commissarissen bij
R.K.W.V. en C.N.V., bij de opheffing van de confessionele vak-
bonden en werkgevers-organisaties, het vraagstuk van al of niet-
doorwerken, van al of niet op de posten blijven, de geesten druk
bezig hield. Niet alleen van de direct-betrokkenen, maar ook van
buitenstaanders. Ja van de laatste groep vaak het meest. En naar-
mate de tijd voortschreed, de bezetter de druk op het Nederl. volk
verzwaarde, de buitenstaanders verder van de vakbeweging en
haar werk af kwamen te staan, werd hun oordeel op het doorwer-
ken afwijzender, scherper en feller, en naar het mij voorkomt ook
minder objectief en daardoor onbillijker en onrechtvaardiger.
Vooral de bestuurders van de bonden van het N.V.V. hebben het
moeten ontgelden. Er is hun verregaande lafheid, kleven aan de
baantjes, het voeren van nazi-propaganda, het heulen met den
bezetter, ja, wat niet al verweten.

Adviseurs: „Op je post blijven!", die predikers: „In elkaar don-
deren! werden.
Tot mid-zomer 1940 vonden zij, die in de Meidagen de vakbewe-
ging de rug toekeerden, niet veel instemming. De schrijver van de
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in 1942 verschenen felle illegale brochure „Schoon schip" zet
uiteen, dat tot 16 Juli '40 er alles voor te zeggen was, het vak-
bonds-werk voort te zetten. Zelfs het blijven op de posten, toen
Woudenberg kwam, vond in het algemeen aanvankelijk geen
scherpe afkeuring. Velen vonden later - - ja vooral later - - dat
het beter was geweest, dat toen de bestuurders „Neen!" hadden
gezegd, dat zij toen het N.V.V. in elkaar hadden laten „donde-
ren", maar in Juli—Augustus was hun toon heel wat gematigder,
hun critiek heel wat bescheidener. Men gaf toen blijk de moeilijke
keuze, waarvoor de bezetter de bestuurders van de moderne vak-
beweging had geplaatst en in verband daarmee de gewetenswor-
steling van velen hunner, te begrijpen. Op de uitlatingen van
Vorrink wees ik reeds. Later, tot op de huidige dag toe, raakte deze
niet uitgepraat over wat Jiij noemt het „geestelijk verraad" der
moderne vakbondbestuurders. Vorrink spreekt van een „onover-
brugbare kloof" tussen hem en „de lieden, die hebben geprobeerd
met den vijand te schipperen om zogenaamd nog iets te bereiken".
„Vakbeweging", een in het voorjaar van '41 illegaal verschenen
orgaan van „de vrije moderne vakbeweging in Nederland", waar-
van de samenstellers mededeelden, dat zij tientallen jaren actieve
leden en bestuurders van de moderne vakbeweging waren geweest,
herinnerde in haar eerste nummer aan het in Augustus '40 door
een vakbewegings-autoriteit gegeven advies. Dat advies had
geluid:
„blijf, zolang je kunt, zolang je het uit kunt houden en zolang er voor de
arbeiders iets te doen is."
In dit verband herinner ik aan een ongeveer gelijkluidend stand-
punt, op 14 Augustus 1940 ingenomen door Van der Lende. Ruim
twee maanden later en wel op l Nov. had ik met Kupers een (toe-
vallige) ontmoeting-op het Centraal Station te Amsterdam. Ik ver-
telde hem van ons werk, van onze ervaringen met Woudenberg
en de zijnen, van onze moeilijkheden, van de geschiedenis met het
artikel „Trouw aan het beginsel". Kupers onthield zich van elke
critiek op ons doorwerken. De aanstaande reis der vakverenigings-
delegatie naar Duitsland, waarvan de publicaties reeds waren ver-
schenen, sneed hij niet aan. Wel toonde hij zich enigermate ver-
ontrust over de tegemoetkomende toon, welke hij in enkele
vakbladen meende te beluisteren — hij noemde o.m. een gedicht
— en waarschuwde mij voor De Haas, den nieuwen „perschef"
van het N.V.V.
Intussen, maar vooral na de herfst van '40, begon de critiek op
het doorwerken en op het blijven op de posten los te komen. In
een radio-rede voor de Engelse zender sprak minister Van den
Tempel over „kaf en koren" en over „openlijk en innerlijk ge-
pleegd verraad". In een circulaire, in de zomer van '41 gericht aan
de sociaal-democratische leden van gemeenteraden en provinciale
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staten werd terloops ook gesproken over de ,,afschuwelijke hou-
ding" van een aantal N.V.V. vakverenigingsbestuurders, een
houding ,,nog eens in het felste daglicht geplaatst door de schitte-
rende vastberadenheid 'van de Katholieke en Christelijke vakorga-
nisaties". Een stroom van geruchten werd als het ware over de
vakbeweging en de bestuurders „uitgestort". Die en die bestuur-
ders waren reeds N.S.B.'ers geworden! Van het N.V.V. werd
gesproken als van een reeds volslagen genazificeerde organisatie.
De vakbonden waren N.S.B.-instrumenten en niet anders! De on-
bekende vakbewegings-autoriteit, die in Augustus '40 had geadvi-
seerd: „zolang mogelijk op de post blijven!", gaf volgens „Vak-
beweging" toen (voorjaar 1941) zijn tweede advies uit, luidende:

„Onder de toenmaals gegeven omstandigheden leek ons advies juist. Eerlijk
gezegd, betreuren we het thans in die vorm te hebben gegeven, want de ont-
wikkeling heeft ons geleerd, dat de nazificering er niet door tegen te houden is.
Ik ben er thans voor om het N.V.V. leeg te laten lopen."

Opmerkelijk is, dat deze N.V.V.-vakbewegings-auforitófl blijk-
baar nimmer de moeite heeft genomen zich eens met zijn vroegere
collega's te „verstaan". Het hoofdbestuur van onze landarbeiders-
bond noch ik als voorzitter hebben tenminste nimmer van dezen
„autoriteit" een wenk of advies in die richting ontvangen. De bui-
tenstaande critici waren klaar met hun oordeel en veroordeling.
Ze debiteerden die immers in hun blaadjes. Waarom dan nog te
praten?! De naam van voormelden autoriteit ben ik ook nooit ge-
waar geworden. Van den Tempel kan het niet geweest zijn, want
deze was in Engeland. Oudegeest evenmin. Deze was immers, als
ik goed ben ingelicht, tot aan de oprichting van het Arbeidsfront,
dus Mei 1942, lid en H.B.-lid van de Ned. Ver. van Spoor- en
Tramwegpersoneel,
In April '41 werd ik in de maandelijkse vergadering van de sociaal-
democratische Tweede Kamer-fractie niet als vriend maar veeleer
als vijand ontvangen. Kupers becritiseerde fel het spreken van een
aantal vakbondbestuurders op openbare vergaderingen met Wou-
denberg en Van Kampen. Volgens hem was dit „staan op één
podium" niet alleen in hoge mate afkeurenswaardig, maar het be-
tekende ook versterking van het N.V.V. Ik was door loonbespre-
kingen in Zeeland niet als spreker gevraagd. Onze secretaris
Akkerman had voor Drente twee vergaderingen voor zijn rekening
genomen. De door hem voor die vergaderingen opgestelde rede
had mijn instemming. Hij kon natuurlijk niet helpen, dat een Drents
blad een in vele opzichten onjuist verslag opnam. Toen ik op een
vraag uit de fractie-bijeenkomst, welke door Van Braambeek werd
geleid, mij solidair verklaarde met Akkerman en de collega's van
de andere bonden, en antwoordde, dat ik desgevraagd eveneens
zou spreken, viel de hele fractie met den partijvoorzitter en mevr. de
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Vries—Bruins voorop „op mij aan". Niemand hunner toonde in
het gesprek, dat volgde, enig begrip meer te hebben voor het ge-
heel der moeilijkheden, waarvoor de vakbondbestuurders in de
gegeven omstandigheden waren geplaatst. Zelfs niet de oud-vak-
bondbestuurders onder hen. Als vreemde voor hen allen, misschien
wel als erger, verliet ik de bijeenkomst. Nimmer ontving ik van
den fractie-secretaris meer een uitnodiging.

Verweer tegen laster en lasteraars.
Waren de vakbondbestuurders in die dagen dan niet ontvankelijk
voor raad en critiek? Viel met hen niet te praten? Veeleer het
tegendeel was het geval. Het al- of niet-doorwerken hield velen
hunner als het ware dag-in dag-uit bezig. Geen wonder. Veel van
het anders zo geliefde werk — ik denk vooral aan het spreken
op openbare vergaderingen en aan het redigeren van het vakblad
—• was immers dikwijls onmogelijk, heel moeilijk of een bron van
ergernis geworden. Onbekwame en ook vaak onwaardige perso-
nen probeerden de lakens uit te delen. Ja deden dat in vele ge-
vallen ook. In eigen kring hebben we ons vaak en langdurig be-
raden over de vraag, hoe lang en in hoeverre wij nog langer de
verantwoordelijkheid van dit doorwerken konden en mochten dra-
gen. Ik weet, dat het in de meeste andere bonden niet anders is
geweest. Welnu de mateloze en vaak ondeskundige critiek, de
achterbakse en persoonlijke beschuldigingen hadden een ave-
rechtsche uitwerking. Meerdere vakblad-redacteuren gevoelden
zich zelfs geroepen en genoodzaakt zich tegen die aanvallen, zich
tegen allerlei onfaire geruchten — over ,,verkocht-zijn", over „laf-
hartigheid", over „knecht van den bezetter", in het openbaar te
verdedigen. Ik deed het in een paar artikelen in Verenigt U: „Het
Zondagspakje aan? Neen, de werkpakken aan!" en „Handen af
van de vakbeweging". In een artikel „Het kwade gerucht" in het
Weekblad voor spoor- en tramwegpersoneel van 8 Nov. '41 nam
Joustra het „geklets, het gefantaseer, het maar raak beweren en
veronderstellen" o.m. als volgt onder handen:
„Wat op dit gebied nu reeds gecolporteerd is, grenst aan het ongelofelijke en
is dan ook alleen te verklaren als men aanneemt, dat de praatjesmakers totaal
van streek zijn of zelf maar al te gemakkelijk in staat zijn om het veronderstelde
kwaad te bedrijven."
,,De Transportarbeider" van 29 Augustus '41 schreef onder het
opschrift „Geen verwarring en geen legenden" o.m.:
„De Heden, die het zó goed weten, die zó precies weten aan te geven, dat de
transportarbeiders nu maar uit de bond moeten gaan, wie zijn dat eigenlijk?
Ze blijven in het duister en fluisteren wat rond.
Maar we herkennen hen toch wel.
Het zijn waarlijk niet degenen, die thans of vroeger hun krachten hebben gegeven
aan de moeilijke strijd der transportarbeiders in hun vakbeweging
Het zijn de af brekers van professie
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En het zijn ook lieden, die zich nooit of te nimmer iets gelegen hebben laten
liggen aan onze strijd voor beter lot en leven der arbeiders
en tenslotte zijn er ondernemers, die de vakorganisatie liever vandaag dan
morgen zien verdwijnen."

In „De Sigarenmaker" van 29 Aug. '41 noemden de bestuurders
Th. Beerens, A. Koks en C. Boelhotitver de geruchten, als zouden
zij lid zijn van de N.S.B., kletspraatjes.
Jan van Zutphen, dien men blijkbaar op zijn post voor de t.b.c.-
bestrijding ook niet met rust kon laten, schreef in „Zonnestraal"
van 15 Nov. '41 aan het adres van „schrijvers van anonieme brie-
ven en dito roddelaars":
Brave lieden,
,»Spaart Uw moeiten! Uw pennevruchten verdwijnen in het kachelvuur en Uw
geroddel is te min om te kunnen kwetsen. Het wekt slechts verachting Tot
hen, die — al of niet opzettelijk — dit mochten vergeten, zij hier gezegd, dat
ondergetekende van zijn jeugd tot heden socialist is, wiens onschokbaar ideaal
nog steeds de gehele mensheid is toegedaan."

Van splinter en balk.

Wat is nu in de houding van vele critici, die de vakbeweging en
zijn bestuurders voortdurend tot mikpunt uitkozen, het opmerkelijke
geweest? Dit: dat zij in de maatschappelijke sector, waar zij zelf
werkzaam waren, er niet aan dachten er mee op te houden of ,,de
zaak in elkaar te laten donderen".
Meer dan eens hebben burgemeesters, wethouders, ambtenaren,
boeren, tuinders mij in de periode, waarover ik schrijf, zo langs
hun neus weg, soms ook weieens grof als het partijgenoten waren,
mijn blijven op mijn post in de landarbeidersbond verweten. Als ik
dan na een lang betoog over mijn fout-zijn de bescheiden vraag
stelde: „Nog steeds burgemeester, nog steeds wethouder, ambte-
naar, boer, tuinder?" dan deden zij eerst verwonderd en werden
dan kwaad. Dat was immers heel wat anders! Als ik dan uiteen-
zette, dat de vakbewegingsarbeid voor de arbeiders zeer zeker even
noodzakelijk en belangrijk was als hun werk, ja dat hun werk
vaak het Duitse oorlogsapparaat rechtstreeks voedde, dan was
het meestal: „Maar wij staan niet onder Woudenberg!" Inderdaad
dat stonden ze niet. Maar toch wel onder Rost van Tonningen,
onder Schriecke,. onder de Ruiter of anders onder Frederiks,
Hirschfetdt of Verweij, die volgens de illegale pers nog veel erger
waren dan nazi-chefs.
Trouwens ik ben in die tijd en ook veel later nog vele van die
inconsequenties en van die absurditeiten tegengekomen: felle cri-
tici, die werk hadden gezocht en gevonden — ze hadden immers
vrouw en kinderen en moesten leven! — bij een van de vele be-
drijfsorganen, bij het ziekenfondswezen, bij de uitvoeringsorga-
nen der sociale verzekering, bij een der controle-diensten; felle
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bestrijders van doorwerken in de vakbeweging, maar die Wou-
denberg's politiek orgaan Het Volk—Voorwaarts als hun „lijf-
blad" bleven lezen of die heel getrouw hun verzekeringen bleven
afsluiten bij de Centrale, met Woudenberg en Rost van Tonnin~
gen als commissarissen. Geen wonder, dat de Centrale in 1942
kon publiceren, dat het verzekerd kapitaal boven de 100 millioen
gulden was gestegen.

Vergissingen en fouten. Zelfs De Unie-mannen, Colijn
en Scheps maakten ze,.

Natuurlijk hebben de op hun post gebleven vakbondbestuurders
vergissingen begaan en fouten gemaakt. Misschien wel grote. Hoe
kon het ook anders in de veel bewogen tijd, welke moest worden
doorgemaakt. Maar — wie heeft ze in de bezettingstijd niet begaan
en gemaakt? Welke breister heeft toen geen steek laten vallen?
Ik wees reeds op diverse uitlatingen van de leiding van De N'ed.
Unie, uitlatingen, waarover toen velen hun hoofd verwonderd
hebben geschud en nog schudden. Ik voeg er nog een paar aan
toe. Werkende leden van de LJnie mochten: „Geen Israëliet zijn".
Volgens het Unie-nummer van l Febr. '41 behoorden o.m. niet in
de Unie thuis: „zij, die geheime pamfletten verspreidden, zij, die
contact hadden met illegale organisaties, zij, die in het openbaar
tegen Winterhulp demonstreerden". Toch dragen meer dan l mil-
lioen Nederlanders, die van De Ned. Unie korter of langer lid
waren, voor die uitlatingen de mede-verantwoordelijkheid. In meer-
dere provincies hebben velen, onder wie ook sociaal-democraten,
die de vakbeweging de rug hadden toegekeerd, het werk van de
Sociale Voorlichtingsdiensten en van de Arbeidsgemeenschappen
der Ned. Unie actief gesteund. Toch had De Unie van 31 Aug.
'40 deze arbeidsgemeenschappen ingeleid met een artikel, waarin
te lezen staat:

„Zij, die innerlijk nog speculeren op de mogelijkheid, dat de krijgskans zal
keren, mogen doordrongen zijn van de omvang van de chaos en de revoluties,
welke hierdoor in Europa zouden losbranden".

Wie herinnert zich niet de redevoering van Dr. Colijn op Zater-
dag 10 Aug. '40 te Amsterdam voor het Prov. Comité van anti-
rev. kiesverenigingen in Noord-Holland en zijn in datzelfde jaar
verschenen brochure: „Op de grens tussen twee werelden"? Vol-
gens een verslag in het Volksblad van 12 Aug. '40 zeide dr. Colijn,
de samenwerking der politieke partijen in een op te richten Unie
besprekende, o.m.

„Die nuchtere, klare werkelijkheid betekent internationaal, dat men de gewijzigde
toestanden op het continent van Europa als feit moet aanvaarden. Hoe de oorlog
ook eindigt, naar de mens gesproken, kan men geen andere uitkomst zien dan
dat het Duitse overwicht op het vasteland van Europa moet worden aanvaard."
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In de brochure van Dr. Colijn lezen we op bladz. 43 en 44:

„Het is gezonde en dus geoorloofde Realpolitiek om de feiten te aanvaarden,
zoals zij voor ons liggen. De feiten zijn, dat Duitsland de Engelse invloed op
het continent van Europa teruggedrongen heeft en dat, naar den mens gesproken,
een zodanige wijziging van de oorlogsverhoudingen, die dit feit weer ongedaan
zou maken, uitgesloten moet worden geacht, hoe de oorlog ook verder verloopt."

Op bladz. 50, waar de schrijver de slotvraag behandelt welke ge-
dragslijn het Nederl. volk behoort in acht te nemen, lezen we:

„Moeten we in die richting nu zelf meewerken, of moeten we gelaten afwachten
wat er over ons beschikt wordt? We kiezen uit volle overtuiging voor het
eerste. Omdat er zoveel op het spel staat."

In de herfst van 1940 liet de sociaal-democraat J. H. Scheps, thans
lid van de 2e Kamer voor de P. v." d. A., de ene na de andere bro-
chure verschijnen. Aan de moderne vakbondbestuurders onthield
hij zijn critiek niet. Zijn brochure „Krachten, die onsterflijk zijn"
behandelt de toen bestaande politieke organisaties. Het hoofdstuk
over De Ned. Unie is één lofrede op die politieke beweging. De
heer Scheps schreef aan het slot:
„Als levende verbinding, als overkoepeling der politieke partijen kunnen wij de
Ned. Unie dankbaar stellen.
Als Nederl.. Nationale en Sociale Beweging kunnen we de Ned. Unie niet anders
dan van grote betekenis achten. Haar taak kan zeer positief zijn en tot lang na
de oorlog, zij het in een gelukkiger Nederland, duren.
Als Ned. Unie kan zij het Nederl. volk tot de groot-Nederl. staat toebereiden."

Over het Nationaal Front van Arnold Meijer oordeelde de heer
Scheps minder gunstig. Zijn autoritaire sfeer, methoden en resul-
taten, zijn verzwakking van het prot. chr. historisch besef en zijn
anti-semitische geest en anti-Joodse practijken vond hij beslist
onaanvaardbaar, maar anderzijds was zijn conclusie:
„Van de Nationaal Fronters aanvaarden wij in wezen:
a. de zuivere Nederl. sfeer, houding en bedoeling;
b. de principieel gestelde groot-Nederl. staat;
c. de roep om ordening zoals deze in de corporatieve gedachte op zichzelf
geborgen is."

In het inleidend woord zijner brochure schreef de heer Scheps
verder:

„Tot nadere bespreking staat de schrijver gaarne open. Hij hoopt dat én de
Nederl. Unie én Nationaal Front deze „Proeve" even ernstig zullen bespreken
als schrijver dezes haar stelde en schreef."

In bijna al zijn brochures citeert de heer Scheps meermalen het
Arnold~Meijer~orgaan. Vaak met instemming. Later (zie Vrije Ge-
dachten van 13 Oct. '45, orgaan van het Centrum van oud-illegale
sociaal-democraten) verlangde de heer S. van de regering de on-
middellijke gevangenneming van den heer Arnold Meijer,, terwijl
hij verder nog schreef:
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,,We verlangen, dat de beweging van Arnold Meijer grondig zal worden uitge-
roeid. \Ve wensen geen verlengstuk van het Nazicisme in de vorm van het
Nationale Front te laten bestaan."

Nu ik het toch heb over het Nationaal Front, zij hier herinnerd,
dat op het terrein van de landbouw een vrij nauwe samenwerking
heeft bestaan tussen de Arnold Mez/er-beweging en De Neef.
Unie. Een commissie, gevormd uit de kringen van Nationaal Front,
de Ned. Unie en uit de voormalige Landbouw en Maatschappij,
blijkbaar ingesteld in het vroege voorjaar van 1941, kwam in Mei
van dat jaar met haar vrij omvangrijke arbeid, een landbouw-rap-
port gereed. Haar voorstellen, gepubliceerd in de nrs. 37, 39, 40
en 42 van „De Unie", betroffen de sociale ordening, het bodem-
vraagstuk, de markt.ordening en de corporatieve opbouw van de
landbouw. Over deze commissie en het rapport is nog een en ander
te „doen" geweest. Het orgaan van de bond van landpachters
klaagde, dat niet zijn voormannen, van wie meerdere lid van De
Ned. Unie, waren gehoord, maar daarentegen wel elementen uit
de vroegere Landbouw en Maatschappij. „Ons Platteland", het
orgaan van de Chr. Boeren- en Tuindersbond, in het nr. van 14
Mei '41 het programma besprekende, praatte over „het program
van De Ned. Unie". De lezers mochten blijkbaar niet weten, dat
het ook een program was van het Nationaal Front!
Vermoedelijk ter propagering van het gemeenschappelijke rapport
kondigde het Nationaal Front in Juni 1941 de vorming aan van
vakgroepen voor land- en tuinbouw. De Agrarische Post van 16
Juni '41 noemde als leider van die vakgroep den heer ƒ. R. Haan
te Oostwold. Veel om het lijf heeft het blijkbaar niet gehad.

Allen: „ridders zonder vrees en blaam?"
En dan: zijn allen buiten de „moderne " vakbondbestuurders, aan
wie gebrek aan moed en wat niet al op zijn felsf is verweten, wel
altijd feilloos geweest? Hebben zij altijd het woord gesproken, dat
hun op het hart lag? Hebben zij altijd en immer de verlangde moed
getoond? Hebben zij nimmer aan „vrouw en kinderen" gedacht?
Ik oordeel niet en veroordeel nog minder. Maar als ik mij her-
inner, hoe „braaf" wij allen altijd „verduisterden", hoe „stipt" de
Nederl. burgerij zorgde op tijd „binnen te zijn", hoe Rost van Ton-
ningen kon pochen, dat zijn leningen slaagden en met vele hon-
derden millioenen guldens werden overtekend, hoevelen hun koper,
radiotoestellen, rijwielen, paarden, koeien enz. bij den bezetter
brachten of hun zoons bij de Arbeidsdienst op Duitse wijze lieten
drillen, hoe massa's arbeiders aan bunkers of tankvallen hebben
gewerkt of in allerlei fabrieken, werkplaatsen, en op de kantoren
het Duitse oorlogs-apparaat hielpen voeden, bedrij f s-appèls- van
het Arbeidsfront bijwoonden, omdat de Dienst dat z.g. voorschreef
of de ,,baas" het graag wilde, dan meen ik toch gerechtigd te zijn
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hier en daar een vraagteken te plaatsen. Zo schreef een illegaal
manifest, verspreid ten tijde van de inlevering van metalen voor-
werpen:

„De koperen tabaksdoos van boer of schipper, de koperen luchter van een
welgesteld man, het eerbiedig bewaarde tinnen erfstuk: het moet alles dienen,
om onze eigen zonen en de vrienden en beschermers van ons volk te vermoorden.
Een stuk metaal, dat aan de vijand wordt uitgeleverd, verlengt de duur van
de worsteling en is verraad aan de zaak van onze nationale bevrijding."

Nu was het schijnbaar ook niet altijd gemakkelijk in een voor-
genomen moed te volharden. Daarvoor een herinnering uit Juni
'40. De commissie uit de werkgevers- en werknemers-vakcentrales
zou voor het eerst vergaderen met Dr. Hdlwig, Een der werk-
gevers-commissieleden stelde voor, ons allen' als echte vaderlan-
ders te gedragen door uitsluitend Nederlands te spreken. Aldus
werd besloten. Dr. Hellivig sprak Duits, de commissieleden Neder-
lands. Gevolgen? Men verstond en begreep elkaar niet. Tenminste
Dr. Heltwig de commissieleden niet. Voor de tweede bijeenkomst
had Dr. Hellwig voor een tolk gezorgd. Deze verstond echter niets
van de techniek van de behandelde onderwerpen met als resul-
taat, dat de Nederlandse sprekers toen in het Duits gingen ver-
tellen, wat zij precies hadden gezegd en bedoeld. Op de derde en
volgende bijeenkomst spraken alle Nederlandse commissieleden
Duits!
Alles voor de arbeiders-met zuiver geweten.
In Verenigt U van 28 Febr. '41 schreef ik in het artikel: „In het
Zondagse pakje? Neen, de werkpakken aan!", na velerlei critiek
van buiten te hebben afgewezen:
„Onze werkpakken zullen (bij de arbeid in en voor de organisatie en voor de
zaak der arbeiders) smerig en rafelig worden. Sommigen zullen zich misschien
daarom van ons afschuiven. Och!, wat geeft het, wat deert het, indien ons
geweten maar zuiver blijft, onze harten maar warm-kloppend, ons geloof in de
zaak der mensheid maar behouden en verstevigd wordt. Dan zullen we alles
aandurven. Alles aankunnen ook."

Het zijn deze gedachten geweest, welke mij persoonlijk en ik ben
er zeker van ook de overgrote meerderheid der moderne vakbond-
bestuurders in de periode Mei 1940—Mei 1942 hebben staande
gehouden. Die hen zolang mogelijk, ondanks vele en allerlei moei-
lijkheden, aan het werk hebben doen blijven, wetende, dat zij aldus
niet alleen de zaak der arbeiders het beste dienden, maar ook hen
het langst bewaarden tegen de valse ideologie van den bezetter,
vertrouwende daarbij op eigen overtuiging en het vaste geloof in
de toekomst. Het aantal bestuurders, dat naar de N.S.B, is over-
gegaan, moet met een lantaarntje worden gezocht. Ik denk van
nog geen vijf. Van de 12 bestuurders van onze landarbeidersbond
ging alleen Bax meer en meer nat. soc. denken. \Vij wisten allen,
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dat Woudenberg en de zijnen zich mede als hun voornaamste
doeleind, ja misschien als het enigste doelpunt, hadden gesteld,
de leden der vakbeweging voor het nationaal-socialisme te winnen,
maar juist daarom waren we allen op onze hoede, ieder in zijn
eigen organisatie, ieder op eigen wijze. Het hoofdbestuur van onze
bond in zijn geheel en ik persoonlijk als voorzitter en redacteur
van het vakblad hebben elke poging van de N.V.V.-leiding om in
bond en krant nationaal-socialistische propaganda te „bedrijven"
met alle beslistheid afgeweerd en afgewezen. Ik wees reeds op
mijn weigering inzake het bekende artikel „Trouw aan het begin-
sel", Propaganda-artikeltjes over en voor de Arbeiderspers, Vara,
Arbeiders-Sportbond, de wekelijkse berichten over verhouding
Duitsland—Nederland enz. werden immer terzijde gelegd. In de
eerste vergadering van adviseurs deelde ik den heer Woudenberg
mede, dat ik de toezending van genoemde artikelen en mededelin-
gen in strijd achtte met de politieke neutraliteit en dat ik niet be-
reid was ze in Verenigt U op te nemen. Het hoofdbestuur wei-
gerde om dezelfde reden voor den hoofdredacteur van Het Volk
een uiteenzetting te geven over het program van actie, indien de
voorzitter van de N.S.W.G. daarbij tegenwoordig zou zijn. Met
uitzondering van Bax hebben onze bestuurders nimmer deelgeno-
men aan z.g. vormings-bijeenkomsten, aan Vreugde en Arbeid-
vergaderingen, aan kameraadschaps-avonden, welke de commissa-
ris nu en dan belegde. Toen de heer Woudenberg zich eens in een
persoonlijk gesprek over die niet-bijwoning beklaagde, was mijn
antwoord: „We zetten ons werk voort voor de landarbeiders. Niet
uit kameraadschap met de nieuwe bestuurders, 't Is nu geen tijd
van vreugde". Het hoofdbestuur voerde zijn correspondentie met
de nieuwe N.V.V.-leiding als regel zonder „kop en staart". Een
enkele keer in persoonlijke aangelegenheden met „mijnheer" en
„hoogachtend". Tussen de afdelingen en het hoofdbestuur bleven
de traditionele „waarde kameraden" en „kam. groetend" gehand-
haafd. Meer dan eens heeft het hoofdbestuur geprotesteerd tegen
pogingen om nazi-propaganda te „bedrijven" in afdelingen en op
vormings-bijeenkomsten. Ter herinnering aan het 40-jarig bestaan
van de bond konden we in Dec. '40 voor de kinderen nog een
feestkrantje uitgeven, verzorgd door mevr. Winkler en W. van
Halm. De levering van de uitgeloofde prijsjes (voor vele honder-
den gulden boekjes) lieten we uitvoeren door een Joodse boek-
handel te Utrecht. Vreugde en Arbeid wilde in de winter 1941/42
voor onze bondsleden cursussen, internaten en andere bijeenkom-
sten verzorgen. We poeierden die pogingen af. Verzoeken ter
verspreiding van propaganda-lectuur en idem platen, afkomstig
van de N.V.V.-leiding, werden als het maar enigszins mogelijk
was, ter zijde gelegd.
Bijwoning van loonconferenties met de werkgevers door districts-
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leiders van het N.V.V. wees het bestuur van onze bond beslist
van de hand. We stelden aan Woudenberg de keuze: zij of wij.
In Verenigt U probeerde ik de lezers „tussen de regels door te
laten lezen". In de rubriek: „Zo was het eenmaal" riep ik voort-
durend het verleden weer op. Over het heden liet ik de lezers veel
aan het woord. In „Gedachten van denkers" liet ik de oude ideo-
logie aanhoudend spreken. Soms onder valse vlag. In het voor-
jaar van '42 kreeg ik een ernstige waarschuwing wegens het op-
nemen van gedichten van den socialist en Jood Van Collem. De
„gepeperde" Kliekjes van den Friesen medewerker Bouwmeester
leidden tot de mededeling uit Amsterdam: „er mee ophouden of
anders verbod van Verenigt U".

Het falen van Woudenberg.
Voorzover ik heb kunnen constateren heeft de overgrote meer-
derheid der „blijvende" bestuurders gedaan, zoals wij deden. Bij
schrijven van 3 Juni '41 kregen alle vakblad-redacteuren de mede-
deling, dat zij eindelijk eens op moesten houden met het schrijven
van algemene artikelen. Dat was de taak van den hoofdredacteur
en die artikelen hoorden thuis in „Arbeid". In de twee jaren
gelukte het aan Woudenberg en de zijnen niet met de vakbewe-
gings-leden contact en voeling van enige betekenis te krijgen.
Wanneer de „oude" bestuurders — zo was het tenminste in onze
landarbeidersbond • • op leden- en besturenvergaderingen kwa-
men, waren de leden present en vol belangstelling. Wanneer de
„nieuwe" leiders alleen of mede kwamen, was mislukking bijna
altijd het resultaat. De bekende serie openbare vergaderingen in
het voorjaar van 1941 waren zó slecht bezocht, dat de door Wou-
denberg voorgenomen tweede serie achterwege bleef. Geen der
bonden heeft trouwens voor die vergaderingen enige propaganda
gemaakt, of er na afloop enige aandacht aan geschonken. De rede-
voeringen van de bestuurders, die met Woudenberg en Van Kam.'
pen z.g. „op een podium hebben gestaan", waren trouwens hele-
maal niet om zich er voor te schamen. De bestuurder Duisterhof
van de B.T.O. werd om zijn rede door Woudenberg zelfs enige
weken geschorst.
De N.V.V.-leiding begreep heel best, waar het haperde. Juist
daarom greep zij naar steeds nieuwe maatregelen om de leden
van de „oude" bestuurders te scheiden: belemmering van het hou-
den van huishoudelijke vergaderingen en van bondsraden, verbod
van openbare vergaderingen en congressen, voorcensuur, inlegbla-
den, geen toezending van vakbladen aan kranten en instanties,
opheffing van bestuurdersbonden. Zelfs tot sterke druk - - om
maar geen ander woord te gebruiken — schijnt de heer Wou-
denberg nu en dan zijn toevlucht te hebben genomen. Persoonlijk
heb ik twee ervaringen. De tweede van die soort vond plaats in
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1942, toen mr. Leliveld, de leider van rechtsbescherming, na een
twistgesprek over „plichtverzaking" mijnerzijds me toeriep: „Ont-
houd deze dag!" De eerste dateert reeds van September 1940.
Op 8 September van dat jaar hield de heer Woudenberg zijn eer-
ste grote bijeenkomst voor de hoofdbesturen. Alle bestuurders
waren persoonlijk opgeroepen. De rede van den commissaris was
niet disputabel. De heer W. had nog niet uitgesproken, of de ge-
hele zaal stroomde, neen vluchtte leeg, den spreker, den Duitsen
contact-commissaris en een klein groepje nieuwe bestuurders ver-
wonderd en misschien ook wel verbouwereerd achterlatend. Twee
dagen later kreeg ik den reeds genoemden Borgman op bezoek.
Hij vertelde me, dat de commissaris zeer ontstemd was over het
„wegvluchten.". Nadat ik Borgman had duidelijk gemaakt, dat wij
te oud waren geworden voor niet-disputabele redevoeringen, be-
gon hij uit een ander vaatje te tappen. Hij haalde uit zijn tas een
6-tal exemplaren van Verenigt U van vóór 1940. Mijn artikelen
over fascisme waren rood omstreept. Hij deelde me mede, dat Dr.
Voss opdracht had gegeven rapporten te maken over een aantal
voorzitters en redacteuren. Ook over mij. Als oud-vriend ried
Borgman me aan die artikelen te laten verdwijnen. Anders kon
het wel eens slecht aflopen. Mijn antwoord was: „Rustig laten
rapporteren!" Intussen de ene maatregel hielp zoveel of liever zo
weinig als de andere. Ik deelde reeds mede, dat de heer Wou-
denberg in October '40 een 12-tal bestuurders van de grootste
bonden tot zijn adviseurs had benoemd. Er zou maandelijks wor-
den vergaderd. Driemaal (het laatst in Febr. '41) riep hij hen
bijeen. Toen was hij zijn raadgevers, die hem over alles en nog
wat interpelleerden, maar niet adviseerden, „zat". Na Febr. '41
kregen zij nimmer meer een uitnodiging.
In een vertrouwelijke bijeenkomst op 27 Maart '41 klaagde Wou-
denberg over de niet-deelneming van de bestuurders -aan de door
hem belegde kameraadschaps-avonden. Bijna alle uitgenodigden
waren min of meer demonstratief weggebleven. „Zij zondigden
daarmee zelfs tegen de burgerlijke beleefdheid", vond de commis-
saris. Dr. Kaute zeide in diezelfde bijeenkomst te weten, dat
„enkele bestuurders zich in ledenvergaderingen in bedenkelijke
vorm over de centrale leiding uitlieten. Er moest zelfs gezegd zijn,
dat die lui wel konden worden opgehangen!"
Einde Dec. '41, even vóór de Kerstdagen, kregen de bestuurders
van alle bonden een uitnodiging voor een bijeenkomst te Utrecht.
Eerst spraken Vermeulen en Van Kampen, toen de commissaris
zelf. Onze secretaris Akkerman maakte, mede op mijn verzoek,
van de rede van den heer Woudenberg een verslag. Na een aan-
tal algemeenheden zeide de commissaris o.m.:
„Waar het op aankomt, is de innerlijke kracht, die wij kunnen ontwikkelen.
Wanneer ik een vendel van 30 man commandeer en er treden maar 10 aan,
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dan kan ik met dat vendel slechts voor een deel bereiken van wat ik mij ten
doel heb gesteld.
Om dat doel te bereiken, zal er meer eenheid moeten komen. Tot mijn spijt zie
ik altijd nog twee soorten bestuurders: de oude en de nieuwe. Ik wil openhartig
tot U spreken en duidelijk maken wat ik bedoel."

,.Thans is de tijd voor u gekomen, om dit eens te overdenken. Dit doet niets
af aan de politieke neutraliteit van het N.V.,V. Bij de functionnarissen zal ge-
leidelijk meer geestelijke eenheid moeten komen. Dit is zeer zeker moeilijk. De
nieuwe bruisende wijn moet in oude zakken worden gedaan. Daarbij zal geen
sprake zijn van dwang. Het moet komen uit vrije wil.
Het heeft geen doel te blijven hangen aan hetgeen voorbij is en niet weer terug-
komt. Bij mijn spreekbeurten in het land hoorde ik iemand zeggen: „ik ben
sociaal-democraat en ik zal als sociaal-democraat sterven." Ik kan dat wel
respecteren, wat de man zegt. Hij doet dat uit overtuiging. Maar hij houdt vast
aan iets, dat waard is in het museum te worden bijgezet. Dit zult ook gij moeten
bedenken.
Velen deinzen voor de consequenties terug. Het socialisme betekent meer te
geven dan van de gemeenschap te eisen. Daarom moet ieder weten, wat thans
zijn plicht is.
Thans is de oorlog uitgebroken in het Oosten. Het komt er nu op aan te
kiezen voor of tegen Europa. Wij willen een vrij Nederland. Wij willen dat
Nederland zijn lot in eigen handen zal nemen. Daarom is ook voor u de tijd
gekomen om te weten, wat gij wilt doen. Ik heb nu 13/2 )aar Ian9 de hand uit-
gestoken. Die hand wordt moe, maar blijft toch nog uitgestoken. Ik hoop, dat
ge die hand zult vatten. Ik wens u thans prettige Kerstdagen."
Uit deze woorden blijkt wel duidelijk, wie in de strijd om de leden
van het N.V.V. de overwinnaars waren- Woudenberg en de zijnen
dan wel de oude bestuurders. Hoezeer laatstgenoemden hun aloude
gezindheid trouw wisten te bewaren, wordt nog veel sterker ge-
demonstreerd door de dreigende taal, welke Woudenberg in
„Arbeid" van 26 Juni '42, dus na de oprichting van het Arbeids-
front, tot hen richtte. Hij wierp de oude bestuurders toen bij het
„dorre en droge hout", dat ,,de revolutionnaire storm van deze
dagen niet heeft kunnen verdragen en is afgewaaid" en hij voegde
daaraan toe:

„Het afgewaaide dorre hout heeft geen waarde meer, doch kan slechts tot
brandhout dienen. De wegen moeten echter gezuiverd worden van al dat afge-
waaide dorre hout. En daarvan kan elke bestuurder of politieke adviseur zich •
verzekerd houden, wanneer hij het jonge Arbeidsfront in de weg treedt en op
de ene of andere listige wijze denkt een hindernis te kunnen zijn; dan wachten
we niet tot bijltjesdag."

Ook anderen dan de heer Woudenberg hebben duidelijk blijk ge-
geven, hoezeer zij in de oude bestuurders niet hun mede-, maar
hun tegenspelers zagen. Herhaaldelijk hebben ook nationaal-
socialistische landbouwers in dat opzicht getuigenis afgelegd van
de bestuurders van onze landarbeidersbond. Ik hoop daarover later
nog iets te zeggen.
Vele critici hebben deze algemene gezindheid van de moderne
vakbondbestuurders, sprekende uit vele feiten, helaas weinig of niet
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aan het licht getreden, verwaarloosd. Misschien wel willen ver-
waarlozen. Uit datgene, wat de bezetter en Woudenberg en de
zijnen „bedreven" aan de inwendige organisatie van de Nederl.
vakbeweging en uit allerlei bijkomstige gebeurtenissen puurden zij
het venijn, dat jaren lang tegen de oude bestuurders of een aan-
tal van hen (vooral voorzitters en redacteuren, die nu eenmaal
meer dan de anderen tot spreken en schrijven geroepen waren), is
uitgespogen.
De Ereraad van het N.V.V. vond het nodig in 1946 over de be-
stuurders van de landarbeidersbond het „Kruisigt hen!" uit te
spreken. Zowel bondsraad als bondscongres legden het vonnis
naast zich neer.

Rondom de liquidatie van R.K.W.V. en C.N,V. (Juli 1941).

Ik schreef reeds over de verandering in de vakbewegingsarbeid,
welke intrad na de liquidatie van de confessionele vakbonden en
van de werkgevers-centrales in de zomer van '41, terwijl de ge-
lijkschakeling als een dreigend zwaard boven allerlei werkgevers-
organisaties, ook in de landbouw, bleet hangen. Enerzijds waren
de vakbonden van het N.V.V.. alleen als werknemerspartij over-
gebleven, anderzijds gingen de nog bestaande werkgeversbonden
zich distanciëren. Ze bleken nu ineens bezwaar te hebben om met
de oude bestuurders van het N.V.V. samen te werken. Ze vonden
de bonden niet langer representatief. Dat was ook in de landbouw
het geval. Een aantal werkgevers-bestuursleden wilden blijkbaar
mede daardoor hun „misnoegen" te kennen geven over ons niet
solidair-zijn met de chr. en kath. bonden. Het opmerkelijke is, dat
zij voor dit teken van misnoegen weer het terrein van lonen en
arbeidsvoorwaarden uitkozen. Op ander gebied - - ik denk b.v.
aan de sociale verzekering —• werd de samenwerking van werk-
geverszijde gewoon voortgezet. Ook gemeentelijke autoriteiten
schijnen hier en daar plannen in die richting te hebben gehad.
Het orgaan van 5 September 1941 van de Bond van Overheids-
personeel schreef tenminste:

„We hebben klanken opgevangen van enkele autoriteiten, die zich op het
Standpunt willen stellen, dat, daar onze bond thans slechts een beperkt gedeelte
van het personeel vertegenwoordigt, overleg alleen met ons geen zin meer heeft.
Natuurlijk komen deze klanken uit kringen, die zich vroeger met hand en tand
tegen invoering van het overleg hebben verzet. Conservatieve elementen die
vroeger met lede ogen de toenemende invloed van de vakorganisatie zagen
groeien, waardoor zij hun geliefde beginsel van baas in eigen huis te willen
blijven, moesten prijsgeven, zien hun kans schoon, verloren terrein weer te
herwinnen."

In de liquidatie van de confessionele vakbonden vonden de critici
aanleiding tot nieuwe critiek op de moderne vakbondbestuurders.
Het parool van solidair-zijn en de vakbonden te verlaten, werd
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uitgegeven. Vergeten werd, dat toen de confessionele bestuurders
„voor de keuze" werden geplaatst, de druk, welke in Juli '40 aan-
vankelijk een rol speelde, niet of minder in het geding was. Zij
hadden zich maanden lang op de komende situatie kunnen beraden
en bezinnen. De Kath. bestuurders hebben zelfs schijnbaar voor
regelingen kunnen zorgen, welke hun eventueel tot aan de pen-
sioengerechtigde leeftijd wachtgelden waarborgden. Verder: de
confessionele bestuurders verwierpen elk „opgaan" hunner organi-
saties in de algemene vakbeweging principieel. Voor de moderne
bestuurders lag in dat laatste opzicht de zaak precies andersom.
Zij waren en zijn uit beginsel voorstanders van centralisatie en
concentratie en van een vakbeweging boven geloofs-verdeeldheid
en vrij van partij-politiek.
En dan: het is misschien te bejammeren, maar ik moet hier toch
als realiteit vaststellen: zowel bij de bestuurders als bij de leden
van de bonden van het N.V.V. was de solidariteit tegenover de
confessionele vakbeweging niet groot. Zij zagen haar als over-
bodig. Zij herinnerden zich de vaak ondervonden tegenwerking,
b.V. bij loongeschillen en Plan van de Arbeid. Persoonlijk herinner
ik me, hoe bij de gelijkschakeling van de moderne vakbeweging
in Duitsland in 1933 een chr. vakbondbestuurder me toevoegde:
„Zo'n beetje dictatuur tegenover de rooien mag ik wel!" en een
uitlating uit de (anti-rev.) Nieuwe Prov. Groninger Courant van
25 Nov. 1935:

„Als er daar (Duitsland) echter geen groter kwaad was geschied dan dat men
er de sociaal-democraten mores leerde, dan was het heus nog niet zo erg".
Zij wisten ook, dat de chr. en kath. vakbonden er geen ogenblik
aan gedacht hadden om solidair te zijn met de syndicalistische en
de enkele chr. bonden, toen deze één jaar eerder door den bezetter
waren geliquideerd. „De Gids", het orgaan van het Chr. Nat.
Vakverbond, had zelfs aan de aangesloten bonden het parool uit-
gegeven geen leden uit die bonden en uit het N.V.V. in te schrij-
ven. De chr. nat. beweging was immers geen organisatie voor dak-
lozen! Het blad schreef:

„Zij is geen schuilkelder, waarin men kan afwachten tot de storm over de eigen
organisatie wellicht is uitgeraasd".

Ook in het katholiek vakverbond moet een soortgelijk besluit zijn
genomen.
In het Grafisch Weekblad waarschuwde B. P(onstein) de leden
van de typografenbond tegen wat hij noemde „een verkeerd toe-
gepast solidaritetisbegrip".
Ook na Juli 1941 besloten de bonden aangesloten bij het N.V.V.
hun arbeid voor de leden voort te zetten, iln vele bedrijven konden
nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten worden afgesloten. De
werkloosheidsuitkeringen werden met ingang van l October '41
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met ongeveer 25 pet. verhoogd. De heer Vermeulen, leider van
de sociaal-economische afdeling van het N.V.V. gaf op besturen-
bijeenkomsten en ook in „Arbeid" meer dan eens uitvoerige over-
zichten over de tot dusver reeds genomen en in de nabije toekomst
nog te nemen maatregelen op sociaal-wetgevend gebied. Onder
zijn leiding werden in de herfst van '41 een loonraad en een werk-
loosheidsraad ingesteld. In een brochure van 47 bladzijden gaf het
hoofdbestuur van de Ned. Vereniging van spoor- en tramwegper-
soneel een overzicht van „Resultaten van l*/£ jaar vakverenigings-
arbeid bij de Ned. Spoorwegen" en in een brochure van de afdeling
Rotterdam van de Ned. Bond van Personeel in Overheidsdienst,
uitgegeven in de herfst van '41 lezen we: „Wanneer de organi-
satie zou verdwijnen, zouden we haar moeten oprichten".

„Op de posten blijven!" Hoc reageerden de leden?
Hoe stonden de leden tegenover het op de posten blijven der be-
stuurders? Hoe tegenover het doorwerken in de vakbeweging in
het algemeen? Op l Januari 1940 bedroeg het aantal georgani-
seerden in ons land 798.300, op l Januari '41 723.700 of een daling
dus in 1940 van 74.600. In '40 werden opgeheven het N.A.S. met
10.300, het N.S.V. met 1600 leden, terwijl het N.V.C. (Neutraal
Vakverbond) op l Januari '40 50.750 leden tellende, per l Oct.
'40 werd samengevoegd met het N.V.V. met 319.100 leden.
N.V.V. en N.V.C, telden op l Jan. '40 dus tezamen 369.850
leden. Het ledental van het N.V.V. bedroeg op l Jan. '41 331.300
of een teruggang in 1940 van 38.500 leden (10.4 pCt.).-Het
R.K.W.V. liep in genoemd jaar teiug met 12.800 leden (6.9 pCt.)
en het C.N.V. met 6100 leden (5.1 pCt.). Het ledental van de
niet bij een vakcentrale .aangesloten vakbonden daalde met 4800
(4.4 pCt.). Van de in Juli '41 geliquideerde confessionele vak-
bonden moeten naar schatting ongeveer 40.000 leden tot de bon-
den van het N.V.V. zijn toegetreden. Het overgrote deel was
afkomstig uit de chr. bonden. Slechts een gering aantal uit de
katholieke organisaties. Het Episcopaat verklaarde in een z.g.
mandement het lidmaatschap van het N.V.V. voor Katholieken
als ongeoorloofd.
Op l Januari 1942, toen dus het N.V.V. alleen nog als vakcentrale
bestond, was het aantal georganiseerden gedaald tot 401.400, van
wie 323.850 aangesloten bij de bonden van het N.V.V. Van de
31 bonden bij die vakcentrale aangesloten, liepen in 1941 15 in
ledental terug en wel o.m. metaalbewerkers met 13.305, handels-
en kantoorbedienden met 4354, spoorwegpersoneel met 1535,
transportarbeiders met 3430, ambtenaren met 2152, onderwijzers
met 1725 en fabrieksarbeiders met 3542 leden. Daarentegen stegen
16 bonden in ledental in 1941 en wel typografen met 3551, bouw-
arbeiders met 4526, sigarenmakers met 997, voedings- en genot-
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middelen met 764, landarbeiders met 8570, personeel in overheids-
dienst met 1150, politiepersoneel met 2860 en werkmeesters met
642 leden.
Van meerdere bonden van het N.V.V. verminderde dus in de
jaren '40 en '41 het ledental. Van leeglopen was echter geen
sprake, zoals men ziet. De arbeiders bleven massaal hun organi-
satie en hun bestuurders trouw. Dit is te belangrijker, wijl de
moderne vakbeweging noch „kadaverdiscipline" voor zijn leden,
noch kerkelijke drang of druk kende of kent, zoals bij de confes-
sionelen. Zonder deze drang of druk van kerkelijke voorgangers,
waarbij chr, en kath. gemeentebesturen en idem werkgevers zich
in 1941/42 wat graag aansloten, zelfs in de vorm van schorsing
uit kerkelijke functies, zaalweigering, aanwijzing voor Duitsland,
ontslag enz., zou het aantal chr. en kath. georganiseerden, dat zich
aansloot bij een der bonden van het N.V.V. ongetwijfeld veel
groter zijn geweest.

Nederl. Landarbeidersbond schreef 9500 chr. en kath.
georganiseerden in.

Van de geliquideerde Chr. Landarbeidersbond met zijn ongeveer
22.000 leden sloten zich van Juli tot Dec. '41 niet minder dan 9380
leden bij onze landarbeidersbond aan. Van de Kath. bond slechts
187. Het aantal nieuwe afdelingen steeg met 107. De bond telde
daardoor op l Januari 1942 niet minder dan 850 afdelingen met
34.500 leden. Deze overschrijving en deze groei waren natuurlijk
mede een resultaat van de door de bondsleiding genomen maat-
regelen, welke door vele afdelingsbesturen en leden krachtig wer-
den ondersteund, maar zij werden toch vooral gestimuleerd door
de wetenschap bij de agrarische arbeiders van alle gezindten, dat
zij de organisatie dringend behoefden.
Ook een aantal kantoorbedienden van de chr. bond trad in dienst
van onze organisatie.

Interne aangelegenheden.
Tot het laatst (Mei 1942) bleef het bestuur van onze landarbei-
dersbond onder elkaar. In November 1940 had de Drentse propa-
gandist Buissink gemeend, dat hij zijn werk niet langer kon en
mocht voortzetten. Met volledige toepassing van de rechtspositie
( l jaar salaris en terugbetaling van de voor hem gestorte pensioen-
premies) kreeg hij zijn ontslag. Enige tijd later trad hij in gesa-
larieerde dienst bij de Ned. Unie. Het gelukte ons tot zijn opvol-
ger de tijdelijke propagandist Ham benoemd te krijgen. Toen in
het voorjaar van 1942 door vergroting van ledental en getal afde-
lingen de bondsleiding beduidend uitgebreid moest worden (in
het geheel met 6 gesalarieerden) waren al de benoemden eveneens
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van de „ouden stempel". Voor twee vacatures in de Raad van
Toezicht op de Land- en Tuinbouw-Ongevallenwet kregen we de
oud-bestuurders Hoogerhuis en IJtsma aangewezen. We hielden
daardoor het contact met de leden en ook de loononderhandelin-
gen in eigen hand. Over de nat. soc. sympathiën van den propa-
gandist Bax sprak ik reeds, maar zijn invloed in de bond bleef
onbetekenend en zijn positie eenzaam.
Stil en „onder ons" (bestuurders en propagandisten, de oud-
bestuurders Hiemstra en Hoogerhuis en personeel) herdacht ik
2 April 1941 de dag, waarop ik 25 jaar vroeger mijn arbeid in de
bond was beginnen. Aan dat „onder ons" en eerst publicatie toen
2 April voorbij was, had ik om zeker wel begrijpelijke redenen,
bijzonder prijs gesteld.
Onze Zeeuwse propagandist Tiggelaar, die in overleg met het
hoofdbestuur weigerde practisch werkzaam te zijn als N.V.V.-lei-
der voor het district N.- en Z.-Beveland, mocht op last van Van
Kampen geruime tijd alleen geen huishoudelijke en andere ver-
gaderingen bijwonen. In April '42 werd hem zelfs het spreken op
openbare vergaderingen verboden.
In Januari 1941 schreef het bondsbestuur overeenkomstig een in-
structie van de af d. geldzaken voor ƒ 10.000,- in op de min of meer
verplichte geldlening van Rost van Tonningen. Ongeveer in die-
zelfde tijd besloot het uit de bondskas ƒ 100.- per maand beschik-
baar te stellen voor Winterhulp Nederland en verder als bestuur-
ders persoonlijk l pet. van hun salaris af te dragen. Het kantoor-
personeel nam eenzelfde besluit. De verlangde inschakeling van de
bondsafdelingen in het Winterhulpwerk werd afgewezen. Behalve
Bax gevoelde niemand wat voor Winterhulp. We lieten niet na
Woudenberg met dat standpunt in kennis te stellen. Na drie maan-
den besloot het H.B. met op l na algemene stemmen, die van Bax,
zowel maandelijkse storting als afdracht te eindigen. Hetzelfde
deed het personeel.
Het bestuur van onze landarbeidersbond besprak in het tijdvak
Mei 1940—Mei 1942 met de bondsraad (de vertegenwoordigers
van de vier vakgroepen) nog 4 maal zijn beleid en zijn beslissingen
ten aanzien van de belangrijke gebeurtenissen. Alle vier keren
volgde algemene goedkeuring.
Intussen — al waren we dan onder elkaar, Woudenberg en de
zijnen zorgden in de loop der beide jaren wel voor de nodige
spanningen, welke zich nu en dan ook onderling ontlaadden. De
een kan en wenst nu eenmaal meer te verdragen dan de ander.
Ook de felle critiek van buiten en allerlei onaangenaamheden bij
het werk speelden natuurlijk een rol. In begin April 1942 werd
het twee bestuurders z.g. te machtig. De secretaris Akkerman
vroeg aan Woudenberg zijn ontslag. Hij geloofde niet meer in de
politieke neutraliteit van het N.V.V. en verwachtte bovenal een
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spoedige opneming van de bond in de Landstand. De penning-
meester Pottegies kondigde tezelfder tijd eveneens zijn ontslag-
aanvraag aan, maar gaf daaraan eerst na de oprichting van het
Arbeidsfront uitvoering.

Reactionjiair verzet bij boeren en. tuinders.
Ondanks de medewerking van de hoofdbesturen der centrale land-
bouw-organisaties, ondanks de hulp van het Centraal Secretariaat
voor land- en tuinbouw, was de tegenstand bij de landbouwers
tegen ordening in en verbetering van lonen en arbeidsvoorwaar-
den groot. Het aantal gevallen, waarbij agrarische werkgevers
loonregelingen en wet overtraden, was legio. Geen groep van
werknemers had meer behoefte aan voorlichting op allerlei terrein
dan de landarbeiders.
In Zeeland bedroeg het weekloon der vaste landarbeiders nog
ƒ11 .— tot ƒ 14.—, in de Betuwe nog ƒ 13.—. In de Overijsselse
en Gelderse weidestreek kwamen nog uurlonen van 18 a 20 cent
voor. Vele werkverruimingsarbeiders kwamen niet hoger dan
26 cent per uur. De tuinderspatroons op het Groninger Hogeland,
aan wie verplicht overleg was opgelegd, weigerden toch te confe-
reren. De landbouwers in de Alblasserwaard vonden de verhou-
ding tussen boer en arbeiders „zó intiem", dat inmenging van de
organisatie slechts schadelijk kon zijn; De huisvesting van arbeiders
van elders was in vele streken meer dan treurig. Ze werden be-
handeld als ,,een stuk materiaal!" Aan boeren en tuinders in tien-
en tientallen districten en dorpen moest verplicht overleg en arbi-
trage worden opgelegd. En dat alles nog in 1941,
In de herfst van '41 bracht ons hoofdbestuur het urgentie-program
van de bond opnieuw ter kennis van overheid en werkgevers. Het
zette verder behalve voor een belangrijke loonsverhoging een actie
in om voor 1942/43 te komen tot concentratie van de vele honder-
den loonovereenkomsten door de afsluiting van landelijke mantel-
contracten voor akkerbouw en veehouderij, tuinbouw, bloemist- en
hoveniersbedrij f, zuivelbedrijf, grasdrogerijen, veenderijen, riet- en
griendbedrijf en dorsbedrijf. Voor laatstgenoemd bedrijf werd
tevens een afzonderlijk urgentie-program opgesteld.
De lust tot samenwerking bleek echter bij de besturen van de nog
bestaande landbouw-organisaties (Landbouw-Comité en C.B.T.B.)
bekoeld. Het begon met het Centraal Secretariaat voor land- en
tuinbouw. Het Landbouw-Comité zegde de permanente samen-
werking op. De C.B.T.B. volgde al spoedig. Zijn bestuur had zelfs
principieel bezwaar met onze bestuurders verder samen te werken.
Zijn afdeling Friesland vond onze bond niet meer representatief.
De Ned. Tuindersbond onttrok zich in het voorjaar van '42 aan
verdere besprekingen over een landelijk collectief contract. Ook de
opgerichte neutrale werkgeversbond in het landbouwbedrijf legde



63

na de opneming van het Landbouw Comité in de Ned. Landstand
het bijltje er bij neer. Zijn bestuur kon niet nalaten onze bond
in zijn afscheidsbrief nog mede te delen, dat „het ingediende con-
cept-mantelcontract voor akkerbouw en veeteelt zijnerzijds onaan-
vaardbaar werd geacht". De stichting voor het landbouw-vak-
onderwijs in de provincie Groningen zette zijn werkzaamheden
stop. In bijna alle bedrijfsraden voor land- en tuinbouw stagneerde
het werk door onwil van de werkgeversleden.
Zeer vele boeren en tuinders, die zo erg „principieel" deden ten
aanzien van het overleg over lonen en arbeidsvoorwaarden, en die
zo gemakkelijk de arbeid op dat terrein in de steek lieten, zetten
blijkbaar zonder enige gewetenswroeging het werk en de samen-
werking voort, wanneer eigen belang of voordeel in het geding
waren. Ze bleven deelgenoot en bestuurslid van boerenleenbanken,
zuivelbonden, eiermijnen enz., ook al ressorteerden ze onder de
Landstand. Grote aantallen boeren en tuinders (ook katholieke)
hebben de door de Ned. Landstand in 1942 geheven contributies
betaald. Aan heffingen moest binnen komen ongeveer 3^ mil-
lioen gulden. Betaald werd ongeveer 2 Va millioen of bijna 70 pet.
In de landbouw-bedrijfsverenigingen werd normaal doorgewerkt,
ook zelfs toen werkgevers- en werknemersbestuursleden door
Arbeidsfront en Landstand werden aangewezen. In Augustus '41
werd de 4 Va pet. vereveningsheffing ingevoerd. Slechts na ver-
kregen toestemming van het College van Rijksbemiddelaars moch-
ten de werkgevers l Va pet. inhouden van het loon der werkne-
mers. Het .Nederl. Landbouw-Comité, dat zich uit de „sociale
sector" had teruggetrokken, was er als de pinken bij het college
te verzoeken aan alle landbouwers die toestemming te verlenen.
Zonder de beslissing af te wachten, gingen vele landbouwers maar
dadelijk en ten onrechte tot die inhouding over. Toen onze bond
na weigering van het Landbouw-Comité enz. de concept-mantel-
contracten 1942/43 ter verdere beoordeling en invoering aan het
College van Rijksbemiddelaars had ingezonden, bleken meerdere
bestuursleden uit de vroegere werkgeversbonden wat graag bereid
hun mening, en dikwijls reactionnaire mening, ter kennis van dat
college te brengen. Ook later nog, toen de Gemachtigde van de
Arbeid reeds fungeerde. Slechts één dier uitingen zij hier aan de
vergetelheid ontrukt. In het concept-contract voor akkerbouw en
veehouderij kwam ook voor: een week vacantie en loonverzuim
bij regenverlet. In het schriftelijk verweer van een werkgevers-
groep in de Hoekse Waard lezen we nu:
Regenverlet door te betalen is een premie op luiheid en dagdieverij. In de

huidige omstandigheden en op dit tijdstip is het eisen van vacantie wel haast
gelijk te stellen met sabotage voor de voedselvoorziening."
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Landarbeidersbond — Agrarisch Front en Landstand.

Intussen was, bij decreet van 22 Oct. '41, zoals ik reeds schreef,
de Ned. Landstand tot stand gekomen, voorafgegaan door het
Agrarisch Front, fusie van Landbouw en Maatschappij en Boe-
renfront van N.S.B. Meer dan eens, hetzij rechtstreeks, hetzij
zijdelings werd onze bond verzocht aan het Agrarisch Front zijn
medewerking te verlenen. Het hoofdbestuur wees al die verzoeken
voor samenwerking, als in strijd met de voorgeschreven politieke
neutraliteit, van de hand. De Front-leiders probeerden toen onze
bondsafdelingen voor hun karretje te spannen. Het hoofdbestuur
verzocht de afdelingsbesturen aan bijeenkomsten en acties van het
Agrarisch Front niet deel te nemen. Na de oprichting van de Ned.
Landstand achtten de boerenleider Roskam en de zijnen (Saai, de
Lange, Tuininga, mr. Reidon en anderen) de dagen van de land-
arbeidersbond geteld. Ze beschouwden de landarbeiders als lid,
weigerden loonbesprekingen, omdat nu immers ,,binnen de Land-
stand" lonen en arbeidsvoorwaarden moesten worden vastgesteld.
Woudenberg bleek te weifelen. Namens ons hoofdbestuur deelde
ik hem toen mede, dat wij aan „individuele of organisatorische
inlijving" bij de Landstand niet dachten. De landarbeiders moesten
om allerlei redenen in organisatorisch verband blijven met de
industriële arbeiders. In een uitvoerige nota, waarin dat standpunt
nader werd uiteengezet, schreef het hoofdbestuur:

„Volstaan moet worden met de collectieve deelneming van de landarbeidersbond
aan de arbeid van het opgerichte openbaar orgaan (Ned. Landstand) en zulks
met handhaving van zijn volledige zelfstandigheid binnen het kader van het
N.V.V. en met behoud van zijn politieke neutraliteit."

Het resultaat dezer actie is geweest, dat de verordening van de
Ned. Landstand ten opzichte van de landarbeiders — papier bleef.
Ook zelfs na de oprichting van het Ned. Arbeidsfront. De Land-
stand-leiders waren daarover zeer verbolgen en zij uitten zulks
ook herhaaldelijk aan het adres van de bestuurders van onze bond.
Dezen waren „bedriegers", „oude politieke haaien", „makelaars
in stemmen", „politieke goochelaars", „geen mannen van de daad,
maar van de praat" enz. Slechts één citaat uit de Agrarische Post
van 16 Juni 1941:

„\Vie als ezel geboren is, kan niet als paard leven. En wie in de wieg gelegd
is voor democratisch praten aan conferentietafels, waar over den arbeider en
zijn loon als handjeplak bedreven wordt, die kan niet meekomen met de waar-
achtige socialistische ordening, waarin werkgever en werknemer als arbeids-
kameraden zonder veel gepraat uitmaken, hoe de arbeidsvoorwaarden zullen zijn.
Toch is dat de toekomst en niet een schrede terug in het verleden.

De heer Hilgenga. zal er goed aan doen, dat te bedenken en zich in te stellen
op een tijd, waarin niet meer de arbeiders tot klassenstrijd worden opgehitst en
heren vakbondbestuurders de ene helft van het jaar zoek brengen met veroorzaken
van conflicten om de andere helft van het jaar conflicten te kunnen oplossen."
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Meer dan eens klaagden ook N.S.B, bondsleden ons bij Wouden-
berg aan en werd onze verwijdering verlangd.
De heeren De Lange en Tuininga beschouwden zich als leiders
van de groep landarbeiders in de Landstand. Voor verschillende
provincies benoemde de Landstand personen, die onder de land-
arbeiders propaganda moesten maken voor deelneming aan het
werk der dorps-boerenraden. Onze bondsafdelingen werden aan-
gezocht twee vertegenwoordigers daarin aan te wijzen. Zó mogelijk
moest één van hen lid der N.S.B, zijn! iln het voorjaar van '42
vervoegden zich op ons bondskantoor twee N. Brabantse propa-
gandisten van de Ned. Landstand en wel de heren Uden en Van
Son. Ze hadden een aanbevelings-schrijven bij zich van Ter
Schiphorst, den zakelijk leider van het N.V.V. Ze wilden van de
werkwijze van de bond kennisnemen. Wij stelden hun een kamer
ter beschikking. Deze waren in het gebouw van het R.K.W.V.
aan de Oudenoord te Utrecht, waar we toen ons kantoor hadden,
genoeg. Verder: jaarverslagen, loonovereenkomsten en wat niet
al. Na enige dagen studeren, kwamen de heren bij mij. Ze bleken
ontevreden. Ze wilden zich namelijk „inwerken". Ze droomden
zich zoiets als „contact-commissarissen"! Ik heb hun toen mede-
gedeeld, dat zij daarvoor bij ons aan het verkeerde adres waren.
Woudenberg gaf ons gelijk. Ze verdwenen toen weer.

Loonstop! Toch stegen landarbeiderslonen in 140—'42
met 40 pCt.

Begin Maart '42 werd van „bovenaf", namelijk vanwege de Abtei-
lung „Ernahrung und Landwirtschaft", aan Roskam gelast, dat de
provinciale boerenleiders of door hen in te stellen commissies over
de afsluiting van nieuwe collectieve loonregelingen overleg hadden
te plegen met de vertegenwoordigers van onze landarbeidersbond.
In de ingestelde looncommissie namen behalve Landstand-boeren
ook dikwijls werkgevers van de opgeheven werkgeversbonden
zitting. Het eind-resultaat was, dat eerst in de zomer van 1942 en
zulks nog op grondslag van de door ons hoofdbestuur opgestelde
concept-contracten in plaats van de paar honderd districts- en
plaatselijke loonregelingen de lonen en arbeidsvoorwaarden in
akkerbouw, veehouderij en tuinbouw werden vastgelegd in 17 lan-
delijke en provinciale regelingen. Niet alleen ten aanzien van de
lonen, maar ook van arbeidsvoorwaarden waren de verbeteringen
zeer aanzienlijk. Voor de meeste landbouw-districten betekende
de nieuwe regeling, in vergelijking met 1941/42 een loonsverhoging
van 15 tot 25 pet. In bepaalde jaargetijden zelfs van 30 pet. Voor
alle landarbeiders werd vacantie ingevoerd. Voor vaste tenminste
6 dagen. Bepaald werd, dat het loon voor de algemeen erkend
Chr. feestdagen moest worden doorbetaald. De rechten, vastge-
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legd in art. 1638 c. van het B.W. werden zodanig omschreven,
dat vaste en met hen gelijk te stellen arbeiders bij ziekte en onge-
val aanspraak konden maken op doorbetaling van het volle loon
gedurende ten hoogste 6 weken en verder op vrijaf met behoud
van loon bij huwelijk, bevalling, overlijden enz. In de besprekingen
bleek, dat het College van Rijksbemiddelaars de onzerzijds voor-
gestelde lonen veel te hoog vond. Het zouden lonen op papier
worden! Vermoedelijk daarom vond het College het noodzakelijk
in de aanhef van de regelingen te vermelden, dat de vaststelling
was geschied „uit de overweging, dat vanwege de bezettende auto-
riteit het bevel was gegeven tot het ongewijzigd bindend vaststel-
len van de (door Landarbeidersbond en Landstand) opgestelde
ontwerpen". De ongeveer 270 loonregelingen, waaronder in
1941/42 48.000 ondernemingen met ongeveer 114.000 werknemers
vielen, werden vervangen door slechts 17 landelijke en provinciale
regelingen. Daarmee was voor alle land- en tuinbouw-onderne-
mingen van ons land (ongeveer 120.000) met hun ongeveer
350.000 arbeiders lonen, werktijden en verdere arbeidsvoorwaar-
den collectief geregeld.
Vóór de afkondiging van deze landelijke en provinciale arbeids-
overeenkomsten waren 'hier en daar, mede door oplegging van
verplichte arbitrage, een aantal districtscontracten tot stand ge-
bracht, waarbij o.m. mr. Joefces, mr. Quint, prof. van der Pot, prof.
Mindethoud en Chr. van den Heuvel als regerings-arbiters
optraden.
Het volgende overzicht geeft een beeld van het verbeterd loonpeil
voor de landarbeiders in het tijdvak 1940—'42.

Uurlonen losse landarbeiders

1939/40 1942/43
26—29H et. 37—39 et.
27—30 „ 40
27—31
25—28 „
21—25 „ 35—40 „
27
27—30 .,
24—29 „
28—32 „ 38—44 „
25—28 „ 38—40 „

In drie jaar dus een stijging van gemiddeld 12 cent per uur of van
ongeveer 40 pet. Ook de lonen der vaste landarbeiders en die
van de tuinarbeiders stegen met eenzelfde percentage of met 5 tot
8 gld. per week.
Mede als gevolg van een door de landarbeidersbond in het voor-

Groningen
Friesland
Drente
Overijssel
Gelderland
Utrecht
N. Brabant
Zeeland
Noord-Holland
Zuid-Holland
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jaar van 1942 ingezette actie stelde het College van Rijksbemid-
delaars bij beschikking van 22 Aug. '42 voor de arbeiders van
ongeveer 600 zuivelfabrieken de arbeidsvoorwaarden uniform
vast. De per gemeenteklasse vastgestelde weeklonen waren veelal
5 tot 7 gld. hoger dan in 1939/40.
De lonen en arbeidsvoorwaarden van .de veenarbeiders in Drente
en Overijssel werden bij beschikking van 26 Juni '42 van het Col-
lege van Rijksbemiddelaars in 3 regelingen vastgelegd en wel voor
het Noordelijk, het Midden en het Zuidelijk rayon met als resul-
taat naast een zeer gewenste uniformiteit, belangrijke verbeterin-
gen in tarieven en algemene arbeidsvoorwaarden. De totstand-
koming dezer veen-contracten werd voorbereid door een commis-
sie, waarvan o.m. deel uitmaakten de heren Kuntzel van Klazina-
veen, Middel van Emmer—Compascuum, Rhadet van Nieuw—
Amsterdam en Hemel van Goevorden.

Het Nederlandse Arbeidsfront.

„Bedenkt: mijn hand wordt moe!" Aldus had einde Dec. '41 Wou~
denberg de oude bestuurders toegeroepen. „Stil laten uitsteken en
moe worden!" hadden de meeste dier bestuurders tot zich zelf en
tot hun collega's gezegd. Maar het was hun allen toch wel dui-
delijk, dat nieuwe maatregelen om de oude bestuurders, die in
huil maatschappelijke en politieke gezindheid en denken dezelfden
waren gebleven, en de leden nog verder en als het kon voorgoed
van elkaar te verwijderen, werden voorbereid. Al spoedig kwamen
die maatregelen ook in de openbaarheid. Het aantal, vooral plaat-
selijke bestuurders, die werden vervangen door personen van de
„nieuwe orde", werd voortdurend groter. De heren Woudenberg
en Van Kampen hielden in Febr. '42 hun eerste bedrij fs-bijeen-
komsten, de z.g. bedrijfs-appèls, in de regel georganiseerd zonder
enig overleg met en medewerking van de vakbondsbesturen. Ten-
einde het bezoek van de fabriekspersonelen aan die appèls te ver-
groten, werd verder in verschillende plaatsen overgegaan tot de
bijeenroeping van werkgevers en bedrijfsleiders. Er spraken in de
regel ook de provinciale „Gevolmachtigden" van den Rijkscom-
missaris. De heer Woudenberg sprak op die bijeenkomsten heel
veel over arbeidsgemeenschap, over eenheid van patroons en arbei-
ders, over het verbond van de arbeid. De band tussen N.V.V. en
Duitse Arbeidsfront werd aanmerkelijk nauwer aangehaald. De
in Duitsland werkende Nederlandse arbeiders werden als lid van
het D.A.F, beschouwd. Ze konden aan laatstgenoemde organisa-
tie contributie betalen, in welk geval bij terugkeer in ons land hun
rechten bleven gehandhaafd. De commissaris ging, vergezeld van
enkele naaste medewerkers, naar Berlijn voor „bestudering" van
het D.A.F. Voortdurend liepen er geruchten, dat heel binnenkort
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het Ned. Arbeidsfront zou worden opgericht, maar indien op bij-
eenkomsteji naar de waarheid daarvan werd geïnformeerd, werden
ze meestal tegengesproken. Zelfs door dr. Kaute, den Duitsen
contact-commissaris. Het scheen, of er twee krachten achter de
schermen werkten; de ene, welke het N.V.V. met zijn vakbonden
in meer gecentraliseerde vorm wenste te behouden, de andere,
welke het Duitse systeem op het terrein der vakbeweging 20 spoe-
dig mogelijk in ons land wilde doordrijven. De laatste stroming
bleek in April '42 het pleit te hebben gewonnen. De bestuurders
van alle bonden werden voor een bijeenkomst op 24 April te
Amsterdam opgeroepen. Achter de bestuurstafel zaten behalve de
commissaris, zijn naaste medewerkers Van Kampen, Ter Schip*
horst, Alofs, Vermeulen. De heer Woudenberg deelde mede, dat
nieuwe organisatorische maatregelen op het gebied der vakbewe-
ging noodzakelijk waren gebleken. Voor dat doel zou een Verbond
van de Arbeid of Arbeidsfront worden gesticht, dat bedrijfs-
gewijze zou worden opgebouwd. De vakbonden zouden verdwij-
nen. Ieder bedrijfsgroep zou precies als bij de bedrijfsorganisaties
volgens het systeem Woltersom in onderbedrijfs- en vakgroepen
worden verdeeld. Het leidersbeginsel weid ingevoerd. De politieke
neutraliteit bleef, aldus de heer Woudenberg, gehandhaafd. Een
en ander zou in een verordening, uit te vaardigen bij decreet van
den Rijkscommissaris, worden vastgelegd. Aan de hand van ^en
grote tekening zette de heer Van Kampen de nieuwe organisatie-
vorm uiteen. In een slotwoord riep de commissaris de medewer-
king in van alle bestuurders. Hij appelleerde aan hun gezond ver-
stand, aan hun werkkracht en aan hun liefde voor de zaak van
het werkende volk. Het liefst zou hij het Arbeidsfront op- en uit-
bouwen met hulp en steun ook van de „oude" bestuurders. Zij,
die die steun niet konden of wensten te verlenen, zouden echter
„fatsoenlijk" worden behandeld.

De maat blijkt vol!

De redevoeringen werden zonder goed- of afkeuring aangehoord.
Gedachtenwisseling vond evenmin plaats. Daarvoor bleek noch
lust noch behoefte te bestaan. Vele bestuurders hadden blijkbaar
de verder door hen in te nemen houding reeds bepaald. Zij deden
niet verder mee! De meeste hoofdbesturen kwamen nog diezelfde
dag voor beraad en zó mogelijk eventueel collectief besluit bijeen.
Ook de bestuurders en propagandisten van onze landarbeiders-
bond. Een collectief besluit bleek niet mogelijk, ook wijl voor-
standers daarvan zich niet aan een meerderheidsbesluit wensten
te onderwerpen. Er waren drie stromingen: vier bestuurders
meenden, dat zij bij handhaving van de politieke neutraliteit voor
de sociaal-economische belangenbehartiging der landarbeiders



69

hun werk konden en moesten voortzetten, vijf achtten zich daartoe
niet meer in staat en zouden in elk geval hun ontslag indienen,
drie onzer bestuurders wensten de afkondiging der verordening en
de commentaren en de reacties daarop van leden en van collega's
van andere bonden nog af te wachten. Onder deze laatste groep
behoorde ik.
Lang behoefden we niet te wachten. Reeds zes dagen later, l Mei,
kondigde de Rijkscommissaris zijn decreet af, waarbij het Nee?.
Arbeidsfrona (N.A.F.) werd opgericht. In de bijeenkomst te Den
Haag, waar het decreet in een klein gezelschap van belangstel-
lenden en belanghebbenden, werd voorgelezen, installeerde Seyss
Inquatt den heer Woudenberg als algemeen Frontleider en den
heer Rost van Tonnigen als voorzitter en de heren ir. R. A. Ver-
weij, H. C. van Maasdijk, F. B. Gips en G. Sormani als leden der
commissie van controle op het financieel en begrotingsbeheer van
het N.A.F. Volgens het decreet kreeg het Arbeidsfront vooral tot
taak: 1. medewerking bij het tot stand brengen van rechtvaardige
toestanden op het gebied van de sociale politiek in het algemeen
en van de loon- en arbeidsvoorwaarden in het bijzonder, bij het
opbouwwerk der sociale verzekeringen en bescherming van de
arbeid, 2. verzekering van de arbeidsvrede door opvoeding der
leden in de, zin van de bedrijfsgemeenschap, 3. bevordering van
de beroepsbekwaamheid der leden en verhoging der arbeidspresta-
ties, 4. oprichting en instandhouding van instellingen voor eigen
hulp, 5. den leden advies te geven in alle aangelegenheden van
arbeidsrecht, sociale verzekeringen, en conflicten en rechtsbe-
scherming, 6. in het leven roepen en instandhouding van instel-
lingen ter bevrediging van de culturele behoefte der leden en tot
behoud en bevordering van hun arbeidskracht, 7. uitbetaling van
werklozen-ondersteuningen. Ieder in het bedrijfsleven werkende
Nederlander, uitgezonderd Joden, kon lid worden. De leider van
het N.A.F,, aangesteld en ontslagen door den Rijkscommissaris,
was aan dezen verantwoording schuldig voor de behoorlijke uit-
voering van zijn taak.

De laatste etappe.

Hoe stond het. nu met de politieke neutraliteit van het N.A.F.,
het punt, dat mij vooral bezighield? Op de eerste openbare ver-
gadering van het Arbeidsfront, welke plaats vond in het Con-
certgebouw te Amsterdam op l Mei, dus op de dag van de oprich-
ting, verzekerde de heer Woudenberg nogmaals., dat het N.A.F,
geheel los zou staan van elke politieke partij. Even te voren echter
had de propaganda-leider Van Kampen onder luide toejuichingen
de vertegenwoordigers van de N.S.B, het welkom toegeroepen!
Ruim 'n week later, op Zondag 10 Mei, hielden in hetzelfde Con-
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certgebouw het Nederl. en het Duitse Arbeidsfront een gemeen-
schappelijke bijeenkomst, waar Woudenberg en dr. Ley spraken.
N.S.B, en N.S.D.A.P. waren door talloze afgevaardigden verte-
genwoordigd. De commissaris-generaal Schmidt sloot de bijeen-
komst. Hij sprak zijn grote vertrouwen uit in Hitler en eindigde
met een „Sieg Heil!" op den Führer aller Germanen. Daarna wer-
den Duitse volksliederen gezongen.
Reeds in het eerste feit, alsmede in de wetenschap, dat practisch
alle bestuurders van de andere bonden thans besloten hadden hun
posten te verlaten, vond ik aanleiding op 6 Mei, tegelijk met zes
andere bestuurders en propagandisten van onze bond, den heer
Woudenberg te verzoeken mij ontslag te verlenen en mij niet te
belasten met enigerlei functie in het Arbeidsfront. Ik wil het rond-
uit bekennen: het viel mij zwaar de organisatie en vooral daarmee
het practische werk vaarwel te zeggen. Maar anderzijds begreep
ik, dat het blijven in het Arbeidsfront op een leiding-gevende post
in de bedrijfsgroep land- en tuinbouw niet te dragen spanningen
zou veroorzaken. Vijf districtsbestuurders van onze bond besloten
hun sociaal-economische arbeid in het N.A.F, voort te zetten.
Vaak mede op aandrang van de vele bondsleden, die uit allerlei
overwegingen tot het Arbeidsfront toetraden.
Voorzover mij bekend, werd aan alle bestuurders en personeels-
leden, aan den een eerder dan aan den ander, ontslag verleend
en zulks onder toekenning van wachtgelden, overeenkomstig door
den heer Woudenberg vastgestelde uniforme regeling. Zij, die de
55-jarige leeftijd hadden bereikt, kregen 12 maanden wachtgeld,
jongeren van ten hoogste 8 maanden. Genoten inkomsten uit
nieuwe betrekkingen kwamen in mindering. Ook de pensioene-
rings-kwestie werd bevredigend geregeld, niet alleen voor de ont-
slagen bestuurders, maar ook voor de reeds gepensioeneerden. De
vermogens van alle bonden werd nu natuurlijk volledig bezit van
het Arbeidsfront. Het bedroeg vele millioenen. Met inbegrip van
de waarde van bondsgebouwen, inventaris, bezitting pensioenfonds
en reserve werklozenkas bedroeg dat overgedragen vermogen van
onze landarbeidsbond ongeveer l millioen gulden. Overigens wer-
den aan de bestuurders nog allerlei moeilijkheden in de weg ge-
legd. ,,De voorwaarden, waaronder ontslag zou worden verleend
— aldus de heer Van Kampen in een mededeling van 13 Mei '42
— zouden afhankelijk zijn van de wijze, waarop het werk na de
ontslagname zou worden verricht". De heer Woudenberg kon niet
nalaten de wég-gaande bestuurders bij het „dorre hout" te werpen
en hen te dreigen. De bestuurders mochten op generlei wijze de
leden over hun ontslag en over het waarom inlichten. Het houden
van vergaderingen van bondsraden, ja zelfs van afdelingen werd
voorlopig niet toegestaan. Evenmin de verzending van circulaires
en publicaties in de vakbladen. Het spreekt vanzelf, dat zulks niet-
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temin toch wel gebeurde. Intussen het verlaten van hun posteii
door de bestuurders, had toch niet tot resultaat, dat alle leden
dat voorbeeld volgden. In de steden, maar vooral op het platteland
gingen heel veel arbeiders: bouw-, transport-, maar in het bijzon-
der ook landarbeiders het lidmaatschap bij het Arbeidsfront voort-
zetten. Hoeveel? Dat aantal is niet bekend. De cijfers, door de
leiding van 't Arbeidsfront gepubliceerd, zijn zeer zeker niet be-
trouwbaar. Van de 35.000 leden, die de landarbeidersbond op
l Mei '42 telde, zijn naar schatting van „ingewijden" ongeveer
25.000 lid geworden van het N.A.F. In Zeeland en op de Zuid-
Hollandse eilanden bleven practisch alle landarbeiders lid. Ook
zij, die in 1941 uit de Chr. bond waren overgekomen. Maar ook
in andere provincies (Noord-Holland, Friesland, Groningen,
Drente) telde het Arbeidsfront kortere of langere tijd veel land-
arbeiders-leden.
Hoe deze toetreding te verklaren? Een teken van aanhankelijk-
heid in Woudenberg en de zijnen was het zeker niet. Het afge-
treden hoofdbestuur kreeg uit alle delen van het land honderden
brieven, waarin afdelingsbesturen en ook leden — al of niet in
net N.A.F, gebleven —• hun trouw en hun dank voor de jaren-
lange samenwerking uitspraken. Instemming met de nat. soc.
ideologie was dat blijven evenmin. Als ik het goed zie, was het
eensdeels een stukje tot werkelijkheid geworden trouw aan de
vakorganisatie, anderzijds - - vooral bij de landarbeiders — de
wetenschap, dat zij in hun. verder arbeidsleven de hulp en de steun
van een „bond" niet konden missen. Bij grote aantallen land-,
tuin- en veenarbeiders was hun „weerzin" tegen het Arbeidsfront
schijnbaar kleiner dan bun geloof en vertiouwen in de rechtvaar-
digheidszin hunner werkgevers.
In dat alles vond ik al spoedig na mijn ontslagaanvraag aanlei-
ding contact te zoeken en te onderhouden met een groot aantal
bondsleden in het gehele land, niet alleen met hen, die bedank-
ten, maar ook met een beduidend aantal, die in het Arbeidsfront
bleven. Onder laatstgenoemden waren ook sociale voormannen en
districtsleiders, onder wie vier oud-bestuurders, die in het N.A.F.
in de bedrijfsgroep landbouw hun sociaal-economische taak voort-
zetten. Drie hunner slechts betrekkelijk kort.
Ik onderhield dat contact in de verdere bezettingstijd als regel
schriftelijk. Meerdere malen echter ook door het beleggen van
kleine bijeenkomsten. Voor dat doel legde ik mijn maatschappe-
lijke en politieke inzichten neer in: „Enige richtlijnen voor de toe-
komst". Wat mij dreef? Hen allen geestelijk nabij te blijven en
te blijven werken aan de heroprichting van de organisatie na het
einde der bezetting. Van bevriende zijde werd mij meer dan eens
aangeraden dat contact te staken. Vooral met de N.A.F.'ers, Ik
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gaf aan die raadgevingen geen gevolg. Gelukkig maar, want mijn
vertrouwen in hen allen — het aantal was langzamerhand uitge-
dijd tot bijna 200 — werd nimmer beschaamd.
Vanaf 15 Juni '42 droeg ik persoonlijk noch voor de inhoud van
het vakblad noch voor de sociaal-economische aangelegenheden
van de .in liquidatie-zijnde bond meer enigerlei verantwoordelijk-
heid. Op mijn verzoek had namelijk de heer Woudenberg den
bestuurder Bax tot verantwoordelijk redacteur en commissaris
aangewezen. Het duurde echter tot l Dec. '42, dat ik, tegelijk
met den bondspenningmeester Portegies, die de administratieve
aangelegenheden geheel had moeten afwikkelen, mijn definitief
ontslag kreeg. Ik mocht toen het „schip in de branding" verlaten.
In mijn hart was pijn over begane vergissingen, over gemaakte
fouten, over vele tekortkomingen ook. En toch — voor velen mis-
schien vreemd en onbegrijpelijk - - ik was niettemin blij. Blij, dat
ik met het schip en de bemanning twee jaar lang de stormkaap
mee had mogen omzeilen.








