
5.1   De vereniging2

5.1.1   Ledenontwikkeling

25 juli 1941. Misschien wel de gedenkwaardigste dag uit de geschiedenis van het 
cnv. Marinus Ruppert  zal er de rest van zijn leven in ieder geval elk jaar op die 
dag zo rond een uur of vijf aan terugdenken.3 Aan de dag waarop het cnv wordt 
gelijkgeschakeld en zichzelf opheft. De christelijke vakbeweging kan principi-
eel geen onderdeel vormen van een eenheidsvakcentrale, ook niet als die eenheid 
wordt afgedwongen. Als gevolg van deze gebeurtenis – waar ik nog op terugkom 
– kent de ledenontwikkeling in de jaren ’40 een grillig verloop. Op 1 januari 1940 
staan ruim 120.000 mensen ingeschreven als lid, op 1 januari 1950 zijn dat er meer 
dan 152.000. Maar op 1 januari 1946 zijn nog maar 62.500 leden teruggekeerd in de 
cnv-gelederen. De heroprichting kost tijd, maar al in de loop van het eerste naoor-
logse jaar is het ledental van 1940 weer bereikt. In de tabel 5.1 worden de leden-
tallen per bond gegeven. De tabel laat ook zien dat de samenstelling van het cnv 
tussen 1940 en 1950 is veranderd. Dat is het gevolg van fusies tussen bonden – zo 
sluiten de bonden in de sfeer van de overheid zich in 1946 aaneen in de ncbo. Er 
treden ook in de jaren na 1945 nieuwe, veelal kleinere bonden toe. Sommige van 
die kleinere bonden zijn overigens ontstaan door activiteiten van het cnv zelf of 
van andere cnv-bonden. Zo spant W. Strijbis  Pzn – lid van het Dagelijks Bestuur 
– zich in om (opnieuw) een Christelijke Bond van Huispersoneel op te richten. De 
Apothekerassistenten vormen eerst een vakgroep binnen de Kantoorbedienden-
vereeniging om daarna zelfstandig voort te gaan. Het zoeken naar nieuwe aanslui-
tingen wordt zonder twijfel ingegeven door te willen groeien in ledenaantal. Er is 
evenwel meer dan die drijfveer. Het past in een verzuilde samenleving om de zuil 
zo hecht mogelijk te organiseren en om deze daardoor ook te beschermen tegen 
aanvallen van buiten. De ontwikkelingen rond de communistische Eenheidsvak-
centrale – ik kom daar nog op terug – zal in de overwegingen zeker zijn betrok-
ken. Elke arbeider moet een thuis kunnen vinden in een christelijke vakbond.

De ledengroei wordt niet veroorzaakt door de aansluiting van nieuwe organi-
saties. Op 1 januari 1950 is slechts 0,6% van de cnv-leden lid van een nieuw aan-
gesloten bond. De ledengroei voltrekt zich dan ook bij de bestaande bonden. De 
vakcentrale probeert ledenwerving te stimuleren vanuit de gedachte dat leden le-
den werven. In een aparte brochure Wij gaan op  huisbezoek! – Handleiding voor 
huisbezoekers worden leden ondersteund in gesprekken met ongeorganiseerden. 

5   ‘Oorlog en vrede’1
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1940 1950

Bond van Christelijke Kunstenaars in Nederland
Bond van Christelijke Politieambtenaren in Nederland
Christelijke Metaalbewerkersbond in Nederland (cmb)
Christelijke Bedrijfsgroepen Centrale in Nederland (cbc)
* Nederl. Bond van Christelijke Fabrieks- en Transportarbeiders 
Christelijke Bond van Huispersoneel
Christelijke Bond van Kapperspersoneel
Christelijke Bond van Sigarenmakers en Tabakbewerkers in 

Nederland
Christelijke Vereeniging van Diamantbewerkers
Nederl. Centrale Bond van Christelijke Arbeiders(sters) in de 

bedrijven van Voedings- en Genotmiddelen (ncvgb)
Nederl. Christelijke Bouwarbeidersbond (ncb) 
Nederl. Christelijke Grafi sche Bond (ncgb) 
Nederl. Vereeniging van Christelijke Kantoor-en Handelsbedienden
Nederlands Christelijke Bond van Overheidspersoneel (ncbo)
* Algem. Nederl. Christelijke Ambtenaarsbond 
* Bond. van Ambtenaren bij ’s Rijks directe belastingen op 

Christelijken grondslag
* Nederl. Bond van Christelijk Protestantsch Post -,Telegraaf- en 

Telefoonpersoneel ‘Door Plicht tot Recht’ 
* Nederl. Christelijke Bond van Personeel in Publieken dienst
Nederlands Christelijke Landarbeidersbond (nclb)
Nederlands Christelijke Werkmeestersbond
Nederlandse Christelijke Bond van Verzekeringsagenten en 

Ziekenfondsboden
Nederlandse Christelijke Bond van Werknemers in de Houtindustrie
Nederlandse Christelijke Bond van Werknemers in de Textiel- en 

Kledingbedrijven ‘Unitas’
* Nederl. Bond van Christelijke Arbeiders(sters) in de Kleeding-

industrie en aanverwante vakken (ncbk) 
* Nederl. Christel. Textielarbeidersbond ‘Unitas’ 
Nederlandse Christelijke Vereniging van Apothekers-assistenten
Nederlandse Vereniging van Christelijke Handelsreizigers en 

Handelsagenten
Nederlandse Vereniging van Christelijke Technici
* Christelijke Opzichter- en Teekenaarsbond (notb)
Protestantsch Christelijke Mijnwerkersbond
Protestants-Christelijke Bond van Vervoerspersoneel
Protestants-Christelijke Journalistenvereniging
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371

1.062
 

615
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Totaal cnv 120.344 155.232

Huisbezoeken, die worden voorbereid door te inventariseren wie nog geen lid van 
een cnv-bond is, maar dat vanuit zijn achtergrond wel behoort te zijn. De huis-
bezoeker kondigt zijn komst overigens aan en informeert het beoogde lid van te 
voren door hem (of haar) een aparte folder met informatie over het cnv te ver-

Tabel 5.1   Leden aangesloten organisaties4
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158 5  ‘Oorlog en vrede’

strekken. Ledenwerving wordt niet (langer) aan het toeval overgelaten, maar is het 
gevolg van gerichte acties.

De ledenontwikkeling van het cnv – zo merkte ik in het vorige hoofdstuk op – ver-
toont een zelfde beeld als de ontwikkeling bij de andere vakcentrales. Dat blijkt 
opnieuw in de periode die in dit hoofdstuk aan de orde is.

Blijkbaar heeft het feit dat het nvv al in 1940 onder Duits toezicht wordt ge-
plaatst en een (bedenkelijke) rol speelt bij het opheffen van de twee andere vak-
centrales geen invloed op de ‘marktpositie’ van het nvv. Het ledental groeit in de 
naoorlogse jaren welhaast nog sneller dan dat van rkwv en cnv. Grafi ek 5.1 illu-
streert deze ontwikkeling.

5.1.2   Oorlog

In de vroege morgen van 10 mei 1940 valt het Duitse leger Nederland binnen. 
Daarmee komt een einde aan de Nederlandse neutraliteit en wordt het land be-
trokken bij de Tweede Wereldoorlog. Een oorlog, die een paar maanden eerder – 
in september 1939 – is begonnen met de Duitse inval in Polen. Stapelkamp  schrijft 
in die tijd: ‘Geloovig vertrouwend voortarbeiden’. Hij vreest ‘een wereldbrand, 
zoals wij dien gekend hebben in de jaren 1914-1918. Maar ook als zou dit niet ge-
beuren, dan is de omvang, dien de strijd thans reeds heeft aangenomen, wel van 
dien aard, dat ook in neutrale staten, en met name voor Nederland, wanneer het 
God moge behagen ons buiten de oorlog te houden, toch allerlei economische 
moeilijkheden zich zullen voordoen’. Die ‘moeilijkheden’ moeten met voortva-
rendheid worden aangepakt. Gelukkig is de overheid nu beter voorbereid en in 
staat de problemen het hoofd te bieden dan in 1914, zo stelt de cnv-voorzitter. Er 
moet bijzondere aandacht zijn voor de gemobiliseerden. ‘Wij moeten deze vrien-
den, die dikwerf onder zeer moeilijke omstandigheden ver van hun gezin en ver 
van hun arbeid het vaderland dienen, geestelijke en morele hulp bieden’.5
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Grafi ek 5.1   Ledenontwikkeling vakcentrales 1905-1950
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De inval in Polen vormt voor het cnv – en de andere vakcentrales – het signaal 
om na te denken over de gevolgen van een inval in Nederland. Dat nadenken leidt 
tot een beperkt aantal maatregelen. Zo wordt wat meer kasgeld dan gebruikelijk 
aangehouden en wordt het effectenbezit van een Utrechtse naar een Haagse bank 
– achter de Waterlinie – overgebracht. Maar verder gaat het werk gewoon door, zij 
het gehinderd door de mobilisatie, waardoor bestuurders en kaderleden niet meer 
beschikbaar zijn voor vakbondswerk. Om de geestelijke en morele hulp, waar Sta-
pelkamp  voor pleit, vorm te geven, besluit het bestuur het Christelijk Sociaal Dag-
blad gratis onder de gemobiliseerden te verspreiden.

De hoop dat God Nederland ‘buiten de oorlog’ zou houden, komt niet uit. De 
strijd duurt kort en na het bombardement op Rotterdam rond het middaguur van 
de 14e mei, moet de Nederlandse legerleiding besluiten tot overgave. ‘In de kracht 
des geloofs,’ zet Stapelkamp  boven ‘een enkel woord tot onze leden’. Wij moeten 
verder, is de boodschap. ‘De christelijk-sociale beweging schreef het steeds in haar 
vaandel: “Voor het Volk om Christus’ wil”. Die taak blijft, ook onder de gewij-
zigde verhoudingen en wij willen trachten, met in achtneming van de ons gestelde 
grenzen, deze taak te vervullen’.6 Wij moeten laten zien “dat de christelijke begin-
selen beteekenis hebben voor het sociale leven”’.7

Op 18 mei 1940 wordt de Oostenrijker A. Seyss-Inquart  door Hitler  aangewezen 
als rijkscommissaris voor Nederland. Op 29 mei aanvaardt hij zijn functie. Het 
beleid van de Duitse bezetter is er in de eerste oorlogstijd op gericht de Neder-
landse bevolking voor zich te winnen en daar past geen geharnaste taal bij. Seyss-
Inquart  begrijpt dat en stelt velen gerust. Het dagelijks leven kan zijn normale 
loop hernemen – zo denken of hopen mensen.

Op 27 mei zendt het ministerie van Sociale Zaken een circulaire rond, die ge-
baseerd is op een verordening van ‘de Opperbevelhebber van de Duitsche Le-
gergroep in Nederland’. De verordening verbiedt stakingen en het oproepen tot 
staking. Staken is ook niet nodig, zo valt te begrijpen, want de lonen mogen niet 
verlaagd worden als gevolg van de oorlog.8 Spoedig volgt ook een ontslagverbod 
als middel tegen de snel stijgende werkloosheid. 

Als gevolg van de oorlog stijgen de kosten van levensonderhoud, maar de Duit-
sers proberen de kostenstijging zoveel mogelijk in de hand houden. Loonstijgin-
gen worden in november 1940 gebonden aan toestemming door de overheid en 
duurtetoeslagen worden verboden.

De Duitse bezetter treedt direct handelend op. Met handelingen die niet ver staan 
van de opvattingen van het cnv. Stakingen worden weliswaar verboden, maar er 
komt een sterke rol voor het College van Rijksbemiddelaars.9 De inaugurele rede 
van de Rijkscommissaris stelt ook het cnv in zekere mate gerust. Begin juli wordt 
een manifest Aan de leden van de christelijke vakbeweging rond gezonden. Voor-
al de uitspraak van Seyss-Inquart  ‘dat deze toestand tijdelijk is’ geeft hoop voor de 
toekomst. In het manifest spreekt het cnv zich ook positief uit over de samenwer-
king met andere sociale organisaties. Een ontwikkeling, die – zo wordt beklem-
toond – al voor de oorlog is begonnen.
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160 5  ‘Oorlog en vrede’

De opstelling van het cnv in de eerste maanden van de bezetting is aarzelend. On-
uitgesproken blijft dat men de bezetting onaanvaardbaar vindt, maar in artikelen in 
De Gids wordt breeduit stilgestaan bij de beginselen van de vereniging. Daaruit kan 
zonder al te veel moeite worden gelezen dat de ‘nieuwe heren’ een verkeerde ideo-
logie hebben, zoals in de vooroorlogse jaren al zo vaak is gezegd. Maar los van de 
principiële verschillen, lijkt de praktijk van alledag mee te vallen. Het cnv zet zijn 
eigen programma af tegen de daden van de Duitse bewindvoerders en kijkt – net als 
vele anderen in die tijd – niet te veel naar de (slechte) naam van de bezetters.

5.1.3   De banier gestreken

Het aantreden van Seyss-Inquart  heeft gevolgen voor de inrichting van het burger-
lijk bestuur. In de loop van de 13e mei 1940 verlaten koningin Wilhelmina  en de le-
den van de ministerraad – weliswaar gescheiden – Nederland en zoeken een veilig 
onderkomen in Engeland. Voor zijn vertrek draagt de minister-president, De Geer , 
het gezag over aan de opperbevelhebber van het leger, generaal H.G. Winkelman .10 
De feitelijke leiding van de departementen valt toe aan de secretarissen-generaal.11 De 
Rijkscommissaris benoemt vier commissarissen-generaal, ieder met een eigen aan-
dachtsgebied. Het ministerie van Sociale Zaken valt onder de commissaris- generaal 
voor Financiën en Economische Zaken, H. Fischbock . De contacten met de vak-
beweging krijgen vorm binnen de ‘Dienststelle für Soziale Verwaltung’, veelal de 
‘Dienstelle Hellwig ’ genoemd, naar haar leider W. Hellwig . Hellwig  is afkomstig 
uit het Deutsche Arbeitsfront (daf), de Duitse eenheidvakbeweging.

Eén van de eerste acties van Hellwig  is de gelijkschakeling van het nvv. Op 16 
juli deelt Hellwig  het nvv-bestuur mee dat het per direct van zijn taak is ontheven 
en dat in hun plaats de nsb’er H.J. Woudenberg  is benoemd. De voorzitter van het 
nvv en zijn plaatsvervanger, E. Kupers  en S. de la Bella , worden met onmiddellij-
ke ingang geschorst. De andere bestuursleden krijgen de opdracht op hun post te 
blijven. Als zij dat niet doen, dan zal dat worden beschouwd als een vijandelijke 
daad, waarop bestraffi ng staat. Kupers  poogt nog verzet te bieden, maar hij is de 
enige en het is tevergeefs.

Diezelfde middag zijn de andere vakcentrales uitgenodigd voor een gesprek 
met Hellwig . Zij zijn ’s morgens op de hoogte gebracht van de machtsgreep bij 
het nvv en vrezen het ergste. In dat licht valt het mee. De gelijkschakeling van het 
nvv vloeit voort uit het marxistisch karakter en het centraal stellen van de klassen-
strijd, zo betoogt Hellwig . Omdat de christelijke centrales de klassenstrijd nooit 
hebben aangehangen volstaat de aanstelling van een toezichthouder. Deze ‘Beo-
bachter’ is nodig om de contacten tussen de bezetter en de vakcentrales te verster-
ken, maar de centrales blijven vrij in hun activiteiten en hun beleid. Een zekere O. 
Schleinitz  wordt benoemd als toezichthouder bij het cnv.

De volgende morgen – het is 17 juli – meldt Schleinitz  zich bij het cnv. Hij 
wordt ontvangen, voorgesteld aan het personeel en apart genomen door Stapel-
kamp . De cnv-voorzitter maakt duidelijk dat zijn aanwezigheid niet met vreugde 
wordt begroet. Zijn benoeming is een vernedering voor het Verbond. Schleinitz  
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zegt begrip voor het cnv te hebben en hij zegt toe zijn best te doen voor een goe-
de samenwerking. Hij houdt zich aan zijn toezegging, want hij mengt zich niet in 
het cnv-bestuursbeleid.

De Duitsers willen de Nederlandse samenleving naar Duits model inrichten. Voor 
de vakbeweging betekent dat gelijkschakeling, dat wil zeggen dat de vakbeweging 
moet worden omgevormd tot één organisatie onder Duitse of Duitsgezinde lei-
ding. Na het bewind bij het nvv te hebben overgenomen worden geruststellende 
woorden gesproken, maar de dreigende wens van de bezetter verdwijnt daarmee 
niet. Toch komen de eerste pogingen tot samengaan niet van de Duitsers. Eerst is 
het de Nederlandsche Vakcentrale (nvc), daarna is het Kupers  die al in de zomer 
van 1940 voorstellen doen om die eenheid zelf tot stand te brengen. Het cnv en het 
rkwv wijzen beide voorstellen af. Het cnv wil niet meewerken aan het tot stand 
komen van een vakcentrale anders dan op christelijke grondslag. Als het Verbond 
wel zou instemmen, dan zou de principiële opstelling in het verleden loos zijn ge-
weest. ‘De Christelijke vakbeweging heeft een doel dat ver uitgaat boven tijdelijke 
waarden, een doel dat ook nimmer ten volle wordt bereikt. (…) Dat doel is in de 
menschelijke samenleving de krachten van het Koninkrijk Gods tot openbaring 
te brengen.(…) Voor dit doel hebben wij een eigen, zelfstandige, christelijke vak-
beweging van noode,’ schrijft De Gids in september 1940. Het moet de leden dui-
delijk zijn wat het belang is van een christelijke organisatie, die wel – onder voor-
waarden – met andere wil samenwerken, maar niet in andere wil opgaan.

Begin oktober 1940 proberen de Duitsers de vakcentrales op een andere manier 
tot eenheid te stimuleren. R. Ley , het hoofd van het Deutsche Arbeitsfront, no-
digt de vakcentrales uit voor een bezoek aan Duitsland. Het cnv aarzelt om op 
de uitnodiging in te gaan, maar accepteert deze toch als duidelijk wordt dat wei-
geren ernstige gevolgen kan hebben. Formeel is het bezoek bedoeld om kennis te 
maken met de omstandigheden waaronder Nederlandse arbeiders in het buurland 
werkzaam zijn. Er worden dan ook tussen 10 en 20 november een reeks fabrieken 
bezocht, maar de Nederlandse vakbondsbestuurders worden ook geconfronteerd 
met een voorstelling van de antisemitische fi lm Jud Süss. Terug in Nederland laat 
Stapelkamp  zich terughoudend uit over zijn ervaringen. Toch kan hij niet voorbij 
aan publicitaire aandacht. In twee Gidsartikelen staat hij dan ook – voornamelijk 
feitelijk – stil bij de reis. Hij constateert: ‘stellig zal men vergelijkingen gaan tref-
fen met de vakvereenigingen in ons land. Men zal echter bemerken, dat deze ver-
gelijken heel moeilijk is, aangezien we met een andersoortige organisatie te doen 
hebben’. De goede lezer begrijpt dat hij het Duitse model van vakorganisatie op-
nieuw afwijst. Kort en goed: de reis heeft niet het door de Duitsers gewenste ef-
fect. ‘Schleinitz  liet, wanneer hij daartoe in een persoonlijk gesprek de kans kreeg, 
het ongenoegen van Hellwig  over de gang van zaken telkens weer merken. Hij 
vond het niet verstandig, dat wij een zo star afwijzend standpunt tegenover de 
Duitsers innamen,’ schrijven Stapelkamp  en Schipper  na de oorlog.12

Begin 1941 neemt de druk van de Duitsers toe. Eind november zijn alle Joden 
ontslagen uit overheidsdienst en elke onderneming – geheel of gedeeltelijk – in 
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162 5  ‘Oorlog en vrede’

Joodse handen moet geregistreerd worden.13 Op zaterdag 22 en op zondag 23 fe-
bruari trekken de Duitsers de Amsterdamse Jodenhoek in en arresteren – nogal 
lukraak – Joodse mannen. Deze eerste razzia is aanleiding tot de Februaristaking, 
die op dinsdag 25 februari begint. De Duitsers grijpen snel en hard in. Drie dagen 
later is de rust hersteld. De staking is een spontane actie, die in de praktijk geleid 
wordt door mensen uit cpn-kring. De vakbeweging staat buiten de actie – ook het 
cnv. Niet duidelijk is of en op welke wijze in cnv-kring wordt gereageerd op de 
acties. Na de oorlog schrijven Stapelkamp  en Schipper dat zij op de bewuste dins-
dagmorgen geïnformeerd werden door een bondscollega uit Amsterdam. Zij op 
hun beurt informeerden Schleinitz . De Beobachter ontstak in grote woede, maar 
de schrijvers zien er ‘toch wel het eerste bewijs (in), dat een volk, dat voor zijn 
vrijheid alles op het spel zet, er op den duur niet onder te houden is’.14

Na de Februaristaking neemt de druk verder toe. Blijkbaar beseffen de Duitsers 
dat zij niet op spontane medewerking van de Nederlanders kunnen rekenen bij de 
nazifi cering van de samenleving. Op 2 mei 1941 neemt de bezetter het zogenoem-
de Journalistenbesluit: alleen journalisten die zijn aangesloten bij het Verbond van 
Nederlandse Journalisten – een nbs-organisatie – mogen het beroep van journa-
list uitoefenen. Dit besluit treft ook het cnv, dat immers nauwe banden heeft met 
het Christelijk-Sociaal Dagblad ‘De Amsterdammer’. Het cnv-bestuur besluit die 
banden met ingang van 1 juli te verbreken. Het CSD wordt overigens in de loop van 
de zomer – formeel als gevolg van de papierschaarste – opgeheven. De werkelijke 
rede is dat de hoofdredacteur, Hagoort , met de beste wil van de wereld niet Duits-
gezind kan worden genoemd.

Onderdeel van de toenemende druk is ook het gerucht, dat begin 1941 in om-
loop komt, dat de confessionele vakbeweging zal worden gelijkgeschakeld. De 
geruchten brengen het cnv-bestuur ertoe het Pinkstermanifest op te stellen. Kern 
van het manifest is de leden een  hart onder de riem te steken. ‘Nederland is be-
zet gebied. Rond is het oorlog. Velerlei zorgen vervullen ons hart. (…) Wij weten 
niet wat de naaste toekomst ons zal brengen. Wellicht worden die moeilijkheden 
en zorgen grooter. Zullen wij nu met dat perspectief voor ogen onze taak neer-
leggen? Zullen wij in onze arbeid op sociaal terrein verzwakken? Dat mogen en 
daarom zullen wij dat niet. (…) In dat geloof roepen wij al onze leden in het land 
toe: Volhardt! Grijpt moed! Zet de arbeid in de christelijke vakbeweging in rustig 
geloofsvertrouwen voort’.15 

Op 22 juni 1941 vallen Duitse troepen de Sovjet Unie binnen. Ter gelegenheid 
daarvan houdt Seyss-Inquart  op 28 juni een rede. Daarin zegt hij dat alle instellin-
gen en verenigingen die niet conform de nationaal-socialistische beginselen opere-
ren, moeten worden opgeheven. Twee dagen later voegt hij de daad bij het woord 
en heft alle politieke partijen op. Diezelfde dag worden negentig vooraanstaan-
de antirevolutionairen gevangen genomen. Onder hen Stapelkamp  en Amelink . 
Amelinks arrestatie is begrijpelijk, hij was tot mei 1940 lid van de Tweede Kamer, 
maar Stapelkamp  was als gemeenteraadslid van Utrecht nauwelijks politiek ac-
tief. Zijn arrestatie moet dan ook verband houden met de opstelling van het cnv. 
Stapelkamp  en Amelink  worden eerst vastgehouden in het Polizeiliches Durch-
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Afb. 12   Brief van Seyss-Inquart.
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164 5  ‘Oorlog en vrede’

gangslager Schoorl en na 8 weken afgevoerd naar concentratiekamp Buchenwald, 
waar zij in december 1942 worden vrijgelaten.

De leiding van het cnv beseft dat het zwaard van Damocles aan een dunner wor-
dende draad boven hun hoofd hangt. Op 10 juli wijst Schleinitz  cnv-penning-
meester De Jong  op de toespraak van Seyss-Inquart en diens pleidooi voor meer 
eenheid naar Duits voorbeeld. Schleinitz  voegt er aan toe dat hij persoonlijk denkt 
dat er spoedig een einde gemaakt zal worden aan het zelfstandig voortbestaan van 
de christelijke vakbeweging. Als de Duitsers daartoe besluiten – zo merkt De Jong 
op – dan zullen de bestuursleden van het cnv niet weifelen om de consequenties 
van dat besluit te aanvaarden. Het heeft – zo gaat hij verder – geen enkele zin hem 
of andere cnv-bestuurders op andere gedachten te brengen.

Er is meer dan de verwachting van Schleinitz . Het wordt H.J. Vermeulen – de 
voorzitter van de Kantoor- en Handelsbedienden – duidelijk dat er concrete voor-
bereidingen worden getroffen om het cnv gelijk te schakelen. Een districtsleider 
van Mercurius – een nvv-bond – is gevraagd om als contactcommissaris op te tre-
den bij de confessionele vakbeweging. En hij is niet de enige die door de Duitsers 
is benaderd voor zo’n soort rol. Op dezelfde dag dat Vermeulen  hoort over de 
Duitse voorbereidingen, ‘verspreekt’ een hoge ambtenaar op Sociale Zaken zich 
en zegt dat het cnv toch wel begreep dat het ‘er uit lag’.

De volgende dag – 22 juli – deelt Schleinitz  aan Schipper  mee dat Hellwig  op 25 
juli om 11.00 uur het cnv zal bezoeken, nadat hij om 10.00 uur bij het rkwv – dat 
ook kantoor houdt in Utrecht – op bezoek is geweest. Schipper  heeft geen nadere 
toelichting nodig. Zeker niet nadat Schleinitz  op 23 juli zijn mededeling herhaalt 
tegenover Fuykschot  en De Jong . Diezelfde dag nog wordt een vergadering van 
het Dagelijks Bestuur uitgeschreven. Die vergadering vindt plaats op 24 juli in het 
kantoor van de Landarbeiders. Het bestuur stelt een brief op, die naar alle bestu-
renbonden zal worden gezonden als de verwachte overval inderdaad plaatsvindt. 
In die brief staat dat de bestuurders van het cnv hun werk hebben gestaakt en dat 
iedere afdelingsbestuurder mededelingen van zijn bestuur moet afwachten. Ook 
wordt een vergadering van alle hoofdbesturen uitgeschreven voor de volgende 
dag. Niet op het cnv-kantoor, want dat kan bezet zijn, maar op het kantoor van 
de Nieuwe Utrechtse Courant, waar cnv-ers goede relaties mee onderhouden.

De volgende morgen om 11.00 uur verschijnt Hellwig  op het cnv-kantoor. Hij 
wordt ontvangen door Schipper , Fuykschot  en De Jong. Hellwig  leest eerst een 
brief voor van de rijkscommissaris, waarin Seyss-Inquart meedeelt dat hij ‘met 
ingang van heden de heer H.J. Woudenberg  tot commissaris voor het Christelijk 
Nationaal Vakverbond in Nederland benoemt’. Ook wijst hij erop dat ‘het be-
stuur zich van elke werkzaamheid (moet) onthouden’. Vervolgens licht Hellwig  
het besluit toe. De Duitsers hebben nu een jaar lang geprobeerd de Nederlandse 
vakbeweging tot meer eenheid te bewegen. Maar het ontbrak aan echte medewer-
king, zeker ook bij het cnv. Nu ‘de Duitser zijn bloed en zijn leven geeft in de 
strijd tegen het bolsjewisme en voor Europa, moet ook hier aan de versterking der 
eenheid worden meegewerkt’.16 

Fuykschot  neemt als eerste het woord en zegt verwonderd te zijn over het Duit-
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se gedrag. Het cnv heeft zich gedurende het afgelopen jaar bereid getoond om tot 
een redelijke samenwerking te komen. Er waren gedurende dat jaar geen klach-
ten gekomen. Daarom is het Duitse ingrijpen dan ook onacceptabel. Het cnv wil 
vanuit eigen opvattingen, die gebaseerd zijn op de bijbel, beleid voeren en uitdra-
gen. Door de komst van Woudenberg  worden de christelijk-sociale uitgangspun-
ten vervangen door een nationaal-socialistische grondslag. ‘Daaraan kunnen wij 
niet medewerken, omdat zulks in zou gaan tegen de beginselen die wij belijden. 
Dat kunnen wij niet en dat mogen wij niet. Daarom moeten wij om ontheffi ng uit 
onze functie verzoeken’. Woudenberg  zegt vervolgens dat bestuurders niets be-
hoeven te doen dat tegen hun geweten indruist. De Jong stelt dat hij bereid is de 
consequenties van hun besluit te aanvaarden. Schipper  – tot slot – verklaart dat het 
bestuur bereid is tot medewerking bij de overdracht van het werk, maar meer mag 
niet van hen gevraagd worden.

Hellwig  reageert niet en vertrekt. Wel sommeert hij de bestuursleden in het kan-
toor te blijven en laat hij een eigen bezetting op de telefooncentrale achter. Hij 
wil klaarblijkelijk dat de bondsvoorzitters, die hij pas aan het eind van middag zal 
spreken, niet van tevoren al op de hoogte zijn. Zijn maatregel helpt niet, want een 
personeelslid glipt het kantoor uit en informeert twee bestuurders van de Landar-
beiders, M. Ruppert en H. Oudekerk. Zij informeren de andere bonden en bren-
gen het verzoek van het Dagelijks Bestuur over: vraag ontheffi ng uit uw functie! 
Ook verzenden zij de brief, die eerder was opgesteld, aan de besturenbonden.

Om vijf uur komen de voorzitters van de bonden bijeen in het cnv-kantoor. Zij 
worden toegesproken door Hellwig . Feitelijk herhaalt hij wat hij in de ochtend-
uren tegen het Dagelijks Bestuur heeft gezegd. J. Hofman , de voorzitter van de 
Grafi ci en de oudste in jaren, neemt als eerste het woord. Hij zegt dat hij op prin-
cipiële gronden niet kan meewerken aan een organisatie, die de christelijke begin-
selen niet aanvaardt. Hij verzoekt derhalve om ontheffi ng uit zijn functie. Na hem 
spreken de andere voorzitters en herhalen in andere woorden, maar met dezelfde 
principiële strekking, de mededeling van Hofman . 

Om zeven uur komen de bondsvoorzitters en het Dagelijks Bestuur zoals afge-
sproken bijeen in het kantoor van de Nieuwe Utrechtse Courant. Er is haast spra-
ke van opluchting nu de situatie duidelijk is. De spanning was de laatste dagen 
groot, maar nu is gebleken dat geen enkele bestuurder zich laat lenen voor samen-
werking met de Duitsers. In de vergadering wordt afgesproken dat de bestuurders 
meewerken aan de overdracht en vervolgens ontheffi ng uit hun functie zullen vra-
gen. Als het werk klaar is dan zeggen zij het lidmaatschap van hun bond – die niet 
langer de hunne is – op.

Op 5 augustus komen de bestuurders van de vakcentrale en de bonden opnieuw 
bijeen. In dat overleg worden afspraken gemaakt over de voortzetting van het 
werk. Er wordt een netwerk van contactpersonen ingericht – de cnv Binnencon-
tactgroep. Doel is om contact te blijven houden en elkaar wederzijds te informe-
ren en om de leegloop van de bonden te begeleiden. Ook worden twaalf bestuur-
ders aangewezen die de contacten met de besturenbonden zullen onderhouden. 
Tot slot besluiten de bestuurders een identieke brief aan Woudenberg  te sturen, 
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166 5  ‘Oorlog en vrede’

waarin zij ontheffi ng uit hun functie vragen. In de praktijk leidt dat laatste er toe 
dat alle bestuurders eind augustus op non-actief zijn gesteld.

Op 25 juli was een eerder opgestelde brief naar alle bondsafdelingen en besturen-
bonden gestuurd. Daarin stond dat het cnv gelijkgeschakeld is en worden de le-
den opgeroepen om hun lidmaatschap op te zeggen. De leden geven – ondanks 
tegenacties van Woudenberg  – massaal gehoor aan deze oproep. Hoe massaal is 
moeilijk te achterhalen, omdat betrouwbare en overzichtelijke cijfers ontbreken. 
Van Dijk  en Werkman  – die op deze bladzijden in hoofdlijnen worden gevolgd – 
komen na stevig onderzoek tot de conclusie dat ‘aanzienlijk meer cnv-leden dan 
rkwv-leden zich hebben laten strikken voor het lidmaatschap van een nvv-bond’. 
Maar zij constateren ook dat het om minder leden gaat dan lang is aangenomen. 
‘Bij de boordeling van het hogere aantal cnv-overschrijvingen moet vooral over-
wogen worden dat aan protestantse zijde van onverhulde, centrale kerkelijke lei-
ding geen sprake was, laat staan van kerkelijke sancties’. Door de opstelling van 
de aartsbisschop, kardinaal De Jong, was in de rooms-katholieke kring duidelijk 
sprake van kerkelijke beïnvloeding op het gedrag van arbeiders. Ook in protes-
tantse kring was sprake van collectieve beïnvloeding, maar ‘ten principale handel-
den de protestantse arbeiders naar eigen inzicht en geweten. Dit geeft aan het aan-
tal opzeggingen bij de cnv-bonden een apart cachet’.17

5.1.4   Donkere dagen

De cnv-bestuurders vragen ontheffi ng uit hun functies, maar die wordt niet zon-
der meer en direct verleend. Het kost – bij wijze van spreken – moeite om ontslag 
te krijgen. Maar op 11 augustus beschouwen de leden van het Dagelijks Bestuur 
hun werk als afgerond. Op 26 augustus sturen Fuykschot , De Jong  en Schipper  
een persoonlijke brief aan de oud-bestuurders van de Christelijke Besturenbon-
den.18 ‘Wij willen van dit oogenblik gebruik maken met een enkel woord van U 
afscheid te nemen. Vele jaren hebben wij met U mogen samenwerken aan het 
schoone doel, dat wij ons hadden gesteld. Aan deze samenwerking is een einde 
gekomen. (…) De vriendschapsbanden, die door de jaren heen tusschen U en 
ons zijn gelegd, zullen blijven bestaan, al zal van verder contact ook geen sprake 
zijn’.19 Die laatste zin – zo wordt in het 20ste Verslag betoogd – is bedoeld als een 
poging de bezetter te misleiden. Er wordt namelijk wel contact onderhouden. 
Wellicht is de gedachte dat het cnv een ondergrondse vakorganisatie wordt te 
vergaand, maar er wordt door vakcentrale en bonden wel een schaduworganisatie 
in stand gehouden. Een organisatie, die contributie blijft innen – soms in samen-
werking met lokale diaconieën – die uitkeringen blijft verstrekken en salarissen 
betaalt aan bestuurders, die elders geen werk krijgen. De leden van het Dagelijks 
Bestuur – voor zover niet gevangen genomen – ontmoeten elkaar regelmatig om 
zich te bezinnen op de heroprichting van het cnv na de oorlog. Daarbij hoort de 
ontwikkeling van een visie op de inrichting van de naoorlogse samenleving. Die 
visie, verwoord in Richtlijnen voor de bedrijfsorganisatie, komt in het gedeelte 

156-209•Hazenbosch H05.indd   166156-209•Hazenbosch H05.indd   166 08-04-2009   22:34:4708-04-2009   22:34:47



over medezeggenschap uitvoerig ter sprake. Daarbij hoort ook overleg met andere 
maatschappelijke organisaties over vormen van samenwerking. De oprichting van 
de Raad van Vakcentralen en de Stichting van de Arbeid zijn daarvan het gevolg 
– ontwikkelingen, die in een volgend deel van dit hoofdstuk aan de orde komen.

Op 4 mei 1942 wordt een aantal cnv-bestuurders, onder wie Fuykschot  en Schip-
per , opgepakt en gevangen gezet te St.Michielsgestel. Ook Stapelkamp  en Ame-
link , die al op 30 juni 1941 zijn opgepakt, worden daar geplaatst. In de loop van de 
oorlogsjaren worden de gevangen genomen bestuurders weer vrijgelaten. Sommi-
gen na maanden, anderen na jaren.

Ondanks dat het cnv is opgeheven worden bestuurders van het cnv ook door 
de Duitse bezetter gezien als vertegenwoordigers van de christelijke arbeidersbe-
weging. Eind 1941 komen de Duitsers tot de conclusie dat de gelijkschakeling van 
de vakbeweging mislukt is. Weliswaar is het nvv overgenomen, maar de gedwon-
gen samenvoeging met het rkwv en het cnv is niet geslaagd. Daarom overweegt 
men de Nederlandse vakbeweging om te vormen tot een Nationaal Arbeidsfront 
(naf), waarvan arbeiders verplicht lid zijn. Daarbij gaat het om de vraag of een ar-
beidsfront naar Duits model moet worden ingericht of dat ook een Nederlandse 
variant mogelijk is. Voor dat laatste wordt gepleit door A.C. de Bruijn , de voor-
zitter van het rkwv. Op 16 maart 1942 ontmoeten de De Bruijn en De Jong de se-
cretaris-generaal van het ministerie van Sociale Zaken, R.A. Verwey . Verwey  stelt 
dat de rooms-katholieke en protestantse arbeiders niet langer georganiseerd zijn 
en dat belemmert in zijn visie een goede sociale ontwikkeling. Het zou dan ook 
een goed ding zijn als de christelijke arbeiders betrokken worden bij de oprichting 
van een arbeidersfront. De Jong maakt duidelijk niets te voelen voor welke be-
trokkenheid dan ook en hij adviseert Verwey  zijn pogingen de christelijke arbei-
ders bij een arbeidsfront te betrekken op te geven. De Bruijn heeft minder proble-
men met het verzoek van Verwey  – ook al omdat het aansluit bij een initiatief dat 
hij in de loop van 1940 zelf heeft genomen. De bijeenkomst leidt tot een vervolg-
gesprek met Generalkommissar F. Schmidt , waarbij nu ook Kupers  van het nvv 
aanwezig is. De Jong neemt niet deel aan dat gesprek, want hij – en met hem de 
andere oud-cnv-bestuurders – willen en kunnen niet deelnemen in een organisatie 
die niet op christelijke uitgangspunten is gebaseerd. De bespreking gaat – zonder 
De Jong – door en wordt nog door andere bijeenkomsten gevolgd. Zonder resul-
taat overigens. Op 1 mei 1942 wordt het nvv omgevormd tot het Nederlands Ar-
beidsfront (naf). Daarbij wordt het Duitse model gevolgd, zij het zonder het daar 
verplichte lidmaatschap. Een eigen, Nederlands model komt niet tot stand, mede 
dankzij de weigering van De Jong.

5.1.5   De banier opnieuw geheven

In de loop van 1943 keren de krijgskansen als de Duitsers twee belangrijke veld-
slagen verliezen. Op 6 juni 1944 bestormen de geallieerde troepen met succes de 
kust van Normandië en trekken – na een bitter gevecht – Frankrijk binnen. België 
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wordt in de eerste septemberdagen bevrijd en op 17 september begint de operatie 
Market Garden. Het doel van de operatie – het oversteken van de Rijn – mislukt, 
maar de provincies beneden de grote rivieren worden bevrijd.

De bevrijding betekent ook dat maatschappelijke organisaties de draad weer op-
pakken. Het cnv heeft een probleem, want niemand van de Binnencontactgroep 
bevindt zich in het zuiden. Ruppert, die in de buurt van Eindhoven ondergedoken 
is, keert begin september terug naar Utrecht in de hoop dat het hele land spoedig 
zal zijn bevrijd. De eerste cnv’er, die naar het zuiden kan uitwijken is Hagoort , de 
vroegere hoofdredacteur van het Christelijk Sociaal Dagblad. In Eindhoven komt 
hij in contact met twee kaderleden, die het christelijk-sociale vakbondswerk heb-
ben opgepakt. Op 24 november proclameert Hagoort  de heroprichting van het 
cnv in het zuiden.

De bestuurders boven de grote rivieren zijn maar matig op de hoogte van wat in 
het zuiden gebeurt. Via berichten van radio Herrijzend Nederland horen zij over 
pogingen een eenheidsvakcentrale op te richten onder communistische invloed. 
Een schrikbeeld voor Stapelkamp  en de zijnen. Stapelkamp  vraagt Ruppert  de ri-
vieren te ‘crossen’ om in het zuiden de heroprichting van een zelfstandig cnv mo-
gelijk te maken. Ruppert stemt in met het verzoek en vertrekt op 14 december uit 
Utrecht. Zijn gevaarlijke reis verloopt meer dan moeizaam en pas op 11 februari 
komt hij in Eindhoven aan.20 

Hij gaat ogenblikkelijk aan de slag. Al snel treedt hij op als voorzitter van het cnv 
in Bevrijd Gebied en gaat hij op zoek naar bestuurders die hun werk weer kunnen 
oppakken. De ledenaanwas vordert te traag – arbeiders zijn meer bezig met hun 
dagelijkse problemen dan met maatschappelijke organisatie. Rupperts belangrijk-
ste taak is ervoor te zorgen dat het cnv als zelfstandige organisatie wordt erkend. 
Daarom beëindigt hij de deelname aan een door de drie vakcentrales uitgegeven 
blad. Het eerste nummer van De Gids voor de leden der christelijke vakbeweging 
in het bevrijde Nederlandsche gebied verschijnt op 15 maart 1945. In een terugblik 
op de ondergang van het cnv maakt Ruppert direct de toekomstige positie van het 
Verbond duidelijk: ‘De Christelijke vakbeweging is zelfstandig, of zij is er niet’.21 

Op 19 en 20 april 1945 vindt de eerste buitengewone Algemene Vergadering van 
het cnv plaats. Die vergadering moet duidelijk maken dat het cnv er weer is en 
neemt een reeks besluiten om de organisatie ook weer te laten functioneren. Rup-
pert beklemtoont dat de vakbeweging meer is dan een materiële belangenbeharti-
ger en hij verzet zich nadrukkelijk tegen de doorbraakgedachte.22 Het gaat er niet 
om – zo redeneert hij – dat christenen christelijk georganiseerd zijn als teken van 
hun geloof, maar ‘dat wij in ons persoonlijk leven getuigen van Christus behoor-
den te zijn, ook in het bedrijf’. Ruppert doet daarmee een klemmend beroep op de 
persoonlijke verantwoordelijkheid van de leden.

Eind april vindt een ontmoeting plaats tussen de minister van Sociale Zaken, 
F.C.M. Wijffels (rkps) , en de vakbeweging. Na afl oop wordt een gemeenschap-
pelijk communiqué uitgegeven en daarmee erkent het ‘Londense’ kabinet de oude 
vakcentrales.

Op 5 mei is ook de rest van Nederland bevrijd. Ruppert spoedt zich naar Utrecht, 
waar hij overigens pas op 13 mei aankomt – reizen is niet onmogelijk, wel heel moei-
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lijk. Een paar dagen eerder – op 7 mei – zijn enkele leden van het Dagelijks Bestuur 
al bijeengekomen in Utrecht. Er is vreugde om de bevrijding, maar grote zorg over 
de zeer nabije toekomst. Het cnv heeft geen kantoor, geen kantoormeubilair, geen 
middelen en geen medewerkers. Letterlijk alles moet opnieuw van de grond af aan 
worden opgebouwd. Ondanks de vele moeilijkheden slaagt het bestuur er in De 
Gids opnieuw uit te geven en rond te sturen aan de (ex-)leden. Een Gids, die oproept 
lid te worden en het belangrijke vakbondswerk direct weer op te pakken.

Op 25 juli – precies 4 jaar na de komst van Hellwig  en Woudenberg  naar het cnv-
kantoor – wordt het cnv offi cieel heropgericht. De banier is opnieuw geheven.

5.1.6   De naoorlogse jaren

De oorlog heeft zonder enige twijfel diepe sporen getrokken. Het economische 
vermogen van Nederland is ingrijpend aangetast. Het land is geplunderd door de 
bezetter en er zijn omvangrijke vernielingen aangericht. De Rotterdamse haven 
functioneert nauwelijks, transport is door de staat van spoor, wegen en transport-
middelen zeer moeizaam mogelijk. Schaarste is de regel.

In die omstandigheden moet het cnv de banier opnieuw ontrollen. Geen een-
voudige taak, want de in 1941 beschikbare middelen zijn door de Duitsers in be-
zit genomen. Het kantoor is in gebruik als woonhuis, het kantoormeubilair is 
verdwenen. Geld is er niet. Maar stapje voor stapje herstelt de organisatie zich, 
ondanks dat aan ongeveer alles gebrek is. Zo worden de notulen op de meest uit-
lopende soorten en kleuren papier gestencild. De Gids verschijnt al in 1945 met 
enige regelmaat – maandelijks nog als gevolg van de papierschaarste. In de zo-
mer kan het eigen kantoor weer worden betrokken. Uit de liquidatie van het naf 
komt kantoormeubilair beschikbaar.23 De bestuurlijke organisatie is snel hersteld 
en met man en macht – zo is de toon in De Gids en andere publicaties – wordt ge-
werkt aan het herstel van de christelijke vakbeweging.

Het cnv-vakantieoord te Putten is ingezet voor andere doeleinden: het herbergt 
een sanatorium en biedt onderdak aan het oudemannenhuis van Putten. Het duurt 
enige tijd – tot de zomer van 1947 – voordat het weer beschikbaar komt voor het 
oorspronkelijke doel. 

Het herstel van de cnv-drukkerij – Edecea – neemt meer tijd in beslag. De ma-
chines zijn in de oorlogsjaren verkocht en derhalve neemt het de nodige tijd om 
een nieuw bedrijf op te bouwen, maar ook dat slaagt. In de loop van 1948 draait 
de drukkerij weer als vanouds.

Het tuberculosefonds ‘Draagt Elkanders Lasten’ wordt in september 1945 weer 
in het leven geroepen. De eerste activiteiten richten zich vooral op het bijeenbren-
gen van geld door ‘het houden van bloemendagen, collectes, bazaars, winnen van 
donateurs(trices) en alle andere manieren om geld bijeen te brengen’ en door ‘de 
medewerking der ondernemers te vragen, heel vaak met goed resultaat’.24

Nadat de bestaande activiteiten zijn hervat, komt er ruimte voor nieuwe. Mede 
als gevolg van de oorlogstijd is veel van wat opgebouwd is, verdwenen. Dat geldt 
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zeker voor ‘de principiële en sociaal-economische scholing van leden en bestuur-
ders’. Deze moet ‘van de grond af opgebouwd’. Een van de middelen daarbij is 
de uitgave van een eigen kaderblad, dat maandelijks zal worden gemaakt en toe-
gezonden aan de aangesloten bonden, de afdelingen van de bonden en aan de 
christelijke besturenbonden. Meelevende leden, die niet terugschrikken voor een 
wat ‘zwaar’ artikel, moeten om bij te blijven zich op het kaderblad abonneren’.25 
‘Hij, die het blad ontvangt, bedenke echter, dat hij het ontvangt voor twee doelen: 
om te lezen en om door te geven!’26 Het eerste nummer van Evangelie en Maat-
schappij verschijnt in oktober 1947 in een oplage van 6.000 exemplaren. Uitvoe-
rig wordt toegelicht waarom de naam is gekozen. ‘Evangelie en Maatschappij? 
Hebben die twee iets met elkaar te maken? Die twee hebben alles met elkaar te 
maken. Want zonder het Evangelie is er geen waarlijk maatschappelijk leven mo-
gelijk. Alleen langs de weg van het Evangelie is waarlijk maatschappelijke voor-
uitgang bereikbaar. Daarom is er Christelijke vakbeweging. En daarom ook is het 
aller roeping ons altoos weer opnieuw op de betekenis van het Evangelie voor de 
maatschappij te bezinnen’27 De keuze voor een kaderblad heeft gevolgen voor 
De Gids, die nu meer het karakter van een gezinsblad krijgt. Het blad beperkt 
zich niet langer tot vakbondsthema’s, maar wil bijvoorbeeld door een feuilleton, 
een dam- en schaakrubriek en kledingpatronen, een gezinsblad zijn.28 Om de fi -
nanciering te vergemakkelijken verschijnen ook advertenties van ‘derden’ in het 
blad. Wel advertenties waarvan de inhoud kan rekenen op goedkeuring van het 
cnv-bestuur.

Afb. 13   Opening CNV Kaderschool op 3 januari 1948.
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De uitgave van E&M – zoals het kaderblad in de dagelijkse praktijk werd ge-
noemd – is een van de eerste resultaten van Rupperts lidmaatschap van het Da-
gelijks Bestuur. Een ander – ook op het gebied van scholing en vorming – is de 
oprichting van de cnv Kaderschool. Ruppert  stelt voor om te komen tot een ‘za-
terdagse kaderschool’ voor vooral jonge bestuurders. In een cursus, die twee of 
drie jaar duurt, worden de bestuurders door deskundigen van naam onderwezen 
in vakken als ethiek, economie, sociale wetgeving en geschiedenis van de arbei-
dersbeweging. Ruppert verzekert zich van de medewerking van een jonge vu-
hoogleraar – W.F. de Gaay Fortman  – die snel aan gezag wint in de protestants-
christelijke wereld en niet wordt vereenzelvigd met de behoudende kring rond 
Dooyeweerd .29 De Gaay Fortman  wordt de eerste rector van de Kaderschool. 
Ruppert  krijgt de door hem gewenste relatie met de universitaire wereld, die hij 
met het oog op de toekomst van de vakbeweging van groot belang acht. Op 3 ja-
nuari 1948 wordt de Kaderschool met een plechtige bijeenkomst geopend. Na 
een bidstond in de Utrechtse Pieterskerk wordt de offi ciële opening verricht in de 
aula van de Rijksuniversiteit. Ruppert – hij is sinds de zomer van 1947 voorzitter 
van het cnv – grijpt deze gelegenheid aan om een aantal actuele vraagstukken te 
verbinden met de principiële visie van het cnv. Voor die verbinding is de Kader-
school immers opgericht.30 Na een half jaar ervaring blijkt: ‘het gaat goed, docen-
ten en leerlingen doen hun uiterste best’. Toch is ook kritiek op de ‘leerlingen’: ‘in 
de docenten-vergadering is de opmerking gemaakt, dat sommige leerlingen des 
Zaterdags in de trein bij elkaar gaan zitten praten; spreker [d.i. Ruppert, ph] vond 
deze opmerking pijnlijk; ieder van ons weet toch dat voor een vakverenigingsbe-
stuurder de trein het studeervertrek is’.31

Op 30 juni en 1 juli 1949 herdenkt het cnv het veertigjarig bestaan ‘op sobere, 
maar indrukwekkende wijze’.32 In die herdenking gaat het niet alleen om het 40-
jarig jubileum, maar ook om de periode van na-oorlogsherstel, die zeker succesvol 
verloopt. In samenhang met het jubileum brengt het cnv via de eigen Filmdienst33 
de fi lm Naar vernieuwing der samenleving in omloop.34 Een fi lm, gemaakt in op-
dracht van de vakcentrale, waarin scenarioschrijver A. Borstlap 35 laat zien wat het 
belang van christelijke vakorganisatie is. Want om die gedachte draait de jubile-
umviering. Het woord van Talma  ‘Voor het Volk om Christus’ wil’ siert de za-
len waarin de leden samenkomen om het jubileumfeest te vieren. Het cnv wil ten 
minste meer zijn dan een kale belangenbehartiger. Het is voorzitter Marinus Rup-
pert die niet nalaat te beklemtonen dat het gaat om ‘de dienst van God in het so-
ciale leven’.36 

5.1.7   De organisatie

Het Dagelijks Bestuur dat op 7 mei 1945 in Utrecht bij elkaar komt bestaat uit 
dezelfde leden als voor de opheffi ng. Alleen Amelink  maakt geen deel meer uit 
van het db, hij is met pensioen gegaan.37 Stapelkamp , Schipper , Fuykschot  en De 
Jong  worden in die dagen bijgestaan door bureaumedewerkers C. van Nierop  en 
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172 5  ‘Oorlog en vrede’

J. van Rheenen , die verantwoordelijk is voor de boekhouding. Op 31 januari 1946 
komt De Jong om het leven bij een auto-ongeluk. Hij wordt opgevolgd door P. 
Koning .38 De Algemene Vergadering kiest – in de zomer van 1946 – W. Strijbis  
Pzn tot 5e lid van het Dagelijks Bestuur.39 De uitbreiding is nodig, omdat de scho-
ling en vorming serieus ter hand moet worden genomen en omdat Fuykschot , die 
daarmee zou worden belast, geen tijd heeft. De komende opvolging van Stapel-
kamp , die eigenlijk al in 1946 met pensioen kan gaan, maar tot de zomer van 1947 
zal blijven, speelt ook een rol bij de uitbreiding van het db. De verkiezing van 
Strijbis  is in zekere zin een verrassing, omdat de andere kandidaat, M. Ruppert, 
niet alleen veel werk heeft verzet om het cnv in het zuiden van het land weer op te 
richten, maar ook omdat hij de voorzitter van de grootste bond is. De slechte re-
latie tussen Stapelkamp  en Ruppert speelt hierbij zeker een rol.

In december 1946 voltrekt zich een bijzondere gebeurtenis: Koning  wordt ge-
dwongen ontslag te nemen als penningmeester. Offi cieel is hij overspannen; zelf 
merkt hij op ‘dat hij de eigenschappen mist, die voor die functie [van penning-
meester, ph] noodig zijn’.40 Tijdens de Algemene Vergadering in februari in 1947 
wordt in zijn opvolging voorzien door de verkiezing van J.H. Wernsen. In dezelf-
de vergadering wordt Ruppert gekozen als zesde bestuurder en hij wordt belast 
met de sociaal-economische scholing.

In de vroege zomer van 1947 moet worden besloten over de opvolging van Sta-
pelkamp . Dat gaat gepaard met een heuse machtsstrijd tussen Strijbis  en Ruppert . 
Strijbis  wordt door het Dagelijks Bestuur kandidaat gesteld, maar Ruppert en 
Fuykschot  verkeren op dat moment in het buitenland. Op maandag 14 juli komt 
de zaak aan de orde in het Algemeen Bestuur, waar de voorzitters van de bonden 
zitting hebben. De emoties lopen hoog op, zeker als Ruppert wordt gekandideerd 
door een aantal voorzitters. De oppositiegroep, waar de gezaghebbende Hofman  
– Grafi ci – deel van uitmaakt, meent dat de christelijke vakbeweging bij het ver-
trek van Stapelkamp  een periode afsluit. Zou het niet gewenst zijn dat een jonge-
man als Ruppert voorzitter wordt?, vraagt hij zich hardop af.41 Het is met andere 
woorden tijd voor vernieuwing, die is van Strijbis , die tot de generatie-Stapelkamp  
behoort, niet is te verwachten. De discussie loopt onafwendbaar uit op een stem-
ming: met 11 tegen 9 bij 2 onthoudingen wordt Ruppert gekozen. Toch aarzelt 
hij – pas 36 jaar oud – zijn verkiezing te aanvaarden. Dat is begrijpelijk, want een 
cnv-voorzitter kan niet zonder breed draagvlak bij de bonden opereren. Het is 
ere-voorzitter Kruithof , die de doorslag geeft. ‘Je bent gekozen en je hebt te doen 
wat je gezegd wordt,’ meldt Kruithof zijn ambtsopvolger. Ruppert zwicht en op 
25 juli 1947 neemt hij de voorzittershamer over van Stapelkamp . In zijn aanvaar-
dingsrede kiest Ruppert voor het woord van Talma  ‘Voor het Volk om Christus’ 
wil’, waarmee hij duidelijk wil maken voorstander te zijn van een meer apostolaire 
koers dan zijn voorganger.42

In juni 1948 besluit het bestuur tot de verkiezing van een zevende, bezoldigde be-
stuurder. De drukke werkzaamheden en de gezondheid van Strijbis  en Schipper  
maken dit besluit noodzakelijk. De Algemene Vergadering kiest uit vier kandida-
ten C. van Nierop .43 
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De gezondheid van Strijbis  laat zoveel te wensen over dat hij op 1 januari 1949 
met vervroegd pensioen gaat. In zijn plaats kiest de Algemene Vergadering K. de 
Boer , die afkomstig is uit de kring van de Bouwarbeiders.

Wernsen, die in 1947 tot lid van het db was gekozen, besluit in het najaar van 
1949 het Verbond te verlaten. Daarom kiest de Algemene Vergadering op 3 no-
vember van dat jaar G. Moll  – Bouwarbeiders44 – tot penningmeester van de vak-
centrale. Een maand later komt de Algemene Vergadering opnieuw bijeen, nu om 
een opvolger te kiezen voor Schipper , die per 1 februari 1950 met pensioen zal 
gaan. P. Tjeerdsma  – lid van het hoofdbestuur van de ncbo – wordt gekozen.45

Direct na de heroprichting van het cnv wordt een voornemen uit 1941 uitge-
voerd: de bestuurlijke top van het cnv wordt gereorganiseerd. Het Dagelijks Be-
stuur wordt beperkt tot de bezoldigde leden – die eerder informeel optraden als 
‘het Moderamen’ – en het Algemeen Bestuur gaat bestaan uit de voorzitters van de 
bonden. Drijfveer achter deze verandering is het verschil in betrokkenheid tussen 
bonden bij het werk van de vakcentrale. In het 20ste Verslag staat het iets anders 
geformuleerd: ‘het cnv-bestuur was van gevoelen, dat de bonden zich te weinig 
stoorden aan de besluiten van het algemeen bestuur’.46 Korte tijd later wordt ge-
probeerd de betrokkenheid van de bonden bij het werk van de vakcentrale te ver-
stevigen door het instellen van beleidsadviescommissies, die besluitvorming in het 
Bestuur voorbereiden.47

De bestuurlijke reorganisatie krijgt vorm in nieuwe statuten, die in de Alge-
mene Vergadering op 25 juli 1945, worden goedgekeurd. Maar de veranderingen 
blijven niet beperkt tot de bestuursstructuur. Ook de grondslag wordt gewijzigd. 
De nieuwe grondslag:48 ‘het Verbond aanvaardt de Christelijke beginselen vervat 
in de Bijbel en verwerpt mitsdien zowel de leer van de klassenstrijd als die van de 
totale staat’.49 Op twee opvallende punten wijkt deze grondslag af van de felbe-
vochten grondslag uit 1909. Er wordt nu nadrukkelijk verwezen naar de Bijbel; 
in 1909 ontbrak die verwijzing als gevolg van het streven naar een interconfes-
sionele organisatie. Ondanks het pleidooi van Kruithof 50 om toch vooral dat in-
terconfessionele karakter overeind te houden, blijkt het formuleren van een na-
drukkelijke band met de bron van de christelijke beginselen een overheersende 
behoefte. Een tweede verandering schuilt in de verwerping van ‘de totale staat’. 
Hier laten zich de sporen van de oorlog en de strijd tegen het nationaal-socialisme 
zien. Al tijdens de christelijk-sociale cursus in 1933 werd het nationaal-so cialisme 
als ideologie verworpen, omdat de staatsleer in die denkwereld verre staat van de 
cnv-idealen. 

5.2   Sociaal-economisch beleid

5.2.1   De oorlog

Nederland is in 1939 beter voorbereid op het uitbreken van een nieuwe oorlog 
dan in 1914. Maar voorbereid of niet, de problemen zijn aanzienlijk als de oorlog 

 5.2  Sociaal-economisch beleid 173

156-209•Hazenbosch H05.indd   173156-209•Hazenbosch H05.indd   173 08-04-2009   22:34:5008-04-2009   22:34:50



174 5  ‘Oorlog en vrede’

op 1 september 1939 begint. Nederland is neutraal en komt als het ware klem te 
zitten tussen de oorlogvoerende partijen. De geallieerden kondigen een blokkade 
van Duitsland af en dat heeft direct gevolgen voor de Nederlandse economie. De 
invoer van grondstoffen, waarvan de industrie in hoge mate afhankelijk is, wordt 
ernstig belemmerd. Grondstoffen voor de Nederlandse industrie kunnen im-
mers ook worden doorgevoerd naar de Duitse. Op grond van wetgeving, die al in 
voorgaande jaren tot stand is gekomen, kan de overheid via zogenoemde rijksbu-
reaus grondstoffen verdelen en de concurrentie tussen bedrijven bevriezen. Het 
aanmerkelijk belemmeren van de invoer betekent overigens ook dat Nederlandse 
bedrijven op de binnenlandse markt nogal wat buitenlandse concurrenten kwijt-
raken. De werkloosheid loopt in de eerste oorlogsmaanden niet op – eerder het 
tegendeel is het geval als gevolg van de mobilisatie. Als Nederland in mei 1940 
onderdeel van de oorlog wordt, vliegt de werkloosheid – net als in tijdens de eer-
ste maanden van de Eerste Wereldoorlog – omhoog: van 157.000 begin mei tot 
271.000 een maand later.51

De regering poogt in de tweede helft van de jaren ’30 de economie voor te berei-
den op een oorlog. Daarbij gaat men ervan uit dat Nederland neutraal zal blijven. 
Maar aan die ‘voorwaarde’ wordt in mei 1940 niet langer voldaan en men wordt 
geconfronteerd met de vraag wat te doen. In de grond van de zaak wordt het ant-
woord op die vraag niet gegeven door de Nederlandse, maar door de Duitse au-
toriteiten. De Nederlandse economie wordt geacht bij te dragen aan de oorlogs-
inspanningen van het Derde Rijk – bij voorkeur goedschiks. Het economische 
beleid van de Rijkscommissaris en zijn commissarissen is dan ook gericht op het 
winnen van de Nederlandse bevolking voor de Duitse beginselen. Die benadering 
geldt overigens niet voor de Joodse Nederlanders, die vanaf februari 1941 worden 
gedeporteerd naar de gaskamers. 

Om het vertrouwen te winnen wordt een aantal conserverende maatregelen 
getroffen. De prijzen mogen niet uitstijgen boven het niveau van 9 mei – de dag 
voordat de oorlog op Nederlands grondgebied begon. Ook de lonen worden aan 
banden gelegd door het College van Rijksbemiddelaars vergaande bevoegdheden 
te geven. Het College krijgt de bevoegdheid bindende regelingen op te leggen met 
betrekking tot loon en andere arbeidsvoorwaarden. Om de werkloosheid te be-
teugelen wordt het bedrijven verboden hun werkzaamheden te staken of hun per-
soneel te ontslaan. ‘Het feit, dat dergelijke maatregelen nodig waren, tekende de 
toestand’ schrijven Stapelkamp  en Schipper .52 Daaruit kan gelezen worden dat het 
cnv begrip heeft voor de genomen maatregelen. Uit de manier waarop De Gids 
bericht over de maatregelen van de bezetter blijkt vooral de zorg om de effectivi-
teit. De lonen zijn bevroren en dat blijkt effectief. De prijzen zijn dat formeel ook, 
maar de werkelijkheid is anders. Het cnv bepleit dan ook met enige regelmaat 
voor ‘prijsregelend ingrijpen’, omdat ‘sommigen prijzen van artikelen van eerste 
levensbehoeften sedert kort abnormaal zijn gestegen’.53 

Op 30 november 1940 publiceert de Rijkscommissaris een verordening betref-
fende de totstandkoming van lonen, salarissen en arbeidsvoorwaarden. Het cnv 
moet in zijn commentaar op de verordening behoedzaam laveren, want ‘der Feind 
hört mit’. De verordening maakt in belangrijke mate een eind aan vrije onder-
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handelingen tussen werkgevers en werknemers en feitelijk moeten alle gemaak-
te afspraken vooraf worden goedgekeurd. ‘Wij kunnen ons voorstellen, dat deze 
verordening, vooral in het licht van de sterk toegenomen duurte van het levenson-
derhoud, bij velen ongerustheid heeft gewekt’. Die onrust is het gevolg van ‘een 
zeer ingrijpende wijziging in de economische politiek van ons land. (…) Er komt 
een van staatswege ordenen en regelen van de economische factoren, waartoe 
voorlopig alleen de loonen en prijzen behooren’.54 Voor de goede lezer geeft het 
cnv in omfl oerste woorden – ‘van staatswege …’ – scherpe kritiek, maar hardop 
zeggen kan in de gegeven omstandigheden niet.

De poging om de Nederlandse economie langs wegen van geleidelijkheid en 
overtuiging in te passen in de Duitse oorlogseconomie mislukt. Goering – verant-
woordelijk voor de goederenvoorziening in Duitsland – maakt duidelijk dat de 
Nederlandse economie moet bijdragen aan de Duitse en dat krachtige maatrege-
len – waaronder het verlagen van de voedselrantsoenen – passend zijn. Voor hem 
speelt slechts een vraag: hoe persen wij ten bate van Duitslands oorlogsinspanning 
het uiterste uit Nederland?55

Wat het cnv daarvan vindt laat zich slechts raden (hoewel dat niet zo moeilijk 
is), maar weten doen wij het niet. Stapelkamp  en Schipper  besteden in hun boek 
weinig tijd aan het becommentariëren van het door de Duitsers gevoerde beleid. 
Zij richten zich vooral op de gesprekken over de naoorlogse inrichting van de be-
drijfsorganisatie. 

5.2.2   Wederopbouw

Als de oorlog is afgelopen, ligt de Nederlandse economie zieltogend teneer. De 
schade is enorm als gevolg van oorlogshandelingen – het bombardement op Rot-
terdam in 1940; ook de gevolgen van operatie Market Garden rond Arnhem zijn 
voorbeelden van vernieling. Maar er zijn talloze kleinere. Als gevolg van diefstal 
– de bezetter heeft veel Nederlands eigendommen, ook productiemiddelen, over-
gebracht naar Duitsland. Als gevolg van verwaarlozing – onderhoud aan fabrie-
ken, installaties, wegen en sporen heeft al jaren niet meer plaats gevonden. Het 
herstel lijkt nagenoeg onmogelijk, ook omdat de Nederlandse staat feitelijk failliet 
is dankzij een enorme – door de Duitsers veroorzaakte – staatsschuld.

De eerste taak van het kabinet Schermerhorn -Drees , dat op 24 juni 1945 het 
burgerlijk bestuur van Nederland overneemt van het Militair Gezag, is dan ook 
het herstel van de economie. Eén van de gevolgen van de oorlog is dat de fi nan ciële 
positie van Nederland hopeloos lijkt. Er is een enorm gebrek aan buitenlandse va-
luta terwijl die juist nodig zijn om brand- en grondstoffen te kopen.56 Het kabi-
net kan dan ook niet anders dan de toch al aanzienlijke staatsschuld verder laten 
oplopen. Alles moet op alles worden gezet om buitenlandse valuta te verdienen. 
Minister-president W. Schermerhorn (vdb)  maakt in de eerste naoorlogse rege-
ringsverklaring duidelijk met welke inzet het economisch herstel vorm moet krij-
gen: ‘de regering zal er alles opzetten het Nederlandse volk te doordringen van 
het besef, dat onze arbeidskracht vrijwel het enige is, dat ons gelaten werd en deze 
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zelfs nog lang niet in de mate als voor de oorlog. Werkelijke welvaart voor ieder-
een kunnen we alleen maar opbouwen op grondslag van het herstel van onze pro-
ductiviteit, d.w.z. door arbeid’.57 Het cnv deelt die constatering, maar het maakt 
een verbinding naar het loon- en prijsbeleid. De noodzaak van geleide loonpoli-
tiek, die moet leiden tot een stringente loonontwikkeling, wordt op zichzelf niet 
bestreden. Die politiek kan alleen maar succesvol zijn als er ook sprake is van een 
stringent prijsbeleid. ‘De oude waarheid dat het voor arbeiders niet allereerst de 
vraag is wat zij verdienen, maar wel wat zij er voor het verdiende kunnen koopen, 
geldt ook thans nog’.58

Het sociaal-economisch beleid van opeenvolgende kabinetten is gebaseerd op 
vier pijlers: beleid gericht op het herstel van de productie, stringent loonbeleid, 
sociale politiek en het tot stand brengen van de publiekrechtelijke bedrijfsorgani-
satie. Feitelijk is sprake van een ‘grote ruil’: de vakbeweging accepteert de geleide 
(lage) loonpolitiek – waardoor (tijdelijk) een belangrijk vakbondsinstrument fei-
telijk buiten werking wordt gesteld – in ruil voor een goed sociaal beleid en meer 
medezeggenschap.

Ondanks de aanzienlijke Nederlandse inspanningen blijken herstel en weder-
opbouw niet mogelijk zonder buitenlandse hulp. Het Marshallplan biedt in 1948 
juist op tijd uitkomst door het beschikbaar stellen van dollars. Het wordt zodoen-
de mogelijk om te werken aan structureel herstel van de economie. Het cnv prijst 
de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken – George C. Marshall59 – die 
miljarden dollars beschikbaar stelt voor de wederopbouw van Europa, maar er 
klinkt ook een lichte vorm van (ideologische) kritiek. ‘Er is in de hulp van Ameri-
ka stellig ook een element van zelfbehoud en eigenbelang. Niettemin is deze hulp 
voor ons onontbeerlijk (…) De dollars zijn onontbeerlijk, maar’ – zo tempert het 
cnv het al te grote enthousiasme – ‘zij zullen de wereld niet redden. Van veel gro-
ter belang zijn de geestelijke goederen, die het Christendom bezit en die inderdaad 
reddende kracht hebben’.60 Achter het belang van de economie – zo lijkt de bood-
schap in de begindagen van de ‘koude oorlog’ – gaat een groter belang schuil.

Direct na de bevrijding loopt de werkloosheid sterk op, maar al spoedig blijkt 
het tekort aan werkgelegenheid van tijdelijke aard. De inhaalvraag en de nog lage 
arbeidsproductiviteit zorgen ervoor dat het arbeidsaanbod wordt geabsorbeerd. 
Op korte termijn is er geen werkgelegenheidsprobleem. Toch is het de vraag ‘of 
op enigszins langere termijn gezien de ontwikkeling van de bronnen van werkge-
legenheid hier te lande wel zonder meer zodanig zal zijn om de verwachte groei 
van het arbeidsaanbod voldoende op te vangen’.61 Deze vrees voor structurele 
werkloosheid wordt als een van de grootste sociaal-economische problemen be-
schouwd, ook omdat de herinneringen aan de massale werkloosheid tijdens de 
jaren ’30 nog vers in het geheugen liggen. Opeenvolgende kabinetten voeren op 
hoofdlijnen het zelfde werkgelegenheidsbeleid: industrialisatie en stimuleren van 
emigratie. Aan de ene kant het scheppen van werkgelegenheid, aan de andere kant 
het beperken van het arbeidsaanbod op langere termijn door de bevordering van 
de emigratie. In een reeks van 8 industrialisatienota’s zal het kabinet de gewenste 
ontwikkelingen volgen en met een bescheiden fi scaal instrumentarium bijsturen.62 
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Het cnv deelt de aandacht voor de industrialisatie en de bevordering van de emi-
gratie. Het Verbond geeft voluit steun aan het beleid: ‘wij denken er niet aan, na 
het artikel van de hand van Zijne Excellentie Minister P.J.M. v.d. Brink  en de uit-
voerige behandeling van dit onderwerp door andere deskundigen, in den brede de 
noodzaak van industrialisatie te gaan bespreken,’ schrijft De Gids in een nummer 
nagenoeg geheel gewijd aan de industrialisatiepolitiek. ‘De uiterste krachtsinspan-
ning is (…) vereist’. En het is nog maar de vraag of ‘grote plannen maken’ en getui-
gen van ‘verantwoordelijkheidsgevoel’ voldoende zal zijn om ‘zodra de Marshall -
hulp wordt gestaakt (in 1952) niet terug te hoeven’ [in welvaart, ph]. Maar het kan 
goed komen – zo brengt het cnv zijn leden de welhaast apostolaire boodschap ‘als 
in het geloof, door ieder op zijn plaats, hoe nederig die plaats ook is, wordt gear-
beid, dan zullen ook de industrialisatieplannen verwerkelijkt kunnen worden’.63

In het beleid van herstel en wederopbouw speelt de overheid een grote rol. Het 
cnv accepteert dat: ‘bestrijding van de oorzaken van de werkloosheid en niet al-
leen bestrijding van de gevolgen der werkloosheid, zal de bijzondere taak van de 
Overheid zijn’. Maar het cnv formuleert al tijdens de eerste naoorlogse Algemene 
Vergadering zijn ‘sociale wenschen’ waar de overheid rekening mee moet houden. 
De eerste wens betreft ‘het vraagstuk van de organisatie van het bedrijfsleven.(…) 
In de tweede plaats wijzen wij op een betere voorziening in de verzorging van den 
ouden en invalide arbeider. (…) Verder zal krachtig moeten worden gewerkt aan 
uitbreiding van het instituut voor bedrijfspensioenfondsen. (…) De disharmonie 
tussen loonen en prijzen maakt het verder hard nodig dat er meer aandacht wordt 
geschonken aan het begrip: sociaal-ethisch minimumloon’.64 Vervolgens pleit het 
cnv ook nog voor inkomensnivellering en voor de bouw van voldoende arbei-
derswoningen. Op welke wijze de ‘wenschen’ gerealiseerd moeten worden blijft 
onduidelijk. Toch is het cnv doordrongen van de noodzaak tot economisch her-
stel, zoals blijkt uit een aantal bijdragen van Fuykschot  aan De Gids.  In zijn Eco-
nomische praatjes, die vanaf oktober 1945 (weer) regelmatig verschijnen,  steunt 
hij het kabinetsbeleid gericht op het terugdringen van de staatsschuld en de geld-
sanering, die nodig worden geacht om de infl atie te beteugelen.65 En infl atiebe-
strijding is nodig om het prijspeil te beheersen.

Daarmee raken wij aan de kern van het sociaal-economisch beleid van het cnv. 
Het onderschrijft de hoofdlijnen van het kabinetsbeleid, maar vraagt keer op keer 
aandacht voor de ontwikkeling van lonen en prijzen. Het cnv accepteert – althans 
in de direct naoorlogse jaren – de geleide loonpolitiek, die vooral op loonmatiging 
is gericht. Maar loonmatiging betekent ook prijsmatiging. Hoewel het cnv in de 
loop der jaren met enige regelmaat aandacht vraagt voor dit probleem is het ander-
zijds niet bereid de sociaal-economische ontwikkelingen daar geheel aan onderge-
schikt te maken. Met grote felheid worden de activiteiten van de Eenheidsvakcen-
trale – die door stakingen hogere lonen wil afdwingen – bestreden.66 ‘Daarom stelt 
onze beweging het zich als roeping alle stagnatie van ons bedrijfsleven zoveel mo-
gelijk te voorkomen. Confl icten en botsingen op het terrein van den arbeid moe-
ten worden vermeden. Nu meer dan ooit. Aan den anderen kant vragen wij een 
rechtvaardige belooning voor de arbeid, die wij verrichten’.67
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178 5  ‘Oorlog en vrede’

De overheid moet de leiding nemen bij het sociaal-economisch herstel, maar het 
cnv voelt weinig voor een planeconomie. Het kabinet-Schermerhorn  dient in het 
voorjaar van 1946 een wetsontwerp tot ‘Voorbereiding van de vaststelling van een 
Nationaal Welvaartsplan’ in.68 In dit ontwerp wordt onder andere de oprichting 
van het Centraal Planbureau geregeld. Fuykschot  is niet onverdeeld enthousiast. 
Hij meent in een van zijn Economische praatjes dat ‘de pas afgetreden regeering de 
planeconomie in haar vaandel had geschreven. Wat zij tot nu toe heeft vertoond, 
strekt niet om daarin veel vertrouwen te hebben’.69 Hij is niet de enige. Het minis-
terie van Economische Zaken komt – na de verkiezingen in 1946 – in handen van 
de kvp en de plannen om de economie planmatig aan te pakken verdwijnen voor 
een groot deel in de ijskast.

5.2.3   Loonpolitiek

Om in arbeidsconfl icten te bemiddelen zijn al voor de oorlog op regionaal niveau 
Rijksbemiddelaars aangesteld. In mei 1940 centraliseren de Duitsers deze  bemid-
delaars in het College van Rijksbemiddelaars. Naast bemiddelende activiteiten 
krijgt het College ook de bevoegdheid bindende loonbepalingen uit te vaardigen. 
Het College wordt op 1 november 1942 door de bezetter aan de kant gezet. Direct 
na de oorlog wordt het College opnieuw in het leven geroepen. Romme  – de voor-
oorlogse minister van Sociale Zaken – wordt voorzitter. Het College – binnen de 
vakbeweging ook wel spottend aangeduid als Rijksbeknibbelaars70 – heeft grote 
bevoegdheden. Het College kan al dan niet op verzoek van werkgevers en werk-
nemers lonen en andere arbeidsvoorwaarden vaststellen. Ook moet het College 
cao’s en wijzigingen daarin vooraf goedkeuren en kan het bepalingen in cao’s 
verbindend of onverbindend verklaren.

Het vaststellen van de lonen is in het kader van de geleide loonpolitiek nogal in-
gewikkeld geregeld: de minister van Sociale  Zaken geeft – op grond van een advies 
van de Stichting van de Arbeid – algemene aanwijzingen ten aanzien van lonen en 
andere arbeidsvoorwaarden in de collectieve arbeidsovereenkomsten. Op grond 
van deze aanwijzingen stelt het College van Rijksbemiddelaars richtlijnen op. Als 
werkgevers en werknemers het eens zijn geworden in het cao-overleg dan toetst 
het College deze resultaten aan de richtlijnen. Bij die toetsing is het College ver-
plicht om advies te vragen aan de Stichting. Daarmee staat de Stichting aan het be-
gin en het einde van een ‘loonronde’. Door deze procedure krijgt de geleide loon-
politiek vorm. Partijen zijn vrij zolang zij maar binnen de gegeven ruimte blijven 
en die ruimte blijft beperkt tot de stijging van de kosten van levensonderhoud.71

In de richtlijnen van het College wordt rekening gehouden met een ‘loonvloer’ 
en met een ‘loonplafond’. De loonvloer vormt aanvankelijk niet meer dan de kos-
ten van het distributiepakket – alle goederen zijn nog op ‘de bon’ – vermeerderd 
met de vaste lasten van een gezin met twee kinderen. De richtlijnen houden onder 
andere rekening met de bestaande loonniveaus in de bedrijven en met regionale 
verschillen.72 Verschillen die omstreden zijn. Het College hanteert in zijn richtlij-
nen een indeling in vijf groepen en volgens velen is dat twee klassen te veel. Het 
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cnv heeft begrip voor de indeling – de kosten van levensonderhoud verschillen 
nu eenmaal: ‘men kan wel vrij spoedig concluderen, dat de kosten van levenson-
derhoud weinig verschillen tussen stad en platteland, maar dit gemotiveerd bewij-
zen – en dat is toch wel een eerste vereiste! – vraagt cijfermateriaal en studie. Juist 
daaraan ontbreekt het veelzins’. Ondanks dat gebrek is ‘het volstrekt onmogelijk 
te bewijzen dat er geen verschil in kosten van levensonderhoud is te constateren’. 
Maar er is ook bezwaar tegen de gevolgen van de verschillen, die kleiner moeten 
dan zij feitelijk zijn. ‘Stellig zijn er meerdere bezwaren tegen de indeling in vijf 
klassen aan te voeren,’ zo komt het cnv de tegenstanders van de klassenindeling 
wat tegemoet. Het cnv heeft dus begrip voor beide benaderingen en er komt bin-
nen het cnv dan ook een ‘speciale commissie’, die ‘op korte termijn zal werken en 
haar oordeel zal formuleren’.73 Of de commissie haar oordeelt heeft geformuleerd 
is niet te achterhalen. Wel maakt Strijbis  in De Gids en in Evangelie en Maatschap-
pij duidelijk dat het cnv vooral het accent legt op (het verkleinen van) de verschil-
len tussen de klassen, niet op de indeling zelf. Beide artikelen worden geschreven 
naar aanleiding van een Buitengewone Algemene Vergadering op 29 januari 1948. 
Een vergadering waarin het cnv voor het eerst vraagtekens zet bij zijn steun aan 
de geleide loonpolitiek.74 ‘Tot dusver heeft onze vakbeweging de huidige loon- en 
prijspolitiek gesteund’, maar de in oktober 1946 afgekondigde loonstop heeft ‘op 
zijn best geleid tot een stabilisatie der prijzen, zodat de toen reeds bestaande span-
ning tussen lonen en prijzen niet wezenlijk is verminderd’.75 Het ‘tot dusver’ laat 
enige twijfel zien, die in de loop van het jaar groeit. In oktober 1948 maakt Strijbis  
duidelijk wat ‘onze houding tegenover de loon- en prijspolitiek’ is: ‘de Christe-
lijke vakbeweging heeft aan een en ander medegewerkt, maar is van oordeel dat de 
Overheid zich zo spoedig mogelijk van dit terrein moet terugtrekken en de rege-
ling van de arbeidsvoorwaarden dient over te laten aan het bedrijfsleven zelf. On-
getwijfeld zal de Overheid wel een bepaalde taak moeten overhouden, doch het 
bedrijfsleven is in de eerste plaats geroepen bedrijfs- en rechtsregelen vast te stel-
len voor de gehele bedrijfstak en voor alle bedrijfsgenoten’.76 Maar er is verschil 
tussen ‘van oordeel zijn’ en de feitelijke situatie. Het cnv-vertrouwen in de gelei-
de loonpolitiek mag dan scheurtjes vertonen, de dagelijkse praktijk verandert niet. 
Derhalve gaat het debat over de spanning tussen door de overheid gecontroleerde 
prijzen en door de overheid gestuurde lonen onverminderd verder. Op 1 novem-
ber 1948 wordt een aantal subsidies op eerste levensbehoeften verlaagd of afge-
schaft. Deze subsidies spelen een rol in het prijsbeleid, zodat bepaalde primaire le-
vensbehoeften prijstechnisch gezien binnen het distributiesysteem voor iedereen 
toegankelijk zijn. Als compensatie worden de lonen met f1,– per week verhoogd. 
Daarmee wordt – zo schrijft voorzitter Ruppert  in een ruim opgezet Gidsartikel  
– de tegenstelling eigenlijk alleen maar groter. Op grond van de beschikbare cijfers 
moeten we aannemen – zo schrijft hij – dat ‘de f1,– net voldoende is voor gezin-
nen met twee kinderen’. Maar gezinnen met meer kinderen komen er aan te kort. 
Daarom doet de Stichting van de Arbeid ‘al het mogelijke’ om voor grotere gezin-
nen voldoende compensatie te vinden. Ruppert verbindt een waarschuwing aan 
zijn toelichting op de gebeurtenissen: ‘lid-zijn van de Christelijke vakbeweging 
betekent dat men een kerel is. De communisten proberen uit dit Regeringsbesluit 
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180 5  ‘Oorlog en vrede’

munt te slaan en hier dezelfde toestand te verwekken als in Frankrijk.77 Daarom 
“bieden” zij f2,50 in plaats van f1,–. Iedere nuchter denkende arbeider weet ech-
ter, dat zij in werkelijkheid niet anders te bieden hebben dan armoede en ellende. 
En daarom: laat u niet spannen voor hun ellende-karretje’.78

Wat duidelijk wordt, is dat er niet alleen spanning bestaat tussen lonen en prij-
zen, maar ook tussen wat de top van het cnv blijkbaar aanvaardbaar en noodzake-
lijk acht in het kader van sociaal-economisch herstel en de gevoelens in (delen van) 
de samenleving. Zelfstandig en herkenbaar blijven voor de eigen leden én op ver-
antwoorde wijze deelnemen in het overleg op centraal niveau vraagt de nodige le-
nigheid. Ruppert schuwt daarbij de ideologische strijd met ‘de vijand’ – het com-
munisme – zeker niet. Ook hier herkennen we een andere spanning: het cnv is het 
in de grond van de zaak eens met de hoofdlijnen van het kabinetsbeleid, maar zet 
veelvuldig vraagtekens bij de uitvoering daarvan. De arp – waar het cnv zich toch 
mee verbonden voelt binnen de protestants-christelijke zuil – maakt geen deel uit 
van het kabinet. De terughoudendheid in de kritiek zou dan ook niet nodig zijn, 
zoals in de jaren ’30, maar nu zijn het de verbondenheid aan de Stichting van de 
Arbeid en het committent aan de wederopbouw, die scherpe kritiek of anders 
vormgegeven beleidsvoorstellen voorkomen.

5.2.4   Arbeidsmarktbeleid

De Arbeidsbemiddelingswet van 1930 brengt enige ordening op de arbeidsmarkt, 
maar de organisatie van de openbare arbeidsvoorziening blijft onveranderd. Toch 
maakt de enorme werkloosheid in de jaren ’30 duidelijk dat het van belang is, de 
activiteiten van de arbeidsbureaus te centraliseren. Dat gebeurt in september 1940 
wanneer de waarnemend secretaris-generaal van Sociale Zaken de oprichting van 
het Rijksarbeidsbureau aankondigt. Op 1 mei 1941 treedt de nieuwe organisatie 
in werking en gaat bestaan uit 37 Gewestelijke Arbeidsbureaus (gab’s) en 144 bij-
kantoren.79 

Tijdens de oorlogsjaren is het Rijksarbeidsbureau betrokken bij de tewerkstel-
ling van Nederlandse arbeiders in Duitsland. Na de oorlog krijgt het Bureau een 
belangrijke rol in de wederopbouw. Om het functioneren van de arbeidsmarkt in 
de pas te laten lopen met de geleide loonpolitiek wordt het nodig geacht te voorko-
men dat arbeiders te snel – een hoger loon zoekend – van baan veranderen. Daar-
om mogen zij niet zelf ontslag nemen, maar is een vergunning van het arbeidsbu-
reau nodig. De keerzijde daarvan is dat een werkgever een werknemer slechts kan 
ontslaan als hij vergunning heeft gekregen van het arbeidsbureau. Deze bevoegd-
heid is gebaseerd op het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (bba), dat in 
het najaar van 1945 als tijdelijke maatregel wordt genomen. In dat besluit wordt 
overigens ook de betrokkenheid van sociale partners bij de arbeidsbureaus vast-
gelegd. Onder invloed van de bezetter geldt ook voor het Rijksarbeidsbureau het 
‘Führerprinzip’. Als de regering in het najaar van 1944 in Londen besluit om de 
centralisatie van de arbeidsbureaus in stand te laten, wordt ook besloten tot de in-
richting van paritaire Commissies van Advies. Elk arbeidsbureau krijgt zo’n com-
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missie, terwijl op landelijk niveau een Centrale Commissie van Bijstand en Advies 
wordt ingericht – ook paritair samengesteld.

5.3   Sociale zekerheid

5.3.1   De commissies Van Rhijn 

In Londen is door een commissie onder voorzitterschap van mr. A.A. van Rhijn  
en in opdracht van minister Van den Tempel  nagedacht over de inrichting en orga-
nisatie van de sociale zekerheid in de naoorlogse jaren. De Nederlandse regering 
besluit in juli 1943 tot de instelling van deze commissie kort nadat het Beveridge-
plan over de toekomst van de sociale zekerheid in Engeland, is gepresenteerd. Het 
plan van Beveridge en de zijnen past in afspraken tussen Engeland en de Verenig-
de Staten, het Atlantic Charter. In dat Charter wordt in augustus 1941 een aantal 
gedachten geformuleerd om de wereld zekerheid van bestaan en vrijwaring van 
gebrek te bieden. Beveridge ontwerpt een systeem om mensen ‘van de wieg tot 
het graf’ te beschermen.80 Het rapport van Van Rhijn  speelt na de bevrijding een 
belangrijke rol in de Nederlandse discussie.81 In maart 1946 besteedt De Gids uit-
voerig aandacht aan het rapport, dat duidelijk sporen draagt van zijn geografi sche 
herkomst. ‘Haar suggesties [van de commissie-Van Rhijn , ph] omtrent de herzie-
ning onzer sociale verzekering zijn (…) minder afgestemd op hetgeen in ons land 
reeds bestaat, met de bedoeling dat uit te bouwen, dan op de plannen die Enge-
land in dit opzicht, in verband met het bekende plan-Beveridge heeft, althans had’. 
De commissie is met andere woorden de Nederlandse werkelijkheid wat uit het 
oog verloren, maar ondanks dat heeft het cnv wel ‘waardering’ voor het rapport, 
want ook het cnv is ‘van meening dat herziening en uitbreiding op bepaalde pun-
ten noodig is’. Dat geldt met name op het gebied van de ouderdomsverzekering. 
Ondanks de ‘waardering’ is er ook fl inke kritiek, die overigens in eerste instantie 
in de vorm van een vraag wordt verwoord. Van Rhijn  bedoelt ‘niet slechts uitbrei-
ding en technische herziening van onze sociale verzekeringswetgeving’, maar hij 
bedoelt in ‘het voetspoor van het plan-Beveridge een fundamentele verandering 
van richting in  te slaan’. Maar is die fundamentele verandering wel gewenst of no-
dig? Er is veel tot stand gebracht – zo merkt De Gids op – en het kan zeker beter, 
maar ‘de grondslag van deze sociale verzekering is de arbeidsovereenkomst’. Van 
Rhijn  wil ‘van arbeidersverzekering naar volksverzekering’ en dat is een funda-
mentele koerswijziging.82 Daarnaast wil hij van verzekering naar verzorging, dat 
wil zeggen dat de relatie tussen premiebetaling en het ontvangen van een uitke-
ring wordt losgelaten. Daar voelt het cnv helemaal niets voor, want ‘waarom zal 
ik mij inspannen, de Staat zal dat wel doen. Maar dat is niet de taak van de Staat. 
Hij moet juist meewerken, dat het verantwoordelijkheidsbesef wordt versterkt,’ 
schrijft Fuykschot  als hij uitlegt waarom het cnv niet voor ‘verzorging’ voelt.83 

Reageert het cnv in eerste instantie door het beantwoorden van een zelfgestel-
de vraag, in reactie op een nota van de Stichting van de Arbeid, wordt een andere, 
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scherpere toon gekozen. Eerst wordt in De Gids uit de nota geciteerd: ‘aan het sy-
steem van sociale verzorging ligt de gedachte ten grondslag, dat het de plicht is van 
de Staat in ruil voor de arbeidsprestaties van de bevolking de zorg voor alle sociale 
nooden op zich te nemen. Dit is de sociale idee, die zich in het nationaal-socialis-
tische Duitschland heeft ontwikkeld. Allen hebben volgens deze sociale idee den 
plicht tot arbeid tegenover den Staat. De staat waarborgt daartegenover den wel-
stand der arbeiders en in het bijzonder in tijden van nood. Het is de gedachte van 
het geborgen zijn in eigen volk’. Vervolgens maakt De Gids zijn lezers duidelijk 
hoe die passage moet worden begrepen: ‘deze nationaal-socialistische opvatting 
van sociale voorzorg wordt door de nota principieel verworpen. Naar onze mee-
ning volkomen terecht. Op deze wijze wordt de weg voorbereid voor staatssla-
vernij’.84 Zo kort na de Duitse bezetting een nogal hardhandige redenering, waar-
uit duidelijk wordt dat het cnv van plan is zich stevig op te stellen in het debat 
over verzekeren of verzorgen.

Waar het cnv meer begrip voor opbrengt is een koerswijziging rond de uitvoe-
ring, want die grijpt ‘klaarblijkelijk terug naar de gedachte die Talma  heeft wil-
len verwezenlijken met zijn Radenwet’. Toch bevordert de invulling van de ver-
anderde uitvoering het ‘zelf doen’ niet en dat is een centrale gedachte binnen de 
christelijke vakbeweging.

In mei 1946 publiceert de Stichting van de Arbeid een nota, die gezien kan wor-
den als antwoord op het Londense rapport van de commissie-Van Rhijn . In haar 
nota maakt de Stichting onderscheid tussen werknemersverzekeringen en volks-
verzekeringen. De werknemersverzekeringen moeten worden uitgevoerd door 
bedrijfsverenigingen, terwijl de overheid verantwoordelijk wordt voor de uitvoe-
ring van de volksverzekeringen. In september 1945 roept de minister van Sociale 
Zaken, W. Drees (pvda),  een tweede, ambtelijke commissie-Van Rhijn  in het le-
ven. De gedachten in die commissie wijken af van het Stichtingsrapport. Om de 
verschillen van inzicht te overbruggen besluit Drees  in juni 1947 om een nieuwe 
commissie in te stellen. Ook deze staat onder voorzitterschap van Van Rhijn , 
maar naast ambtenaren hebben ook werkgevers en werknemers zitting.85 Fuyk-
schot  vertegenwoordigt het cnv.

In maart 1948 rapporteert deze ‘Gemengde Commissie-Van Rhijn ’. Dit rapport 
neemt de zienswijze van de Stichting in zijn kern over: werknemersverzekeringen 
uitgevoerd door bedrijfsverenigingen onder toezicht van overheid in de vorm van 
de Centrale Sociale Verzekeringsraad. Deze Raad bestaat uit werkgevers, werk-
nemers en overheidsvertegenwoordigers, ieder eenderde deel van de leden. De 
volksverzekeringen worden uitgevoerd door de overheid. 

Het rapport wordt in cnv-kring grondig bestudeerd en die studie krijgt een 
afronding in een Bijzondere Algemene Vergadering op 3 februari 1949. Ormel  
verwoordt de cnv-opvattingen: ‘De inleider constateert met voldoening dat het 
rapport (…) de verzekeringsgedachte aanvaardt. Maar het is wel de vraag of zelf-
standigen onder de zelfde verzekeringen moeten vallen als de arbeiders. Welis-
waar behoort het niet “tot de taak van de arbeidersvakbeweging, om zich over 
deze materie uit te spreken”, maar uit Ormels betoog blijkt dat het cnv er weinig 
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voor voelt ‘de grens tussen loonarbeiders en zelfstandigen uit te wissen’. Het ligt 
in de rede dat Ormel  stil staat bij de uitvoeringsorganisatie. Hij verzet zich funda-
menteel tegen de samenstelling van de Centrale Sociale Verzekeringsraad. De ba-
sisgedachte is dat het bedrijfsleven uitvoert en de overheid toezicht houdt. Maar 
‘hoe kan de Overheid haar verantwoordelijkheid dragen in een lichaam, waarin 
zij een minderheid vormt tegenover het bedrijfsleven? Hier is een vermenging van 
taken en bevoegdheden, die slechts tot schade zowel van de Overheid als van het 
bedrijfsleven kan strekken’. Ormel  maakt ook bezwaar tegen de voorstellen rond 
de uitvoering van de administratie. Het rapport van de gemengde commissie wil 
de administratieve uitvoering opgedragen zien aan een Centraal Administratie-
kantoor, maar daar voelt Ormel  niets voor. ‘Beleid en uitvoering dienen niet ge-
scheiden te worden zodat als regel de bedrijfsvereniging haar eigen administratie 
dient te voeren’.86

Het cnv reageert op het rapport en doet dat niet als enige. ‘Toen zij zich alle 
hadden uitgesproken, bleek er van het in de gemende commissie bereikt compro-
mis niet veel te zijn overgebleven’, zo wordt in het 23ste Verslag van het cnv nuch-
ter geconstateerd.87 Ondanks dat neemt minister A.M. Joekes (pvda)  het advies 
van de commissie toch over en vraagt Van Rhijn  en de zijnen om het rapport uit te 
werken in een wetsontwerp. Dat werk vlot niet erg, want ook al wordt het rapport 
als uitgangspunt genomen, de verschillen van mening blijven op de achtergrond 
een rol spelen. Toch leidt deze arbeid tot de Organisatiewet Sociale Verzekering, 
die in 1950 bij het parlement wordt ingediend.88

5.3.2   De Noodwet Ouderdomsvoorziening

Het treffen van een regeling om ouderen een inkomen te bieden na hun arbeid-
zame leven is een van de prioriteiten in de jaren direct na de oorlog. In zijn eerste 
urgentieprogram vraag het cnv nadrukkelijk om een verbetering van de bestaande 
Invaliditeits- en Ouderdomswet. Maar dat is op zich onvoldoende: ‘met kracht 
zal moeten worden gestuurd in de richting van het tot stand komen van bedrijfs-
pensioenfondsen’.89

Het cnv pleit voor aanpassing van de wetgeving, maar Drees  wil verder gaan 
dan de mogelijkheden die de bestaande wetgeving hem biedt. Hij streeft naar 
een regeling voor zowel arbeiders als kleine zelfstandigen, die het midden moet 
houden tussen een verzekeringssysteem en een omslagstelsel. Omdat die nieuwe 
aanpak te veel tijd kost en er directe nood gelenigd moet worden – door de geld-
ontwaarding zijn de ouderdoms- en invaliditeitsuitkeringen wel erg schamel ge-
worden – komt hij met een noodwet. Een wet die feitelijk een staatspensioen in-
houdt.90 Op 27 november 1946 stuurt Drees  het voorontwerp van wet ‘Noodwet 
Oudersdomsvoorziening’ naar het parlement. Iedere mannelijke ingezetene én ie-
dere alleenstaande vrouw van 65 jaar of ouder die geen ander inkomen ontvangt, 
zal een uitkering ontvangen. Inkomen uit bedrijfspensioen wordt gekort op de 
uitkering net als andere inkomsten. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van 
de gemeente waarin de uitkeringstrekker woont. Er komen drie klassen. 
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184 5  ‘Oorlog en vrede’

De regeling staat op gespannen voet met de verzekeringsgedachte, zo merkt de 
minister in zijn toelichting op. Bij een verzekering krijgt iedereen die premie be-
taalt een uitkering ongeacht de andere inkomsten. Dat is bij deze regeling niet het 
geval, want er wordt nadrukkelijk rekening gehouden met andere inkomsten. De 
minister verdedigt zich met een verwijzing naar de schatkist, die er nogal leeg bij-
staat. Ook wijst hij op het feit dat in zijn voorstel alle bejaarden in aanmerking 
komen voor een uitkering. Bij de defi nitieve regeling – zo zegt hij toe – zal de 
verzekeringsgedachte in ere worden hersteld. Er is maatschappelijke waardering 
voor het feit dat de minister een ontwerp van wet tot stand heeft gebracht, maar 
het cnv is minder enthousiast. Het cnv twijfelt aan de waarde van de sociaal-de-
mocratische toezegging: ‘het zal zaak zijn, dat de vakbeweging van werkgevers en 
werknemers nauwlettend toeziet, dat in de toekomst de sociale verzekering in ere 
wordt hersteld’.91 Bovendien meent zij dat de wet in strijd is met een belangrijk 
uitgangspunt van Talma , namelijk dat de arbeider ook na zijn pensioen moet kun-
nen leven van zijn (uitgestelde en gespaarde) loon.92 ‘Thans is de Minister geko-
men met een noodvoorziening, waartegen van onze zijde wel ernstige bezwaren 
bestaan. Naar onze overtuiging moeten onze arbeiders niet vallen onder een rege-
ling, welke op bedenkelijke wijze gaat in de richting van armenzorg, van Staatswe-
ge uitgeoefend. Dat is den arbeider onwaardig’. Daarbij komt dat de noodregeling 
afl eidt van waar het echt om gaat: het tot stand brengen van bedrijfspensioenfond-
sen gebaseerd op de verzekeringsgedachte.93 Het cnv verwoordt zijn bezwaren te-
gen de wet in een adres aan de Tweede Kamer. Een leidende gedachte in de brief 
is het feit dat ‘het onderhavige ontwerp van wet de arbeiders echter geen recht 
biedt, doch slechts een gunst’. Er is  – zo betoogt de vakcentrale –  geen enkele re-
den om een noodvoorziening te treffen: als de renten volgens de Invaliditeits- en 
Ouderdomswet ‘belangrijk’ worden verhoogd is het probleem voor dit moment 
opgelost. Het cnv wijst ook op de gevaren van het tijdelijk karakter: ‘vooreerst 
heeft niets een langere levensduur dan hetgeen als tijdelijk is bedoeld. In de twee-
de plaats zal gedurende deze ‘overgangstijd’ een zóó zwaren slag worden toe-
gebracht èn aan het verantwoordelijkheidsbesef der desbetreffende arbeiders èn 
aan de ontwikkeling der bedrijfspensioenfondsen, dat deze als tijdelijk bedoelde 
maatregel blijvende nadeelen ten gevolge zal hebben’.94

De kritiek van het cnv maakt echter geen indruk en de Kamer aanvaardt de Nood-
wet. Op 1 oktober 1947 wordt de wet, die Drees  de bijnaam ‘Vadertje’ zal geven, 
van kracht. Het cnv heeft wel gelijk gekregen dat iets tijdelijks een blijvend karakter 
lijkt te krijgen: de Algemene ouderdomswet wordt pas in 1957 ingevoerd.

5.3.3   De werkloosheidsverzekering

De manier waarop in Nederland de werkloosheidsverzekering is geregeld stamt 
feitelijk nog uit de Eerste Wereldoorlog. Ondanks het aandringen van allerlei kan-
ten om tot een wettelijke regeling te komen, is dat in de vooroorlogse jaren niet 
gelukt. De herinnering aan de omvangrijke en vaak uitzichtloze werkloosheid in 
de jaren ’30 leidt ertoe dat de wettelijke regeling hoge prioriteit krijgt. Op 22 ja-
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nuari 1948 bieden de minister van Sociale Zaken, W. Drees , en de minister van Fi-
nanciën, P. Lieftinck (pvda),95 een ontwerp van wet aan ‘tot verplichte verzekering 
van werknemers tegen geldelijke gevolgen van onvrijwillige werkloosheid’. Is de 
vooroorlogse regeling nog gebaseerd op een vrijwillige verzekering, de nieuwe re-
geling krijgt een verplichtend karakter. Dat vormt de basis voor een belangrijke 
vraag: wie gaat de premie betalen? Er zijn drie mogelijkheden: werknemers beta-
len zelf, de werkgevers betalen (mee) of de overheid betaalt de rekening. Voor de 
oorlog wordt de werkloosheidsverzekering vooral uitgevoerd door vakbonden en 
dus ligt ook nu de vraag naar de verantwoordelijkheid voor de uitvoering voor de 
hand. De werkgevers claimen betrokkenheid, zeker als zij (een deel van) de pre-
mie moeten betalen. De aanloop naar de behandeling in de Tweede Kamer is niet 
echt overzichtelijk, maar uiteindelijk vinden partijen elkaar. Er komt een wacht-
geldregeling, die betaald wordt door werkgevers en werknemers samen. Die rege-
ling maakt duidelijk dat net ontslagen werknemers nog tot het arbeidspotentieel 
van de bedrijfstak kunnen worden gerekend. De wachtgeldregeling wordt ge-
volgd door een werkloosheidsregeling, die wordt betaald door werkgevers, werk-
nemers en de overheid samen.

Een belangrijk probleem vormt – het past in de brede discussie over de organisa-
tie van de sociale zekerheid – de vraag wie verantwoordelijk wordt voor de uitvoe-
ring. De opvolger van Drees  – Joekes   – gaat ervan uit dat de wachtgeldregeling in 
de eerste plaats een verantwoordelijkheid is voor werkgevers en werknemers, waar-
bij de overheid zich beperkt tot het houden van toezicht. Bij de uitvoering van de 
werkloosheidswet kan het georganiseerde bedrijfsleven een rol spelen, maar hier is 
de positie van de overheid van groter gewicht. In de voorstellen van Joekes  worden 
de opgebrachte premies beheerd in het Algemeen Werkloosheidsfonds, dat wordt 
bestuurd door werkgevers, werknemers en de overheid, die ook de voorzitter be-
noemt. Het regent – zoals bijna gebruikelijk lijkt – ook op dit onderdeel kritiek. 

‘Onze vertegenwoordiger, die op principiële en psychologische overwegingen het 
standpunt van medebetalen had bepleit (…), had reeds dadelijk betoogd, dat dit 
slechts zou kunnen als door middel van looncorrectie (…) wijziging in de lonen 
werd gebracht’.96 Deze kritiek vormt een belangrijk onderdeel van een uitvoe-
rig commentaar dat het cnv na een eendaagse studieconferentie aan de Tweede 
Kamer stuurt. Een ander punt is dat het cnv – overigens niet als enige – bezwaar 
maakt tegen de verschillende uitkeringen die de wet bevat. Zo ontvangt een kost-
winner eerst 80% en na het wachtgeld 70% van het wettelijk dagloon, terwijl een 
ongehuwde werknemer uiteindelijk een uitkering van 60% ontvangt. Ook maakt 
het cnv bezwaar tegen het feit dat het niet de uitvoerende bedrijfsvereniging is die 
de uitkering toekent, maar dat die toekenning door het arbeidsbureau gebeurt. 
Het pleidooi past bij de manier van denken binnen de christelijke vakbeweging: 
in de bedrijfsvereniging zijn het immers werkgevers en werknemers, die de beslis-
singen nemen. Bij de arbeidsbureaus is het de overheid.97 Dat pleidooi past bij de 
zienswijze van het Verbond op de inrichting van de samenleving, waarin niet de 
overheid alles bepalend is, maar waarin het maatschappelijk middenveld zijn ver-
antwoordelijkheid neemt.
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In de loop van de behandeling van het wetsontwerp worden enkele malen wijzi-
gingen aangebracht. Zo wordt het toekennen van de uitkering inderdaad een taak 
van de bedrijfsvereniging, maar de hoogte van uitkering blijft ongewijzigd. Ook 
met betrekking tot de looncompensatie houdt de minister zijn poot stijf en het 
geldende loon- en prijsbeleid wordt niet versoepeld.

Op 30 juni 1949 vindt de stemming over het wetsontwerp in de Tweede Kamer 
plaats. cpn Kamerlid H. Gortzak legt een stemverklaring af. De cpn zal tegen de 
wet stemmen. Hij verklaart dat de cpn meent dat de werknemers geen premie be-
hoeven te betalen. ‘Evenmin staat vast dat er aan de werknemer een compensatie 
zal worden gegeven voor de premie (…) Wij staan met het cnv op het door deze 
organisatie blijkens een aan de Kamer gerichte nota ingenomen standpunt, dat dit 
wetsontwerp slechts dan kan worden ingevoerd, als tegelijkertijd zodanige loon-
correcties plaatsvinden, die de krachtens de wet verzekerenden in staat stellen de 
premie daarvoor te betalen’.98 Een opvallende stemverklaring, want cnv en cpn 
zijn – zacht gezegd – niet eensgeestes.

Hoewel het cnv bezwaren heeft tegen het wetsontwerp concludeert het – na-
dat de wet is aangenomen – dat ‘door deze wet een stukje sociale zekerheid zal 
worden verkregen, dat voor de arbeiders van geweldige betekenis is’.99 Blijkbaar 
meent het cnv dat de wet in de grond van de zaak een verbetering is, zeker nu op 
sommige punten verbeteringen in lijn met cnv-wensen zijn aangebracht.

5.3.4   Ziekenfondsraad

Drees  bedoelt ook op het gebied van de ziektekostenverzekering regelend op te tre-
den. Hij wil de ziekenfondsen een wettelijke basis verschaffen. Daartoe wil hij een 
ziekenfondsraad installeren, waarin betrokken partijen met elkaar kunnen overleg-
gen en hem (Drees ) kunnen adviseren over een ziekenfondswet. Het idee om een 
ziekenfondsraad te vormen is al voor de oorlog ontstaan, maar Romme  noch Van 
den Tempel  zijn ertoe gekomen om het idee in praktische wetgeving om te zetten. 
Ook de vooroorlogse pogingen om enige orde te scheppen in het onoverzichtelijk 
geheel dat de ziekenfondsen vormen, mislukken als gevolg van tal van menings- en 
belangenverschillen. De Duitse bezetter trekt zich van deze verschillen weinig aan 
en treft het zogenoemde Ziekenfondsbesluit. Dit besluit brengt alle ziekenfondsen 
onder staatstoezicht en bepaalt verder dat alle werknemers verplicht verzekerd zijn, 
dat de premie inkomensafhankelijk is en dat deze door werkgever en werknemer 
moeten worden betaald. Vooral het feit dat de ziekenfondsen onder staatstoezicht 
worden gebracht, kan op weinig maatschappelijke instemming rekenen. De Duit-
sers hoeven zich daar als bezetters weinig van aan te trekken. 

Het cnv kan wel leven met het Ziekenfondsbesluit, maar heeft bezwaar tegen 
het feit dat het toezicht op de ziekenfondsen in handen werd gelegd van de ‘Com-
missaris, belast met het toezicht op de ziekenfondsen’.100 Drees  heeft hetzelfde 
bezwaar tegen dit ‘Führerprinzip’ en hij stelt een voorlopige ziekenfondsraad in, 
die de ‘Commissaris’ vervangt en hem moet adviseren over de inrichting van een 
ziekenfondswet (1948).
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Als eerste stap op weg naar een ordelijke regeling dient het kabinet-Beel  dan 
ook een wet in die een ziekenfondsraad in het leven roept. Een van de taken van 
de Ziekenfondsraad is het houden van toezicht op het beleid en het fi nancieel be-
heer van de fondsen. Daarmee neemt de Ziekenfondsraad de taak van toezicht-
houdende overheid over. Overigens is de Ziekenfondsraad wel verantwoording 
verschuldigd aan de minister. De Raad gaat uit 36 leden bestaan, waarbij werkge-
vers en werknemers elk 7 zetels krijgen. Eerst Fuykschot  en later Ormel  vertegen-
woordigen het cnv in die Raad.

Het debat over de rol van de overheid in het ziektekostenstelsel past in de bre-
dere discussie over de rol van de overheid in de sociale zekerheid. Voorshands is 
duidelijk dat er een breed maatschappelijk draagvlak is om de overheid niet te be-
trekken bij de gezondheidszorg.

De instelling van de Ziekenfondsraad is bedoeld als opstap naar een wettelij-
ke regeling van de ziekenfondsen. Dat blijkt minder eenvoudig dan het tot stand 
brengen van de Ziekenfondsraad. Feitelijk blijft het Ziekenfondsbesluit uit 1941 
tot 1966 van kracht.101

5.3.5   Tewerkstelling

De werkloosheid in de jaren ’30 en de opkomst van het nationaal-socialisme in 
Duitsland zijn oorzaken van het debat over de tewerkstelling van Nederlandse, 
werkloze arbeiders in Duitsland. Het cnv ziet daarin – net als de Nederlandse re-
gering – geen bezwaar, zij het dat minister Van den Tempel  tewerkstelling in Duits-
land na het uitbreken van de oorlog niet langer als passende arbeid beschouwt.

De bezetting van Nederland door de Duitsers in mei 1940 verandert de situatie. 
De Nederlandse economie – en daarmee de arbeidsmarkt – moeten worden inge-
schakeld bij de Duitse oorlogsindustrie. 

Binnen het cnv ontstaat in mei 1940 een discussie over de inzet van Nederlandse 
arbeiders in Duitsland.102 Theoretisch is die vraag niet moeilijk te beantwoorden, 
maar de praktijk is anders. Waar moeten de duizenden arbeiders, die in Duitsland 
werken naar toe? En als er in eigen land geen werk is, wat dan? De vakcentrales 
overleggen met de overheid en komen tot de gezamenlijke conclusie dat er eigen-
lijk geen bezwaren zijn tegen tewerkstelling in Duitsland mits dat op vrijwillige 
basis gebeurt en niet rechtstreeks bijdraagt aan de Duitse oorlogsinspanningen. 
In De Gids van 4 juli 1940 worden de richtlijnen voor tewerkstelling in Duitsland 
opgenomen, maar de leden van het cnv volgen hun bestuurders niet. De belang-
stelling om ‘in den vreemde’ aan de slag te gaan is gering. Angst voor bombarde-
menten, slechte arbeidsomstandigheden en afkeer van het nazidom spelen daar-
bij een rol. De Duitsers besluiten daarop over te gaan tot enige dwang. De eerder 
toegezegde vrijwilligheid wordt ingetrokken. Daarop staakt het cnv zijn positieve 
berichtgeving over werken in Duitsland.

Tewerkstelling in Duitsland vormt in de jaren voor 1940 een onderdeel van de 
strijd tegen de omvangrijke werkloosheid. De arbeidsmarktsituatie na afl oop van 
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188 5  ‘Oorlog en vrede’

de oorlog is heel anders. Weliswaar is er nog er nog sprake van bescheiden werk-
loosheid, maar de markt wordt eerder door krapte gekenmerkt. In september 
1945 constateert Drees  in een radiotoespraak een groot tekort aan vrouwelijke ar-
beidskrachten.103 De noodzaak om aanvullende werken uit te voeren is dan ook 
geringer dan in de jaren ’30.

Eind 1944 wordt door het Militair Gezag in het zuiden van het land de Dienst 
Uitvoering Werken (duw) opgericht, die de als slecht bekend staande Rijksdienst 
voor de Uitvoering van Werken moet vervangen. De omstandigheden en voor-
waarden waaronder mensen in de duw aan de slag gaan, zijn beter dan bij de 
Rijksdienst. De duw bouwt voort op bepaalde gedachten uit het plan-Westhoff: 
het gaat bij de tewerkstelling niet om werkverschaffi ng, maar om het verrichten 
van relevante, productieve arbeid. Daar hoort in de ogen van het cnv dan ook een 
normaal loon bij, maar al spoedig komt de vraag aan de orde ‘op welke wijze het 
normale loon moest worden vastgesteld’.104 In de praktijk blijkt dat in de sfeer van 
de civiel-technische werken een loon wordt betaald dat lager ligt dan bij vergelijk-
bare (bouw)activiteiten. De loonstelling in de cultuur-technische sfeer leidt ertoe 
dat mensen de landbouw ontvluchten.105 Eind 1946 wordt een regeling bereikt, die 
als ‘een belangrijke verbetering’ wordt getypeerd. 

Er wordt een nieuw element geïntroduceerd in het uitvoeren van werken. Naast 
de werken voor ‘volwaardige bonafi de arbeiders bestaat een trainingsregeling, 
(…) waarin de bonafi de arbeiders kunnen worden opgenomen, die nog niet de 
normale prestatie (…) kunnen leveren.106 

De betekenis van de duw neemt in samenhang met het economisch herstel en 
de wederopbouw af. De arbeidsmarkt kan in de grond van de zaak iedereen werk 
verschaffen. Binnen het cnv blijft er aandacht voor concrete problemen, maar 
blijkbaar daalt de belangstelling daarvoor ook, getuige het feit dat in het 23ste Ver-
slag met geen woord over de duw wordt gerept.

5.4   Medezeggenschap

5.4.1   Organisatie-Woltersom107

De discussies over de sociaal-economische ordening worden door de bezetting 
van ons land stellig beïnvloed. De Nederlandse Unie108 onder leiding van J.E. de 
Quay  ontwikkelt eigen ideeën, waarin de rol van het parlement op sociaal-eco-
nomisch gebied wordt teruggedrongen ten gunste van zogenoemde vakunies, die 
zouden bestaan uit werkgevers, arbeiders, boeren en middenstanders. Deze vaku-
nies moeten in de visie van de Unie publiekrechtelijke bevoegdheden krijgen. De 
anti-parlementaire houding, die doorklinkt in de visie van de Unie en veroorzaakt 
wordt door de ervaringen in de jaren ’30, is een nieuw element in de discussies 
en wordt – zo lijkt het – mogelijk gemaakt door de bijzondere omstandigheden, 
waarin de ideeën worden geboren.

Niet alleen de Unie doet voorstellen. Ook het rkwv – dat al jarenlang pleit 
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voor publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie – ziet kansen en rkwv-voorzitter A.C. 
de Bruijn  doet in de zomer van 1940 een reeks concrete voorstellen. Ook hierin 
klinkt een zekere anti-parlementaire houding door. 

Het cnv – dat onder leiding van Amelink  al vanaf 1920 nadenkt over en pleit 
voor publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie – maakt geen gebruik van het veran-
derende klimaat. Eigen voorstellen worden pas in een latere fase ontwikkeld. Wel 
reageert het cnv opvallend positief op een Duits initiatief: de Organisatie-Wol-
tersom. 

Het Nederlandse bedrijfsleven moet in de visie van de Duitsers gaan bijdra-
gen aan de oorlogsinspanningen. Daarom moet het Nederlandse bedrijfsleven 
op ongeveer dezelfde manier worden georganiseerd als het Duitse. Om dat voor 
elkaar te krijgen richten de bezetters de Organisatie Commissie op. Deze com-
missie staat onder voorzitterschap van de Rotterdamse bankier H.L. Woltersom 
en wordt in de wandelgangen dan ook de Organisatie-Woltersom genoemd. De 
commissie, die bestaat uit door de Duitsers benoemde ondernemers, heeft tot taak 
plannen te ontwikkelen om tot een soort bedrijfsorganisatie te komen. In novem-
ber 1940 schrijft Amelink  een reactie in De Gids op het ontstaan en de eerste da-
den van de Organisatie-Woltersom. Hij juicht het doel van de activiteiten – de 
planmatige ordening van de economie – toe. En hij maakt – en dat mag opvallend 
worden genoemd – geen bezwaar tegen de structuur, die werkgevers- en werkne-
mersorganisaties buitensluit. Naar de overwegingen van Amelink  om zo te rea-
geren valt slechts te raden. Juist hij kent de overwegingen rond de publiekrechte-
lijke bedrijfsorganisatie binnen het cnv en de Organisatie-Woltersom is daar op 
een aantal belangrijke punten fundamenteel mee in strijd. En juist Amelink  waar-
schuwt al in het begin van de jaren ’30 tegen ontwikkelingen in Duitsland. De wel-
willende benadering van de Organisatie is slechts van korte duur. Uit nadere pu-
blicaties blijkt duidelijk dat het cnv anders oordeelt dan Amelink : het stelsel van 
Woltersom negeert de historische ontwikkeling en is alleen daarom al onjuist.

Overigens: de Organisatie-Woltersom – ‘deze on-Nederlandsche eenheids-
dwangorganisatie’ – mag dan wel een door de Duitsers gestimuleerde organisa-
tie van het bedrijfsleven zijn, dat wil niet zeggen dat de organisatie na de oorlog 
wordt opgeheven. Dat gebeurt pas in 1955 als de publiekrechtelijke bedrijfsorga-
nisatie bij wet is geregeld en in uitvoering is genomen. De voornaamste reden om 
de organisatie niet op te heffen is dat de overheid beseft toegang tot het bedrijfsle-
ven van node te hebben om de wederopbouw vorm te geven. Er komt nieuwe re-
gelgeving over de ordening van de economie, maar die is niet direct gereed.109 

5.4.2   De Richtlijnen

Een belangrijke vraag tijdens de oorlog is hoe het nà de oorlog verder moet. Daar-
over wordt in de cnv Binnencontactgroep al in 1941 nagedacht, want – zo veron-
derstelt men – de oorlog zal niet lang duren. Fuykschot  krijgt de opdracht een nota 
te schrijven over de toekomst van de economische ordening, want de contactgroep 
beschouwt dat als een van de belangrijkste thema’s voor de naoorlogse jaren. Het li-

 5.4  Medezeggenschap 189

156-209•Hazenbosch H05.indd   189156-209•Hazenbosch H05.indd   189 08-04-2009   22:34:5608-04-2009   22:34:56



190 5  ‘Oorlog en vrede’

beraal-economische systeem, dat voor 
de oorlog het beleid bepaalde, is ach-
terhaald, een crisis zoals in de jaren ’30 
moet koste wat het kost in de toekomst 
worden vermeden.

Fuykschot  presenteert zijn nota in 
oktober 1941. Op een aantal belang-
rijke punten wijkt hij af van de tot dan 
gangbare gedachten binnen de christe-
lijke vakbeweging. In de eerste plaats 
bepleit hij het loslaten van de gedachte, 
waarin de publiekrechtelijke bedrijfs-
organisatie vanuit de samenleving zelf 
moet groeien. Onwillende werkge-
vers mogen niet langer als spelbrekers 
kunnen optreden. In de tweede plaats 
bepleit hij een blijvende rol voor de 
overheid. De overheid moet een plaats 
krijgen in het nationale toporgaan en 
in de bedrijfstaksorganen.

Ruppert – een goede leerling van 
Amelink  en Gerbrandy  – voelt niets 

voor deze veranderingen. Vooral de door Fuykschot  toegekende rol van de over-
heid past in zijn zienswijze niet in het cnv-beleid. In Rupperts beleving houdt 
Fuykschot  in een volgende versie van zijn nota te weinig rekening met Rupperts 
bezwaren en dat brengt hem ertoe zelf een nota te schrijven. Op 27 oktober 1941 
zendt hij dit document aan de andere leden van de Binnencontactgroep. Ruppert 
kiest als uitgangpunt de gedachte van de soevereiniteit in eigen kring. Bedrijfs-
takken zijn – in de visie van Ruppert – soevereine gemeenschappen van alleen de 
bedrijfsgenoten: werkgevers en werknemers. Er is derhalve geen plaats voor de 
overheid, laat staan dat bedrijfstaksorganen een verlengstuk van de overheid zijn. 
Als verantwoordelijke voor het algemeen belang kan de overheid wel deelnemen 
in het nationale toporgaan, dat Ruppert in navolging van Fuykschot  de Nationale 
Corporatieve Raad (ncr) noemt.

Ook Rupperts nota wordt in de Binnencontactgroep besproken en deze vraagt 
beide auteurs tot overeenstemming te komen. Beide mannen, die doorgaans goed 
met elkaar overweg kunnen, slagen op korte termijn en op 4 november al verzen-
den zij hun compromistekst. Een week later, op 10 november, stemt de commis-
sie in met het compromis. Fuykschot  zal het voorstel verder uitwerken. Voordat 
hij zich echter aan zijn arbeid zet vraagt hij om advies aan twee bevriende werkge-
versjuristen. En dat advies leidt tot een merkwaardige situatie. In Fuykschot  eer-
ste ontwerp ruimde hij een stevige plaats in voor de overheid, nu kiest hij de an-
dere zijde van het spectrum: de overheid, de staat, de politiek moet zich buiten de 
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie houden. Deze anti-parlementaire houding 
– die in deze discussie, zoals wij eerder zagen, niet vreemd is – kan niet rekenen op 

Afb. 14   M. Ruppert.
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steun van Ruppert. Hij is van opvatting dat in een democratie het laatste woord 
altijd aan het parlement is – ook in sociaal-economische aangelegenheden.

Dan valt de discussie stil. Op 4 mei 1942 worden Fuykschot  en andere cnv-
 bestuurders gearresteerd en als gijzelaar opgesloten. Door het wegvallen van de 
gesprekspartners wordt een gesprek altijd al bemoeilijkt en wellicht speelt het 
wegzakken van de optimistische kijk op de duur van de oorlog een rol. Hoe het 
ook zij, begin 1943 wordt de draad van het debat weer opgepakt. En dat is nodig 
ook, want Stapelkamp , die in januari 1943 wordt vrijgelaten, merkt in gesprekken 
met werknemers en werkgevers dat ook in die gezamenlijkheid wordt nagedacht 
over de naoorlogse situatie. Ruppert krijgt dan ook de opdracht om een defi nitie-
ve tekst te schrijven op grond waarvan het cnv kan deelnemen aan de gezamenlij-
ke gesprekken. Kort daarop – waarschijnlijk in februari 1943 – komen zijn Richt-
lijnen voor de bedrijfsorganisatie gereed.

De Richtlijnen baseren zich – het kan geen verrassing zijn – op de gedachte van 
de soevereiniteit in eigen kring, waarbij de overheid slechts een ondersteunende 
en aanvullende rol speelt. De overheid moet de soevereiniteit garanderen en mag 
slechts ingrijpen als de bedrijfskringen in gebreke blijven of met elkaar in confl ict 
komen. De Richtlijnen maken duidelijk dat vrije vakorganisaties van werkgevers 
en werknemers essentieel zijn voor een goede organisatie van het sociaal-econo-
misch leven. De gedachte dat de ordening van het sociaal-economische leven het 
bestaan van vakbonden overbodig maakt, is niet aan het cnv besteed. Werkgevers- 
en werknemersorganisaties vormen juist de spil van het geheel. Deze organisaties 
benoemen de leden van de bedrijfsorganen en de Nationale Corporatieve Raad. 
De Richtlijnen sluiten nauw aan op de bestaande zuilen: het aantal deelnemende 
organisaties kan worden beperkt tot drie aan elke ‘zijde’: een rooms-katholieke, 
een protestantse en een neutrale organisatie.

In elke bedrijfstak komt een paritair bestuur, waarbij het voorzitterschap jaar-
lijks wisselt tussen een werkgevers- en een werknemersvoorzitter. Desgewenst 
kan een bedrijfsraad een sociale en een economische sectie vormen. De eerste 
moet paritair zijn, de tweede mag paritair zijn. Dat vormt een inperking van abso-
lute medezeggenschap op economisch vlak, maar de Richtlijnen maken wel dui-
delijk dat elke beslissing die van invloed is op de werknemers in de bedrijfsraad 
zelf moet worden genomen.

De Richtlijnen noemen vier taken voor de bedrijfsorganen: ‘verordenen (wet-
gevend), uitvoeren (administratief en controlerend), rechtspreken (disciplinaire 
rechtspraak) en vertegenwoordingen (in het overleg met andere bedrijfstakken, 
den Nationalen Corporatieven Raad en de Overheid)’.110

De Nationale Corporatieve Raad (ncr) zal in de visie van het cnv gaan bestaan 
uit 45 leden: 15 werkgevers, 15 werknemers en 15 leden benoemd door de over-
heid. Als taken van de ncr noemen de Richtlijnen ten eerste de coördinatie van 
het toezicht houden op de bedrijfsraden. Voorts het gevraagd en ongevraagd advi-
seren van de overheid en in geval van wetgeving moet de overheid verplicht wor-
den de ncr om advies te vragen. Daarbij maken de Richtlijnen duidelijk dat het 
om advies gaat: het parlement blijft beslissen. ‘Een ncr moge dan de volksverte-
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genwoordiging in geen enkel opzicht overbodig maken, hij kan haar wel van een 
groot deel der werkzaamheden, die zij tot op heden verrichtte, ontlasten’.111

De Richtlijnen voor de bedrijfsorganisatie worden in ruime kring verspreid, 
waarbij Stapelkamp  een aantal vooraanstaanden om een reactie vraagt. Zo ook aan 
H. Dooyeweerd  met wie Amelink  in de jaren ’20 de degens al eens kruiste over de 
sociaal-economische ordening. Een discussie die in verband met de lieve vrede in 
protestants-christelijke kring en met het oog op de Kamerverkiezingen van 1927 
tot een einde is gebracht. In de grond van de zaak herhaalt de discussie zich. Aan 
cnv zijde treedt evenwel niet Amelink , maar Ruppert op.

De kern van Dooyeweerds kritiek richt zich op twee aspecten: hij stelt dat een 
bedrijfstak geen eigen in de Schepping gegeven soevereine kring is; ondernemin-
gen zijn dat wel. Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie vloeit dan ook niet voort 
uit de leer van de soevereiniteit, maar is daar juist mee in strijd. Ten tweede brengt 
de vu-hoogleraar naar voren dat de verordenende taak van de bedrijftaksorganen 
onverenigbaar is met de leer van de soevereiniteit: verordenen is wetgeven en wet-
geving is de exclusieve taak van de overheid. 

De kritiek van Dooyeweerd  komt hard aan, ook al door de polemische toon 
waarmee hij zijn reactie kleurt. Ruppert is er dan ook hoogst ongelukkig mee en 
vreest voor afzwakking van de Richtlijnen. En daarmee – zo is zijn overtuiging 
– zet het cnv zichzelf buiten spel in de discussie. Dooyeweerds opening naar een 
vrijwillige en privaatrechtelijke vorm van bedrijfsorganisatie vindt Ruppert bui-
ten de orde van het debat staan. Hij besluit schriftelijk te reageren. Uit zijn reac-
tie – die tot stand komt na een grondige bestudering van eerdere publicaties en in 
mei/juni 1944 gereed is – blijkt dat niet alleen Dooyeweerd  tot polemiek in staat 
is. Ook Ruppert verstaat die kunst. Niet het cnv, niet de Richtlijnen staan buiten 
de traditie van het protestants-sociale denken, maar het is juist Dooyeweerd , die 
zich vervreemd heeft. Daarbij komt dat Dooyeweerd  langs exclusieve Calvinisti-
sche lijnen denkt, maar het cnv is breder dan het Calvinisme. Voor Ruppert per-
soonlijk is dat zeker waar: hij is een overtuigd aanhanger van het Lutheranisme. 
Met de reactie van Ruppert is de discussie niet voorbij, want Dooyeweerd  reageert 
weer op Rupperts reactie. En dan valt de discussie opnieuw stil. Nu omdat Rup-
pert onderduikt na te zijn ontsnapt aan arrestatie door de Gestapo. Eerder zagen 
wij al dat hij na allerlei omzwervingen aan de wieg staat van de heroprichting van 
het cnv in het Zuiden. Van die gelegenheid maakt hij – wellicht niet gerust op de 
afl oop van de discussie met Dooyeweerd  – gebruik en in maart 1945 publiceert 
hij de Richtlijnen. Stapelkamp  neemt Ruppert deze actie kwalijk, want door een 
ruime verspreiding van de Richtlijnen – ook in kabinetskringen – zijn er weinig 
mogelijkheden meer om deze aan te passen.

5.4.3   Het Plan-Vos 

Een belangrijk aspect van het naoorlogse kabinetsbeleid is de introductie van de 
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. De discussies daarover, die in de jaren ’20 
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beginnen, hebben wellicht niet tot algemene overeenstemming geleid, maar er is 
wel draagvlak gegroeid voor deze manier van sociaal-economische ordening. In 
de kern komt publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie er op neer dat sectoren zelf re-
gelend in hun bedrijfstak kunnen optreden.

Op 21 december 1945 al publiceert de minister van Handel en Nijverheid 
– mede namens een aantal collega’s – een voorontwerp van een pbo-wet. Dit 
voorontwerp luistert al spoedig naar de naam van de eerste indiener: de sociaal-
 democraat H. Vos . Het Plan-Vos  wordt gepresenteerd als een discussiestuk. In de 
voorstellen krijgt de overheid op allerlei manieren een belangrijke rol in de nieuw 
op te zetten bedrijfsorganisatie. Per bedrijfstak komt er in de benadering van het 
Plan-Vos  een bedrijfschap. Elk schap wordt bestuurd door vertegenwoordigers 
van werkgevers en werknemers, maar het voorzitterschap komt in handen van een 
door de Kroon  benoemde commissaris. De minister mag naast de genoemde leden 
ook nog andere leden benoemen. De bedrijfschappen krijgen zowel economische 
als sociale taken en kunnen verordenend optreden. De minister kan evenwel op 
voordracht van de commissaris besluiten van het bedrijfschap schorsen of vernie-
tigen. In een bijlage bij het ontwerp stelt Vos  voor om een Sociaal-Economische 
Raad (ser) op te richten. Deze vervangt o.a. de Hoge Raad van Arbeid en kan het 
kabinet adviseren over het te voeren sociaal-economisch beleid. De ser krijgt een 
rol in het toezicht op de bedrijfschappen en gaat bestaan uit werkgevers, werkne-
mers en kroonleden.

Het ontwerp voldoet aan zijn bedoeling om de discussie te openen. Het discus-
siestuk komt zwaar onder vuur te liggen. Een van de schutters is de Stichting van 
de Arbeid, die zich gepasseerd voelt, want de minister heeft de Stichting niet om 
advies gevraagd. Ook meent de Stichting dat de rol van werkgevers en werkne-
mers te klein is, dat de bedrijfsorganisatie meer autonomie moet krijgen en dat de 
rol van de overheid (dus) te groot is.

In een lange reeks artikelen in De Gids wijdt het cnv ‘brede beschouwingen’ aan 
het Plan-Vos . De kritiek van het cnv (verwoord door Fuykschot ?) kan moeilijk 
anders dan vernietigend worden genoemd. ‘Wij vragen ons eigenlijk af, of wat hier 
geboden wordt in den eigenlijken zin des woords wel bedrijfsorganisatie is. Het 
is veeleer het opleggen aan het bedrijfsleven van een stel rechtsregelen, waarbij de 
bedrijfsgenoten in meerdere of in mindere mate eenige invloed wordt toegekend’. 
De kritiek van het cnv behelst een reeks van bezwaren, bij drie daarvan – die in 
het vervolg van de discussie een rol spelen – sta ik kort stil.

In de visie van het cnv en gebaseerd op de gedachte van de soevereiniteit in eigen 
kring staat de overheid niet boven, maar naast het bedrijfsleven. De overheid kan 
in die visie dan ook geen dwingende bedrijfsorganisatie voorschrijven, laat staan 
daar een overheersende rol in spelen. Dat is nu precies wat het Plan-Vos  in de be-
leving van het cnv nastreeft. ‘Bedrijfsorganisatie’ – zo meent het Verbond – ‘be-
oogt het terugtreden van den Staat van het terrein van het bedrijfsleven. Het voor-
ontwerp versterkt juist in hooge mate het optreden van den Staat en dat niet maar 
tijdelijk in verband met de tijdsomstandigheden, maar duurzaam en als doel’.112

In de Richtlijnen zijn het de werkgevers- en werknemersorganisaties, die de le-
den van de bedrijfsorganen benoemen. In het Plan-Vos  worden deze organisaties 
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geacht federaties te vormen, die een voordracht aan de minister doen. ‘Voor de 
principiële zelfstandige vakbeweging is dus in dit wetsvoorstel geen plaats, omdat 
– zo leest het cnv de Memorie van Toelichting – dat ‘een effi ciënte werkwijze te 
zeer zou belemmeren. Wij aarzelen niet dit een bakerpraatje te noemen. (…) Wij 
kunnen best begrijpen dat het hart van minister Vos  uitgaat naar de eenheidsor-
ganisatie, maar hij zal er toch goed aan doen er rekening mede te houden dat de 
groote meerderheid van ons volk, die op sociaal-economisch terrein onder geen 
beding wenscht’.113

Het derde bezwaar heeft te maken met de vormgeving van de bedrijfsorgani-
satie. Er zijn twee denkbare vormen van organisatie: een horizontale organisatie, 
waarbij alle gelijksoortige bedrijven samenwerken en een verticale, waarin de be-
drijven uit een bedrijfskolom dat doen. Omdat de minister zoekt naar wegen om 
de sociaal-economische ontwikkeling vanaf centraal niveau vorm te geven, kiest 
hij in belangrijke mate voor de verticale organisatie. En dat staat haaks op de cnv 
visie, waarin juist gekozen wordt voor de horizontale organisatie. In die organi-
satievorm kunnen sociale en economische belangen – die toch al moeilijk zijn te 
scheiden – goed met elkaar in evenwicht worden gebracht. Het Plan-Vos  legt de 
nadruk op het economische aspect, zodat ‘de bedrijfschappen van het vooront-
werp zonder meer verlengstukken zijn van den staatsarm, d.i. staatsorganen zijn 
geworden’.114 

Het 21ste Verslag concludeert dan ook: ‘Het plan van Minister Vos  om de ge-
dachten inzake bedrijfsorganisatie vaste vorm gegeven, heeft weinig instemming 
verworven in de kringen van het Nederlandse bedrijfsleven.(…) De wijze waarop 
Minister Vos  het vraagstuk der bedrijfsorganisatie aan de orde stelde, heeft de uit-
voering der zo lang en dikwerf bepleite bedrijfsorganisatie geen goed gedaan’.115 

De Stichting van de Arbeid adviseert de minister een aparte commissie in te stel-
len, die zich over het vraagstuk van de pbo gaat buigen. Vos  komt daar niet toe, 
maar zijn opvolger stelt wel een commissie in, de zogenoemde commissie-Van der 
Ven. De voorbereiders van de Richtlijnen – Fuykschot en Ruppert  – nemen na-
mens het cnv deel.

5.4.4   De Wet op de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie

De werkzaamheden van de commissie-Van der Ven staan niet op zichzelf. Op 
uiteenlopende plaatsen wordt nagedacht over de vormgeving van de publiekrech-
telijke bedrijfsorganisatie. Daarbij staat het verwerven van steun voor het eigen 
standpunt – of belangrijke onderdelen daarvan – voorop. Want zoveel is duide-
lijk: partijen verschillen van mening en ieder moet op zoek naar medestanders 
in het complexe debat in de commissie-Van der Ven. In dat kader is het voor de 
protestantse sociaal-economische organisaties van belang om met een gezamen-
lijk standpunt te komen. Het Convent van Christelijk Sociale Organisaties kan 
zijn waarde bewijzen. Op 14 en 15 april 1947 overleggen de christelijke vakbe-
weging, de christelijke werkgevers en de boeren en tuinders met elkaar. A. Borst, 
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de voorzitter van de Vereniging van Protestants-Christelijke Werkgevers, maakt 
duidelijk dat zijn organisatie principieel voorstander is van de pbo-gedachte en hij 
wil de vakbeweging daarbij verdergaande bevoegdheden geven dan de arp.116 De 
conferentie leidt tot zeven gezamenlijke conclusies. De kern van die conclusies is 
dat bedrijfsorganisatie een zaak is van de vrije maatschappelijke organisaties, maar 
dat voor het uitvoeren van maatregelen er in sommige gevallen verordenende be-
voegdheden nodig zijn. Het zal de scherpe lezer overigens niet ontgaan dat som-
mige meningsverschillen met de mantel der liefde worden bedekt. Het bereikte 
compromis houdt dan ook niet heel erg lang stand.117

Het cnv wil geen onderscheid maken tussen sociale en economische aspecten, 
maar in de derde conclusie staat: ‘Voor de sociale aangelegenheden behoort deze 
verhouding [tussen werkgevers en werknemers, ph] paritetisch [paritair, ph] te 
zijn; voor de zuiver economische zaken is deze pariteit niet steeds vereist’. Na de 
weergave van de conclusies in De Gids constateert de schrijver: ‘wij verheugen ons 
zeer over dit resultaat. Vooreerst, dat algemeen de noodzaak van publiekrechte-
lijke bedrijfsorganisatie is aanvaard. Vervolgens, dat in de conclusies voldoende 
ruimte is overgelaten om in de toekomst te komen tot verdere precisering van de 
uitwerking der bedrijfsorganisatie. En eindelijk – om meer niet te noemen – dat 
de economische medezeggenschap aller instemming vond’.118 Toch is dat laatste 
de vraag. De conclusies van de Conventsconferentie sluiten aan bij de Richtlijnen 
voor wat de rol van de overheid betreft, voor wat betreft de organisatie – ‘het z.g. 
horizontale vlak’ – en het is een orgaan van het bedrijfsleven. Maar er is wezen-
lijk verschil tussen de reikwijdte van de bedrijfsorganisatie in de Richtlijnen en de 
conclusies van het Convent.119 In de Richtlijnen zijn sociale en economische vra-
gen onlosmakelijk met elkaar verbonden, in de Conventsconclusies niet meer.

Ruppert maakt van de gelegenheid gebruik om in een breed opgezette rede bij de 
opening van de cnv Kaderschool begin 1948 nog eens heel precies aan te geven, welke 
de cnv-visie op medezeggenschap is. ‘Let wel, het is niet zo, dat de arbeider mede-
verantwoordelijk wordt, zodra hij medezeggenschap verkrijgt, neen de volgorde is 
andersom: hij is als lid van de bedrijfsgemeenschap medeverantwoordelijk en omdat 
hij medeverantwoordelijk is, heeft hij aanspraak op medezeggenschap. Ziedaar, de 
gedachten, die de Christelijk-sociale beweging hebben geleid tot het denkbeeld van 
de bedrijfsorganisatie, aanvankelijk fel bestreden door individualisten, Marxisten 
en staatssocialisten, thans door brede kring van ons volk aanvaard’.120

Het rapport van de commissie-Van der Ven verschijnt op 1 maart 1948 en is na-
genoeg unaniem.121 Dat wil zeggen dat partijen bereid blijken tot het sluiten van 
compromissen. Blijkbaar vinden partijen het tot stand brengen van de bedrijfs-
organisatie belangrijker dan het eigen gelijk. Feitelijk vormt het rapport de basis 
voor het wetsontwerp dat op 23 juni al naar de Kamer wordt gezonden. Het wets-
ontwerp wijkt op twee punten af. In het wetsontwerp is voorzien in een belang-
rijkere rol voor de overheid en de verplichte samenwerking tussen de ser en de 
Stichting van de Arbeid ontbreekt.122

Advies en wetsontwerp stellen een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie voor 
die twee vormen kent: bedrijfschappen en productschappen. In een bedrijfschap 
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werken organisaties uit dezelfde branche samen; in productschappen werken be-
drijven uit een bepaalde bedrijfskolom samen. De bedrijfschappen (horizontaal) 
gaan zich vooral met sociale aangelegenheden bezighouden, de productschap-
pen (verticaal) vooral met economische aspecten. De bedrijfschappen staan on-
der voorzitterschap van een door sociale partners gekozen voorzitter, terwijl de 
voorzitters van de productschappen door de overheid worden benoemd. De soci-
ale bedrijfschappen zijn paritair samengesteld, de economische productschappen 
niet. Er komt een Sociaal-Economische Raad, waarin naast werkgevers en werk-
nemers ook door de kroon benoemde leden zitting hebben. De ser houdt toezicht 
op de schappen en kan het kabinet – gevraagd en ongevraagd – adviseren over so-
ciaal-economische onderwerpen.

De hoofdlijnen van de wet weerspiegelen het compromis tussen de verschil-
lende opvattingen over de inrichting van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisa-
tie. Ruppert  beklemtoont en verdedigt het bereikte compromis is De Gids. ‘De 
moeilijkheden, die moesten worden overwonnen, houden in de eerste plaats ver-
band met de aard van het vraagstuk zelf en in de tweede plaats met de omstan-
digheid, dat – zo enigszins mogelijk – een eenstemmig voorstel aan de Regering 
moest worden gedaan’. Vervolgens geeft hij een voorbeeld van een compromis 
dat in cnv-kring gevoelig ligt: over de rol van de overheid. Ruppert begint met 
een beknopte uiteenzetting van het cnv-standpunt: het cnv is van mening ‘dat 
in de besturen der bedrijfschappen alleen vertegenwoordigers van ondernemers- 
en arbeidersorganisaties behoren zitting te hebben. Natuurlijk behoort de Over-
heid het laatste woord te hebben ter verzekering van het algemeen belang. Die 
taak moet de Overheid o.i. echter uitoefenen niet in de bedrijfsorganen, doch als 
Overheid buiten de bedrijfsorganen’. Vervolgens schetst hij het compromis: Het 
ontwerp voorziet in de mogelijkheid, dat de betrokken Minister(s) contactperso-
nen benoemen, die de vergaderingen van de besturen der bedrijfschappen kunnen 
bijwonen zonder stemrecht’.123 ‘Ook wij hebben – zo schrijft Ruppert in reactie 
op stevige kritiek op het wetsontwerp – enkele zeer belangrijke bezwaren. Maar 
wij wensen positief invloed te oefenen en constructief werk te doen’.124 Die be-
zwaren verwoordt het cnv in een uitvoerige brief, die op 7 september 1948 aan 
de Kamer wordt gezonden. Uit de brief blijkt dat ‘ons Verbond (instemt) met de 
opzet van dit wetsontwerp’, maar ‘deze instemming impliceert evenwel niet, dat 
wij eveneens volledig akkoord kunnen gaan met alle principiële beschouwingen, 
welke de Memorie van Toelichting (…) bevat’. Het gaat daarbij om het feit dat de 
wet is gebaseerd op het subsidiariteitsbeginsel en niet op de soevereiniteit in eigen 
kring.125 Een tweede bezwaar is dat het wetsontwerp te weinig onderscheid maakt 
tussen bedrijfschappen – organen van het bedrijfsleven – en productschappen, die 
‘zonder twijfel gedecentraliseerde Overheidsorganen’ zijn. Als de overheid deze 
productschappen wenst – zo redeneert het cnv – dan moet dat ten minste in een 
andere wet worden geregeld, want productschappen zijn geen onderdeel van de 
bedrijfsorganisatie.

Vervolgens verzet het cnv zich tegen de taakstelling, waarin het dienen van het 
algemeen belang voorop staat. ‘Klaarblijkelijk heeft hier uitdrukking gevonden 
de gedachtegang van degenen, die de bedrijfsorganisatie meer zien als uitvoerders 
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van Overheids-maatregelen, dan als organen van het bedrijfsleven’. Dit bezwaar 
– te veel overheid, te weinig bedrijfsleven – kleurt het cnv-commentaar op an-
dere onderdelen van de wet. Zo accepteert het cnv het feit dat de voorzitter van 
een productschap door de minister wordt benoemd, maar politieke invloed op de 
voorzitter van een bedrijfschap wordt van de hand gewezen.126

Het cnv maakt ook bezwaar tegen ‘de scheiding in twee afzonderlijke wetten 
van de regeling inzake de publieksrechtelijke bedrijfsorganisatie en die inzake de 
ondernemingsraden’. In de zienswijze van het cnv gaat het niet om ‘een zeker 
verband’, maar om een ‘zeer nauwe relatie. Het ene is niet denkbaar zonder het 
andere. (…) De ondernemingraden vormen een integrerend deel van de bedrijfs-
organisatie’.

Nog voordat het wetsontwerp in de Tweede Kamer aan de orde komt, wordt 
het al herzien op grond van de vele kritiek binnen en buiten het parlement. Dat is 
voor het cnv reden om opnieuw een brief aan de Kamer te sturen. Het cnv lijkt 
niet ontevreden met de aangebrachte verandering, maar vaak wordt een alinea, die 
begint met ‘het is een verbetering’ gevolgd door een passage die duidelijk maakt 
dat er toch nog bezwaren resten. Het ligt ook voor de hand. Weliswaar heeft de 
staatssecretaris belast met de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, W.C.L. van 
der Grinten , het wetsontwerp aangepast, maar hij wijkt niet fundamenteel af van 
het advies van de commissie-Van der Ven.127 De oorspronkelijke cnv-bezwaren 
blijven dan ook goeddeels overeind. 

De Gids van 20 oktober 1949 wijdt de voorpagina geheel aan ‘De publiekrech-
telijke Bedrijfsorganisatie door de Tweede Kamer aanvaard’.128 ‘Wie gevolgd heeft 
hetgeen door ons Verbond in jarenlange arbeid over de Bedrijfsorganisatie is ge-
zegd en geschreven, die begrijpt dat wij met grote vreugde vermelden hetgeen bo-
ven en in dit artikel staat. Maar de invoering van de bedrijfsorganisatie – zo schrijft 
Fuykschot  – is nooit het einddoel van ons streven. We hebben haar integendeel 
gezien als een nieuw begin van samenwerking tot reformatie van het maatschap-
pelijk leven’. Het is nu aan de bedrijfsgenoten om zich – op basis van en binnen 
de kaders van de wet – ‘met volle overtuiging aan de nieuwe opbouw te wijden’.129 
Het enthousiasme is er, maar snel zal blijken dat de praktijk teleurstellend anders 
is.130

5.4.5   Ondernemingsraad131

In zijn eerste commentaar op het Wetsontwerp Publiekrechtelijke bedrijfsorga-
nisatie dringt het cnv erop aan om de deze wet en de Wet op de Ondernemings-
raden als een geheel te behandelen. ‘De ondernemingsraden vormen een integre-
rend deel van de bedrijfsorganisatie,’ schrijft het cnv. Die opvatting komt niet 
voort uit warme gevoelens voor bedrijfsmedezeggenschap, eerder het tegendeel 
is het geval.

Om de cnv-zienswijze op ondernemingsraden te begrijpen, keren wij eerst te-
rug naar de 19e eeuw. In de nv Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek in Delft in-
stalleert J.C. van Marken  in 1878 het eerste overlegorgaan tussen bedrijfsleiding 
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en arbeiders. Zijn initiatief wordt in de jaren na 1900 op andere plaatsen overge-
nomen en het aantal ‘kernen’ groeit gestaag. Een belangrijk motief voor onder-
nemers om dat te doen is het voorkomen van vakbondsontwikkeling binnen hun 
bedrijf. De kernen zijn dan ook niet populair in vakbondskringen, het zijn ‘rem-
toestellen tegen het werkelijke belang der arbeiders’.

In christelijk-sociale kringen is er betrekkelijk weinig belangstelling voor mede-
zeggenschap binnen de onderneming. In de felle discussie tussen Talma  en Sikkel  
speelt de controverse vakorganisatie-ondernemingsraad een rol, maar het debat 
eindigt in een ‘overwinning’ voor de stroming, die oprichting van vakorganisaties 
bepleit.132 Een belangrijk argument dat tegen fabrieksraden pleit is van Smeenk . 
Hij betwijfelt of werknemers ooit voldoende vrijmoedigheid zullen hebben om 
in het bijzijn van hun directeur voor hun mening uit te komen. Een vakbonds-
bestuurder, die niet in een gezagsverhouding staat, kan en zal dat gemakkelijker 
doen.

In maart 1921 – de ontwikkelingen staan nog onder invloed van de sociale on-
rust als gevolg van de Eerste Wereldoorlog – belegt het cnv een studiebijeenkomst 
over maatschappijhervorming. Tijdens die conferentie presenteert Amelink  zijn 
visie op de bedrijfsorganisatie.133 Medezeggenschap is een ‘eisch van Christelijk 
beginsel’ en gaat verder dan medezeggenschap over de arbeidsvoorwaarden. Hij 
bepleit medezeggenschap op bedrijfstakniveau en maakt duidelijk waarom hij 
niets voelt voor het Duitse model met ‘Betriebsräte’. Deze zijn hem te individua-
listisch, zij staan los van de vakbeweging en zijn daardoor schadelijk voor zowel 
arbeiders als bedrijfstak. De discussie binnen het cnv gaat in de volgende 20 jaar 
dan ook hoofdzakelijk over bedrijfsorganisatie op meso-niveau. Slechts een en-
kele keer wordt – min of meer plichtmatig – stil gestaan bij medezeggenschap in 
de arbeidsorganisatie. 

In het rapport Richtlijnen voor de Bedrijfsorganisatie wordt met geen woord 
gerept over ondernemingsraden. Tijdens de discussies gedurende de oorlogsja-
ren, die de basis vormen voor naoorlogse activiteiten, wordt nauwelijks aandacht 
besteed aan de ondernemingsraad. Volgens Stapelkamp  vooral ook om de werk-
gevers geen gelegenheid te geven de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie te be-
strijden. Stapelkamp  heeft dan ook geen enkele moeite met een passage in de op-
richtingsakte van de Stichting van de Arbeid, waaruit blijkt ‘dat medezeggenschap 
in het beheer van de onderneming niet gevraagd wordt’. Dat is immers nooit door 
het cnv bepleit.

De Stichting van de Arbeid geeft geen hoge prioriteit aan de ondernemingsraad, de 
minister van Sociale Zaken in het eerste naoorlogse kabinet – Drees  – doet dat wel. 
Om het initiatief niet kwijt te raken aan de politiek besluit de Stichting zelf een 
commissie te benoemen, die het vraagstuk van de ondernemingsraden zal bekij-
ken. De commissie werkt in haar eigen tempo en rapporteert in juli 1946. Het cnv 
kan zich goed vinden in de trage gang van zaken. In het Urgentieprogram voor 
1946 komt het begrip ‘ondernemingsraad’ niet voor. Het rapport van de Stich-
ting kenmerkt zich door grote terughoudendheid, zo ontbreekt een pleidooi voor 
de verplichte instelling van ondernemingsraden en wordt de bevoegdheid van de 
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raad beperkt tot het geven van advies over sociale aangelegenheden. Het cnv rea-
geert op twee punten uit het rapport: Ondernemingsraden moeten in de ogen van 
het cnv onderdeel, sluitstuk zijn van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. En 
de ondernemingsraad moet bestaan uit vertegenwoordigers van vakorganisaties. 
Free-riders mogen op geen enkele wijze kans krijgen op deelname.134 Het actieve 
en het passieve kiesrecht moeten – zo stelt het Verbond – worden voorbehouden 
aan vakbondsleden. Ruppert  pleit er in het cnv-bestuur – zonder succes – zelfs 
voor om de ondernemingsraadsleden door de bonden te laten aanwijzen.

Het duurt Drees  allemaal te lang en hij benoemt zelf een commissie onder voor-
zitterschap van zijn secretaris-generaal, A.A. van Rhijn . Stapelkamp  neemt na-
mens het cnv deel aan de werkzaamheden. Hij maakt zijn inzet duidelijk in de 
vergadering van het Algemeen Bestuur: ‘Wij mogen ons (…) niet van de idee van 
ondernemingsraden distantiëren. Wij zullen echter van onze kant niet op spoed 
aandringen’. De achterliggende vrees voor een spoedige totstandkoming van een 
wet op de ondernemingsraden is dat succesvolle ondernemingsraden de publiek-
rechtelijke bedrijfsorganisatie overbodig zullen maken. Dat is in de visie van de 
christelijke vakbeweging zeer ongewenst.

De werkzaamheden in de commissie-Van Rhijn  verlopen rumoerig, maar het 
resultaat wijkt uiteindelijk nauwelijks af van het rapport van de Stichting van de 
Arbeid. In het voorontwerp van wet op de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie 
wordt een apart hoofdstuk opgenomen, waarin de ondernemingsraad een wette-
lijke basis krijgt. De wetgever beperkt zich tot algemene richtlijnen, die door de 
bedrijfsorganen verder kunnen worden uitgewerkt. De omschrijving van taken en 
bevoegdheden is dezelfde als in het Stichtingsrapport: ‘overleg, toezicht, uitvoe-
ring of regeling van alle aangelegenheden de onderneming betreffende, welke in 
verband met den aard en de omstandigheden van de onderneming en binnen het 
kader eener publiekrechtelijk bedrijfsorganisatie daarvoor in aanmerking dienen 
te komen, zulks onder erkenning van de zelfstandige functie van de met het beheer 
in de onderneming belaste instantie’. Het cnv kan tevreden zijn, maar is dat niet 
en op 5 mei 1948 stuurt het drie wijzigingsvoorstellen naar het kabinet. Ten eerste 
pleit het cnv voor een minimumomschrijving van taken en bevoegdheden, want 
dat voorkomt dat het wiel telkens opnieuw moet worden uitgevonden. Ten twee-
de wenst het cnv dat de or-leden worden benoemd door erkende vakbonden, die 
daartoe onder hun eigen leden een verkiezing organiseren. En ten derde meent het 
cnv dat alle vakcentrales evenveel zetels moeten krijgen. De hand van Ruppert  
– die intussen de tot compromissen geneigde Stapelkamp  is opgevolgd – is zeker 
in het tweede punt herkenbaar. 

Rupperts voorstellen worden niet met instemming onthaald en er komt dan ook 
niets van. Opnieuw is het Dooyeweerd  die stem geeft aan de bezwaren tegen de 
cnv-inbreng in het debat. Maar er ontstaat geen controverse, zoals in eerdere ja-
ren over de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Daarvoor vinden de partijen de 
ondernemingsraad blijkbaar niet belangrijk genoeg.

Op 1 juli 1948 presenteert het kabinet-Beel  de Wet op de ondernemingsraden 
als een apart ontwerp. Daar is het cnv niet gelukkig mee evenals met de wijze 
waarop de leden gekozen worden: slechts op voordracht van de bonden. Toch is 
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het cnv ‘verheugd’ dat ‘de samenwerking in de onderneming thans een wettelijke 
basis verkrijgt. Wij menen, dat zulks geenszins te vroeg geschiedt, aangezien hier 
mag worden gewezen op een ontwikkeling van zeventig jaar’. Dat het cnv niet 
had bijgedragen aan een snelle totstandkoming lijkt even vergeten. De kritiek op 
het aparte wetsontwerp is overigens mild te noemen en voor de omschrijving van 
de bevoegdheden is niets dan lof. Logisch, het kabinet volgt daarbij cnv-voorstel-
len. De ingediende wet heeft nog geruime tijd te gaan voordat hij – op 6 juni 1950 
– in het Staatsblad wordt geplaatst en dat gebeurt pas na de nodige veranderingen. 
Het cnv-bestuur is met het eindresultaat niet echt tevreden. Zo zijn de minimum-
bevoegdheden – waar het cnv zo tevreden mee was – nu feitelijk de maximumbe-
voegdheden geworden. De wet richt zich vooral op toenadering en arbeidsvrede 
en niet op vergroting van de invloed van werknemers op de gang van zaken in de 
onderneming. Door deze inperkingen wordt ‘aan de ondernemingsraad de nood-
zakelijke ontwikkelingsmogelijkheid ontnomen, hetgeen noch zijn betekenis 
voor het bedrijfsleven noch aan zijn populariteit bij werknemers ten goede zal ko-
men’. De ondernemingsraad wordt de eerste jaren dan ook geen succes.135

5.5   Relaties

5.5.1   Relatie met de politiek

De relatie met de politiek is vanuit cnv-perspectief gezien in overwegende mate de 
verhouding met de Anti-Revolutionaire Partij (arp). Een relatie die gekenmerkt 
wordt door spanning. Veel bestuurders in de top van het cnv zijn lid van de arp, 
maar blijkbaar gaat hier de wat badinerende gedachte op dat zij het met elkaar eens 
zijn over wat zij geloven, maar het oneens zijn over wat zij zeker weten. 

De Duitse bezetter verbiedt in de zomer van 1941 de politieke partijen, zodat 
vanaf dat moment formeel geen sprake meer is van een relatie. Maar de praktijk 
is anders. Gedurende de oorlogsjaren ontmoeten arp-politici en cnv-bestuurders 
elkaar op allerlei plaatsen. Ruppert beschouwt het – later – als ‘een voorrecht, in 
de bezettingstijd vele malen onder Uw [d.i. J. Schouten , ph] leiding te hebben ver-
gaderd’.136

Om de relatie met de politiek in de naoorlogse jaren te begrijpen moet een kort 
uitstapje worden gemaakt naar het kerkelijk terrein. De verzuiling in de vooroor-
logse jaren laat min of meer vaste patronen zien: een orthodoxe protestant stemt 
in het algemeen op de arp of de chu, is – als hij vakbondslid – georganiseerd bin-
nen het cnv, is – als hij lid is van een omroepvereniging – lid van de ncrv. De zuil 
is gesloten en de sociale controle leidt ertoe dat mensen zich maar sporadisch bui-
ten de zuil bewegen. De oorlog verandert die situatie. Er zijn na 1945 mensen die 
het lidmaatschap van een protestantse geloofsgemeenschap combineren met een 
lidmaatschap van de pvda. De al eerder genoemde. A.A. van Rhijn  is een voor-
beeld van dat gedrag: voor de oorlog lid van de chu, na de oorlog lid van de pvda. 
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Deze ontwikkeling – bekend als de ‘doorbraak’ – wordt in de Nederlands Her-
vormde Kerk wellicht niet gestimuleerd, maar zeker niet bestreden. In 1946 ver-
schijnt een rapport van de nh Kerk Kerk en Vakbeweging, waaruit slechts histo-
rische waardering blijkt voor de christelijke vakbeweging. Dit rapport roept een 
tegenreactie van het cnv op: Vakbeweging en Christelijke roeping van de hand van 
Ruppert. In zijn visie ‘dwaalt de kerk, wanneer zij toetreding adviseert tot een or-
ganisatie, die het Evangelie als grondslag voor haar optreden verwerpt, (…) omdat 
men daardoor (…) niet de kerstening doch de ontkerstening van het bedrijfsleven 
bevordert’.137 Dat is een ongewenste ontwikkeling, want op die manier dreigt de 
kern van het leven – het Christelijk geloof – in het gedrang te komen. Om tegen-
wicht te bieden aan die maatschappelijke ontwikkeling zoekt het cnv naar inten-
sieve samenwerking met de arp en de chu. Door het vormgeven van christelijk-
sociale politiek – zo redeneert het cnv – kan een dam worden opgeworpen tegen 
de ‘doorbraak’ en daarmee – ten diepste – een dam tegen de ontkerstening van 
Nederland.

Tegen deze achtergrond zijn er feitelijk drie thema’s die de relatie tussen het 
cnv en de arp beïnvloeden: de samenwerking tussen arp en chu, de visie op de 
bedrijfsorganisatie en het te voeren sociaal-economisch beleid. Daarbij bedient 
Ruppert zich van de oude cnv-strategie: mannen uit de kring van de christelijke 
vakbeweging moeten een plaats krijgen op de kandidatenlijst voor de Kamerver-
kiezingen. In het algemeen gesproken kan worden gezegd dat de arp – vanuit het 
cnv gezien – niet meewerkt aan de benadering van Ruppert . Het cnv bevindt zich 
– zeker voor zijn gevoel – tussen twee vuren. Overigens is Stapelkamp  – ook na 
zijn voorzitterschap – lid van de arp-fractie, terwijl Ruppert zelf bedankt voor de 
eer op een (onverkiesbare) plaats. Als dit vraagstuk – overigens sporadisch – aan de 
orde komt in het bestuur, wordt er telkens op gewezen dat de band met kamerle-
den afkomstig uit het cnv kan worden bewaard; concrete vorm krijgt dit niet.138

De discussies over een mogelijk samengaan van de arp en de chu vallen buiten 
de kaders van deze geschiedenis – zij het dat het nog maar de vraag is of die be-
oogde fusie de christelijk-sociale koers zou hebben opgeleverd, die het cnv voor 
ogen staat.139 Wel is duidelijk dat het cnv belang heeft bij een samengaan van deze 
partijen. Doordat de cnv-achterban politiek verdeeld is, is het voor de vakcentra-
le lastig al te openlijk politieke druk uit te oefenen. Als beide protestants-chris-
telijke partijen tot één partij fuseren dan is dat probleem uit de wereld. Maar het 
komt er niet van.

Bepalender voor de verhouding is de visie op de bedrijfsorganisatie.140 Al eerder 
zagen wij dat Dooyeweerd  de Richtlijnen stevig aanviel en daarmee verwoordde 
hij niet alleen zijn persoonlijke, wetenschappelijke visie, maar gaf hij ook stem aan 
bezwaren die binnen de arp tegen de Richtlijnen bestonden. Het verschil van visie 
op de bedrijfsorganisatie staat overigens niet op zichzelf, maar vormt een onder-
deel van het bredere sociaal-economische beleid. De arp zet ook na de oorlog de 
door Colijn  uitgezette koers van overheidsonthouding voort en – mede door de 
zogenoemde Indië-politiek – blijft de arp buiten de kabinetten in die jaren.

In november 1946 belegt de arp een conferentie over het te voeren sociaal-eco-
nomisch beleid en vraagt Ruppert daar een inleiding te verzorgen. Ruppert – op 
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dat moment nog voorzitter van de grootste cnv-bond – bepleit natuurlijk de be-
drijfsorganisatie. Daarnaast maakt hij duidelijk dat binnen het cnv een verschui-
ving in opvattingen is waar te nemen. De overheid dient in de bedrijfsorganisatie 
een terughoudende rol te spelen, maar in het algemeen sociaal-economisch beleid 
is er wel een initiërende en toezichthoudende rol voor de overheid. Die verschui-
ving – Ruppert zegt het niet met zoveel woorden – heeft te maken met wijzigende 
opvattingen over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid. De 
opvattingen van de Engelse econoom J.M. Keynes , die overheidsoptreden bepleit 
bij een stagnerende economie, vinden bij het cnv ingang omdat verwacht wordt 
dat het stimuleren van de effectieve vraag positieve werkgelegenheidseffecten zal 
hebben. De vrees voor een mogelijke herhaling van de economische crisis uit de 
jaren ’30 met zijn massawerkloosheid speelt daarbij zeker een rol. Tijdens de con-
ferentie komt men niet tot overeenstemming en derhalve wordt besloten tot de in-
stelling van een commissie, die de mogelijkheden tot bedrijfsorganisatie nader zal 
bestuderen. Het rapport van de commissie verschijnt in de loop van 1947, maar 
betekent een stap terug in vergelijking met het rapport dat door de Conventsor-
ganisaties in april 1947 is opgesteld. In het Conventsrapport is – zij het met de 
nodige voorzichtigheid – ruimte voor economische medezeggenschap voor ar-
beiders, die ontbreekt in het partijdocument. En dat kan op weinig instemming 
van het cnv rekenen: de arp gaat minder ver dan de christelijke werkgevers!141 
Dit verschil van mening drukt zwaar op de verhouding tussen het cnv en de arp, 
ook al omdat het cnv ten diepste wil dat de arp zich tegenover het arbeidersvolk 
verontschuldigt voor het in de jaren ’30 door Colijn  gevoerde beleid. Het aanpas-
singsbeleid van Colijn  heeft diepe sporen nagelaten onder de Nederlandse, ook de 
christelijke arbeiders. Om het sociale gezicht van de ar te versterken acht het cnv 
het dringend noodzakelijk dat de partij afstand neemt van Colijn , maar het tegen-
deel is het geval. De nieuwe ar-voorman, J. Schouten, is niet erg gecharmeerd van 
de cnv-kritiek en wijst er op dat het cnv Colijns beleid voor de oorlog nagenoeg 
onverkort heeft gesteund. Daarin heeft hij gelijk, al ware het maar omdat het cnv 
naliet alternatieven te ontwikkelen.142

In 1948 moeten in verband met een grondwetswijziging143 nieuwe parlementsver-
kiezingen worden gehouden en daarom achten de voormannen van arp en cnv 
het gewenst – evenals in de jaren ’20 – de rijen te sluiten. Om dat te bereiken wordt 
op 21 februari 1948 een bijeenkomst belegd tussen de voorzitter van het Centraal 
Comité van de arp, Schouten , en een aantal vooraanstaande cnv’ers, die lid van 
die partij zijn. De conferentie verloopt niet al te vriendelijk, maar er wordt op be-
paalde punten een modus gevonden om elkaar voorlopig te vriend te houden. Het 
ar-belang daarbij is dat het cnv niet te ver buiten haar invloedssfeer komt, het 
cnv-belang is dat christelijk-sociaal beleid niet alleen binnen het cnv zichtbaar 
wordt. De vrede is zeker niet getekend, zoals blijkt uit een brief, die Ruppert  op 
7 juni – precies een maand voor de verkiezingen op 7 juli – aan Schouten  schrijft. 
Ruppert beklemtoont dat hij deze brief op persoonlijke titel schrijft, maar hij 
maakt terloops wel melding van het feit dat hij de brief pas heeft verstuurd, nadat 
hij alle leden van het Dagelijks Bestuur van het cnv heeft geraadpleegd. De uit-
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voerige brief kan daarom ten minste als een informele cnv-brief worden gelezen. 
Ruppert verwijt de arp conservatisme op sociaal gebied. ‘Om te “bewijzen” dat 
de partij toch niet zo conservatief is op sociaal gebied, betoogt de partij als regel, 
dat  ze tegen geen van de wetsontwerpen van Minister Drees  heeft gestemd. Als-
of die wetsontwerpen het summum van sociaal beleid waren! Voelt men niet, dat 
men door dit “argument” juist erkent, dat de P.v.d.A een bij uitstek sociale partij 
is? Ik wens dit niet te erkennen. Integendeel geloof ik en zie ik in de gehele we-
reld, dat het socialisme de eigenlijke sociale problemen niet oplost; ik acht daar-
om ook dat het huidige socialisme één van de grootste gevaren, die de arbeidende 
stand bedreigen.(…) Ziet de a.r.-partij hier iets van in? Ik merk het niet. En van-
daar, dat het aantal arbeiders, dat door de Christelijk-politieke partijen begeesterd 
wordt, steeds geringer wordt. Vandaar ook, dat de Christelijke vakbeweging, nog 
nooit zoveel leden heeft gehad, die op sociaal gebied voor Christelijke organisatie 
kiezen en op staatkundig terrein de P.v.d.A. kiezen. Ik acht dit fataal. (…) Want 
dat is de ondergang van een principiële politiek. Overal in Europa hebben wij ge-
zien, wat er van een volk terecht komt, als de arbeidersmassa’s, die toch de meer-
derheid van een volk vormen, niet meer gegrepen worden door een Christelijke 
politiek’.144 Rupperts felle pleidooi voor een antirevolutionaire koerswijzing heeft 
weinig gevolg. Als het wetsontwerp over de publiekrechtelijke bedrijfsorganisa-
tie in de Tweede Kamer in stemming wordt gegeven, stemt de arp-fractie – inclu-
sief oud-cnv-voorzitter Stapelkamp  – tegen het ontwerp. Alleen cnv-secretaris 
Schipper , die zitting heeft in de Eerste Kamer, valt uit de antirevolutionaire boot 
en stemt voor het wetsontwerp. Stellen dat de teleurstelling in cnv-kring over het 
arp-gedrag groot is, lijkt overbodig.

5.5.2   De Stichting van de Arbeid145

In de oorlogsjaren wordt niet alleen het overleg tussen de vakcentrales voortge-
zet, er is ook overleg met de werkgevers. Op zich genomen niet nieuw. Vakbe-
weging en werkgevers ontmoetten elkaar voor de oorlog al in de Hoge Raad van 
Arbeid en ter voorbereiding op debatten in de Raad vond met enige regelmaat in-
formeel overleg plaats. In protestants-christelijke kring krijgt het overleg vorm in 
het Convent.

In 1938 wordt het informeel overleg tot op zekere hoogte zelfs geformaliseerd 
in de permanente Commissie van Overleg, die paritair is samengesteld met werk-
gevers- en werknemersvertegenwoordigers uit alle drie de zuilen. Deze Commis-
sie vormt gedurende de mobilisatie, die na het uitbreken van de oorlog in septem-
ber 1939 wordt afgekondigd, een belangrijke gesprekspartner voor het kabinet.

Kort na het beëindigen van het krijgsgeweld op Nederlandse bodem besluiten 
partijen op 18 mei 1940 al om het overleg voort te zetten. De samenwerking in de 
Commissie van Overleg wordt feitelijk uitgebreid in het Orgaan van Overleg in 
Arbeidszaken, dat tot taak krijgt om de contacten tussen het bedrijfsleven en de 
autoriteiten te onderhouden. Het cnv staat positief tegenover dit overleg, het kan 
immers begrepen worden als een afwijzing van de klassenstrijd.
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Op 1 maart 1941 besluiten de werkgeversorganisaties tot samenwerking en rich-
ten de Raad van Bestuur in Arbeidszaken op. Deze Raad wordt – evenals de on-
derliggende werkgeversorganisaties – in augustus 1941 ontbonden als D.U. Stik-
ker  weigert om samen te werken met Woudenberg  en zijn kameraden.146 Het 
gegeven dat nu alle organisaties verboden zijn dan wel onder Duits toezicht zijn 
gebracht, maakt het feitelijk mogelijk om met elkaar van gedachten te wisselen 
over de situatie na de oorlog. Dit overleg vindt plaats in de zogenoemde Hacke -
groep, genoemd naar A.H.W. Hacke , de directeur-generaal van het directoraat 
Arbeid van het ministerie van Sociale Zaken. In eerste instantie levert het overleg 
weinig op, maar als na de slag bij Stalingrad – die eind januari 1943 eindigt met een 
Russische overwinning – duidelijk wordt dat de oorlogskansen keren, komt het 
overleg weer opgang.

De eerste gesprekken richten zich op een door Stikker  geschreven nota, waar-
in hij voorstelt om aan werkgevers- en werknemerszijde federaties op te richten, 
die samen in een Sociale Kamer zitting zullen krijgen. Bezwaar is ten minste dat 
zo’n Kamer niet direct na de oorlog kan worden ingericht – er is immers wet-
geving en zelf grondwetswijziging voor nodig. Er kan dan direct na de oorlog 
een impasse ontstaan, waarin dezelfde revolutionaire elementen als in 1918 een 
kans krijgen. Daarom besluit Stikker  zijn voorstel te veranderen: hij beoogt de 
oprichting van een privaatrechtelijke stichting. Het cnv, bij monde van Stapel-
kamp,  heeft vier bezwaren tegen het voorstel van Stikker . Ten eerste staat een 
privaatrechtelijke regeling van samenwerking de door het cnv gewenste pu-
bliekrechtelijke regeling in de weg. Ten tweede meent het cnv dat de bestuurs-
samenstelling niet gebaseerd moet zijn op de macht van het getal, maar op de 
drie deelnemende zuilen, waarbij iedere zuil even veel zetels krijgt. Het derde 
bezwaar betreft de verkiezing van de bestuursleden. Het cnv meent dat de be-
stuursleden door de deelnemende organisaties moeten worden benoemd. Het 
vierde bezwaar is de vrees van het cnv om te worden overstemd door de andere 
met name als het gaat om principiële punten.

Stikker  bezweert Stapelkamp  dat de Stichting nadrukkelijk niet gericht is op het 
tegengaan van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Stikker  overtuigt Stapel-
kamp  op dit punt door te stellen dat ‘ik niet van mening was dat de Stichting van 
de Arbeid permanent zou zijn’. Op het punt van de zetelverdeling haalt het cnv 
bakzeil, maar het krijgt gelijk als het gaat om de benoeming van bestuurders. De 
vrees om te worden overstemd, tracht Stapelkamp  weg te nemen, door de moge-
lijkheid te bieden om onderwerpen met een principieel karakter desgewenst van 
de agenda te halen. Stikker  weigert het cnv echter tegemoet te komen en Stapel-
kamp  legt zich er dan uiteindelijk ook bij neer.

Partijen praten niet alleen over de samenstelling, maar ook over de taken van de 
Stichting. Van werknemerszijde wordt ingezet op bevoegdheden rond econo-
mische medezeggenschap, maar dat verlangen dreigt een splijtzwam te worden: 
de werkgevers stemmen in met de Stichting om juist economische zeggenschap 
te voorkomen. Die discussie maakt het bereiken van overeenstemming over de 
vormgeving van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie uiterst moeilijk, terwijl 
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dat – gelet op Stikkers uitspraak inzake het tijdelijk karakter van de Stichting – 
toch nodig is. Om ongelukken in het zicht van de bevrijding te voorkomen, wordt 
afgesproken dat er een nadere studie zal plaatsvinden naar de mogelijke vormen 
van samenwerking. Daarbij kan de vakbeweging haar wens tot economische me-
dezeggenschap overeind houden zonder dat de werkgevers een echte toezegging 
op dat gebied gedaan hebben.

Ondanks allerlei aarzelingen hecht het cnv grote waarde aan het functioneren van 
de Stichting van de Arbeid, die al spoedig na de oorlog door het kabinet wordt 
erkend als adviesorgaan. Het cnv beschouwt het werk van de Stichting als ‘veel-
soortig en waardevol werk’.147 Het Manifest Aan den Arbeid, dat direct na de be-
vrijding op 6 mei 1945 openbaar wordt gemaakt, wordt integraal opgenomen in 
het 21ste Verslag. En het 22ste Verslag rept van ‘een waardevolle instelling voor het 
Nederlandse bedrijfsleven’. De lof is begrijpelijk, want er wordt in de naoorlogse 
jaren intensief en coöperatief samengewerkt, waarbij de invloed van de Stichting 
op het kabinetsbeleid groter is dan ooit.148

5.5.3   Raad van Vakcentralen149

Eerder zagen wij al dat een arbeidsfront naar Nederlands model, mede door de 
weigering van De Jong  daarin deel te nemen, niet tot stand kwam. De Duitsers 
zetten evenwel hun zin door en op 1 mei 1942 wordt het Nederlands Arbeids-
front (naf) opgericht. In diezelfde tijd worden tal van vakbondsbestuurders op-
gepakt als gijzelaar. Gevolg is dat het overleg tussen die bestuurders tot stilstand 
komt.

Tegen het einde van het jaar – belangrijke vakbondsbestuurders zijn weer vrij-
gelaten – komt er toch weer overleg op gang, met name tussen Kupers  (nvv) en 
De Bruijn  (rkwv). Zij spreken over de samenwerking tussen de vakcentrales als de 
oorlog eenmaal voorbij is. De Jong is niet betrokken bij deze gesprekken, want hij 
houdt nadrukkelijk vast aan zijn eerdere standpunt: het cnv is bereid tot samen-
werking op vrijwillige basis, maar niet tot samenwerking in een dwingend organi-
satorisch verband. Dat is nu net waarover Kupers  en De Bruijn wel praten.

Op 12 december 1942 wordt Stapelkamp  ook vrijgelaten en hij zoekt in het be-
gin van het nieuwe jaar contact met de andere voorzitters. In het eerste overleg op 
9 februari maakt Stapelkamp  duidelijk dat hij op hetzelfde standpunt staat als De 
Jong. Dat maakt zijn positie in het overleg ongemakkelijk, de andere twee willen 
immers verder gaan dan de cnv-voorzitter.

Kupers  verwoordt zijn gedachten en ideeën in een Nota inzake de arbeidersvak-
beweging. Hij stelt dat de vakbeweging drie taken heeft: deelname aan de publiek-
rechtelijke organisatie, privaatrechtelijke activiteiten ten behoeve van de leden en 
de behartiging van de culturele belangen van de leden. De verschillen tussen de 
vakcentrales moeten niet op de spits worden gedreven want Kupers  accepteert dat 
er drie vakbondsstromingen in Nederland zijn. Daarmee lijkt hij een belangrijke 
wens van het nvv – het vormen van een eenheidsvakbeweging – op te geven, waar-
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206 5  ‘Oorlog en vrede’

mee hij het cnv een eindweegs tegemoet komt. Kupers  meent dan ook dat de drie 
– en niet meer dan drie – stromingen wettelijk moeten worden verankerd. Kupers  
stelt voor te komen tot een Unie van werknemers, die tevens het hoogste orgaan 
van de vakbeweging zal zijn. De bonden moeten per bedrijfstak een bedrijfsunie 
vormen. De eerste twee vakbondstaken worden uitgevoerd door de Unie, maar de 
culturele belangenbehartiging is een taak van de vakcentrales zelf.

Het cnv wijst het voorstel van Kupers  af, want er is onvoldoende ruimte voor de 
eigenheid van het cnv, zo meent Stapelkamp . Zijn afwijzing impliceert wel dat hij 
nu met een eigen voorstel moet komen dat voor het cnv wel aanvaardbaar is. Sta-
pelkamp  baseert zich – uiteraard – op het vrijwillige karakter van de samenwerking, 
waarbij de zelfstandigheid van de organisaties gegarandeerd blijft. Het voorstel van 
Stapelkamp  gaat Kupers  evenwel niet ver genoeg. Hij wil sterkere binding en meer 
bevoegdheden voor het toporgaan. De Bruijn werpt zich op als bemiddelaar tussen 
de twee standpunten. Hij ontwerpt een Reglement van Samenwerking. Er komen 
vier organen: op plaatselijk niveau wordt opgericht de Plaatselijke raad van over-
leg tussen de vakcentrales. Op hetzelfde niveau komen per bond afdelingsunies. 
De bonden zelf gaan samenwerken in bedrijfsunies en de vakcentrales vormen het 
hoogste orgaan: de Raad van Vakcentralen. Het cnv heeft twee belangrijke bezwa-
ren: het woord ‘unie’ riekt teveel naar ‘eenheidsvakcentrale’ en de samenstelling van 
de Raad van Vakcentralen mag niet zo zijn dat de ene centrale overstemd kan wor-
den door de andere. Deze problemen worden uiteindelijk in goed overleg opgelost. 
Omdat het cnv geen echt alternatief voor het woord ‘unie’ kan bedenken, wordt dat 
woord toch maar aanvaard. In het bestuur van de Raad van Vakcentralen worden 
besluiten met gekwalifi ceerde meerderheid genomen, terwijl iedere organisatie het 
recht krijgt onderwerpen van principiële aard van de agenda te halen.

Overeenstemming over de hoofdlijnen maken het mogelijk om het ook eens te 
worden over tal van praktische zaken. Zo wordt besloten tot bedrijfstaksgewijze 
organisatie. Na de oorlog leidt dat besluit tot het ‘blauw-zwarte boekje’ waarin de 
sectoren in de Nederlandse economie verkaveld wordt naar bonden.150

In het 20ste Verslag, waarin het cnv verantwoording afl egt over de gebeurtenissen 
tijdens de Tweede Wereldoorlog, wordt ook aandacht besteed aan de oprichting 
van de Raad van Vakcentralen. Er ‘kwam in de illegale periode een vorm van sa-
menwerking tot stand, die – zo haast de schrijver zich er aan toe te voegen – geba-
seerd was op de practijk, zoals die in de jaren voor den oorlog en in 1939 en 1940 
was gegroeid’. Er is – zo lijkt de boodschap – weinig nieuws onder de zon. ‘De sa-
menwerking heeft ten doel, met eerbiediging van elkaars principes en zelfstandig-
heid, in overeenstemming met de eischen van het algemeen belang, de algemeene 
sociaal-economische en sociaal-hygiënische belangen van de werknemers te be-
hartigen’. Er spreekt weinig echt enthousiasme, de samenwerking is eerder het 
gevolg van de omstandigheden en nadrukkelijk wordt ook herinnerd aan ‘de be-
stuurders uit de moderne vakvereenigingskringen, die hand- en spandiensten ver-
richten voor Woudenberg  om de confessionele vakbonden te liquideren’.151

In het algemeen is het cnv niet ontevreden over de samenwerking, maar in De 
Gids wordt met enige regelmaat het zelfstandige karakter van het cnv beklem-
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toond. Er moest immers voor worden gewaakt dat ‘het eigen geluid’ verloren 
gaat.152 Ook wordt het nvv gewaarschuwd tegen te hoge verwachtingen van de sa-
menwerking: ‘er zijn altijd nog mannen in de vakbeweging van het nvv, die, met 
deze vorm van samenwerking niet content, verder willen gaan en een federatieve 
organisatie willen, waardoor op de zelfstandigheid der confessionele vakorgani-
satie inbreuk wordt gemaakt’.153

De samenwerking loopt niet altijd over rozen. In de zomer van 1949 slaat de 
vlam in de pan als A. Vermeulen 154 – toch al niet populair binnen het cnv als ge-
volg van zijn opstelling tijdens de oorlog – in Genève ‘een veelbesproken rede’ 
uitspreekt tijdens de ilo-conferentie van dat jaar. Hij verwijt de rooms-katholie-
ke kerk dat zij de gelovigen buiten de algemene bonden willen houden door met 
kerkelijke sancties te dreigen. Daarbij komt dat hij het nvv als een niet-socialisti-
sche organisatie typeert. De Gids wijdt er de hele voorpagina aan en ook het Be-
stuur bespreekt deze zaak uitvoerig in een aparte vergadering. Kern van de boos-
heid is dat Vermeulen formeel optreedt namens de drie vakcentrales en ten minste 
twee van die drie delen zijn benadering niet in het minst. Zijn ‘opmerkingen wa-
ren grievend voor een deel van de arbeiders die hij vertegenwoordigt’ en omdat 
‘de heer Vermeulen in opdracht van het nvv handelde’ (…) is het noodzakelijk, 
dat de thans gerezen kwestie volledig tot klaarheid komt alvorens met het nvv 
over andere belangrijke aangelegenheden overleg kan worden gepleegd’. Het Be-
stuur deelt de conclusies van het Dagelijks Bestuur en J. Wind – de voorzitter van 
Unitas – windt er geen doekjes om: ‘na de oorlog hebben wij het nvv uit de mod-
der moeten halen en sindsdien was het wel tot samenwerking bereid. Maar die sa-
menwerking ligt het nvv eigenlijk niet; het had ons echter nodig’.155 Dezelfde dag 
nog komen de besturen van de vakcentrales bijeen om de zaak te bespreken. Het 
nvv nuanceert zijn standpunt en belooft in de toekomst beter af te stemmen met 
cnv en kab. De centrales blijven op onderdelen verdeeld, maar ‘unaniem werd 
geconstateerd, dat de bestaande samenwerking tussen de drie vakcentrales in het 
landsbelang en in het bijzonder in het belang van de werknemers is, zodat deze 
onder eerbiediging van elks principes en erkenning van ieders zelfstandigheid zal 
worden voortgezet’.156 

5.5.4   De Eenheidsvakcentrale

Na de bevrijding van het zuiden van Nederland ontstaat daar de door de cpn ge-
inspireerde Eenheidsvakcentrale.157 Dat ontstaan is voor het cnv aanleiding om 
Ruppert  in het najaar van 1944 naar het zuiden te sturen om de positie van het cnv 
in de naoorlogse verhoudingen veilig te stellen, maar ook om de groei van de evc 
zo veel mogelijk te belemmeren.

Na de bevrijding van heel het land wordt de evc ook in andere regio’s actief, on-
der andere in de Rotterdamse haven. De evc is tijdens de oorlogsjaren – vanzelf-
sprekend – niet betrokken bij het illegale overleg en wordt dat ook niet in de na-
oorlogse tijd. De houding van de cpn in het verzet heeft de aversie tegen die partij 
weliswaar verminderd, maar daarmee is de als mantelorganisatie beschouwde evc 
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niet direct populair bij bestaande organisaties. Er wordt dan ook veel energie ge-
stopt in het afremmen van de groei van dit ‘buitenbeentje’. Met een zekere regel-
maat schrijft het cnv over zijn weerzin tegen deze organisatie, die ‘onverantwoor-
delijk’ handelt door te pas en te onpas te staken – nog erger, die politieke stakingen 
organiseert. Dat is in de ogen van een cnv een onaanvaardbare vorm van actie. 

‘De eenheidsvakbeweging heeft – zo houdt De Gids de cnv leden voor – ‘geen 
enkele andere betekenis dan die van een volmaakt overbodige vierde vakcentra-
le’.158 Er is dan ook geen enkel begrip voor pogingen van het kabinet om de evc 
te erkennen indien deze bereid is zich te houden aan ‘de regels van het spel’.159 De 
evc met haar ‘misdadige tactiek’ gaat immers ‘rustig voort confl icten uit te lokken 
op de meest kwetsbare plaatsen van ons bedrijfsleven. Vooral het haven- en zee-
vaartbedrijf, de levensader van onze voedsel- en goederenvoorziening, is daarvoor 
een geliefkoosd operatieterrein’. De evc is dan ook niet gericht op het verbeteren 
van de positie van de arbeiders, maar werkt als ‘een mantelorganisatie van een be-
paalde politieke partij, die haren vakvereenigingsarbeid ondergeschikt maakt aan 
het bereiken van politieke idealen’.160

Het cnv waarschuwt niet alleen zijn leden voor de gevaren van de evc, het dringt 
ook bij kabinet en werkgevers aan op het voorkomen van redenen tot evc-acties. 
Onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden moeten niet nodeloos gerekt, het 
College van Rijksbemiddelaars moet beter inspelen op de wensen van de Stichting 
van de Arbeid. Bij de leden wordt er telkens weer op aangedrongen vertrouwen te 
stellen ‘in degenen, die sinds jaren hebben gestreden voor de belangen der arbei-
ders en niet mee zullen doen met de onverantwoordelijke leidslieden, wier bedoe-
len niet is de materiële en daardoor de geestelijk-zedelijke belangen der arbeiders 
te dienen, maar de onrust te vermeerderen en de betrokkenen meer ontvankelijk 
te maken voor het aanvaarden van hun idealen, welke vierkant staan tegenover die 
van het Christendom’.161 Het gaat dus om meer dan louter vakbondsstrijd in de 
zienswijze van het cnv, het gaat ook om het voortbestaan van het Christendom.

Het waarschuwen van leden blijkt evenwel onvoldoende. Er moeten maatrege-
len getroffen worden om de invloed van de evc te verminderen. Daarom besluit 
het cnv – het is maart 1948 – op te roepen tot een ‘cordon sanitaire’. De aanlei-
ding voor deze oproep is dat sommige gemeenten de evc toelaten tot het overleg 
en dat is voor het cnv niet acceptabel. Weliswaar hebben de arbeiders ‘volkomen 
vrijheid zich te organiseeren overeenkomstig hun levensbeschouwing, zodat ook 
de arbeiders in de evc georganiseerd terecht van die vrijheid gebruik maken. Aan 
deze democratische rechten mag niet getornd worden (…) (maar) de evc is ech-
ter een organisatie die deze democratische rechten gebruiken zal om de totalitaire 
communistische opvattingen inzake de vakorganisatie te doen overheersen. Uit 
dien hoofde acht ons Verbondsbestuur het nodig geen enkele samenwerking met 
deze instantie te aanvaarden, ook niet in commissies die van overheidswege wor-
den benoemd of samengesteld’.162 De andere partners in de Raad van Vakcentra-
len reageren niet snel genoeg en niet instemmend genoeg. Het cnv trekt daarom 
zijn eigen lijn en brengt zijn opvattingen over de evc naar buiten. Dat gebeurt in 
een resolutie, die opvallend in De Gids wordt afgedrukt, maar ook in grote aan-
tallen – 700.000 exemplaren – in het land wordt verspreid. Ter introductie van de 
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resolutie schrijft De Gids dat de evc ‘in opdracht van Moskou bezig (is) onze vrij-
heden te belagen door ondergronds gewroet’. Is eerder nog geen sprake van een 
duidelijke verwijzing naar de Sovjet-Unie, en  spreekt het cnv over ‘een mantel-
organisatie van een bepaalde politieke partij’, nu is er – blijkbaar – alle reden om 
niet langer genuanceerd te schrijven. Dat is vanuit cnv-perspectief begrijpelijk. In 
februari 1948 grijpen de communisten in Tsjecho-Slowakije door middel van een 
staatsgreep de macht. De ‘koude oorlog’ begint vorm te krijgen en de vrees voor 
de communistische ‘antichrist’ is sterk aanwezig in protestants-christelijk Neder-
land.

De resolutie Onze houding tegenover de EVC maakt opnieuw duidelijk dat het 
cnv voorstander is van vakbondsvrijheid, maar dat de evc die vrijheid in cnv-
ogen misbruikt. De evc ‘wenst de arbeiders van Nederland en hun gezinnen wil-
lens en wetens in nog grotere ellende te storten, opdat zij rijp worden voor het 
bolsjewisme’. Het cnv doet vervolgens de oproep elke samenwerking te weigeren. 
Als dat nadelige gevolgen voor de leden heeft, dan zij dat zo. ‘Wij aanvaarden de 
consequenties van dit standpunt. Evenals wij de consequenties hebben aanvaard, 
toen wij tegen de Duitsers “neen” hebben gezegd’.163

Op 26 juni 1948 ontvangt het cnv – tot zijn grote tevredenheid – een brief van 
minister-president L.J.M. Beel , waaruit blijkt dat ‘de Regering in het algemeen 
handelt gelijk door uw Verbond wordt voorgesteld’.164 In sommige gemeenten 
(Amsterdam, Den Haag) duurt het tot eind 1949 voordat ook daar de evc buiten 
het overleg wordt gesteld. De ledengroei van de evc is dan overigens al omgesla-
gen in een ledendaling en de invloed van de eenheidsvakbeweging taant snel.

 5.5  Relaties 209

156-209•Hazenbosch H05.indd   209156-209•Hazenbosch H05.indd   209 08-04-2009   22:35:0408-04-2009   22:35:04



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /NLD (Instellingen met lichte JPEG compressie om kleinere bestanden te creeeren.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


