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Het eerste contact

De centrale bonden van werkgevers en werknemers werkten reeds geruime tijd
samen. Met het oog hierop was, lang vóór Mei 1940, een Commissie van Overleg
in het leven geroepen, wier taak in betekenis toenam na de Duitse invasie. In dit
overleg werden kort na Mei 1940 ook de middenstandsbonden, de centrale boerenorganisaties en de Nederlandse Vakcentrale (een neutrale organisatie) opgenomen,
en het kon dus representatief worden geacht voor het gehele Nederlandse bedrijfsleven.
Reeds op i Juni 1940, twee dagen na de ambtsaanvaarding van Seyss-Inquart,
zag de contactman dezer commissie twee Duitsers, dr Marrenbach en dr Heilwig,
voor zich staan. De eerste was een groot man in het Duitse arbeidsfront en voor
deze gelegenheid uit Berlijn overgekomen; de tweede, leider der Abteilung Arbeitnehmer- und Unternehmer-Verbande, had tot taak, de nationaal-socialistische infiltratie bij werkgevers en werknemers te bewerkstelligen. Blijkens een bericht van
het Algemeen Nederlands Persbureau, begroette de Duitse overheid de samenwerking van werkgevers en werknemers „met waardering." Uiteraard droeg deze
waardering geen platonisch karakter, doch hoopten de Duitsers de samenwerking
te herscheppen in unificatie naar Duits voorbeeld. Stellig heeft hun toen reeds een
alomvattende organisatie van ondernemers en arbeiders voor de geest gestaan,
waarin het leidersbeginsel overheerste.
Natuurlijk lieten zij het niet alleen bij een bezoek aan de Commissie van Overleg.
Spoedig vertoonden de Duitse pottekijkers zich ook op de hoofdkantoren der moderne, katholieke, christelijke en neutrale vakbeweging. Zij stelden vragen over de
stand der financiën, verboden zelfstandige loonacties, waarschuwden tegen werkstaking, doch lieten overigens deze organisaties voorshands ongemoeid. Wel verlangden zij wekelijks rapporten over de werkzaamheden van de centralen en van de
aangesloten bonden. Een zelfde eis werd ook aan de werkgeversbonden gesteld.
Aanvankelijk werden deze verslagen, waarin loonkwesties, wachtgeldproblemen,
vakbewegingsvragen enz. aangeroerd werden, maar die natuurlijk niet steeds van
grote importantie waren, in de Commissie van Overleg vergeleken en gefatsoeneerd. Al spoedig echter verboden de Duitsers deze werkwijze. Niettemin lag
voorafgaand overleg ten grondslag aan de daarna toegepaste methode. Een inundatie van papier (statistieken, collectieve contracten, verouderde nota's), van
verschillende zijden toestromend, maakte, bij schijn van bereidwilligheid, het de
Duitsers vrijwel onmogelijk, uit de chaos wijs te worden.
De Commissie van Overleg, die voortdurend voeling hield met het Departement
van Sociale Zaken, ontving van de Dienststelle Hellwig ettelijke stukken, o.a. ontwerpverordeningen, om daarover advies uit te brengen. De samenwerking der
Nederlanders liet aanvankelijk niets te wensen, beleidsgeschillen kwamen niet of
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nauwelijks voor. Voor de Duitsers werd dit echter gecamoufleerd. Zij mochten
niet weten, dat een stilzwijgende samenzwering allen tegenover de Duitsers samenbond. Een typisch voorbeeld was het volgende. Op een bepaald moment eiste de
Dienststelle deelneming van enkele Duitsers aan de vergaderingen van de Commissie van Overleg. Dit viel moeilijk te weigeren, wilden niet aanstonds verdergaande
maatregelen volgen. Op die gecombineerde vergaderingen nu bleken de Nederlanders het om te beginnen soms hevig met elkaar oneens te zijn - de discussie
moest zo goed en zo kwaad als het ging in het Duits worden gevoerd -, maar tegen
het einde van de vergadering kwamen zij steeds tot een accoord. De Duitsers verwonderden zich hierover en vonden dit typisch Nederlandse verschijnsel uitermate
merkwaardig. Zij wisten echter niet, dat, wanneer de gecombineerde vergadering
's middags plaats vond, dezelfde Nederlanders reeds 's morgens hadden vergaderd
over dezelfde onderwerpen, bij wijze van generale repetitie. De Duitsers zijn hier
nooit achter gekomen.
Ofschoon niet allen, die bij het overleg betrokken waren, hadden verwacht dat de
Duitsers zich met zoveel vaart op de sociale en vakorganisatorische vraagstukken
zouden werpen, maakte men zich van de aanvang af geen illusies omtrent het doel,
dat de nazi's zich hadden gesteld. In het Nederlands Verbond van Vakverenigingen
was men het er over eens, dat Kupers, De la Bella en Van Dugteren (respectievelijk voorzitter, ondervoorzitter en penningmeester) het land vóór de capitulatie
dienden te verlaten; een besluit dat niet kon worden uitgevoerd 1. Het lot hunner
geestverwanten in Duitsland indachtig zagen de leiders van het NW de toekomst
met zorg tegemoet. Nog niet zoveel maanden geleden had de voorzitter, Kupers,
te Parijs in een vergadering van het Internationaal Verbond van Vakverenigingen
uiting gegeven aan zijn afkeuring van het alles nivellerend nationaal-socialisme.
Bovendien had het NVV in samenwerking met de SDAP o.a. een in het Duits
gesteld blad uitgegeven, dat geregeld naar Duitlsand was gestuurd. Uit het vermogen van de centrale bond en van enkele aangesloten vakbonden was vijf millioen
gulden naar Engeland overgemaakt, zo weinig vertrouwen had men in de onbaatzuchtigheid van de Duitse overweldigers. Ook de confessionele werkliedencentralen waren voorbereid, al was men in die kringen wellicht iets minder pessimistisch. Het Rooms-Katholieke Werkliedenverbond en een zestal van de daarbij aangesloten vakbonden hadden circa dertien ton aan dollars in veiligheid weten te
brengen en zouden zelfs alle gelden naar het buitenland hebben gezonden, als dit
voornemen niet was prijsgegeven uit vrees voor scherpe vergeldingsmaatregelen
tegen de bestuurders en hun familieleden. Ook de Nederlandse Vakcentrale had een
spaarpotje in het buitenland.
Zo was in den beginne de geestesgesteldheid. Ook bij beraadslagingen over de
onschuldigste onderwerpen werd de spanning met moeite verborgen. Aan beide
zijden werd comedie gespeeld, zowel door de Nederlanders, die zich gedroegen
alsof zij niet beseften dat de Duitsers slechts unificatie en nazificatie beoogden, als
door de Duitsers, die onder het voorwendsel van welwillende weetgierigheid vaste
voet in de organisaties trachtten te krijgen. Zijn deze laatsten er nochtans in geslaagd, het wantrouwen te verminderen, de achterdochtige voorzichtigheid, die
i. NVV, Verslag over de jaren ig40-ig4j, blz. 18.
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voorzorgsmaatregelen treft, te verzwakken? De algemene indruk in het land was:
„'t valt mee," aldus leest men in het verslag van het NVV.
Het NVV

onder beheer van Woudenberg

Doch op een gegeven ogenblik kwam Seyss-Inquart, die naar Berlijn veelbelovende
rapporten moest zenden, tot de slotsom, dat het langs lijnen van geleidelijkheid
niet snel genoeg ging, dat ook op sociaal gebied de Blitzkrieg de voorkeur verdiende. Wat in Mei 1940, onmiddellijk na de invasie, velen niet zou hebben verbaasd,
geschiedde twee maanden later: de greep van de overweldiger naar de grootste
arbeiders-vakcentrale.
Op Maandag 15 Juli 1940 werd de periode ingeluid, waarin de Duitsers aan de
wolfshuid de voorkeur gaven boven het bedrieglijke schaapsvel. Die dag ontving
de secretaris van het NVV van de Dienststelle Heihuig de telefonische opdracht, de
volgende dag in het Parkhotel te Amsterdam een vergadering van het dagelijks
bestuur met de voorzitters van de aangesloten bonden te beleggen. Op de vraag,
wat er aan de hand was, werd geantwoord: ,,Dat zult u wel merken." De volgende
dag deelde Hellwig in deze vergadering mee, dat de Rijkscommissaris besloten had,
het dagelijks bestuur van het NVV te ontslaan, omdat dit door zijn marxistische
opvattingen geen voldoende waarborg bood voor een behoorlijke samenwerking
met de Duitse autoriteiten, en dat H. J. Woudenberg was aangesteld als commissaris, naar wiens richtlijnen de aangesloten bonden zich hadden te gedragen. Discussie werd niet toegelaten. Er werd aan toegevoegd, dat de overige bestuurders
moesten blijven. (In het bijzonder dus die der tientallen aangesloten organisaties.)
Aftreden zou beschouwd worden als een vijandelijke daad ten opzichte van de
Duitse regering en dienovereenkomstig worden gestraft. De vergadering duurde
niet langer dan tien minuten.
Op de middag van diezelfde dag werd bij een bespreking met het dagelijks
bestuur, die op verzoek van Hellwig op het kantoor van het NVV plaats vond, aan
Kupers wel de gelegenheid tot spreken geboden. Hij had middelerwijl een brief
van de Rijkscommissaris ontvangen, waarin de benoeming van Woudenberg werd
bevestigd en aan het bestuur alle werkzaamheid werd verboden. Kupers voegde
Hellwig toe, dat hij geen genoegen kon nemen met de plotseling geschapen situatie.
Hij zou een vergadering van het verbondsbestuur en een hoofdbesturen-vergadering uitschrijven om de zaak in den brede te bespreken. Hellwig antwoordde echter
prompt dat de Rijkscommissaris dit verbood.
Kupers en de ondervoorzitter De la Bella werden onmiddellijk „met verlof gezonden" (een wel zeer euphemistische uitdrukking), de andere leden van het dagelijks bestuur moesten blijven om de zaken over te dragen, doch werden op 23 Juli
ook weggestuurd. Zij vonden het een verademing het gezelschap te kunnen ontvluchten van fanatieke NSB-ers gelijk Van Kampen en Ter Schiphorst, die Woudenbergs lijfgarde vormden, maar hadden althans nog kans gezien, met medewerking van het personeel, gevaarlijke paperassen weg te werken.
Het eerste slachtoffer van deze typisch Hitleriaanse Machtsübernahme was S. de
la Bella, die op 20 Juli 1940 gearresteerd werd. Hij heeft nog getracht zich aan de
greep der Duitsers te onttrekken. Mr A. L. Scholtens, de secretaris-generaal van
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het Departement van Sociale Zaken heeft tegen deze Schutzhaft geprotesteerd
- tevergeefs! Hellwig constateerde, dat de heer Scholtens er niets van begreep en
dat er iets aan zijn innere Gesinnung ontbrak. Mr Scholtens, die zich ook tegen andere Duitse maatregelen had verzet, werd enkele weken daarna als untragbar terzijde gesteld. De la Bella verging het erger. Na enige tijd in een gevangenis in Nederland te hebben doorgebracht werd hij naar Duitsland getransporteerd, waar hij
op ii Juli 1942 in het concentratiekamp Dachau overleed. Wat werd hem noodlottig? Zijn Jood-zijn of het feit, dat bijtijds vijf millioen gulden naar Engeland
was overgemaakt? Als voorzitter van de daarvoor opgerichte Coöperatieve Beleggingsbank, die reeds in 1939 was voorbereid, zou De la Bella zich naar Engeland
hebben begeven als de Duitsers hem niet te vlug af waren geweest.
Het NVV was dus overvallen. Wat moest er nu gebeuren ? Heengaan of blijven?
Deze vraag werd in andere zin beantwoord dan ten aanzien van de SDAP en haar
neven-organisaties, die op 20 Juli eveneens onder curatele werden gesteld, doch
niet onder het juk wilden doorgaan, al hebben enkele neven-organisaties nog wel
korte tijd haar bestaan gerekt (vgl. deel II, blz. 24 vlg.).
Ten opzichte van het NVV luidde de conclusie echter „voorlopig doorwerken."
Dit was ook de opvatting van de „topleiding," op welke de Duitsers in het bijzonder gebeten waren. Men mene echter niet, dat alle oppositie ontbrak. Toen op
Zaterdag 20 Juli 1940 het dagelijks bestuur in het geheim bijeenkwam om zich
over de toestand te beraden, was reeds gebleken dat binnen de rijen der vakbeweging tegenstrijdige stromingen bestonden. Het dagelijks bestuur zelf hechtte grote
waarde aan het behoud van het organisatorisch apparaat en vreesde, dat er van de
sociale regelingen in het bedrijfsleven en van de werkloosheidszorg bitter weinig
terecht zou komen als in het NW geen vertrouwde mannen (functionarissen en
bestuurders van vakverenigingen) een vinger in de pap hadden. De grote meerderheid van de bestuurders der aangesloten bonden was het hiermee eens. De bestuurders van de vakverenigingen in Twente en een gedeelte van de bestuurders in de
mijnstreek waren echter een andere opvatting toegedaan, omdat zij op het standpunt stonden, dat van de Duitsers niets goeds kon worden verwacht, wat zij ook
mochten beloven. De Twentse bestuurders hadden trouwens reeds in Mei 1940
alle organisaties willen liquideren, een advies dat zij op 23 Juli 1940 na het ingrijpen
van de Duitsers met nadruk herhaalden.
Evenwel aten verschillende functionarissen en bestuurders te Amsterdam en
elders, die gemeend hadden op hun post te moeten blijven, niet alles voor zoete
koek op. Meermalen hadden zij heftige meningsverschillen met de NSB-ers of met
de Duitsers. Sommigen van hen trachtten de Duitsers tegen Woudenberg uit te
spelen. Naast of liever boven Woudenberg stonden immers twee Duitse commissarissen. Toen Woudenberg in December 1948 voor het Bijzonder Gerechtshof te
Amsterdam terechtstond, verklaarde hij dat de oude vakbondbestuurders voor het
merendeel eerst naar de Duitsers liepen, d.w.z. hem zoveel mogelijk negeerden.
Meer ontslagen volgden dan ook. Hetzij omdat zij al te zeer in de oppositie
waren, hetzij om andere redenen gaf Woudenberg begin Augustus 1940 vijftien
bestuurders van vakbonden hun congé, gelijk hij reeds eerder, in zijn dubbele hoedanigheid van anti-semiet en van gehoorzame dienaar der Duitsers, een aantal
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Joodse bestuurders had ontslagen. Daartegenover stond nieuwe toevoer uit de
rijen van de Nederlandse Vakcentrale met haar vijftig duizend leden, welker voorzitter H. M. Roos in de bezettingstijd een moeilijk te doorgronden rol heeft gespeeld en vermoedelijk gaarne als hoofd over alle vakcentralen de taak op zich zou
hebben genomen, die in Juli 1940 in meer beperkte omvang door de Duitsers aan
Woudenberg werd opgedragen. Deels onder Duitse pressie, deels door zijn eigen
zwakheid besloot zijn vakcentrale op 17 Augustus 1940 tot een fusie met het NVV.
Ofschoon Woudenberg op kwasi gemoedelijke toon verzekerde, dat veel bij het
oude zou blijven, bleek al te spoedig het tegendeel. In ongeveer tweehonderdzeventig gemeenten bestonden bestuurdersbonden, waarin de plaatselijke afdelingen der aangesloten bonden gebundeld waren, en die geleid werden door besturen, waarin bijvoorbeeld vertegenwoordigers van metaalbewerkers, kantoorbedienden, spoorwegbeambten, schildersgezellen, bouwvakarbeiders, textielarbeiders en overheidspersoneel zitting hadden. Tot deze bestuurdersbonden nu
richtte Woudenberg zich reeds op 16 Juli 1940 met een brief, waarin werd gedecreteerd, dat zij op alle gebieden aan zijn aanwijzingen gebonden waren. Kort
daarop volgden verschillende dictatoriale aanschrijvingen: de agenda van vergaderingen moest aan Woudenberg worden toegezonden en kon door hem ongeldig
worden verklaard; buiten zijn voorkennis mocht niets in de krant komen; bij aanstelling, ontslag of verhoging van bezoldiging was zijn toestemming nodig; wie
ook maar één Joodse grootvader of grootmoeder had, kwam onder geen beding
voor een functie in aanmerking. De bestuurdersbenoemingen werden in het gehele
land Woudenbergs monopolie. Wel mocht de betrokken bestuurdersbond hem een
voordracht toezenden, maar mijnheer de commissaris kon desgewenst daarbuiten
gaan. Zo trachtte Woudenberg alles wat naar democratie zweemde dood te trappen. Protesten er tegen bleven niet uit. Onder andere werd in het licht gesteld, dat
publicatie-verboden de propaganda belemmerden en het NW in ongunstiger
positie plaatsten dan de katholieke en christelijke vakcentralen, of werd betoogd
dat de anti-semietische verordening van Seyss-Inquart, waarop Woudenberg zich
beriep, alleen betrekking had op Nederlandse bestuursorganen en niet op de vakbeweging. Zegels voor de inzameling van de Culturele Raad werden onverkocht
teruggezonden en de affiches van Winterhulp met minder eerbied behandeld dan
Woudenberg gewenst had. Ook van Vreugde en Arbeid, waarvoor een centraal
bureau in het leven werd geroepen, dat vijf ton per jaar besteedde aan concerten,
balletten en slechte toneelvoorstellingen, beleefde Woudenberg niet zo heel veel
plezier. Een circulaire van 23 December 1940 klaagde over „uiterst geringe belangstelling," over ,,de sfeer in een aantal plaatsen."
Het liep de spuigaten uit, toen Woudenberg of zijn boze geest, de gewezen communist Van Kampen, op het onzalige denkbeeld kwam, de bestuurdersbonden op
non-activiteit te stellen. Voor tweehonderd een en zeventig bestuurdersbonden
wilde hij zeventig districtshoofden in de plaats stellen, die ook gedeeltelijk de vakbonden zouden vervangen. De districtshoofden zouden in de verschillende districten de leiding hebben en zich van niemand iets behoeven aan te trekken behalve
van de commissaris en zijn staf. Op deze wijze wilde Woudenberg filialen onder
nationaal-socialistische leiding in het gehele land instellen. Hiertegen is zo hevig
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verzet gerezen, dat Woudenberg in 's hemelsnaam de meeste bestuurdersbonden
maar handhaafde, al kwamen daarnaast toch ook de districtshoofden. Zo had men
in een groot deel van het land een dubbele bezetting, die de uitgaven verhoogde en
niet het minste voordeel opleverde.
In het bijzonder in Twente moesten de bestuurdersbonden niets van deze ondemocratische nieuwigheid hebben. De voorzitters en secretarissen der bestuurdersbonden van Almelo, Hengelo en Enschede lieten zich in de hiervoor belegde
vergaderingen zomin door Woudenberg of Van Kampen als door de mede aanwezige Duitse commissarissen intimideren. Zij voelden er niets voor, dat de vakorganisaties van alle betekenis en invloed zouden worden beroofd, en protesteerden krachtig tegen het ingrijpen van Woudenberg in de plaatselijke bestuursvorm,
in strijd met vroegere toezeggingen. Woudenberg brulde: ,,Ik ben de baas," maar
daarmee wist hij het verzet niet te smoren. Van Kampen trachtte in een volgende
vergadering (op Zondag 23 Februari 1941) de oppositionele Twentenaren te bekeren door de constatering: „Het moet toch iets zeggen, dat acht en negentig
percent van de oude gezichten in het huidige kader van het N W zitten," maar ook
deze omstandigheid, die het illegale blad De Vakbeweging trouwens allerminst
bewondering afdwong, bracht de Twentse bestuursleden niet tot andere gedachten. Zij bedankten voor hun organisaties en legden hun functies neer (de Hengelose
bestuurdersbond tegen i April 1941). Enkele weken daarna zijn verschillende
Twentse bestuursleden gearresteerd, van welke twee in de Duitse kampen zijn
overleden. De secretaris van de Hengelose bestuurdersbond werd voorshands ongemoeid gelaten, maar in Mei 1942 in gijzeling gezet.
Heeft Woudenberg zelf hierin de hand gehad ? Het valt niet met stelligheid te
bewijzen, maar wel staat het vast, dat hij in November 1940 de voorzitter van het
hoofdbestuur der Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders bij de Duitsers
heeft aangegeven, omdat deze bij een bespreking honend gevraagd had, waar nu
eigenlijk de bonzen scholen, bij de hoog gesalarieerde Woudenberg met zijn staf of
bij de afgezette bestuurders van het NVV, die een veel lagere bezoldiging hadden
genoten. Ook heeft Woudenberg op 27 Februari 1941 aan een met hem bevriende
Hauptsturmführer de Duitse vertaling van een brief doen toekomen, die bij een
gearresteerde ambtenaar van het NVV was gevonden en die een geestdriftige beschrijving bevatte van de Februaristaking te Amsterdam.
Deze ambtenaar was met drie collega's mitsgaders de oud-voorzitter van het
NVV, Kupers, gearresteerd, omdat dit vijftal kort vóór de Februaristaking een
bespreking ten huize van Kupers had gevoerd. Ofschoon contact met laatstgenoemde nooit uitdrukkelijk verboden was, werd hierin een poging tot celvorming
gezien. Bovendien werd aangenomen, dat deze vijf mannen de proteststaking
hadden voorbereid, die op 25 en 26 Februari 1941 te Amsterdam tegen de antisemietische terreur heeft plaatsgehad. Bij het verhoor beweerden de Duitsers, dat
Kupers reeds bekend had, maar in werkelijkheid heeft geen van hen enig aandeel
gehad in de voorbereiding van de Februaristaking. De vier ambtenaren zijn dan
ook weer in vrijheid gesteld, maar hadden daarna geen lust meer te werken in een
omgeving van aanbrengers en verraders (Woudenberg en zijn vertrouwelingen).
Met een wachtgeld voor een aantal maanden zochten zij de weg naar de vrijheid.
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Niet alle nieuwe figuren echter waren lid van de NSB. A. Vermeulen, die als
bestuurder van de Nederlandse Vakcentrale naar het NVV was overgegaan, was
dit niet. Toen dan ook een nieuwe vertegenwoordiger van het, van de topleiding
beroofde, NVV moest worden aangewezen om in de Commissie van Overleg zitting te nemen en zowel van de zijde der werkgevers als van die der confessionele
werknemers overwegend bezwaar tegen samenwerking met Woudenberg bleek te
bestaan, is Vermeulen in diens plaats toegetreden, al werd door critische outsiders
de vraag gesteld, wie Vermeulen dan wel vertegenwoordigde, als het in laatste
instantie niet Woudenberg was.
De confessionele

arbeiderscentralen

Op 16 Juli 1940, de fatale dag voor het oude N W, werden de arbeidersvakcentralen en de werkgeverscentralen door de Duitsers van de loop van zaken op de hoogte
gesteld. Bovendien kwam er een persbericht, dat in gebrekkig Nederlands verzekerde: „Het lot der arbeiders op sociaal gebied gaat de Rijkscommissaris - evenals dit blijkt uit zijn verordeningen op het gebied der werkverschaffing, de wederopbouw en de opheffing der werkloosheid - nauw ter harte." Het eindigde aldus:
,,Het doel dezer maatregelen zal in geen geval zijn, de rechten en aanspraken, door
de jarenlange bijdragen verworven, prijs te geven of sociale instellingen der vakverenigingen te vernietigen. Deze zullen, zoals de Rijkscommissaris het uitdrukte,
in volle omvang behouden en daarenboven zelfs nog worden uitgebouwd en verbeterd. Op grond hiervan is dan ook afgezien van de ontbinding dezer sociale
verenigingen." Hellwig deelde de voorzitters van het Rooms-Katholieke Werkliedenverbond (RKWV), het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) en de
Nederlandse Vakcentrale mede, dat hun organisaties de werkzaamheden zelfstandig konden voortzetten mits zij zich onderwierpen aan een Duitse contact-commissaris („waarnemer"), wiens toestemming nodig was zowel bij belangrijke besluiten van de vakbonden als van de centralen zelf. Intussen verklaarde reeds op
24 Juli 1940 Rost van Tonningen in een rede te Goes, dat de confessionele vakbonden spoedig zouden worden opgeheven. Met het oog hierop werden voorzorgsmaatregelen getroffen. De voorzitters van de confessionele organisaties trachtten
het bestaan dezer centralen te rekken tot er een keer in de oorlog kwam, waarop zij
met de werkgevers ook in duistere tijden bleven hopen. Het was om deze reden, dat
zij in November 1940, ondanks critiek in eigen gelederen, bereid waren tot een
„studiereis" naar Duitsland, waaraan ook zes bestuurders van het NVV deelnamen.
Met hun contact-commissarissen, aan wie trouwens niet zoveel werd medegedeeld als Hellwig verwachtte, waren de confessionele bonden in het algemeen niet
ongelukkig. Fritz Kern, die van December 1940 tot Juni commissaris bij het RKWV
is geweest, heeft zelfs al het mogelijke gedaan om deze centrale voor opslokking
door het NVV te bewaren. Toen hem na zijn overplaatsing naar het oosten ter ore
kwam, dat de confessionele bonden onder commissariaat van Woudenberg zouden
worden gesteld, reisde hij in het geheim naar Utrecht, waar hij één dag voordat de
Duitsers zouden toeslaan de bestuursleden op de hoogte bracht, onder toevoeging
dat de maatregel zogenaamd bij besluit van de Rijkscommissaris genomen zou
worden, maar in werkelijkheid op bevel van Berlijn plaatsvond. De voorzitter, De
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Bruijn, wist reeds, dat er iets in de lucht hing, doch deze inlichtingen van Duitse
zijde stelden hem pas ten volle in de gelegenheid, zich op de komst van de mannen
voor te bereiden, die het doodvonnis aan het RKWV zouden voltrekken. De volgende morgen, op 25 Juli 1941, werd het gebouw van het RKWV te Utrecht
,,bezet." Hellwig, Woudenberg en verschillende anderen drongen het kantoor
binnen. Schmidt, die als gehoorzaam dienaar van Berlijn ditmaal meer dan Hellwig
de grote drijver schijnt te zijn geweest, was er zelf niet bij.
Hellwig las aan het dagelijks bestuur van het RKWV een brief van Seyss-Inquart
voor, waarin stond, dat Woudenberg was benoemd tot commissaris met volledige
bevoegdheid om alle zaken te regelen. Alle documenten moesten hem worden
overhandigd. Hellwig sprak toen ongeveer als volgt: „Het is u bekend, hoe wij
denken over de vorm der vakbeweging. Een jaar lang hebben wij geprobeerd tot
een eenheidsorganisatie te komen, maar het is ons niet gelukt. Gij waart niet bereid
vrijwillig aan de totstandkoming der eenheidsorganisatie mee te werken: daarom
is thans dit besluit genomen door de Rijkscommissaris 2. Dit betekent geen liquidatie van het verbond en het is evenmin een samensmelting met het NW, waartegen gij bezwaar hebt. De vakcentralen komen slechts onder eenhoofdige leiding.
Dit zal een vereenvoudiging betekenen. Het ligt niet in het voornemen maatregelen
te nemen tegen het verbondsbestuur. Anderzijds verwacht men echter ook geen
oppositie, die als sabotage zal worden aangemerkt. Dit besluit is genomen in aansluiting op de maatregelen betreffende de politieke partijen. Sedert 22 Juni zijn wij
in Europa in een nieuwe situatie gekomen: het gaat thans tegen het bolsjewisme."
Tot grote verwondering van Hellwig haalde de voorzitter van het RKWV toen
een papier uit zijn zak, waarvan hij het volgende voorlas: „Wij kunnen, na het
aanhoren van het voorgelezen stuk, kort zijn. Wij volstaan om namens de leiders
der katholieke arbeidersbeweging, de bijna tweehonderdduizend leden, een groot
deel van het Nederlandse volk, te protesteren tegen de ons inziens door geen enkel
Nederlands belang gevorderde beslissing. Onze achtereenvolgende contactcommissarissen hebben getuigd, dat ons verbond geen oppositie heeft gevoerd, en
dat wij loyaal met de Duitse bezettingsmacht hebben medegewerkt. Wij bukken
voor de macht van de huidige bezettingsoverheid. Dat een Nederlander ertoe
overgaat, het resultaat van ons prachtige, voorbeeldige werk van vijftig jaar tot zich
te trekken, achten wij betreurenswaardig." Naar aanleiding van het laatste zinnetje
interrumpeerde Woudenberg met de woorden: „ik heb met je smoesjes niets te
maken," waarop de voorzitter repliceerde, dat in het huis van de katholieke arbeidersbeweging Woudenberg zeker niets te vertellen had. Daarop nam een der twee
bestuursleden, aan wie men de verplichting wilde opleggen, hun medewerking aan
de nieuwe gang van zaken te verlenen, het woord om mede te delen dat het voor een
katholiek in geweten niet mogelijk was dit te doen.
Een soortgelijk toneel speelde zich enkele uren later af bij het CNV, welks voorzitter Stapelkamp afwezig was, aangezien hij reeds op 30 Juni 1941 met tal van
2. Het RKWV zou, in tegenstelling met het CNV, wel bereid zijn geweest tot zekere overkoepeling,
maar was zich blijven verzetten tegen de unificatie, waarop zelfs nog in 1941 sommige oude NW-ers
waren blijven aansturen. Dat laatste standpunt is veroordeeld door J . H . Scheps in zijn - legaal verschenen - brochure Het NW in de branding (Den Dolder 1941).
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andere anti-revolutionnaire voormannen gearresteerd was. Doch hij werd op
verdienstelijke wijze vervangen. Met Hellwig en Woudenberg verscheen de contact-commissaris Schleinitz, een gemoedelijke Sakser, ten kantore. Heimelijk had
hij reeds het doel van dit bezoek meegedeeld, zodat er al een gestencilde brief aan
bestuurders en leden gereed lag 3. Het resultaat was dat beide confessionele vakcentralen met de daarbij aangesloten vakverbonden vrijwel leeg liepen. De besturen weigerden en de leden bedankten.
De Nederlandse bisschoppen lieten niet na van hun oordeel over het voorgevallene te getuigen in een herderlijke brief die op 5 Augustus 1941 in de kerken werd
voorgelezen (zie deel II, blz. 415). Het was een moedig woord in critieke dagen.
Van protestantse zijde werd een soortgelijk geluid vernomen. De houding van de
confessionele vakcentralen in hun verzet tegen de Duitsers bood een prachtig staal
van solidariteit. Er bleef zo weinig van deze organisaties over, dat al spoedig tot
algehele liquidatie moest worden overgegaan. Hierop komen wij terug bij de bespreking van het beleid van het N W na Juli 1941.
Een Raad van Bestuur in Arbeidszaken
Maar wij mogen naast de werknemers de werkgevers niet vergeten. Ook tegenover
hun centralen liet de Dienststelle Hellwig zich niet onbetuigd. De wens werd geuit,
dat in organisatorisch opzicht in ons land aan werkgeverszijde meer eenheid zou
worden gebracht. Met name had men bezwaar tegen verschillende verenigingen,
gesplitst naar confessie, waarnaast dan algemene verenigingen stonden, werkend
op min of meer hetzelfde terrein. In grote lijnen wenste men één centrale werkgeversvertegenwoordiging aan de top, en verder ook per bedrijfstak slechts één
verantwoordelijke instantie, waarmede via het centrale punt in voorkomende gevallen contact gezocht zou kunnen worden. Kortom, de Duitsers wensten in ieder
geval eenheid aan de top.
Het ligt voor de hand dat vele onderlinge besprekingen aan Nederlandse kant
hierover plaatsvonden. Het resultaat was dat overeenstemming werd verkregen
over de vorming van een zgn. Raad van Bestuur in Arbeidszaken, die op i Januari
1941 als centraal orgaan voor de behandeling van sociale aangelegenheden werd
opgericht door de navolgende werkgeverscentralen: het Verbond van Nederlandse
Werkgevers, het Rooms-Katholiek Verbond van Werkgeversvakverenigingen, het
Verbond van Protestant-Christelijke Werkgevers in Nederland en het Centraal
Overleg in Arbeidszaken voor Werkgeversbonden. Aan deze raad delegeerden
voornoemde centrale werkgeversorganisaties haar bevoegdheden en werkzaamheden op het gebied der sociale wetgeving, alsmede die op het terrein der arbeidsvoorwaarden. De werkgeversorganisaties zouden zich bepalen tot de interne voorbehandeling van zaken, die in de raad aan de orde zouden komen. Het aantal zetels
in de Raad van Bestuur werd bepaald door dat der werklieden in de verschillende
bedrijfstakken. De nieuwe raad beschikte over de ervaring van de bureaux der
oprichtende werkgeverscentralen doordat de secretarissen van deze centralen met
adviserende stem de vergaderingen bijwoonden. Na lange aarzeling heeft de
Dienststelle Hellwig bericht, dat zij met de opzet en de personen accoord ging.
3- Zie H. C. Touw, Het verzet der Hervormde Kerk, deel II, blz. 540.
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Op i Maart 1941 hield de voorzitter mr D. U. Stikker de installatie-rede. Hij
constateerde dat de raad als een adviserende instantie voor de overheid zou optreden voor wat betreft de sociale wetgeving. Een andere taak van die raad (die,
welke de Duitsers het meest ter harte gi-ng) betrof het brengen van meer eenheid
in de organisatie van verschillende bedrijfstakken. Hellwig had namelijk geëist dat
een einde zou komen aan wat hij noemde de zerrissene Organisation, ook bedrijfstaksgewijze. Niettemin ging de raad ervan uit dat de werkgeversvakverenigingen
zoveel mogelijk zelfstandig hun werkzaamheden zouden voortzetten. „Wij zullen
ons daarbij - aldus de heer Stikker - willen en moeten bepalen tot het doen van een
beroep op loyale medewerking, die ons ongetwijfeld niet zal worden geweigerd,
mede omdat anders gedwongen maatregelen niet achterwege zouden kunnen
blijven. Dit is een verschil tussen onze Raad van Bestuur en de werkwijze, die
bijvoorbeeld door de Commissie-Woltersom wordt gevolgd om op economisch
gebied een soortgelijke organisatie tot stand te brengen." 4
Tenslotte zou de Raad van Bestuur zich bezighouden met de regeling van
arbeidsvoorwaarden. Als de taak van de raad bestempelde de voorzitter „de bevordering van de orde, de rust en de sociale vrede in ons land ten bate van het Nederlandse volk in zijn samenstellende delen."
Vrijwillig was de medewerking van vele vooraanstaande figuren verkregen. Van
een Führer-prmcipe was geen sprake. NSB-ers werden niet toegelaten.
Aan de Raad van Bestuur is een lang leven niet beschoren geweest. De Duitse
eisen gingen steeds verder. Nieuwe maatregelen werden afgekondigd. Een bijzonder moeilijk punt was een uitnodiging aan de raad vanwege de Dienststelle Hellwig
om enkele Nederlanders in Duitsland in ogenschouw te laten nemen wat het Duitse
arbeidsfront had gepresteerd. Afwijzen van deze uitnodiging zou een onmiddellijke breuk met de Duitsers betekend hebben. Tenslotte heeft een kleine groep
zich node bereid verklaard, deze toer te volbrengen, toen bleek dat ook de christelijke en katholieke arbeidersorganisaties bereid waren gevonden een soortgelijke
uitnodiging te aanvaarden. Het behoeft geen betoog, dat het voor de representanten der werkgevers een bijzonder moeilijk te verteren reiservaring werd. Slechts
had men de voldoening, dat na allerlei Duitse propaganda-toespraken van Nederlandse zijde nooit een woord werd geantwoord, hetgeen de Duitsers bijzonder
slecht konden verdragen na een zo overvloedige demonstratie van hun oratorische
talenten.
Doch genoeg hierover. Een directe breuk met de Dienststelle Hellwig werd toen
nog voorkomen. Intussen was het duidelijk dat deze niet te vermijden zou zijn,
doch het leek de Nederlandse leidslieden het beste zelf het onderwerp te kiezen
waarover, en zelf het moment te bepalen waarop de bom zou barsten. Natuurlijk
moest dit moment zodanig worden gekozen dat het voor de Duitsers het minst
gunstig zou zijn. Het was tenslotte een zaak van strategie en oorlogvoering. Dit
moment liet niet lang op zich wachten. Het volgde onmiddellijk op de gelijkschakeling der confessionele organisaties.
Op 6 Augustus 1941 werd een vergadering belegd van de Raad van Bestuur in
4. Vgl. deel I, blz. 464, en deel II, blz. 231.
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Arbeidszaken. Uit de notulen, die, als steeds, zeer zorgvuldig werden opgesteld
omdat een exemplaar daarvan aan de Duitsers moest worden gezonden, blijkt dat
de voorzitter herhaalde wat hij reeds eerder aan de Duitsers had gezegd, namelijk
dat er drie mogelijkheden waren: de instelling van een arbeidsfront naar Duits
voorbeeld (waarvoor hier te lande een tweetal voorwaarden, de vrijwillige toetreding en een achter dit front staande Partei, ontbraken); voorts een samenwerking
tussen werkgevers- en werknemersorganisaties (zoals die hier te lande was aangetroffen en die, zij het ook met enige modulatie, fungeerde); en tenslotte de Verstaatlichung (waarbij de lonen en de sociale maatregelen eenzijdig door de staat
worden opgelegd).
De Raad van Bestuur nu had in de practijk rekening te houden met een zeker
vacuüm in de vertegenwoordiging van de arbeiders. Uit het bedrijfsleven kwam
telkens de vraag, met wie men nu verder zou moeten praten. Het was daarom voor
de raad noodzakelijk te dien aanzien zijn standpunt te bepalen. De voorzitter wees
er op dat het onder beheer stellen van het NVV, vorig jaar, niet met de nieuwe
maatregel kon worden gelijkgesteld. Toen bleven de arbeidersleiders in het algemeen nog op hun post en zetten zij hun werkzaamheden voort, thans stond het
echter wel vast dat het door de arbeiders aan de werkgevers in hoge mate euvel zou
worden geduid, als door hen besprekingen over hun belangen zouden worden gehouden met vertegenwoordigers, die van arbeiderszijde niet waren erkend.
Het dagelijks bestuur van de raad adviseerde daarom aan de plenoraad om aan
de aangesloten organisaties een rondschrijven te verzenden, waarin duidelijk zou
worden uitgesproken dat men met Woudenberg en consorten als vertegenwoordigers van de arbeiders niet in zee wenste te gaan. Dit zou vooraf aan Hellwig
worden medegedeeld. Het voorstel werd unaniem aanvaard. Geschreven werd dat
de Raad van Bestuur zich gesteld zag voor de vraag „of onder deze omstandigheden
het voeren van besprekingen met de aan arbeiderszijde overblijvende instanties
nog voldoende gerechtvaardigd is te achten" en vervolgens: ,,De Raad van Bestuur
heeft geen vrijheid kunnen vinden deze vraag bevestigend te beantwoorden en heeft
diensvolgens besloten zijn hiermee samenhangende werkzaamheden op te schorten. De raad vertrouwt, dat door u en de bij uw centrale aangesloten verenigingen
en leden eenzelfde standpunt zal worden ingenomen."
Dit besluit was onder de toenmalige omstandigheden niet zonder betekenis. Men
begreep dat men hiermede het eigen doodvonnis tekende. De vergadering, hieraan
gewijd, duurde niet langer dan een half uur. De stemming was voortreffelijk. Alleen het zingen van het Wilhelmus aan het slot ontbrak. In een onderhoud met
Hellwig werd de volgende dag van Nederlandse zijde betoogd, dat de nieuwe
eenheidsorganisatie niet als representatief voor de Nederlandse arbeidersbeweging
kon worden aangemerkt. Hellwig verklaarde, hierin slechts een politieke demonstratie tegen een besluit van de Rijkscommissaris te zien, hetgeen, curieus genoeg,
toch niet een verbod om de circulaire te verzenden ten gevolge had. Dit gebeurde
onmiddellijk via de werkgeverscentralen, zodat iedereen in den lande snel op de
hoogte was.
De raad werd van Duitse zijde prompt beloond met een „beschikking" van de
commissaris voor niet-commerciële verenigingen en stichtingen d.d. 11 Augustus
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1941, waarbij bepaald werd dat hij was ontbonden en dat nergens meer over mocht
worden beschikt. Eenzelfde brief werd gericht aan de werkgeverscentralen. Zij
hadden dit voorzien en ongetwijfeld kan achteraf worden gezegd, dat zij juist
waren geweest in de keuze van het onderwerp waarover en ook ten aanzien van het
moment waarop het conflict definitief werd. Immers de Duitsers verkeerden toen
in grote moeilijkheden in verband met de bezetting van de confessionele arbeiderscentralen, die een hoogst ongunstige indruk in den lande had gemaakt. De
gebeurtenissen betekenden, naar achteraf bleek, ook het einde van de Dienststelle
Hellwig. Haar zending was mislukt. Hellwig, die kort tevoren nog trots had verIdaard: Jetzt habe ich ganz West-Europa unter mich (namelijk bok België en Frankrijk), werd enige tijd later weggepromoveerd naar het oosten; niemand was daar
rouwig om. De werkgevers- en arbeidersorganisaties, met uitzondering van het
door NSB-ers geregeerde NVV, waren uit het publieke leven verdwenen. Het
spreekt vanzelf, dat daarmee ook de Commissie van Overleg ophield te bestaan.
Het werk moest ondergronds worden voortgezet.
Van NVV tot Nederlands Arbeidsfront
Wij constateerden reeds, dat de benoeming van Woudenberg tot commissaris
over de confessionele vakbonden een groot fiasco is geworden. Hellwig had er op
gerekend dat van de tweehonderdduizend leden van het RKWV tien percent zou
bedanken en negentig percent zou blijven. De katholieke arbeiders luisterden
echter meer naar hun bisschoppen en naar hun eigen afgetreden leiders dan naar
het zoete gepijp van de nieuwbakken commissaris. Half September had zes en
negentig percent bedankt en was slechts vier percent gebleven, aldus mag. dr S.
Stokman in zijn boek De Katholieke Arbeidersbeweging in Oorlogstijd (Utrecht 1946),
volgens wie van de leden van het CNV tachtig percent voor het lidmaatschap bedankt heeft. De voorzitter van dat verbond gaf bij het proces Woudenberg, waarvan een volledig verslag door het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie te
onzer beschikking werd gesteld, een soortgelijk percentage op.
Seyss-Inquarts belofte, waarmee hij minder dan niets bereikt had, dat het NVV,
het RKWV en het CNV wel een eenhoofdige leiding zouden hebben, doch dat
deze laatste twee organisaties zouden blijven wat zij waren, is dan ook niet in
vervulling gegaan. Reeds op 12 Augustus 1941 bleek het noodzakelijk de confessionele arbeiderscentralen en de daarbij aangesloten bonden op te heffen en
te liquideren. De schamele restanten werden naar de vakbonden van het NVV
overgeheveld.
Hoe geschiedde dit? In het verslag van het NVV over de jaren 1940-1945
treft men de volgende passage aan: ,,te betreuren valt, dat enkele bestuurders van
NW-bonden zich er toe geleend hebben, van Woudenberg de opdracht te aanvaarden, Christelijke of Rooms-Katholieke vakbonden te liquideren. Dit is terecht door de Ereraad van het NW afgekeurd als zijnde in strijd met de eer van
de vakbeweging."
Dit is o.a. geschied bij de bouwvakarbeiders, de landarbeiders, het spoor- en
tramwegpersoneel en de employé's in het hotel-, café- en restaurantbedrijf. De
„gemachtigden," die dit moesten opknappen, waren geen NSB-ers. In de oude
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vakbeweging deed de leer van het „besmette" werk of goed opgeld; gold dat nu
hier niet ? Hoe men hierover ook moge denken, hier drong de vergelijking zich als
vanzelf op. Ook ten opzichte van de Volkskrant, toen orgaan van het RKWV, en
van de vakpers zijn door een NW-er van vóór 1940 ernstige fouten begaan. Enige
liquidateurs hebben verklaard, dat de katholieke of christelijke collega's met hun
optreden accoord gingen, en dat op die wijze ledenregisters enz. aan Woudenberg
onttrokken konden worden, maar de confessionele bonden zelf dachten er heel
anders over. Blijkens bepaalde uitlatingen heeft bij enkele liquidateurs ook de
gedachte voorgezeten, dat men op deze wijze één enkele grote arbeiderscentrale
zou krijgen. Dit beschouwden zij als een zo begerenswaardig goed, dat zij zelfs de
vertrapping van het vrije beslissingsrecht op de koop toenamen. Kupers, die ook
voorstander was van een alomvattende organisatie, maar deze slechts wenste als
zij uit vrije wilsovereenstemming geboren werd, heeft deze houding van enkele op
een dwaalspoor geraakte NW-ers ten zeerste betreurd. Hiertegenover steekt de
houding van de neutrale werkgeversorganisaties, die zich solidair verklaarden met
de confessionele arbeidersbeweging, wel gunstig af.
Voor Hellwig evenals voor Woudenberg was het verloop van zaken een bittere
teleurstelling. Weliswaar had roof op grote schaal van effecten, gebouwen, inventarissen enz. plaatsgehad (De Bruijn sprak later van veertien millioen van het
RKWV, Stapelkamp van acht millioen van het CNV), maar de confessionele arbeiders zelf had men niet kunnen krijgen en het morele echec lag de heren zwaar
op de maag.
Met andere middelen trachtte Woudenberg dit goed te maken. Terwille van de
schone schijn alsmede uit zucht tot na-apen - kende niet Duitsland het instituut
van Betriebsappel ? - zocht hij de oplossing in het houden van bedrijfsappèls, waar
doorgewinterde Duitse en Nederlandse nationaal-socialisten het woord zouden
voeren. Het Handelsblad van 24 Februari 1942 gaf een verslag van een bedrijfsappèl
bij de onder Duitse leiding staande onderneming Holland-Nautic te Haarlem. De
mentaliteit bleek duidelijk uit dit verslag, waaraan wij het volgende ontlenen: ,,In
de recreatiezaal, nu versierd met doeken en planten, was gisteren het eerste arbeidsappèl. Het gehele personeel was er in werktenue bijeen en daar nam - na een kort
inleidend woord van den bednjfe-Obmann Kruyer - de heer Lüttgen, Sozialreferent van de Beauftragte van de Rijkscommissaris, het woord:
Er is nu in Nederland, aldus de spreker, maar één organisatie voor allen: het
NVV. Hier wordt dus voortgebouwd op het werk van een organisatie, die al een
socialistische voorgeschiedenis had. Wij moeten zo komen tot het arbeidsfront, dat
de mooiste organisatie van alle tijden is. Spreker deed uitkomen, dat de splitsing in
werkgevers en werknemers een instelling van het liberalisme is, waaraan wij nu
zijn ontgroeid.
Vervolgens besteeg de heer Funckler, de provinciale leider van het NVV, de
katheder. Hij zei, dat niet alle directies van Haarlemse bedrijven aan de vernieuwing hebben meegewerkt. Ook spreker ging dan de totstandkoming van het NW
m zijn nieuwe vorm na en deed het belang van goede kameraadschap uitkomen.
Wie nog niet tot het.NVV is toegetreden, zal dat nu moeten doen, zei spreker; en
hij besloot met de woorden: blijft niet ter zijde staan, maar pakt mee aan.
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EEN BEDRIJFSAPPÈL EN HOE DAT WERD ONDERGAAN

Foto Arbeiderspers

De heer Kruyer besloot de arbeidsbijeenkomst met enige woorden. Het was
juist tijd voor een half uur rust; en toen ook wij van de éénpans-maaltijd ons deel
hadden gehad, stroomden de arbeiders weer de gebouwen binnen om hun werk te
hervatten."
Jammer dat op dit Eintopj'gerecht niet de ganzepas volgde. Overigens bleek dat
niet overal deze bedrijfsappèls werden gewaardeerd. In Het Volk van 13 April 1942
schreef Woudenberg een beschouwing over werkgevers, die „hun tijd niet verstonden" en met „kinderachtige uitvluchten" de bedrijfsappèls beletten. Blijkbaar
had het Duitse visite-kaartje de heer Woudenberg niet voldoende entree bezorgd.
Wat te voorzien was, geschiedde. Het Duitse Arbeitsfront mocht niet zonder een
Nederlandse evenknie blijven. Bij decreet van 30 April 1942 (nr 47) richtte de
Rijkscommissaris zo'n imitatie van Ley's product op. Het had tot taak, alle Nederlanders, die door eigen arbeid in hun levensonderhoud voorzagen, samen te brengen. Dit moest dan o.a. tot uiting komen in medewerking bij de vorming van rechtvaardige loon- en arbeidsvoorwaarden, de verzekering van de arbeidsvrede en de
werklozenuitkering. De gemeenschap Vreugde en Arbeid, die reeds in 1940 door
Woudenberg was opgericht, werd in artikel 2 nog eens uitdrukkelijk genoemd. Zij
zou inrichtingen in het leven roepen ter bevrediging van de culturele behoeften
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der leden en tot instandhouding en bevordering
van hunprestatievermogen.
Het anti-semietisme kwam
in de uitsluiting van Joden
in artikel vijf tot uiting. De
bedoeling was, dat zowel
werkgevers als werknemers
lid zouden worden. De leider van het Nederlands
Arbeidsfront (NAF) zou
door Seyss-Inquart worden
benoemd. Dat Woudenberg
hiervoor werd uitverkoren
zal niemand verbazen. In
Duitsland vormde het ar- EEN UITVOERINGVAN „VREUGDE EN ARBEID IX EEN FABRIEK TE ROTTERDAM
Foto van Rhijn
beidsfront een bij de OP I MEI 1941
NSDAP aangesloten organisatie, het kreeg zijn instructies van de politieke leiding
der partij. In Nederland was de positie enigszins anders. De NSB zou er eigenlijk
wel een groot filiaal van hebben willen maken, maar Woudenberg zelf praatte in en
uit In Juni 1942 verklaarde hij in een rede in het Goudsbergkamp: ,,Ik ben
NSB-er, maar het NAF is niet, gelijk het DAF, een Gliederung van de partij. Al
kan het NAF niet anders dan nationaal-socialistisch zijn, naar buiten staat het in
geen verhouding tot de beweging." Inderdaad was zeker negentig percent van de
leden geen NSB-er.
Intussen was de territoriale indeling als bij de NSB, werden de functionarissen
aangesteld in overleg met de NSB en waren onder de veertienhonderd betaalde
functionarissen vijf en zeventig percent lid van de NSB. Over de vraag, in hoeverre Woudenberg zelf een trouw NSB-er was, lopen de meningen uiteen. Men
krijgt de indruk, dat hij meermalen zelf niet precies wist, welke kant hij uit
moest. Zo ten aanzien van het NAF. Hij had tussen 30 Mei en 15 October 1940
aan het hoofd gestaan van een (weliswaar iets minder dictatoriaal georganiseerde) lilliputterorganisatie, die dezelfde, hem dus wel zeer dierbare, naam
droeg, maar hij wist ook, dat de herschepping van het NVV in het NAF hem
op het verlies van tienduizenden, wellicht zelfs honderdduizenden, leden zou
komen te staan. Vermeulen, die als leider van de sociaal-economische afdeling
van het N W reeds maanden te voren wist, wat er in de lucht hing, had zijn
heengaan reeds aangekondigd en een groep voorzitters van bonden dacht er niet
anders over. In de volksmond werd het toekomstige NAF toen reeds vereenzelvigd
met ,,Naar het algemeen faillissement" en de uitkomst heeft deze volkshumor
bewaarheid.
_ Aan de laatste overblijfselen van een zelfstandig vakverenigingsleven werd een
einde gemaakt. Leerzaam is in dit verband het boek Werkloosheidsverzekering in
Nederland van A. B. Velthuisen (Deventer 1948). Op i Mei 1940 waren in Nederland 135 verenigingen met een gezamenlijk ledental van 600.000 in het genot van
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recht op subsidie ten behoeve van haar werklozenkas5.
Werkers van Nederland!
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De groepering naar gelang
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van aansluiting bij vakcentralen was als volgt: dertig bij
Nederlandse Arbeidsfrcnt
het NVV, vijftien bij het
CNV, twintig bij het RKWV,
dertien bij de Nederlandse
Vakcentrale, acht bij het Nationaal Arbeidssecretariaat
en negen en veertig overige.
Op 12 Januari 1942 waren
hiervan nog twee en twintig
over (uitsluitend van het
NVV) met een gezamenlijk
Generaal Pardon
ledental van 258.000. Deze
twee en twintig verenigingen
werden door haar commissaris Woudenberg geliquideerd, toen op 29 Juni 1942
het NAF met zijn pas opgerichte werklozenkas in haar
plaats trad. Deze werklozenArbeïdsfront
Nederle
kas had bij haar oprichting
150.000 leden en kwam daar
nimmer
bovenuit. Bij die
I MEI 1942, OPRICHTING VAN HET NAF
Repro van Rhijn
150.000 leden zijn ten hoogste 30.000 NVV-ers geweest. Allerlei ongeorganiseerde arbeiders aan bunkers en
op vliegvelden werden tot toetreding bewogen. Ofschoon het lidmaatschap van
het NAF volgens het oprichtingsdecreet geheel vrijwillig was, heeft meer dan één
Verwalter door collectieve aanmelding van zijn werknemers of door zware pressie
arbeiders naar het NAF gejaagd. Mag. Stokman geeft daarvan treffende staaltjes
in zijn reeds genoemde boek.
Die werklozenkas van het NAF is na een jaar opgedoekt; de administratie was
volkomen in de war. Er was trouwens geen noemenswaardige werkloosheid meer.
Nu triomfeerde de nationaal-socialistische verzorgingsgedachte, d.w.z. de bestaande rijkssteunregeling voor niet-verzekerden werd toegepast, al zorgde Woudenberg voor een bijslag om het NAF niet helemaal te laten leeglopen. De secretaris-generaal Verwey, voorgelicht door deskundige en betrouwbare ambtenaren,
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5. Blijkens het Statistisch Zakboek zpjp waren er op i Januari 1939 769.379 georganiseerden, waarvan
ruim 300.000 deel uitmaakten van het NVV en bijna 300.000 van de beide confessionele vakcentralen.
Voorts waren er ruim 46.000 bij de Nederlandse Vakcentrale, die op i October 1940 in Woudenbergs
NVV is opgelost, en respectievelijk ruim 10.000 en 1600 bij het Nationaal Arbeidssecretariaat en het
Nederlands Syndicalistisch vakverbond aangesloten; 112.809 georganiseerden waren niet aangesloten
bij vakcentralen.
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wist gelukkig de bestaande werklozenkassen te blokkeren en aan de greep van
Woudenberg te onttrekken. Daarin bevond zich bijna twintig millioen gulden,
waarvan dank zij extra subsidies nagenoeg veertien millioen van rijk en gemeente
afkomstig was. Niettemin heeft Woudenberg de vrijmoedigheid gehad, het grootste
deel van die twintig millioen voor zijn bloedarme werklozenkas van het NAF op
te eisen. Hij heeft er niets van gekregen.
Gelukkig maar! Hij had waarlijk al meer dan genoeg geroofd. Leerzaam zijn in
dit opzicht de mededelingen van dr ir A. H. W. Hacke, die na de bevrijding als
liquidateur van het NAF is opgetreden. Ofschoon bijvoorbeeld de vijf millioen van
het NVV in Engeland niet voor Woudenberg bereikbaar waren en de inventarissen
niet medegerekend zijn, heeft hij volgens de recapitulatie van 30 September 1950
de hand weten te leggen op bijkans vier en vijftig millioen gulden, grotendeels afkomstig van de drie grote vakcentralen en de daarbij aangesloten bonden (het
NW moest er immers na i Mei 1942 ook aan geloven). Het verlies, ontstaan door
het NAF, wordt op een kleine vijftien millioen gulden geschat, exclusief de schade
aan roerende goederen en de schade als gevolg van het gemis aan rendement.
Effecten, onroerende goederen, hypotheken, liquide middelen enz.: alles werd
door Woudenberg geroofd. Daarbij was ook circa achthonderdvijftig duizend
gulden aan effecten en geld, die Müller-Lehning (na zelf ook reeds enige tienduizenden in de wacht te hebben gesleept) uit het liquidatiesaldo van een aantal werkgeversbonden (metaal, textiel enz.) aan het NAF had overgedragen, dat immers de
pretentie had, zowel werkgevers als werknemers onder zijn vaandel te verenigen.
Het NAF, dat met geld heeft gesmeten en dat zonder de noodzaak van een stakings- of weerstandskas in enkele jaren een aanzienlijk deel heeft opgesoupeerd
van de millioenen, die de Nederlandse arbeiders in een lange reeks jaren hadden
bijeengebracht, werd een volslagen fiasco.
Woudenberg troostte zich intussen met de aanzienlijke verhoging van zijn inkomen. De man, die vroeger altijd op de socialistische bonzen had gescholden,
toucheerde in 1943 ruim ƒ 16.000, in 1944 ruim ƒ 17.000. Als men ook rekening
houdt met zijn inkomsten uit commissariaten enz. enz. bedroeg zijn inkomen als
dictator van het Arbeidsfront volgens de liquidateur in 1943 ƒ 23.500 en in 1944
/28.000.

Wat het NAF aan verstand miste, compenseerde het in tienvoudige mate door
een ongehoorde brutaliteit en onbeschaamde bemoeizucht. Overal intrigeerde het,
trachtte het belangrijke figuren weg te werken, eiste het invloed op. De kerkelijke
instellingen waren voor zijn aanslagen evenmin veilig als de ambtenarengerechten.
De Nederlanders, die door het NAF aan het Duitse Arbeidsfront voorgedragen
werden voor de Betreuung (verzorging, behartiging van grieven) der gedeporteerde
arbeiders in Duitsland, hebben zich bovenal beijverd lange lijsten van weggelopen
arbeiders aan de Nederlandse arbeidsbureaux toe te zenden en op opsporing aan
te dringen. Hoe verraderlijk het NAF te werk ging, moge blijken uit de circulaires,
die onmiddellijk na de grote staking van 1943 verzonden werden. De provinciale
frontleider in Overijsel heeft nog tijdens de dagen der stakingen in het voorjaar
van 1943 aan alle „sociale voormannen" - functionarissen waarover wij hieronder
zullen spreken - een lijst doen uitgaan met vragen, aan de hand waarvan voor elk
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bedrijf moest worden gerapporteerd van wie het initiatief tot de staking was uitgegaan, hoe de houding der bazen was, of er „onverantwoordelijke elementen" tot
ongeregeldheden hadden aangedreven, en zo meer. Hij vroeg daarbij om namen en
adressen. Andere frontleiders handelden desgelijks.
De sociale voorman

Deze verachtelijke circulaire was in het bijzonder bestemd voor de sociale voormannen. Is het wonder, dat deze dwarskijkers zowel door de werknemers, wier
belangen zij heetten te behartigen, als door de werkgevers gewantrouwd werden ?
De sociale voorman was allerminst de uitverkorene zijner mede-arbeiders. Integendeel, de vrije keuze door vrije kameraden werd door de Duitsers verafschuwd.
Ten duidelijkste blijkt dit uit de voorgeschiedenis. Reeds in Juni 1941 had de
Dienststelle Hellwig de richtlijnen uitgegeven dat geen verkiezingen mochten worden gehouden ter benoeming van leden van fabriekskernen, fabriekscommissies
en dergelijke personeelsvertegenwoordigingen. Het houden van verkiezingen was
naar nationaal-socialistische opvattingen eenvoudig onzin.
Dat neemt gelukkig niet weg dat reeds bestaande fabriekscommissies, soms aangevuld door coöptatie, de gehele oorlog door zeer nuttig werk hebben gedaan om
het moreel tegenover de bezettende macht hoog te houden. Vooral na de opheffing
van de vakbonden hebben vele bedrijfsleiders begrepen, dat zij een verantwoorde-
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lijke taak hadden tegenover hun mensen, aan wie de natuurlijke bescherming van
hun vakbond was ontnomen, zodat de samenwerking met de fabriekskernen moest
worden vergroot.
Het Arbeidsfront nu had een eigen oplossing: de sociale voorman zou uitkomst
brengen. Voor ieder bedrijf, waarin meer dan vijf mensen werkzaam waren, werd
zo'n „gemachtigde" uit het personeel door Woudenberg zelf aangesteld. Zijn benoeming werd schriftelijk aan de leiding van het bedrijf medegedeeld. Volgens
artikel 9 van het decreet van de Rijkscommissaris kon de voorman in het algemeen
slechts met toestemming van de bevoegde organen van het NAF door de leiding
van het bedrijf worden opgezegd. Zo nodig behoefde hij slechts enkele uren per
dag arbeid te verrichten, maar hij diende het volle loon te ontvangen. Zijn taak
was, van zijn bedrijf een „bedrijfsgemeenschap" te maken, een geheel van met
elkaar samenwerkende mensen. Hij had tegelijk tot taak de specifieke NAF-belangen in het bedrijf te behartigen en er de sociale vrede te verzekeren: een contradictio in terminis.
Hij stelde, in overleg met de plaatselijke leider van het NAF, veelal uit propagandistische overwegingen exorbitante eisen, die hem met de ondernemer in conflict
brachten en slechts de spotlust der arbeiders wekten. Intussen behoorde het regelen van lonen en arbeidsvoorwaarden niet tot zijn taak; wel kon hij als klachtenbureau dienst doen. In brochures over positie en taak van de sociale voorman
trachtte het NAF dit dood geboren instituut leven in te blazen. Als een werkgever
zich een sociale voorman opgedrongen zag, met wie hij sinds jaren niet meer
wenste te spreken en met wie hij de verlangde vertrouwelijke omgang onmogelijk
achtte, kon het gebeuren dat hij door enige kopstukken van het NAF aangeblaft
en met concentratiekamp of gevangenisstraf bedreigd werd. Doch ook die paardenmiddelen werkten bitter weinig uit.
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De ordening van de arbeid

Op 13 October 1942 werd de lijn nog verder doorgetrokken. Toen toch werd de
verordening nr 114 betreffende de ordening van de arbeid uitgevaardigd. Hiermee
zou een gemachtigde van de arbeid (benoemd door de secretaris-generaal) worden
belast. Hij had zorg te dragen voor het handhaven van de arbeidsvrede, was verplicht overleg te plegen met de leider van het NAF, kon, na beraadslaging in een
commissie van deskundigen, schriftelijk een regeling van arbeidsvoorwaarden voor
een Betrieb of een groep van Betriebe uitvaardigen en had nog verschillende andere
ingrijpende bevoegdheden. De arbeidsgeschillenwet, de 'wet op de collectieve
arbeidsovereenkomst en die op de verbindend-verklaring van collectieve arbeidsovereenkomst vervielen na het optreden van dit wondermens, evenzeer als de meer
recente verordeningen, die op lonen en arbeidsvoorwaarden betrekking hadden.
Het College van Rijksbemiddelaars, dat trouwens zijn functie reeds had neergelegd
omdat de Duitsers zijn loonregeling voor de landbouw niet wensten te aanvaarden,
behoefde zich voortaan niet meer met de loonvormingsproblemen bezig te houden;
de gewezen stuurman en handelaar in erin végétal (gedroogd zeewier voor matrassen) Kees van Rijst kon en wist alles. Hij werd met ingang van i Februari 1943
tot „gemachtigde" benoemd, nadat ir Verwey gedurende vier maanden ook deze
taak had vervuld.
Er stond nog meer in die verordening; er stond o.a. een wonderlijke mengeling
van Duits en Nederlands in. De eerste afdeling droeg de titel Betrieb, Betriebsführer en Gefolgschaft: Nederlandse woorden had de heer Woudenberg niet weten
te vinden en toen zelfs Volk en Vaderland hierover ontevreden bleek, werd aan de
redactie door de Duitsers buiten alle rechtspraak om een dier „boeten" opgelegd,
waarvan verschillende dagbladen sinds lang wisten mee te praten.
Betrieb was „de organisatorische eenheid, binnen het kader van dewelke een
ondernemer en ten minste één werknemer samenwerken." Eerstgenoemde heette
Betriebsführer, de werknemers werden als Gefolgschaft bestempeld. „De Betriebsführer, aldus artikel 2, heeft tot plicht, het welzijn van de Gefolgschaft te behartigen.
Deze is hem de in de Betriebsgemeinschaft vervatte trouw verschuldigd. In alle
aangelegenheden, het Betrieb betreffende, welke door deze verordening worden
geregeld, beslist de Betriebsführer tegenover de Gefolgschaft." Wie het boekje
Duitsch arbeidsrecht van mr F. E. J. van der Valk naast de verordening van 13 October 1942 legt, zal ontdekken, dat deze een zuivere copie is van het Arbeitsordnungsgesetz van 20 Januari 1934. Er zat iets middeleeuws in deze als „revolutionair bestempelde wetgeving. Wat vroeger Treudienstvertrag en Herrenrecht was,
aldus mr Van der Valk, is nu uitgedrukt in het beginsel van Führer en Gefolgschaft.
De contractuele verhouding werd een schim van wat zij vroeger was; de plichten
van Führer en Gefolgschaft „in de onderneming zijn meer van publiekrechtelijke
aard." Zo werd ook in een circulaire aan de sociale voormannen het bedrijfsreglement, dat krachtens het „leidersprincipe" door de Betriebsführer zou worden opgesteld, ten scherpste onderscheiden van het fabrieksreglement en de arbeidsovereenkomst. Het was immers in het geheel geen contract en kon ten alle tijde worden
gewijzigd. In de practijk is van deze Betriebsordnung, waarvoor de gemachtigde van
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de arbeid richtsnoeren kon geven en waarover de sociale voorman zijn oordeel kon
kenbaar maken, niets terecht gekomen, al heette het verplicht te zijn voor alle bedrijven met tenminste tien Gefolgschaftsleden.
Het Herrenrecht van de Betriebsführer vrijwaarde hen niet voor felle aanvallen.
In tegenstelling met zijn werktuig, de sociale voorman, mocht het „arbeidsgebied"
sociaal-economische zaken van het NAF wel loonkwesties aanroeren. Het placht
deze met veel lawaai en pathos onder de aandacht van de gemachtigde van de
arbeid te brengen. Woudenberg steunde dergelijke acties met ongeëvenaarde
demagogie. Op alle mogelijke manieren trachtte hij de sympathie der arbeiders
te winnen. Vreugde en Arbeid bleef een sof - zelfs de foto, waarop Woudenberg naast Mengelberg prijkte, kon de goegemeente niet overtuigen van 's mans
„culturele" bevliegingen - maar zou het niet mogelijk zijn, de harten te veroveren
met geluidswagens, luidsprekers en daverende redevoeringen tegen „kapitalistische"
ondernemers ? Woudenberg heeft het in de zomer van 1944 geprobeerd in zijn agitatie
tegen een meelfabriek te Schiedam. Hij werd in deze „propagandaweek" bijgestaan door de ex-NSNAP-er Zwertbroek. Toen de demonstraties voor de fabriekspoort in kort geding door de allerminst ,,demo-liberale" president van de Rotterdamse rechtbank als een onrechtmatige daad bestempeld werden, schreeuwde
Woudenberg in een der vele hieraan gewijde bijeenkomsten: „Deze oer-burgerlijke
president moest het in zijn oren knopen: daar worden kameraden geknecht en vermoord" (Het Volk van 21 Juli 1944). Een week eerder had hij in het Amsterdamse
Bellevue de Rijksverzekeringsbank en het Departement van Sociale Zaken reeds
uitgemaakt voor „de vijfde colonne van het kapitalisme, die zijn kop opstak." De
meer gematigde gemachtigde voor de arbeid, die de zaak reeds in onderzoek had en
tot een bevredigende regeling met de directie is gekomen, desavoueerde in de dagbladen van 25 Juli Woudenberg door de constatering, „dat hij (Van Rijst) de enige
bevoegde autoriteit was om, ingeval van gevaar voor de arbeidsvrede of handelingen
m strijd met zijn beslissingen, maatregelen te nemen." „De houding van de gemachtigde wekt alom bevreemding," kon men toen met koeien van letters in Het Volk van
de volgende dag lezen. Het boterde niet tussen deze beide exponenten der nieuwe
orde.
Van Rijst haastte zich niet. Hij nam enkele beschikkingen (o.a. tot machtiging
van de werkgever, nalatige arbeiders te beboeten, en betreffende de uitbetaling van
vacantiedagen), maar hij was veel meer bereid tot handhaving van de status quo dan
de brallende „revolutionair" Woudenberg. Wat deze en wat ook Seyss-Inquart met
zijn „ordening" beoogd heeft - organisatorische samenvatting in de betreffende
bedrijfsgroep van het NAF - is slechts op papier tot stand gekomen. Het NAF bleef
een vogelverschrikker en men moest wel' zeer vreesachtig zijn om zich daardoor te
laten intimideren.
De ondergedoken kantoren
De opheffing van de organisaties der werkgevers en werknemers heeft niet ten gevolge gehad, dat alle contact verbroken was. Afgezette besturen bleven clandestien
bij elkaar komen. Voor wat de werkgevers betreft, bleven enkele secretarissen van
opgeheven kantoren van voorlichting dienen aan een vertrouwde kring van hun
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vroegere leden. Zij deden dit via door hen voor eigen risico opgerichte adviesbureaux. Gestencilde vertrouwelijke mededelingen werden aan adhaerenten rondgezonden. De gegeven adviezen vonden hun weg wel in den lande.
Op zeker moment bleek, dat het NAF bijzondere belangstelling ging koesteren
voor ondersteuningsfondsen. Zo werd een ondersteuningsfonds van het personeel
van Zwanenberg-Organon te Oss eenvoudig opgeheven en gesteld onder beheer
van Woudenberg als liquidateur. Ook pensioenfondsen werden op de korrel genomen. De commissaris voor niet-commerciële verenigingen Müller-Lehning
wees iemand van zijn dienst aan om Ordnung van deze fondsen ter hand te nemen.
Gelukkig bleek deze man vatbaar voor het ietwat spitsvondige argument, dat pensioenfondsen commerciële instellingen waren - zij waren bij loonsonderhandelingen afgedwongen, de aanspraken der deelnemers waren zakelijkerwijze omschreven en de uitkeringen werden niet op charitatieve wijze toegekend - zodat zij niet
geacht konden worden onder zijn bevoegdheid te vallen.
Dit bleef intussen een dubieus punt, vandaar dat een der ondergedoken bureaux
in een niet voor publicatie bestemde mededeling betrouwbare ondernemingen in
Nederland waarschuwde, onder het motto ,,zegt het voort." Deze mededeling
kwam ongelukkigerwijze via een directie, die zich blijkbaar nog niet voldoende had
gerealiseerd dat het oorlog was, in handen van mr H. L. Woltersom, toenmaals
een machtig heer. En via hem, althans via een zijner NSB-secretarissen, werd
Müller-Lehning gewaarschuwd. De verspreider kreeg daarop telefonisch bevel on-
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middellijk voor een van diens
ambtenaren te verschijnen,
anders zouden „ernstige
maatregelen" volgen. Hij
moest beloven „nooit meer"
iets te zullen schrijven over
niet-commerciële verenigingen en legde in gedachten de
evenzeer plechtige gelofte af
om uit de buurt te blijven
van de heer Woltersom, bij
wie hij eveneens op het mat j e
was geroepen.
Liep dit geval nog goed af.
ernstiger werd het toen Woudenberg zich publiekelijk
ging beklagen, dat hij door
Foto van Khijn
PROPAGANDA-ÉTALAGE VAN HET NAF
werkgevers-adviseurs werd
tegengewerkt. Zijn mensen kregen voortdurend dezelfde weigerachtige antwoorden
bij bezoeken aan werkgevers met telkens vrijwel dezelfde motivering. Daar moest
wat achter zitten! Inderdaad was dat het geval. Woudenberg beklaagde zich toen
bij de Duitsers. De Sicherheitspolizei werd er in gehaald. De klap werd gegeven
op 15 Mei 1943, toen de SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei aan deze
bureaux berichtte:
Die Durchführung sozialpolitischer Beratungen und die Erteilung von Auskünften über
betriebliche Schwierigkeiten an Betriebsführer wird Ihnen mit sofortiger Wirkung
sicherheitspolizeilich untersagt. Unter dieses Verbotfallt auch die laufende Herausgabe
von Mitteilungen an einen bestimmten Mitgliederkreis sowie jede Tatigkeit, die auf
eine Aufrechterhaltung der bisherigen sozialpolitischen Beratungsarbeit ausgerichtet
ist. Enkele leiders dezer bureaux werden bij de Sicherheitspolizei geroepen en hen
werd duidelijk gemaakt dat sicherheitspolizeiliche Massnahmen inderdaad zouden
volgen bij overtreding van dit verbod. De archieven moesten worden ingeleverd.
In die dagen heeft de schoorsteen weer uitstekend getrokken. Wat ingeleverd werd,
was nauwelijks van enige betekenis en diende alleen om de schijn te redden, dat aan
het bevel gevolg werd gegeven. Enkele van deze heren hebben zich toen gevestigd
als advocaat en procureur, wat door de Duitsers werd toegestaan, mits men zich
uitsluitend met echtscheidingen e. d. zou bezighouden. Onder het mom van deze
advocatenkantoren is het werk toen gewoon voortgezet, zij het dat niet langer gestencilde mededelingen konden worden rondgezonden. In verschillende streken
des lands werden echter kleine vertrouwde werkgeversclubs opgericht, waar mondeling van advies werd gediend, ter bepaling van een gemeenschappelijke gedragslijn, teneinde aan de bezetter zoveel mogelijk afbreuk te doen. Deze werkwijze is
tot het einde der oorlog gevolgd kunnen worden, zij het dat na Dolle Dinsdag
alleen per fiets het contact kon worden onderhouden.
Op enkele dezer kantoren werd tevens voorbereidend werk verricht ten aanzien van
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maatregelen, die na de bevrijding genomen zouden
moeten worden. Dit voert
ons tot het ontstaan van de
Stichting van den Arbeid,
waarover de laatste paragraaf
van dit overzicht zal handelen.
Arbeidsvoorwaarden, arbeidsdwang, staking en werkzveigering6

Op 24 Mei 1940 heeft generaal Winkelman verlagin1940. WERKLOOS GEWORDEN ZEEKAPITEINS HALEN HUN KENNIS OP IN DE
gen van lonen en salarissen
ZEEVAARTSCHOOL TE ROTTERDAM
Foto van Rhijn
verboden. Deze bescherming
lag in de rede na de iets oudere verordening van de opperbevelhebber der Duitse
legergroep, inhoudende het verbod van staking en werkweigering. Dank zij het besluit van generaal Winkelman verkreeg de arbeider het recht bezwaren in te dienen
tegen ongemotiveerde verlagingen. Dat waren die, welke het gevolg waren van
conjunctuur-verandering en niet gepaard gingen met verkortingen van arbeidstijd
en wijziging in de soort van de te verrichten arbeid. De beslissing was opgedragen
aan het College van Rijksbemiddelaars. Alle bestaande toonregelingen, al dan niet
vastgelegd in collectieve contracten, bleven ongewijzigd van kracht.
Een factor van betekenis was de (tijdelijke) stijging van het aantal werklozen. In
Mei 1940 bedroeg het aanvankelijk 147.000, maar eind Mei waren er reeds 271.000
werklozen bij de arbeidsbeurs ingeschreven. Daarbij kwam nog een schare van
60.000 a 70.000 werknemers van het gedemobiliseerde Nederlandse leger, die door
de Opbouwdienst zouden worden opgevangen. Uiteraard waren er dan ook nog tal
van werklozen, die niet bij de arbeidsbeurs waren geregistreerd.
Op ii Juni 1940 (Verordeningenblad 8 en 9) machtigde de Rijkscommissaris
de secretaris-generaal van sociale zaken tot een ontslagverbod en diverse andere
maatregelen, welke men vindt in diens uitvoeringsbesluit van dezelfde datum. Een
verbod om het werk in de ondernemingen tijdelijk of voor goed stop te zetten of
de werktijd tot minder dan zes en dertig uren te verkorten was mede in dit
besluit opgenomen. De arbeidsinspectie kon hierop uitzonderingen toestaan. De
directeur-generaal heeft dit op gans andere wijze gedaan dan de Duitsers bedoelden.
Dispensatie van het ontslagverbod betekende vrijwel zeker uitzending naar Duitslanden werd dus zoveel mogelijk door hem vermeden. Dr Hacke vond er echter dit
op, dat in afwijking van het minimum van zes en dertig uur een werktijd van nul
uur werd toegestaan. Dan kwamen de arbeiders in aanmerking voor wachtgeld, dat
in die tijd ten dele door het rijk werd betaald. De Duitsers stonden afwijzend
tegenover deze zgn. gesubsidieerde wachtgeldregelingen, die aan een,,liberalistisch,
6. Uiteraard wordt hier geen volledige opsomming gegeven van de wetgeving op het stuk van de arbeid
in bezettingstijd. Voor de gedwongen tewerkstelling mogen wij naar het volgende artikel verwijzen.
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kapitalistisch" brein zouden
zijn ontsproten. Door het
wachtgeld bleven de arbeiders namelijk aan de onder-
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nemingen kleben. De arbeiders zouden dan niet voor de
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Arbeitseinsats beschikbaar
zijn en dat was niet nationaalsocialistisch. Niettemin zijn
deze wachtgeldregelingen de
oorlog door van groot nut geweest. In 1941 bijvoorbeeld
werd ruim vijf en twintig
millioen gulden aan wachtgeld uitgekeerd.
Later is de bevoegdheid
tot het verlenen van deze dispensaties overgedragen aan
het Rijksarbeidsbureau; wel
gaf dr Hacke toen nog technische adviezen. Hij had de
steun van een tachtigtal vertrouwensinstanties, meestal
bestaande uit een werkgever
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DREIGBRIEF AAN EEN WERKGEVER IN DEN HAAG

en een werknemer. Deze hadden veelal deel uitgemaakt van (vroeger of later)
ontbonden vakcentralen, maar de directeur-generaal vond er dit op, dat hij ze niet
als vertegenwoordigers van een organisatie, maar als persoon uitnodigde. Bijzonder
actief was onder deze vertrouwensinstanties de Bedrijfsraad voor het Bouwbedrijf.
Een tweede verordening was die van 27 Augustus 1940 inzake de lonen en arbeidsvoorwaarden (Verordeningenblad in) met een uitvoeringsbesluit van de secretaris-generaal van het Departement van Sociale Zaken van 2 September 1940.
Het College van Rijksbemiddelaars werd nu bevoegd verklaard vergunningen te
verlenen tot loonsverlaging. Op 28 November 1940 (Verordéningenblad 217) werd
deze bevoegdheid uitgebreid en wel zo, dat de rijksbemiddelaars het gehele loonbestel konden gaan beheren. Het ging nu niet alleen meer over verlaging doch ook
over verhoging van lonen en salarissen. Ingevolge deze verordening (die in zekere
zin zou voortleven in het buitengewoon besluit arbeidsverhoudingen van October
1945) werd in December 1940 een uitvoeringsbesluit afgekondigd, dat de procedure
regelde inzake het bindend verklaren van collectieve arbeidsovereenkomsten. De
rijksbemiddelaars en hun bureaux trachtten de zaken in Nederlandse geest te behandelen en slaagden daarin, ondanks de moeilijke beginperiode, wonderwel. Zij
traden af toen de Duitsers hen als hun werktuig wilden gaan gebruiken, gevolgd
door hun adjunct-secretarissen. Een principiële, moedige houding, die alle bewondering verdient.
Dat het stakingsverbod met strafrechtelijke sanctie gepaard ging zal niemand
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verbazen. Betrekkelijk kort na de Februaristaking te Amsterdam, op 19 Mei 1941,
vaardigde de Rijkscommissaris een verordening uit (nr 94), naar het heette ter
handhaving van de arbeidsvrede. Op staking of uitsluiting werd een gevangenisstraf
van tenminste een jaar gesteld. In ernstige gevallen kon een tuchthuisstraf van
ten hoogste vijftien jaar worden opgelegd. Betrof het een buitengewoon ernstig
feit, dan kon levenslange tuchthuisstraf of de doodstraf worden uitgesproken.
De Duitse rechterlijke macht beoordeelde deze delicten. In 1943, tijdens de
April-Mei staking werd zelfs een tijdlang de gewone rechter uitgeschakeld en had
Rauters SS het voor het zeggen, hetgeen neerkwam op talloze executies krachtens
„standrecht."
De door de Duitsers toegestane minimale arbeidstijd van zes en dertig uren
werd in een der eerste maanden van 1942 tot acht en veertig uren verhoogd; wel
kon toen echter de arbeidsinspectie nog toestaan, beneden dit laatste maximum te
blijven. Maar bij die acht en veertig uren bleef het niet. Leerzaam is in dit opzicht
het verslag van het Departement van Sociale Zaken over het jaar 1943. Het tekort
aan werkgelegenheid had plaats gemaakt voor een schaarste van arbeidskrachten
(geen wonder bij de massale Arbeitseinsats). Daarom had de secretaris-generaal op
22 Maart 1943 een besluit uitgevaardigd, dat in afwijking van de Arbeidswet 1919
een werkweek van vier en vijftig uur toestond. Op 25 Augustus 1943 was hij nog
verder gegaan en had hij de arbeidsinspectie o.a. vergunning verleend, mannen
twee en zeventig uur per week te laten werken en ook de arbeidstijd van vrouwen
en jeugdige personen aanzienlijk te verlengen. De directeur-generaal liet de secretaris-generaal maar praten en heeft deze overwerkvergunningen bijna nooit toegekend.
Was ir Verwey artikel 43 van het Landoorlogreglement totaal vergeten, dat „behoudens volstrekte verhindering" eerbiediging van de in het land geldende wetten
eist ? Zijn voorganger had zich op dit artikel zelfs beroepen, toen de Duitsers een
vrij onbelangrijke maatregel wilden doorzetten, waarmee hij het in zijn hart eens
was, doch die in onze ziektewet niet was toegestaan: gelijkstelling van zwangerschap en bevalling van ongehuwde werkneemsters met die van getrouwde
vrouwen. Mede om dit protest was mr Scholtens ontslagen. Hier, bij de bovenmatige verlenging van de arbeidsduur ten gevolge van on-volkenrechtelijke deportaties op grote schaal, stond nog heel wat meer op het spel. Toch was ir Verwey
geen NSB-er.
Merkwaardig is de stijging van het aantal bedrijfsongevallen. Volgens de Economische en Sociale Kroniek der oorlogsjaren van het Centraal Bureau voor de Statistiek namen deze van 741 en 796 per werkdag in 1939 en 1940 tot respectievelijk
1118, 1224 en 1276 in de drie volgende jaren toe. Ook in de landbouw steeg het
aantal bedrijfsongevallen voortdurend. Het aantal oorzaken is legio: slecht materiaal,
gevaarlijk werk aan versterkingen, bombardementen van vliegvelden, doch ook
simulatie, die als loffelijk kon worden beschouwd, als men zich daardoor aan de
arbeid aan Duitse verdedigingswerken onttrok. Woudenberg had dit wel door en
heeft heftige aanvallen gericht op de medici, die dit in de hand werkten en die de
arbeidsproductiviteit (d.w.z. de handlangersdiensten aan de Duitsers) beletten.
Ook in de mijnen eisten de Duitsers hardere arbeid. Vanaf 19 Maart 1942 moest
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voortaan op alle Limburgse mijnen één Zondag in de maand worden gewerkt. De
mijnwerkers zouden dan extra bonnen ontvangen voor brood en vlees. Deze maatregelen waren echter niet afdoende. Een maand later werd reeds bepaald dat
Zondagsverzuim hoger zou worden beboet en dat de rantsoenen werden verhoogd.
De arbeiders, die kwamen werken, zouden cigaretten kunnen kopen, terwijl zij
verder nog de keuze hadden tussen pralines, ingemaakte vis of een kwart liter jenever.
Vermeld zij nog, dat geleidelijk ook het tableau de la troupe in verschillende
officiële instanties gewijzigd werd. Zo veranderde de samenstelling van het college
van toezicht op de ziektewet en later ook die van het bestuur der federatie van bedrijfsverenigingen, dat sedert September 1942 uitsluitend bestond uit arbeidsfronters of hun satellieten.
Materiële zegeningen; het Ziekenfondsenbesluit

De Duitsers, die immers ons volk in hun nationaal-socialistische greep hoopten te
krijgen, verkeerden in de veronderstelling, dat de Nederlandse arbeiders dankbaar
zouden zijn voor enkele materiële zegeningen, door het Duitse bewind ingevoerd.
Bovendien verwachtten zij, dat een arbeidsfront er op den duur wel in zou gaan.
Zij zijn in hun verwachtingen wel bitter teleurgesteld. Intussen werden inderdaad
allerlei sociale maatregelen genomen om de arbeidende bevolking gunstig te
stemmen. Wij noemen, invoering van overigens reeds door de Staten-Generaal
aanvaarde kinderbijslagverzekering, die op i Januari 1941 in werking trad; de
ziekenfondsenverzekering, waarover hieronder uitvoeriger, omdat hier een nieuwe
regeling werd ingevoerd en de pogingen tot penetratie van de Duitsers en de
NSB hier veelvuldig zijn geweest; de bijzondere bijslagen op onderscheidene
invahditeits- en ouderdomsrenten; de uitkering van het kraamgeld ingevolge de
ziektewet ad vijf en vijftig gulden enz.
Het enthousiasme voor de sociale vrijgevigheid van de Duitsers werd intussen
bij hen, die de lasten te dragen hadden, aanmerkelijk getemperd door de omstandigheid dat de kosten van bijslagen op renten enz. betaald werden uit een nieuwe
heffing, die aan het Nederlandse bedrijfsleven op 31 Augustus 1941 werd opgelegd
en circa zeventig a tachtig millioen gulden opleverde. Wij bedoelen de zogenaamde
vereveningsbelasting ad vier en een half percent van het loon. Dit heette een
(jleichschaltungsabgabe te zijn, die zogenaamd de sociale lasten in Nederland op
hetzelfde peil moest brengen als die in Duitsland. Zij bestaat op het ogenblik dat
wij dit schrijven nóg.
Reeds sinds het ministerie-Kuyper hebben opeenvolgende kabinetten zich de vraag
gesteld, of naast een verplichte ziekengeldverzekering niet ook een wettelijke grondslag van het ziekenfondswezen diende tot stand te komen. De Ziektewet van 1929,
die alleen de uitkering van ziektegeld waarborgde, ging blijkens artikel 50 van de gedachte uit, dat binnenkort ook de geneeskundige behandeling in de verplichte verzekering zou worden betrokken.
Dit artikel 50 had nog steeds geen toepassing kunnen vinden, toen de Duitsers
ons overweldigden. Wel bestond er in ons land een uitgebreide vrijwillige ziekenfondsverzekering. Twee commissarissen-generaal, Fischböck en Wimmer, bleken
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zich voor het ziekenfondswezen te interesseren 7. Beiden deden dat meer omdat zij
ook op dit gebied nazificatie beoogden dan terwille van de geliefde stamverwante
Nederlanders; Wimmer bijvoorbeeld hoopte via de fondsen politieke invloed op de
artsen uit te oefenen.
Welbewust van de Duitse plannen zocht dr C. van den Berg, de directeur-generaal
van de volksgezondheid, reeds in Juli 1940 contact met de Nederlandse Maatschappij
tot Bevordering der Geneeskunst, verschillende bonden van ziekenfondsen
en andere belangstellende organisaties. Aan Jacob, de leider van de Attfsichtsverwaltung van het Departement van Sociale Zaken, die op een regeling van het
ziekenfondswezen aandrong, kon hij in September 1940 een ontwerp-ziekenfondsenbesluit voorleggen, waarover de vertegenwoordigers der georganiseerde Nederlandse
artsen, apothekers en tandartsen der ziekenfondsen en der ziekenhuisverplegingsverenigingen het eens waren. Jacob wist het echter beter. Hij kwam in Maart 1941 met
een eigen ontwerp, welks Begründung blijk gaf van een „frappant gemis aan begrip
van de materie, met welke hij zich bemoeide." Ten aanzien van het ziekengeld wilde
Jacob, behoudens vermindering van het aantal bedrijfsverenigingen en Raden van
Arbeid, de bestaande uitvoeringsorganen wel handhaven. Voor de overige „verstrekkingen" (de geijkte uitdrukking voor de geneeskundige behandeling c.a.)
echter wilde hij een staatsziekenfonds in het leven roepen, dat de enige drager der
verzekering zou zijn. Hierdoor zouden alle bestaande ziekenfondsen om zeep
worden gebracht. In een nota van i April 1941 aan de secretaris-generaal van het
Departement van Sociale Zaken bestempelde de directeur-generaal dit als een
allerbedenkelijkste revolutie op het gebied van het ziekenfondswezen.
Deze „revolutie" is achterwege gebleven. Het (door ir Verwey ondertekende)
Ziekenfondsenbesluit van.i Augustus 1941, opgenomen in het Verordeningenblad
van 16 Augustus (nr 160) levert daarvan het bewijs. Ofschoon de Duitsers na de
intrekking van het ontwerp-Jacob met een nieuw voorstel waren gekomen (het
prestige stelde ook zijn eisen), was daarin zoveel uit het Nederlandse concept
overgenomen, dat de definitieve redactie aanvaardbaar kon worden geacht. Bovendien heeft de directeur-generaal, bijgestaan door dr C. Banning, de hoofdinspecteur van de volksgezondheid, zijn stempel kunnen zetten op verschillende uitvoeringsbesluiten, die het voor zijn opvolger gemakkelijker maakten het monopoliserend drijven van Croin c.s. te weerstaan. Zonder het krachtige verzet van de
Nederlandse medici zou die tegenstand echter machteloos zijn gebleken (vgl. deel
II, blz. 359-363).
Toen de directeur-generaal op 24 Maart 1942 ontslagen werd, was dit vooral omdat hij weigerde zich als instrument door de Duitsers en door de NSB te laten gebruiken. O.a. had hij de werkzaamheden van de (nationaal-socialistische) Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsartsen bemoeilijkt, die er naar streefde, de beschikking te krijgen over de zgn. artsenpot, d.w.z. de gelden, waaruit de honoraria
der artsen voor hun medewerking aan de algemene ziekenfondsen werden bekostigd.
Van „materiële zegeningen" spraken wij zoeven niet zonder een zweem van
7. Vgl. het verslag van de commissaris, belast met het toezicht op de ziekenfondsen, over het tijdvak
i November 1941 - 31 December 1942 (October 1946). Ook de verslagen over de jaren 1943, 1944
en 1945 hebben wij met vrucht geraadpleegd.
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ironie. De Duitsers moeten wel ongelooflijk slechte psychologen geweest zijn om
niet te beseffen, dat die in de verste verte niet opwogen tegen het grote leed, dat
diep in de ziel beet. Berusting werd verontwaardiging, huiskamerverzet openlijke
tegenstand. Zo werd zelfs de „weldaad" der ziekenfondsverzekering door de wijze,
waarop de nazi's haar trachtten toe te passen, niet dankbaar begroet.
Het ontstaan van de Stichting van den Arbeid
Het optreden der Duitsers tegen de werkgevers en werknemerscentralen in ons
land, waarvan wij in dit overzicht een beeld hebben gegeven, heeft gelukkig allerminst belet dat op de voorgrond tredende figuren in het bedrijfsleven enerzijds en
de vakbeweging anderzijds elkaar, zelfs beter dan ooit, in een nauwe samenwerking
hebben gevonden. Overleg was er, zoals wij hierboven reeds hebben opgemerkt,
ook voor de oorlog geweest, maar de plannen, zoals die reeds in 1943 in alle stilte
vorm begonnen te verkrijgen, beoogden een veel verdergaande samenwerking dan
voordien was bereikt.
Nadat aanvankelijk was gedacht aan het voorbereiden van een wettelijke regeling van het verenigingsleven en een daarop gebaseerde bedrijfsorganisatie, kwam
men later tot de overtuiging, dat het meer binnen het bereik van de mogelijkheden
lag om te volstaan met de vorming van een particulier orgaan, waarvoor de stichtingsvorm werd gekozen. Men zou dan terstond na de bevrijding aan de slag kunnen
gaan. In kringen van de christelijke arbeidersvakbeweging en ook bij rooms-katholieke werkgevers bestond aanvankelijk bij enkele leidende figuren tegen deze opzet
bezwaar. Ook bleek het niet gemakkelijk de christelijke werkgevers voor deze gedachte te winnen. Na de arrestatie van hun secretaris in de zomer van 1941 had
hun organisatie zich meer op „bezinning" dan op ondergrondse activiteit toegelegd.
Tenslotte werden de bezwaren overwonnen, zodat na de bevrijding met gezamenlijke medewerking de Stichting van den Arbeid in het leven kon worden geroepen. De stichtingsacte werd op 17 Mei 1945 verleden. Wie zich rekenschap van
de betekenis van deze instelling wil geven, raadplege echter niet deze acte, die, door
de oorlogsomstandigheden waaronder zij werd voorbereid, een vrij autoritair
stempel draagt. De practijk is anders geworden: de initiatiefnemers waren zich
zeer wel bewust, dat de beoogde samenwerking alleen op vrijwillige basis tot succes
zou kunnen leiden.
Beoogd werd in onderling overleg de sociale vrede, orde en rechtvaardigheid te
waarborgen op een wijze, die in andere landen haar weerga niet vond. Men wilde
een blijvend centrum scheppen, waar de vertegenwoordigers van werkend Nederland met elkaar te rade konden gaan, om op vreedzame wijze en met wederzijds
begrip voor eikaars moeilijkheden, overeenstemming te verkrijgen omtrent de oplossing van zich voordoende sociale problemen. Men hoopte tevens, dat later in
vrij overleg mede een oplossing gevonden zou kunnen worden voor de verhoudingtussen overheid, arbeid en kapitaal op economisch terrein. Men beschouwde derhalve de Stichting van den Arbeid niet als een eindpunt op de weg der evolutie,
doch veeleer als de aanvang van een nieuw begin. Vandaar dat in het manifest,
waarmede zij na de bevrijding voor het voetlicht trad, reeds geschreven werd, dat
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diepgaand overleg was gepleegd over de wijze van behandeling van economische
vraagstukken in organisatorisch verband, met deelneming van de vakverenigingen
van werknemers aan het dragen van verantwoordelijkheid. Hier werd derhalve
reeds gepreludeerd op een toekomstige, publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie.
Het ligt voor de hand, dat de initiatiefnemers in oorlogstijd te kampen hadden
met moeilijkheden van feitelijke aard. De toekomstplannen moesten wel geheim
worden gehouden. De veiligheid, zo niet het leven dergenen, die zich hiermede
bezig hielden, waren er mede gemoeid. De Gestapo loerde aan alle kanten naar
symptomen van het vormen van organisaties, die niet waren opgezet ter bevordering of consolidering van een Duitse overwinning. Het oorlogse overleg moest
dus geheim blijven, zij het, dat in steeds ruimer kring contacten werden gezocht en
gevonden.
Men trachtte de regering te Londen van de gang van zaken op de hoogte te
houden, evenwel, naar later is gebleken, met weinig effect. Het College van Vertrouwensmannen in bezet gebied was evenwel geheel ingelicht over de nieuwe
ontwikkeling en plannen. Ook met betrouwbare hoofdambtenaren van de Departementen van Sociale Zaken, van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van Financiën, werd reeds vóór de bevrijding geregeld vergaderd. Op menig punt waren in
volle overeenstemming voorlopige voorzieningen voorbereid.
Wij vinden deze genoemd in een urgentie-programma, dat door de Stichting
van den Arbeid onmiddellijk na de bevrijding werd gepubliceerd, nl. in een manifest, dat reeds clandestien was gedrukt en verspreid, en nu in fabrieken en werkplaatsen en tevens op publieke plaatsen werd opgehangen. Daarin lezen wij, dat
men onverwijld maatregelen wenste te treffen, waardoor de uit het buitenland
terugkerende arbeiders, de krijgsgevangenen, geïnterneerden en de onderduikers
in hun oude functies zouden terugkeren. Ook door de Duitsers of door hun toedoen
ontslagen ambtenaren en mensen in particuliere dienst moesten in hun betrekkingen worden hersteld. Het ontslagverbod moest, met de mogelijkheid van uitzonderingen, worden gehandhaafd. Normale werk- en rusttijden moesten terugkeren, maatregelen voor de wederopbouw en de uitvoering van openbare en cultuur-technische werken worden getroffen, de rantsoenen verhoogd, de zwarte handel krachtig bestreden, lonen en prijzen ter verbetering van het levenspeil herzien,
enz.
Het doet deugd te bedenken, dat deze beschouwing over het sociale leven tijdens
de bezetting kan worden besloten met de constatering, dat de Stichting van den Arbeid, tijdens de bezetting in het verborgene ontstaan, onmiddellijk na de bevrijding
in de openbaarheid kon treden op een wijze, die voor het na-oorlogse herstel van de
grootste betekenis is geweest.

