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VOORWOORD
Een aantal bij het N.V.V. aangesloten organisaties hebben ge=
boekstaafd hetgeen zich in en rondom de organisatie afspeelde,
van af l Januari 1940 tot de dag waarop de Bond als zodanig
ophield te functionneren en ingeschakeld werd in het onder leiding
van H. J. Woudenberg staande Nederlandse Arbeidsfront.
Thans is het bestuur van het N.V.V. aan de beurt om verslag te
doen van zijn werkzaamheden. Dit verslag zal zich uitstrekken
over een periode van zes jaar, n.l. de periode l Januari 1940 tot en
met 31 December 1945.
Zes jaar, waarin veel werd doorstaan, waarin veel leed werd
geleden, maar waarin ook taai en vastberaden door duizenden en
duizenden in onze beweging werd gewerkt om den vijand afbreuk
te doen en het nieuwe wat komen moest voor te bereiden.
Een aantal hunner vonden bij deze arbeid de dood. Een aantal
betaalden hun activiteit en trouw aan de beproefde beginselen
met celstraf of opsluiting in de concentratiekampen; weer anderen,
waaronder honderden van de besten die wij in de organisatie
kenden, werden weggesleept, omdat zij van Joodsen bloede waren
en vonden de dood in de gaskamers van Auschwitz en Bergen*
Belsen of werden elders vermoord.
Naar hen allen gaan onze eerbied en onze deernis uit. Wij zullen
hen nimmer vergeten.

INLEIDING
De economische toestand van ons land na de oorlog
Het heeft niet veel zin meer en het zou bovendien teveel plaats*
ruimte vergen om uitvoerig de deplorabele toestand te schetsen,
waarin ons land op de dag van de bevrijding verkeerde.
Wij volstaan met een enkele greep. Van onze cultuurbodem
stonden 200.000 ha. onder water, dat is Si pet. van het totaal.
Door het ontbreken van voldoende bemesting, een groot tekort
aan werktuigen en machines enz., bracht de grond slechts 60 a
65 pet. op van de opbrengst in de vooroorlogse jaren.
30 pet. van de machine*capaciteit onzer industrie ging tijdens de
bezetting verloren, onze grote zee*havens waren geblokkeerd en
de installaties, kademuren en opslagplaatsen goeddeels vernield,
van de 48.000 vrachtauto's, die Nederland voor 1940 rijk was,
waren er 7000 over, de 3i millioen fietsen waren, voorzover nog
aanwezig, vrijwel alle onbruikbaar. 25.000 van de 29.000 spoorweg*
wagons verdwenen, 9/10 deel van de bovengrondse leidingen
werd vernield, 181 spoorbruggen werden opgeblazen, 40 pet. van
de seinhuizen vernietigd, 20 pet. van de stations beschadigd,
350 van de 866 locomotieven gestolen. 1000 Rijnaken brachten
de moffen tot zinken, nadat zij al in 1940 en 1941 talloze
schepen hadden gevorderd en verbouwd om „nach England
zu fahren". Zij kwamen in Duitsland terecht. Telefoon, telegraaf,
post, vliegwezen, waterleiding, electriciteits* en gasvoorziening
waren volkomen ontwricht. 80.000 woningen werden totaal ver*
nield, 35.000 zwaar en 270.000 licht beschadigd. De kolenproductie,
die voor 1940 ongeveer 45.000 ton per dag bedroeg was na de
bevrijding van Zuid*Limburg ingezakt tot 7500 ton. De vissers*
vloot werd gedecimeerd, onze koopvaardijvloot leed in dienst
van de geallieerde oorlogvoering gevoelige verliezen.
Gelijk altijd wanneer er moeilijkheden zijn, moest de beroemde
economische vrijheid aan banden gelegd worden en was de Rege*
ring verplicht leiding en richting aan het herstel te geven. Het
particulier initiatief kan alleen werken bij „mooi weer".
Wanneer men rekening houdt met de bijkans onoverkomelijke
moeilijkheden, dan moet erkend worden, dat in het jaar, dat na
de bevrijding verlopen is, aanzienlijke vorderingen met het
herstel zijn gemaakt. Het dagelijks leven begint zijn gewone
aanzien te herkrijgen. Gas, electriciteit, water, telefoon, telegraaf
zijn weer in redelijke mate beschikbaar. De havens zijn open, de
zeeschepen varen af en aan (als er niet gestaakt wordt), het weg*
verkeer herstelt zich, dank zij de invoer uit het buitenland en
het terugvoeren van door de Duitsers gestolen voertuigen, zien*
derogen. De industrie werkte in Januari weer op ongeveer 60 pet.

van de vooroorlogse capaciteit. Walcheren en de Wieringermeer
zijn droog, reeds werd een aantal van onze belangrijkste ver*
keers* en spoorwegbruggen hersteld. De wederopbouw der verf
woeste gebieden is in volle gang, al wordt deze herhaaldelijk
geremd door materiaalgebrek.
De geldsanering was in dit herstelproces een belangrijke etappe.
Zij wordt in het algemeen als geslaagd beschouwd en trok in het
buitenland alom de aandacht door haar diepingrijpend en radi*
caal karakter. De sanering van de door de Duitsers achtergelaten
desolate toestand onzer overheidsfinanciën zal thans voltooid
moeten worden door rigoureuze belastingheffing, vooral van hen,
die zware belastingen dragen kunnen. Een begin is gemaakt met
de vermogensaanwasbelasting, die zwarte vermogenstoeneming
met 90 pet. en andere vermogensaanwas met 50 tot 70 pet. be*
lasten zal.
Vergelijkt men de stand van het herstel hier te lande met die in
andere vergelijkbare landen, dan is Nederland zonder twijfel in
het voordeel. Dit verheugende verschijnsel mag zeker voor een
belangrijk deel worden toegeschreven aan de verstandige en plan*
matige overheidsleiding, die aan het economisch herstelproces
hier te lande werd gegeven, alle klachten over bureaucratie ten
spijt. Een belangrijke rol in het herstelproces heeft de beheerste
loonpolitiek gespeeld, die de Regering, overeenkomstig de ad*
viezen van de Stichting van de Arbeid gevolgd heeft. Daardoor
toch werd enerzijds een verantwoorde aanpassing van de lonen
aan de gestegen kosten van het levensonderhoud verkregen,
waarbij door toepassing van de gedachte van een sociaal*verant*
v/oord minimumloon vooral de arbeiders met de geringste lonen
aanzienlijk vooruitgingen, terwijl anderzijds toch het gevaar voor
inflatie werd vermeden. Het aantal arbeidsconflicten bleef daar*
door beperkt, hoewel van zekere zijde voortdurend agitatie ge?
voerd werd en er ook wel een aantal stakingen uitbraken, die
echter alle na korte tijd weer werden opgeheven.
Niettegenstaande het betrekkelijk gunstige verloop van het eco*
nomisch herstelproces tot dusver, zijn er toch ook schaduw*
kanten, die wij niet willen verzwijgen. Wij achten het twijfel*
achtig of de Regering de prijzen voldoende in de hand heeft.
Prijspolitiek en loonpolitiek vormen een onverbrekelijk geheel.
Loonbeheersing zonder prijsbeheersing betekent sociaal onrecht.
Ongetwijfeld zijn de prijzen vooral van textiel, huisraad en
schoeisel en voor alle mogelijke reparaties vaak hoger dan strikt
nodig is om de producenten een lonende afzet te waarborgen.
Maar daardoor ontstaan spanningen in de arbeiderswereld, te
meer daar het in het vooruitzicht gestelde consumentencrediet
voor het inhalen van de achterstand in huisraad, kleding enz. nog
steeds niet tot stand gekomen is. Deze spanningen, die zich zo

nu en dan in stakingen en andere moeilijkheden ontladen, zijn
voor het herstel uiterst nadelig. Want - - e n dat schijnt ons nog
altijd niet voldoende te zijn doorgedrongen in de hoofden van
velen -- uiteindelijk hangt het herstel af van arbeid en nog eens
arbeid.
Tenslotte leven wij nog steeds min of meer op crediet in Neder*
land. Niet alleen voor wat betreft de import van voedingsmidde*
len, grondstoffen en machinerieën. Maar ook voor wat betreft de
levensstandaard en de sociale voorzieningen. Deze laatste zijn
na deze oorlog aanzienlijk uitgebreid. Men denke eens aan de
D.U.W.sregelingen, de overbruggingsuitkering, de steun aan alle
mogelijke oorlogsslachtoffers enz. enz. Op de duur valt dit alles
in een verarmd land als het onze thans is, alleen maar te dragen,
wanneer wij meer produceren dan voor de oorlog het geval was.
Prof. Tinbergen schatte onlangs de arbeidsproductiviteit in ons
land op gemiddeld 65 pet. van de vooroorlogse. Natuurlijk speelt
hierbij het ontbreken van een efficiënt productiesapparaat een
grote rol. Maar er is toch ook een wijdverbreide onverschillig*
heid en zorgeloosheid, een arbeidsonlust en een lauwheid onder
ons volk -- van hoog tot laag -- die terwille van een voortgezet
herstel beslist doorbroken moeten worden.
Om groter bestaanszekerheid en een stijgend levenspeil te bereis
ken, zullen wij bedrijfsorganisatie en planmatige productie niet
kunnen missen. Socialisatie van bepaalde sleutelposities van het
economische leven zal ook nodig zijn. Met of zonder bedrijfs*
organisatie echter, met of zonder plan, met of zonder socialisatie:
geproduceerd, dat wil zeggen, gewerkt zal er moeten worden,
willen wij Nederland weer tot een welvarend land maken.

HET N.V.V. IN DE PERIODE
l JANUARI 1940^10 MEI 1940
Het jaar 1940 werd begonnen met een ledental, groot 322.270.
Allerwege daverde het land van de activiteit onzer vakbeweging.
De propagandacampagne, in September van het jaar 1939 ingezet,
onder leiding van de daartoe ingestelde Centrale Propaganda
Commissie, vond op energieke wijze voortgang.
\
Film* en cabaret=bijeenkomsten brachten de nodige ontspanning
en boden tevens gelegenheid ons propagandistisch woord te
spreken, ontwikkelingsbijeenkomsten werden overal belegd, voor
de werklozen werd opgetreden, het werk onder de jeugd vroeg
en kreeg de nodige aandacht, terwijl daarnaast in tal van Commis*
sies en Raden alles werd gedaan wat nodig en nuttig was om de
belangen der leden en van het land te dienen.
Vertegenwoordigingen
Het is voor de geschiedenis goed hier vast te leggen in welke
commissies en organisaties het N.V.V., hetzij direct, hetzij via
Bestuurdersbonden kort voordat de wereldoorlog uitbrak zoal
vertegenwoordigd was.
Een opsomming van de belangrijkste dier commissies en organi*
saties moge hier volgen:
Commissie ex art. 8 der Wet op het algemeen verbindend en
onverbindend verklaren van ondernemersovereenkomsten; Com*
missie ex art. 7 der Bedrijfsvergunningenwet; Provinciale Tech*
nologische Instituten; Bedrijfsraden; Postraad; Spoorwegraad;
Hoge Raad van Arbeid; Raad van Toezicht Rijksverzekeringsbank;
College van Toezicht op de uitvoering van de Ziektewet; Federatie
van Bedrijfsverenigingen; Bedrijfsverenigingen; Prophylaxefonds;
Raden van Beroep; Rijkscommissie van Advies inzake de Werk*
loosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling; Werkloosheidsraad;
Rijkscommissie voor Werk ver ruiming; Commissie van Advies
inzake de wet tot het algemeen verbindend en onverbindend ver*
klaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten;
Commissie van Bijstand voor de Arbeidsbemiddeling; Centrale
voor de Vakopleiding; Raden van Arbeid; Commissies inzake
ontwikkeling en ontspanning der werklozen; Ned. Vereniging
A.V.O. (Arbeid voor Onvolwaardigen).
Daarnaast was het N.V.V. nog in een groot aantal — minder
belangrijke — commissies, raden en organisaties vertegenwoordigd.
Het zou ons te ver voeren, indien wij zouden willen trachten van
al het werk dat in de periode Januari—Mei 1940 in de diverse

commissies en organisaties werd verricht, een enigszins volledig
verslag te geven.
Wij zullen het dan ook niet doen, doch ons bepalen tot het
weergeven van hetgeen in verband met de oorlog die rondom
ons land woedde, aan de orde was gesteld, of los daarvan aan de
orde kwam en door de oorlogsomstandigheden niet tot verdere
afwikkeling kon worden gebracht.
Samenwerking werkriemerss en werkgeversvakcentralen
Over de samenwerking tussen de werkgevers* en de werknemers*
centralen, welke in 1938 een feit is geworden, is als bijlage bij
het Documentatie*materiaal van het N.V.V. van l Augustus 1940
een geschriftje verschenen, waarin belangwekkende bijzonder*
heden zijn vastgelegd omtrent hetgeen bij deze samenwerking
voor en na aan de orde is gekomen.
Het geschriftje is in 5 hoofdstukken verdeeld, t.w.:
De eerste periode: De totstandkoming van het overleg;
II De tweede periode: De vóór*mobilisatie;
III De derde periode: De mobilisatie van 29 Augustus 1939;
IV De vierde periode: Nederland wordt bezet gebied. Contact
met Duitse autoriteiten;
^
V De vijfde periode: Direct contact met de Dienststelle*Dr. W.
Hellwig.
De simpele vermelding van de titels der 5 hoofdstukjes is reeds
voldoende om een idee te krijgen van de betekenis dezer samen*
werking, welke in stand is gebleven totdat de Duitsers er een
eind aan maakten.
Wij zullen aan de hand van dit geschriftje er, tot aan de vierde
periode, op deze plaats iets over mededelen. In de eerste periode
zijn aan de orde geweest:
a. De wijziging der Ziektewet, omtrent welker betekenis het
N.V.V. de aangesloten organisaties heeft ingelicht bij circu*
laire van 28 Februari 1939;
b. Leerlingopleiding krachtens Titel II der Nijverheidsonder*
wijswet.
Een door de samenwerkende centrale organisaties ingestelde
commissie, welker taak het was een onderzoek in te stellen naar
de practische mogelijkheden, welke Titel II van de Nijverheids*
onderwijswet voor het bedrijfsleven bood, kwam op 30 Novem*
ber 1939 met haar werk gereed.
In het tweede hoofdstukje is er aan herinnerd, dat bij de vóór*
mobilisatie in April 1939 de 3 werkgeversorganisaties en enige
tijd later ook de centrale landbouworganisaties zich opnieuw tot
haar leden hebben gewend met een krachtig beroep, om voorzover
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m hun vermogen lag in hun bedrijf maatregelen te treffen, teneinde
het onder de wapenen geroepen personeel zo weinig mogelijk
persoonlijk nadeel te doen ondervinden van de verplichtingen,
welke zij in het belang van de landsverdediging op zich hadden
moeten nemen.
In de derde periode kwamen respectievelijk aan de orde:
a. Herplaatsing van gedemobiliseerden;
b. Verbetering der wachtgeldregelingen voor de industrie;
c. Zakenverlof voor bedrijfsleiders e.a.;
d. Oorlogsrisico voor arbeiders;
e. Oorlogsrisico voor de burgerbevolking;
f. Instelling oorlogsrisicobank.
Omtrent het eerste punt bracht een studiecommissie uit de vier
werknemers=vakcentralen een rapport uit, waarin werd voor*
gesteld dat een adres zou worden gericht tot de Ministerraad ter
aanbieding van een Proeve van een wettelijke herplaatsings*
regeling.
Bij het hierover geopende overleg met de werkgeversorganisaties
bleek dat de werkgevers gekant waren tegen een wettelijke
regeling, doch dat zij het beginsel juist achtten, weshalve zij zich
bereid verklaarden er bij hun leden op aan te dringen, de herplaat;
sing loyaal en royaal uit te voeren.
Wat de wachtgeldregelingen betreft, kan er aan worden herin?
nerd, dat de werkgevers* en werknemerscentralen op 14 October
1939 een gemeenschappelijk adres hebben gezonden aan den
Minister van Sociale Zaken, waarin erop werd aangedrongen,
onder de huidige omstandigheden een ruime toepassing van het
instituut der gesubsidieerde wachtgeldregelingen te bevorderen,
hetgeen door den minister in zijn antwoord werd toegezegd.
Met den Directeur=Generaal van de Arbeid vonden verder be*
sprekingen plaats over de verlening van zakenverlof aan werk*
nemers, die in een onderneming niet gemist konden worden.
Het oorlogsrisico voor arbeiders werd met medewerking van de
arbeidersvakcentralen uit de Industriële Ongevallenwet gelicht,
nadat zekerheid was verkregen dat het tot het bedrijfsleven zelf
behorende oorlogsrisico onder de ogen zou worden gezien.
Bij brief van 11 September 1939 drongen de samenwerkende
centrale organisaties erop aan, dat er een commissie zou worden
ingesteld, welke tot taak zou hebben in zeer korte tijd voorstellen te dezer zake uit te werken en aan den Minister van
Sociale Zaken voor te leggen.
Inderdaad is een zodanige commissie in het leven geroepen onder
presidium van Mr. Dr. J. Donner, oudsMinister van Justitie.
Ze werd op 19 December 1939 geïnstalleerd. Het N.V.V. was in
deze commissie vertegenwoordigd door F. S. Noordhoff.

Op 16 September 1939 wezen de vaker genoemde centrale organi*
saties er in een adres aan de Raad van Ministers op, dat in ons
land tot dusverre ontbrak enige voorziening met betrekking tot
de schade, welke staatsburgers kunnen lijden door gewelddadig*
heden bij een gewapend conflict, waarbij Nederland al dan niet
betrokken is. Naar aanleiding hiervan werd een Molestfrisico;
commissie ingesteld ter bestudering dezer zaak.
In verband met het oorlogsrisico voor arbeiders kwam bij de
werkgevers de gedachte op tot het doen treffen van een vrij*
willige aanvullende verzekering voor de in aanmerking komende
arbeiders, waarvan de kosten voor rekening der werkgevers
zouden worden genomen.
Daartoe zou een oorlogsrisicobank in het leven worden geroepen.
Tot zover de opsomming van hetgeen met betrekking tot dit over*
leg aan de orde kwam, toen wij nog geen last van de Duitsers
hadden. Mede dank zij al dit voorbereidende werk zijn verschil*
lende van de hierboven genoemde maatregelen tijdens de oorlog
tot stand gekomen.
Werklozenzorg
a. Omvang der werkloosheid.
Gelijk in 1939 onderging ook in 1940 het cijfer der werkloosheid de
invloed van de mobilisatie. Reeds in 1938 was een vermindering
van de werkloosheid ingetreden en deze daling had zich in 1939
voortgezet.
De teruggang in het werkloosheidscijfer was niet onbelangrijk,
wanneer men bedenkt, dat het aantal ingeschreven werklozen
in Januari 1936 475.000 had bedragen, in Januari 1939 nog 404.000
was, terwijl het in Augustus 1939 tot 189.000 was teruggelopen.
Ten dele was dit uiteraard te verklaren uit het feit, dat een zo
groot aantal arbeiders gemobiliseerd was en dus van de arbeids*
markt verdween. Ook van Regeringszijde was hierop reeds ge*
wezen bij de behandeling van een voorstel, om het crediet voor
de werkverruiming met ƒ 30 millioen te verhogen.
In de desbetreffende memorie van antwoord, die nog van 7 Oct.
1939 dateert, stelde de Regering vast, welke grote invloed de
oorlogstoestand op de arbeidsmarkt ook in ons land had uitge*
oefend.
„Enerzijds zijn vele arbeidskrachten tijdelijk aan het bedrijfsleven
onttrokken en brengt de voorziening in nieuwe behoeften, veel
werk, anderzijds leidt de stagnatie op velerlei gebied tot uitbrei*
ding van de werkloosheid."
Er is evenwel reden, zo werd in bovengenoemd stuk opgemerkt,
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voor de vrees, „dat ook onder de gewijzigde verhoudingen het
voortbestaan van een omvangrijke werkloosheid zal zijn te duchs
ten, al zullen wellicht belangrijke verschuivingen onder de groepen
der werklozen intreden. Het komt de Regering onder deze om*
standigheden noodzakelijk voor, de strijd tegen de werkloosheid
met kracht en onverdroten voort te zetten, al zal zij zich daarbij
op sommige gebieden moeten voegen naar de eis der buitengewone
tijdsomstandigheden."
Dat deze vrees niet ongegrond was, moge blijken uit de cijfers,
die het Documentatiebureau van het N.V.V. verstrekte over de
werkloosheid van de bij het Vakverbond aangesloten leden op
l April 1940.
Het N.V.V. telde toen 323.733 leden, waarvan 60.369 werkloos
waren en 4831 korter werkten dan gewoonlijk. In totaal was 20.3 %
van de bij het N.V.V. aangesloten leden dus geheel of gedeeltelijk
werkloos.
Stelt men daartegenover, dat 26.514 leden in militaire dienst waren,
dan blijkt hier wel uit, welk een veel grotere omvang de werkloos*
heid, sedert de Regering in October 1939 haar hierboven aan*
gehaalde uitspraak deed, in April daaraanvolgend had verkregen.
De Rotterdamse scheepvaart was bij de aanvang van 1940 reeds
tot een vierde teruggelopen. Ook de Rijnvaart lag stil, alsmede de
zeevisserij. Het bouwbedrijf en de Zaanse fabrieken hadden al
spoedig te kampen met gebrek aan materialen en grondstoffen.
In Den Haag steeg het aantal werklozen, ondanks de mobilisatie,
in enkele maanden tijds met 2000, in Amsterdam met 5500.
Het lag dan ook in die dagen nog in het voornemen, om uit de
middelen van het Werkloosheids^subsidiefonds en het Werkfonds
tezamen in totaal 80 a 90 duizend arbeiders in de werkverruiming
op te nemen.'
b. Positie der werklozen.
Bij het uitbreken van de oorlog was wel te voorzien, dat de
kosten van het levensonderhoud belangrijk zouden stijgen.
In September 1939 hadden De la Bella en Lindeman namens het
N.V.V. al een onderhoud over dit vraagstuk met minister v. d.
Tempel. Toen was reeds betoogd, dat een duurtestoeslag op steun
en werkverschaffingsloon noodzakelijk zou blijken, en dat men
daarmede niet behoorde te wachten tot de prijsstijging grotere
omvang zou aannemen. Het N.V.V. meende, dat een duurte*
toeslag voor de werklozen ten bedrage van 10 % van de steun en
van het werkverschaffingsloon en een belangrijke verhoging van
de toen geldende B^steun noodzakelijk waren.
In Februari 1940 kwam eindelijk de bepaling, dat een duurte?
toeslag van 5 % zou worden gegeven. Intussen was de stijging
van de prijzen der levensmiddelen veel groter dan 5 %, zodat de
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gegeven duurte*toeslag zeer ontoereikend moest worden geacht.
Er heerste derhalve onder de werklozen nogal ontevredenheid,
zich hier en daar uitend in door de communisten geanimeerde
„stakingen" in de werkverschaffingen, die geen enkel resultaat
konden opleveren.
In Maart 1940 werd door de drie grote vakcentralen een adres
aan de regering gezonden, waarin op spoedige verhoging van de
duurtetoeslag werd aangedrongen. De kosten van de voeding
alleen waren toen reeds met 13.2 % gestegen.
c. Werklozenverenigingen,
Gedurende de mobilisatie was het aantal leden dezer verent
gingen reeds belangrijk teruggelopen. Hadden wij aanvankelijk
102 verenigingen rnet ca. 10.200 leden, toen op 16 Juli 1940
Woudenberg als commissaris werd aangesteld, bedroeg het aantal
afdelingen nog slechts 72 en het aantal leden 5920. De verklaring
van deze teruggang moet gezocht worden in de vermindering van
het aantal werklozen. De werkloosheid was de laatste jaren steeds
teruggelopen, terwijl bovendien een groot aantal arbeiders in
militaire dienst was opgeroepen. Met de gemobiliseerde leden der
werklozenverenigingen werd nog contact onderhouden voor zover
de omstandigheden het mogelijk maakten, o.a. doordat wij hun
ons maandblad Werklozenzorg bleven toezenden.
Pogingen om de werklozenverenigingen om te vormen tot een
„Algemene Bond van Losse Arbeiders", in welke bond ook ver*
schillende groepen z.g. „losse arbeiders" zouden kunnen worden
opgenomen, waren bij het uitbreken van de oorlog reeds in een
vér gevorderd stadium, maar zijn na 10 Mei 1940 niet voortgezet.
De plaatselijke werklozenverenigingen zijn na de komst van
Woudenberg spoedig door dezen opgeheven.
d. Moderne Centrale voor Werklozenzorg.
Van 4 December 1939 tot 2 Maart 1940 vond in het werkkamp
„De Vossenberg" te Vierhouten een werklozenkamp plaats, waar*
aan 99 werkloze jongens deelnamen. Een op 4 Maart 1940 aan*
gevangen nieuwe kampperiode moest door het uitbreken van de
oorlog onderbroken worden.
In samenwerking met de Alg. Ned. Bond van Handels* en Kan*
toorbedienden werd op 11 Maart 1940 in het gebouw „De Schelen*
berg" te Lunteren een aanvang gemaakt met het derde herscho*
lingskamp voor jonge werkloze handels* en kantoorbedienden,
waaraan 26 personen deelnamen.
In overleg met de Bond van Sociaal*Democratische Vrouwenclubs
werden in het gebouw „De Born" te Bennekom enige speciale
kampen voor werkloze meisjes georganiseerd, welke een uit*
stekend verloop hadden.
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Voor het jaar 1940 werd het subsidiebedrag voor het kampwerk
door het Ministerie van Sociale Zaken vastgesteld op 85 % van
de totale kosten. Voorts werd een bijdrage verleend in de kosten
van de medische verzorging van de deelnemers aan de kampen,
terwijl voor de kampleiders een algemene salaris^regeling werd
getroffen.
In een door de regering in het leven geroepen Rijkscommissie voor
het houden van geregeld contact op het gebied van het kampwerk
voor jeugdige werklozen werden enkele vertegenwoordigers van
de Moderne Centrale voor Werklozenzorg opgenomen.
Jeugdraad van het N.V.V.
De Jeugdraad kwam in de verslagperiode regelmatig onder
leiding van H. Lindeman in vergadering bijeen. Op 15 Februari
1940 vond een bijeenkomst plaats, waarbij ook de redacteuren
van de vak* en jeugdbladen aanwezig waren en waar Willem van
lependaal een inleiding hield over het boek „Achter de horizon",
dat hij in opdracht van de Jeugdraad geschreven had. In dit boek
werd door Van lependaad de voorgeschiedenis van de vakbewe*
ging in romanvorm beschreven. Het lag in de bedoeling, dat deze
roman in het voorjaar van 1940 gedrukt zou. worden.
Op 6 Maart 1940 werd aan den Minister van Sociale Zaken,
namens de besturen van de Jeugdraad van het N.V.V., de A.J.C.
en de N.A.S.B., een adres gezonden inzake het voorontwerp van
wet betreffende vacantie met behoud van loon, waarin de be*
sturen van genoemde organisaties er op aandrongen, dat voor
jeugdige arbeiders beneden 18 jaar een langere vacantie dan zes
dagen per jaar zou worden vastgesteld.
Op 3 en 4 Februari 1940 vond te Amsterdam het examen plaats
voor de leerlingen, die in 1938 en 1939 de kaderscholen voor
vakbondsjeugdleiders hadden gevolgd. Aan dit examen werd
door 56 leerlingen deelgenomen en op een enkele uitzondering
na, bleken allen aan de gestelde eisen te voldoen. Enige tijd later
is aan degenen, die met succes aan het examen hadden deel;
genomen, een fraai diploma uitgereikt.
Voor de cursus 1940/1941 werd het lerarencorps als volgt samen*
gesteld: a. Vakbeweging: J. Landman en A. de Ruijter; b. Leken;
toneel, Zielkunde en Voordragen: Ru Mulder; c. Handenarbeid:
G. Batterman; d. Muziek en Zang: H. van Dalen; e. Spel en Sport:
E. Kupers Jr. en A. Sterman.
Door de vakbonden werden voor de nieuwe cursus 125 leer=
Hngen opgegeven. Als gevolg van de omstandigheden vond
echter slechts een enkele schoolbijeenkomst van de nieuwe
cursus plaats.
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In samenwerking met de A.J.C. en de Ned. Arbeiders Sportbond
werden in de maanden Februari en Maart, 14 propagandavergade*
ringen voor jeugdige arbeiders georganiseerd. Door de vakbonds*
jeugdgroepen werd op deze vergaderingen de revue „Jij hoort
bij ons" van Willem van lependaal opgevoerd, terwijl 'n bestuur*
der van één der jeugdorganisaties een propagandistisch woord
sprak. Deze vergaderingen werden door plm. 8000 personen
bezocht. Namens de werkcommissie voor de jeugdactie hield
A. de Ruijter, secretaris van de Jeugdraad, op 7 Februari 1940
een toespraak voor de V.A.R.A.smicrofoon over „De actie voor
de jeugdeisen van de moderne arbeidersbeweging". Voorts werd}
de jeugdraad door de Propaganda*commissie van het N.V.V. in
de gelegenheid gesteld een folder uit te geven onder de titel
„Versterking van de Volkskracht". Deze folder, welke zich
speciaal tot de jongeren richtte, werd in 30.000 exemplaren
verspreid.
Het maandblad „Jeugdkader" voor de leiders van de vakbonds*
jeugdgroepen verscheen regelmatig onder redactie van Adri de
Ruijter en Ru Mulder.
Studieconferenties
Op 8 Maart 1940 vond in het vacantieoord Avegoor te Ellecom
de 19e studieconferentie plaats met als algemeen onderwerp „De
Nederlandse Volkshuishouding in oorlogstijd".
Dr. Ph. J. Idenburg, Directeur van het Centraal Bureau voor de
Statistiek en Mr. Dr. A. A. van Rhijn, Secretaris=Generaal van
het Departement van Economische Zaken, traden als inleiders
op en gaven belangwekkende beschouwingen ten beste.
In De Vakbeweging van 28 Maart 1940 is een verslag van deze
Studieconferentie opgenomen.
Staatscommissie Financiering Invaliditeitswet
Deze Staatscommissie werd op l Maart 1939 geïnstalleerd. F. S.
Noordhof f maakte er deel van uit. Op 11 Januari 1940 kwam h;et
rapport der commissie gereed. De grote meerderheid der com*
missie beval het stelsel van kapitaaldekking van aanspraken als
financieel systeem der invaliditeits* en ouderdomsverzekering aan.
Verder werden voorstellen gedaan tot dekking van de zeer aan*
zienlijke tekorten in de beide in aanmerking komende fondsen,
alsmede inzake de financiering der Staatsbijdragen.
„De Vakbeweging"
Het orgaan „De Vakbeweging" verscheen onder redactie van
F. S. Noordhoff als 14 daags orgaan in een oplaag van 21.600
exemplaren.
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N.V.V.st.b.c.=fonds
Gedurende de eerste maanden van 1940 zette het N.V.V.*t.b.c.*
fonds zijn werkzaamheden voort op dezelfde wijze als tot dan toe
het geval geweest was.
In verband met het feit, dat in 1939 de uitgaven de inkomsten
enigszins hadden overschreden, besloot een in begin 1940 gehout
den Hoofdbesturenvergadering de contributie aan het Fonds te
verhogen van l tot li cent per lid en per week.
Bureaux voor Arbeidsrecht
In de eerste helft van 1940 werd het werk van de Bureaux voor
Arbeidsrecht normaal voortgezet. Vooral de kostwinnersvergoe*
ding en na de capitulatie het ontslagverbod - - toen iets geheel
nieuws voor ons land - - maakten in zeer talrijke gevallen het
optreden van de Bureaux nodig.
Na de instelling van het CommissariaatsWoudenberg kwam in
deze gang van zaken niet dadelijk verandering. Aanvankelijk
zetten de Bureaux hun werkzaamheden normaal voort en van
een sterke vermindering van het aantal leden, dat zich aanmeldde,
was geen sprake.
De nationaal=socialisten hadden dadelijk gezien, dat de Bureaux
zeer belangrijk voor hun plannen waren. Zij meenden namelijk,
dat de leden van de vakbeweging bijna uitsluitend bijeen ge*
houden werden door de zorg voor hun materiële belangen. Als
zij dus maar konden zorgen voor voortreffelijke „diensten", dan
zouden de arbeiders er zich niets van aantrekken, dat hun orga=
nisaties van wezen veranderd waren; zij zouden de nieuwe
leiding op dezelfde wijze volgen als de oude.
Vandaar, dat uitgebreide plannen tot reorganisatie van de
Bureaux werden gemaakt, welke op zeer grootscheepse voet
waren opgezet. Tot uitvoering kwamen deze plannen eerst
in 1941.
In het begin van dat jaar werden de Joodse adviseurs ontslagen,
terwijl ook enkele andere adviseurs hun ontslag kregen. Mr. H.
O. Drilsma was reeds eerder ontslagen.
De Bureaux kregen de naam van „Bureaux voor Rechtsbescher;
ming". Het werk werd geheel gecentraliseerd en over het alge*
meen onder leiding van N.S.B.*ers gesteld. Slechts enkele advi=
seurs bleven nog korter of langer tijd in functie.
De opzet, de Bureaux daardoor beter te laten functionneren,
mislukte vooral, doordat men er niet in slaagde bekwame krach*
ten aan te stellen, hetzij omdat deze in N.S.B.^kringen niet te
vinden waren, hetzij omdat zij aantrekkelijker baantjes bezetten.
Na de instelling van het Arbeidsfront verliepen de Bureaux
vrijwel geheel.
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Filmdienst Arfi
De personeelsbezetting van de Arfi bestond in Januari 1940 uit
vier man technisch personeel en twee man kantoorpersoneel.
Voor het eerst in de geschiedenis van de Arfi is men er in 1939
in geslaagd het jaar af te sluiten met een batig saldo. Van de vijf
auto's waren er drie nieuw, de inrichting van de luidsprekerswagen
was perfect, terwijl aan de drie theatermachines en zes projectie*
koffers geen geld gespaard was, zodat er gesproken kon worden
van een modern en goed geoutilleerd bedrijf.
In 1940 was er volop werk. Voor het N.V.V. werd een tournee
verzorgd met als hoofdfilm „100 mannen en een meisje", de
bekende muziekfilm met Leopold Stokowsky en Deanne Durbin
in de hoofdrollen. Daarnaast werden er tournée's gehouden in de
kampen van de Rijkswerkverschaffing, voor O. en O. (de organi*
satie, die zich bezig hield met de ontwikkeling en ontspanning van
de Nederlandse soldaten), terwijl het N.V.V. een bedrag beschik*
baar had gesteld om het mogelijk te maken een aantal gratis*
voorstellingen voor soldaten te verzorgen. Voorts werden een
aantal voorstellingen voor bonden, het Instituut voor Arbeiders*
ontwikkeling en andere instellingen verzorgd.
Aan deze bedrijvigheid werd door de komst bij het N.V.V. van
Woudenberg c.s. een einde gemaakt. Het kantoorpersoneel werd
een dag na het ontslaan van de N.V.V.*bestuurders op staande
voet ontslagen, terwijl het technisch personeel nog enige maanden
gehandhaafd bleef. De chef*operateur — Engelsman van geboorte
— zag kans naar Engeland over te steken.
„Vreugde en Arbeid" nam de bezittingen van de Arfi over. Het
beheer is van die aard geweest, dat slechts gesproken kan worden
van wanbeheer.
Van de vijf auto's is één carrosserie teruggevonden. Voorts één
incomplete theatermachine en vijf omhulsels van projectiekoffers.
Na de oorlog werd de Arfi door de Nederlandse Bioscoop Bond
zonder bezwaar weer als lid erkend. Momenteel wordt de moge*
lijkheid onderzocht het bedrijf weer op gang te brengen.
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DE VAKBEWEGING TIJDENS DE OORLOG
De oorlogsdagen
's Morgens in alle vroegte overvielen de Hitler*horden Nederland
en op hetzelfde ogenblik dat dit tot ons bewustzijn doordrong
wisten wij, dat 'het zelfstandig voortbestaan van onze vakbeweging
in gevaar was en degenen die, op welke post ook, een leidende rol
vervulden, eveneens in gevaar zouden komen te verkeren.
Al heel vroeg waren op de morgen van de 10e Mei de bestuurders
van het N.V.V. op de Amstel 224 bijeen om met elkander over de
situatie te beraadslagen. Veel te praten was er niet. Er werd ge*
vochten om den vijand te keren; alle verkeer in het land, van
welke aard ook, stond stop en ook het bestuur van het N.V.V. kon
niet anders doen dan het verloop van zaken afwachten.
Hoe zou het er overal in het land uitzien?
Wat zouden onze mensen doen?
Ziehier enkele vragen die wij ons stelden. Onder de dreiging van
oorlog had het D.B. een aantal maanden voor de inval der Duit*
sers in de verschillende provincies aan enkele personen instructies
gegeven, hierop neerkomende, dat, zodra de provincie van
Amsterdam was afgesneden, zij het initiatief zouden nemen pro*
vinciaal de zaken in handen te nemen, te trachten de vakbeweging
in stand te houden, de contributies te blijven innen en deze in
een centrale kas te doen vloeien, teneinde de werklozen te helpen
als dit nodig was en het organisatorische werk zo goed en zo
kwaad als dit ging voort te zetten.
Gelijk bekend is waren in 1939 maatregelen getroffen om een deel
van het kapitaal van het N.V.V. en van enige bij het N.V.V. aan*
gesloten bonden in veiligheid te brengen tot welk doel een Coöpe*
ratieve Beleggingsbank was opgericht. Afgesproken was, dat zodra
de tijd daartoe gekomen zou zijn, S. de la Bella in zijn kwaliteit
van voorzitter van deze Bank en H. van Dugteren als secretaris*
penningmeester zich naar Engeland zouden begeven teneinde
daar het beheer van de bank op zich te nemen.
Door allerlei oorzaken werden de voorbereidingen daartoe van
dag tot dag verschoven, zodat, toen op 14 Mei 1940 het Nederland*
se leger de wapens neerlegde, aan deze afspraak nog geen gevolg
gegeven was.
Gedurende de oorlogsdagen kwamen elke dag een aantal leden
van de Algemene Raad uit N.V.V. en S.D.A.P. bijeen om de
situatie met elkander te bespreken. Koos Vorrink, die een belang*
rijke rol speelde in de Burgerwacht en speciaal medewerkte bij
het doen bewaken der gevangen genomen N.S.B.*ers, was door
zijn relaties beter dan wie onzer op de hoogte van de feitelijke
toestand in het land.
Hij was het, die op de 14e Mei, toen het D.B. van de Algemene
2
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Raad op het kantoor van het N.V.V. opnieuw bijeen was, met de
onheilsmare kwam, dat generaal Winkelman had gecapituleerd,
daartoe gedwongen door de bedreiging van Duitse zijde geuit om,
indien de strijd zou worden voortgezet, andere steden het lot van
Rotterdam te doen ondergaan.
Toen kwam de vraag „wat nu?"
Aangezien N.V.V. en S.D.A.P. jarenlang een verwoede strijd tegen
het nationaalssocialisme en fascisme hadden gevoerd, wekelijks
het anti*nazisblad „Vrijheid Arbeid Brood" hadden uitgegeven,
Duitse en Oostenrijkse emigranten hadden onderhouden, de
Oostenrijkse arbeidersbeweging met grote geldsommen hadden
gesteund en een in het Duits gesteld illegaal blad hadden uitge*
geven, dat geregeld naar Duitsland werd gesmokkeld, hetgeen de
Duitsers niet onbekend was gebleven, hadden de beide organi*
saties niets goeds van de overweldigers te verwachten. De gang
van zaken met de vakbeweging en haar leiders in Duitsland was
bekend. Vele smachtten, na de machtsovername in 1933, in con=
centratiekampen en gevangenissen of waren gedood.
Na uitvoerige beraadslagingen werd besloten Kupers en Vorrink
in verband met hun uiterst kwetsbare positie — ook op grond van
hun internationale werk — aan te raden te trachten naar Engeland
te gaan om zich bij de regering te voegen, die reeds gedurende de
Pinksterdagen naar Engeland was vertrokken.
Voor wat het N.V.V. betreft, stond de zaak verder zo, dat De la
Bella en Van Dugteren, ingevolge hun daartoe gegeven opdracht,
moesten proberen in Engeland te komen, teneinde daar het beheer
over het N.V.V.*kapitaal op zich te nemen. De anderen besloten,
stuk voor stuk en los van elkaar, in het land te blijven.
's Middags drie uur werd het kantoor op de Amstel 224 gesloten
en was elk zijns weegs gegaan.
Woensdag 15 Mei functionneerde het N.V.V. weer.
De gang naar Engeland mislukte. Zou hij gelukt zijn, dan waren
wellicht onze vrienden Simon de la Bella en IJ. G. van der Veen,
de directeur van de Arbeiderspers nog in leven geweest.
De periode 15 Mei 1940—16 Juli 1940
Op Vrijdag 17 Mei werd van nationaabsocialistische zijde de
eerste poging gedaan het N.V.V. van zijn leiding te beroven. Er
verschenen n.l. twee N.S.B.=ers, vergezeld van enkele rechercheurs
op de Amstel 224, die het N.V.V.^bestuur er van beschuldigden,
uit het hoofdkwartier van Mussert te Utrecht belangrijke stuk*
ken te hebben laten verduisteren, welke stukken in het archief
van het N.V.V. waren opgeborgen. Zelfs de vakken waarin deze
stukken zich moesten bevinden, wisten de heren te noemen. Deze
vlieger ging echter niet op. Er werd niets gevonden en de heren
dropen onverrichterzake af.
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Het N.V.V.swerk werd zo goed en zo kwaad als het ging weer
opgevat.
In contact met de andere werknemersorganisaties, t.w. het Rooms*
Katholieke Werkliedenverbond, het Chr. Nat. Vakverbond, en de
Nederlandse Vakcentrale, werd met de Werkgeversvakcentralen
samengewerkt.
Van werkgeverszijde waren daartoe ingeschakeld het Verbond
van Nederlandse Werkgevers, de Algemene Katholieke Werk*
geversvereniging, de Contactcentrale van de drie Middenstands*
werkgeversbonden en de Contactcentrale van de drie Landbouw*
werkgeversverenigingen.
Er was opgericht een gemeenschappelijk bureau voor deze com*
binatie, waarvan het secretariaat berustte bij Mr! B. C. Slotemaker,
secretaris van het Verbond van Ned. Werkgevers.
Krachtens van overheidswege genomen besluiten en ook los daar*
van viel van alles te bespreken en te regelen.
Op 29 Mei 1940, 12 uur 's middags, had Seyss*Inquart in zijn
kwaliteit van Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandse ge*
bieden, het civiel gezag over Nederland aanvaard. Tot dat tijdstip
had Nederland onder Duits militair gezag gestaan en had de
Nederlandse Opperbevelhebber van Land* en Zeemacht, H. G.
Winkelman, optredende voor Nederland, onder toezicht van dat
gezag de feitelijke regering in handen gehad.
Door hem was reeds op 24 Mei 1940 een besluit uitgevaardigd
betreffende het verbod van het verlagen van lonen en salarissen.
De bedoeling van dit verbod was, bescherming van den arbeider
tegen ongemotiveerde en daardoor onrechtvaardige loons* en
salarisverlagingen.
Deze bescherming was noodzakelijk door de, aan dit besluit direct
voorafgaande verordening van den Opperbevelhebber van de
Duitse legergroep, inhoudende het verbod van staking en werk*
weigering. Krachtens eerstgenoemd besluit van den Nederlandsen
Opperbevelhebber verkreeg de arbeider het recht tegen ongemoti*
veerde loons* en salarisverlagingen - - dat waren die, welke het
gevolg waren van conjunctuursverandering en niet gepaard gingen
niet arbeidstijdverkorting en wijziging in de soort van de te ver*
richten arbeid, — bezwaren in te dienen bij het College van Rijks*
bemiddelaars. Alle bestaande toonregelingen, al dan niet vast=
gelegd in collectieve contracten, bleven ongewijzigd van kracht.
Er is in de gehele Nederlandse vakbeweging, voor zover ons be*
kend, niemand geweest, die in de eerste maanden van de oorlog,
gezien de ontwikkeling der dingen, zich op- het standpunt heeft
gesteld dat tóch de vakbeweging diende te worden gesloopt, toen
van de zijde der Duitse militaire bezetting niets geschiedde, dat
aan de vakbeweging vijandig was en ook de politieke partijen met
rust werden gelaten.
De algemene indruk in het land was: 't valt mee.
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De proclamatie, door Seyss*Inquart bij zijn ambtsaanvaarding
afgekondigd, zei alles en niets. „Ik ben voornemens het tot dusver
geldende Nederlandse recht zoveel mogelijk van kracht te laten
blijven. Er zal in de bestaande gang van zaken slechts in zoverre
worden ingegrepen als de gegeven bijzondere omstandigheden
noodzakelijk maken."
Ziehier enkele zinnen er uit.
Wat zouden wij er in de practijk aan hebben? Afwachten en dagen
tellen werd de gedragslijn die gevolgd werd.
Intussen ging het werk door.
De samenwerkende centrale organisaties hadden het door de
omstandigheden geboden geacht, in een persbericht bekend te
maken, dat in Nederland reeds gedurende een aantal jaren over*
leg werd gepleegd tussen de centrale organisaties van werkgevers
en arbeiders over actuele vraagstukken op sociaal gebied én dat
bedoelde organisaties zich na het staken der vijandelijkheden ter
beschikking van de Nederlandse autoriteiten hadden gesteld. Door
het overleg uit te breiden tot de middenstands* en landbouw*
centralen, was naar Nederlandse trant een centraal contactsorgaan
gevormd, dat niet alleen zou kunnen dienen voor onderling over*
leg, doch ook voor overleg met Overheidsinstanties.
Met de Nederlandse autoriteiten werden verschillende besprekin*
gen gevoerd, welke in het bijzonder betrekking hadden op de
moeilijke positie, waarin de arbeiders als gevolg van de oorlogs*
omstandigheden kwamen te verkeren.
#

#
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Het is hier de plaats om gewag te maken van een feit, dat tot
nu toe nog geen vermelding vond en dat toch, als zijnde van ge*
wicht, voor de geschiedenis moet worden vastgelegd.
Dit feit is het bezoek, dat het D.B. van het N.V.V. in de'eerste
week van Juni 1940 ontving. Hoog bezoek, n.l. van niemand min*
der dan de „heren" Dr. Hellwig, Strathmann, Voss en Marren*
bach, allen Duitsers, die als vertegenwoordigers Van de z.g.
„Dienststelle Hellwig", nauw verbonden aan het Duitse Arbeids*
front, informaties kwamen inwinnen naar de toestand in de
Nederlandse vakbeweging, meer speciaal in het N.V.V.
Wie was Hellwig?
Hellwig, oorspronkelijk bestuurder der Duitse werkgevers*
vakbeweging, had na de Putsch in 1922 met Dr. Ley aangepapt en
hem wegwijs gemaakt op het terrein der internationale vakbewe*
ging. Verder vormde hij de schakel tussen Ley en de Duitse werk*
gevers. Op grond van een en ander genoot Hellwig een opmerke*
lijk vertrouwen van Ley en trad hij overal op, waar de politiek op
de achtergrond moest blijven. Als afdelingsleider (Abt. Rechts*
beratung) nam Hellwig in het D.A.F, een aparte positie in: men
zag hem nooit in uniform en zijn collega's — partijleden door dik
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en dun - - meden hem zoveel mogelijk, omdat zij niet wisten,
wat zij aan hem hadden. Na de verovering van Nederland, België
en Frankrijk werd Hellwig door Ley aangewezen als bijzonder
gevolmachtigde voor het vakverenigingswezen. In België en Frank*
rijk, waar alleen een militair bewind was, genoot hij een grote
zelfstandigheid, maar in Nederland was hij mede ondergeschikt
aan Seyss*Inquart.
De Dienststelle Hellwig controleerde de Nederlandse vakbeweging,
zowel van werkgevers als van werknemers en door middel van haar
„contactmannen", die in feite commissarissen waren, kon hij de
ontwikkeling in de toekomst in een bepaalde richting leiden. De
indeling der Dienststelle was als volgt: Hellwig, leider; Körner,
sociaal*economische en juridische vraagstukken, alsmede pl.v.
leider; Haass, arbeidsbemiddeling; Harth, werkgeversorganisaties
en loonvraagstukken; Strathmann en Voss, N.V.V. en laatst*
genoemde bovendien de Nederlandse Vakcentrale; Kaute,
K..K.W.V. en Schleinitz, C.N. V. Körner was vroeger adviseur
ener werkgeversorganisatie, geen partijman en ontpopte zich vaak
als tegenstander der N.S.B. Harth was v,roeger jurist, is secretaris
van Hellwig geworden, partijman, maar voorzichtig en met begrip
voor de noodzaak om de werkgevers zo lang mogelijk tot vriend
houden. Haass .was een verwoed partijman, met slechts één
doel: arbeidsinzet in Duitsland. Kaute was vroeger jurist en be*
stuurder van een R.K. vakorganisatie in Duitsland, die van zijn
kant de clerus tot vriend wilde houden en altijd rekening hield
met een minder gunstige afloop van de oorlog. Strathmann, een
vroegere notarisklerk, was één der beruchte S.A.*knokkers, wist
geen laars van vakverenigingsvraagstukken: het prototype van
den Pruisischen nationaal*socialist; een man, die later over lijken
zou gaan. Voss was een advocaat uit Düsseldorf. Schleinitz was
kantoorbediende bij de vroegere neutrale vakbeweging in Duits*
and geweest, had in het D.A.F, een zeer ondergeschikte positie
en werd door zijn collega's nimmer voor „vol" aangezien. Ziehier
het „tableau de la troupe".
Dit alles wisten wij nog niet, toen. wij voor het eerst met Dr.
Hellwig kennismaakten. Deze kennismaking was van beide zijden
stroef.
Nadat de „heren" de gewenste inlichtingen gekregen hadden, werd
5 medegedeeld, dat wij geen stakingen mochten proclameren,
t aan politiek doen, geen daden verrichten tegen de Duitse
weermacht en werd ons verzocht voortaan geen besluiten van
nnanciële betekenis te nemen alvorens wij de „Dienststelle'' er
m hadden gekend. Voor het overige kon het werk op dezelfde
voet worden voortgezet. Men stelde voorts prijs op voortdurend
contact, tot het opnemen waarvan wij min of meer werden uit*
genodigd. Aan deze uitnodiging is dezerzijds niet anders voldaan,
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dan dat slechts in geval van noodzaak Den Haag werd bezocht, om
aangelegenheden die namens de samenwerkende vakcentralen
moesten worden behandeld te bespreken.

Uit deze dagen dateert de poging door H. M. Roos gedaan, in zijn
kwaliteit van bestuurder van de Ned. Vakcentrale, om de vier
vakcentralen, N.V.V., R.K.W.V., Chr.N.V. en N.V.C., te combi*
neren tot één vakcentrale, zulks met overboordzetting van die
leiders in de vakcentralen, die een z.g. politiek verleden hadden.
Als zodanig noemde hij E. Kupers en A. C. de Bruyn, voorzitter
van het R.K.W.V. Roos suggereerde, dat hij uit betrouwbare,
Duitse bron wist, dat er plannen in de maak waren om de oude
vakcentralen te vervangen door één organisatie als het Duitse
Arbeidsfront, onder nationaal*socialistische leiding en stelde m
uitzicht, dat dit voorkomen zou kunnen worden als de vier vak*
centralen tot één centrale samensmolten. Dat daarbij innig met
de Duitsers zou moeten worden samengewerkt en hij daarbij
de leidende rol zou moeten spelen liet hij niet onduidelijk door*
schemeren. Dit verzoek tot zelfmoord werd zowel door het
N.V.V. als de andere vakcentralen afgewezen.
Van de zijde van Dr. W. Hellwig was intussen aangedrongen op
de toezending van weekoverzichten betreffende de voornaamste
verrichtingen der bij de centrale organisaties aangesloten bonden,
alsmede van een overzicht van bruto* en nettolonen van arbeiders
en van mededelingen over de besteding dezer lonen.
Bovendien verlangde hij, dat de centrale organisaties nauwer
betrokken zouden worden bij de acties der bonden, welke acties
vroeger veelal zelfstandig plachten te worden opgezet.
Op 5 Juli 1940 kwamen de vertegenwoordigers der centrale organi*
saties voor de laatste maal bijeen.
Besproken werden de volgende punten:
a. wachtgeldregelingen en sociale verzekering;
b. moeilijkheden in de Twentse textielindustrie (stroeve houding
der werkgevers tegenover arbeidersorganisaties);
c. weekoverzichten (toezending in Duitse tekst zou op prijs wor*
den gesteld);
d. nota inzake reorganisatie van de uitvoeringsorganen der
Ziektewet;
e. grondstoffenvraagstuk en werkloosheid;
f. ontslagverordeningen en de moeilijkheden, welke daarbij
ondervonden werden van de zijde van bepaalde ondernemers.
De gang van zaken met de werknemersvakcentralen had er toe
geleid, dat het hierbedoelde overleg tussen de werkgevers* en
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werknemerscentralen een zachte dood stierf.
Sinds de Duitsers zich sterk waren laten gelden, was de aardig*
heid er af.
Aan de vergaderingen met dr. Hellwig ging meestal een vertrou*
welijk onderling contact vooraf, waarin de eigenlijke zaken
werden besproken. Nadat aldus voorbereid de besprekingen met
dr. Hellwig plaats vonden, verklaarde deze op 'n keer: „Sie haben
alles so gut organisiert, dafi ich gar nichts höre". Waarmede gezegd
wil zijn, dat de eenheid aan Nederlandse kant, als het er om ging
maatregelen van Duitse zijde tegen te werken, zowel van werk*
st als van werknemerszijde volkomen was.

Het N.V.V. onder commissariaat van H. J. Woudenberg
Toen viel de slag, die aan het zelfstandig bestaan van de Neder*
landse vakbeweging een voorlopig einde maakte.
Geheel onverwacht werd op Maandag 15 Juli 1940 vanwege de
„Dienststelle" aan den secretaris van het N.V.V. telefonisch
van uit Den Haag opdracht gegeven de voorzitters van de aan*
gesloten bonden mede te delen, dat zij op 16 Juli een vergadering
in hotel Parkzicht hadden bij te wonen, waarin belangrijke mede*
delingen zouden worden gedaan. Deze vergadering moest even*
eens worden bijgewoond door het gehele D.B. van het N.V.V.
Op ons verzoek, te mogen weten wat wel aan de orde zou worden
gesteld, werd geantwoord: Dat zal u ter vergadering wel blijken.
Men heeft ons later wel eens gevraagd: wisten jullie dan niet op
de een of andere manier wat er gebeuren zou en konden jullie
daar ook niets van vermoeden? Ons antwoord moet zijn: „neen".
Alles was zo volstrekt geheimzinnig voorbereid, dat niet het
minste via wie dan ook, met betrekking tot de voornemens der
Duitsers tot ons was doorgedrongen. Als illustratie hoezeer wij
onkundig waren van de voornemens der Duitsers, moge dienen,
dat Van der Lende in overleg met Kupers, in plaats van naar de
vergadering in Parkzicht, naar een vergadering met het bestuur
van het Provinciaal Bureau voor Arbeidsrecht in Groningen ging,
aangezien deze vergadering van belang was voor de verdere gang
van zaken met het arbeidsrecht in de provincies Groningen en
Drenthe en het voldoende werd geacht als 5 van de 6 D.B.sleden
van het N.V.V. op de vergadering in Parkzicht aanwezig waren.
Op deze vergadering die onder leiding stond van dr. Hellwig,
deelde deze mede, dat de Rijkscommissaris Seyss Inquart beslo*
ten had het bestuur van het N.V.V. uit zijn functie te ontzetten,
omdat dit doof zijn Marxistische opvattingen geen voldoende
waarborg bood voor een behoorlijke samenwerking met de
Duitse autoriteiten. H. J. Woudenberg werd aangesteld als com*
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missaris, naar wiens uit te vaardigen richtlijnen de aangesloten
bonden zich hadden te gedragen. Over deze kwestie werd geen
discussie toegelaten. Er werd aan toegevoegd, dat, wanneer er
bestuurders mochten zijn, die naar aanleiding van deze gebeurte*
nissen hun functie wilden neerleggen, dit beschouwd zou worden
als een vijandige daad tegenover de Duitse Regering en dienover*
eenkomstig gestraft. Meer kan van deze vergadering, die niet
langer dan 10 minuten heeft geduurd, niet worden gezegd.
Op verzoek van dr. Hellwig vond des middags nog een bespreking
plaats tussen ons Dagelijks Bestuur en hem over de verdere gang
van zaken.
Op de Amstel was intussen de volgende brief binnengekomen.
DER REICHSKOMMISSAR
für die besetzten
Niederlandischen Gebiete
Den Haag, den 15. Juli 1940.
Plein 23.
An den
Vorstand des Nederlands Verbond van Vakverenigingen,
Amsterdam.
Ich habe mit Wirkung vom heutigen Tage Herrn H. J. W o u*
d e n b e r g zum Kommissar für den Nederlandsen Verbond van
Vakverenigingen bestellt.
In seiner Eigenschaft ist der Kommissar befugt, die Geschafte
des Vorstandes des Nederlands Verbond van Vakverenigingen
wahrzunemen. Der Vorstand seinerseits hat sich jeder Tatigkeit
zu enthalten, soweit es der Kommissar für einzelne Tatigkeits*
gebiete nicht anders bestimmt.
(w.g.) SEYSS INQUART.

In een onderhoud dat dr. Hellwig daarna met Kupers had, werd
aan Kupers medegedeeld, dat de Rijkscommissaris besloten had,
hem uit zijn functie te ontzetten. Hij kon met „verlof" gaan.
In de onderstaande persbeschouwing is min of meer vervat het*
geen dr. Hellwig aan Kupers verder nog had mede te delen.
„Het lot der arbeiders op sociaal gebied gaat den Rijkscommissa*
ris — evenals dit blijkt uit zijn verordeningen op het gebied der
werkverschaffing, de wederopbouw en de opheffing der werk*
loosheid -- nauw ter harte.
Het brengen van deze arbeiders onder een Nederlandse arbei*
dersvereniging is voorwaarde voor de samenwerking met den
Rijkscommissaris en de op sociaal gebied werkzaam zijnde
Nederlandse instanties.
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De naar aantal grote groep van vakverenigingen, verenigd in
het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (N.V.V.) te Am*
sterdam, biedt geen waarborgen tot samenwerking op deze
grondslag.
De leiding van het N.V.V. gaat bij haar arbeid van grondbegin*
selen uit, die verband houden met de klassenstrijd, terwijl zij
tot aan het uitbreken van de.oorlog nauwe verbindingen onder*
hield'met internationale Marxistische kringen.
Deze grondbeginselen, die niet overeenstemmen met het natio*
naalssocialisme, sluiten samenwerking met den Rijkscommissaris
uit.
De Rijkscommissaris heeft derhalve aan het huidige bestuur van
het Nederlands Verbond van Vakverenigingen elke verdere
werkzaamheid verboden en in zijn plaats een nieuwen commissa*
riëlen voorzitter in den persoon van den heer H. J. Woudenberg
benoemd.
De nieuwe voorzitter heeft het recht om alle maatregelen te
treffen, 'die op organisatorisch, persoonlijk of financieel gebied
bij het Nederlands Verbond van Vakverenigingen of de met het
Verbond verbonden vakverenigingen tot waarborging der rech*
ten van de leden voor haar belang noodzakelijk zijn.
Het doel dezer maatregelen zal in geen geval zijn, de rechten en
aanspraken van den Nederlandsen arbeider ten aanzien der vak*
verenigingen, 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 ont*
binding dezer sociale verenigingen."
Kupers protesteerde tegen de gang van zaken en verklaarde
een vergadering van het Verbondsbestuur en een Hoofdbesturen*
vergadering te zullen uitschrijven om de gehele situatie te bespre*
ken, waarop dr. Hellwig antwoordde, dat zulks, krachtens besluit
van den Rijkscommissaris verboden was. Kupers kon g a a n . . . .
De la Bella werd eveneens met verlof gezonden, terwijl den ove*
rigen bestuurders werd medegedeeld, dat zij moesten blijven om
de zaken over te dragen.
In de middag van de 16e Juli vergaderde dr. Hellwig met de
voorzitters van de drie andere arbeiders*vakcentralen, te weten
het R.K.W.V., het C.N.V. en de Nederlandse Vakcentrale.
Zij kregen een Duitsen nationaal*socialist als commissaris aan*
gewezen, zonder wiens medeweten zij niets van belang mochten
doen. Woudenberg kreeg alle bevoegdheden van het bestuur van
het N.V.V. Naasfhem, of beter, boven hem stonden twee Duitse
commissarissen, die zijn doen en laten moesten controleren.
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Zij schreven hem de te volgen gedragslijn voor. De redenen,
waarom juist het N.V.V. Woudenberg als commissaris kreeg
toegewezen, waren:
Ie. dat het N.V.V. de grootste Vakcentrale en de gevaarlijkste
tegentander van het Nationaalssocialisme was;
2e. dat de Duitsers dachten met hem als stroman via het N.V.V.
de gehele ontwikkeling van het sociaaUeconomische leven in de
door hen gewenste richting te kunnen leiden.
Dezelfde dag dat Woudenberg aan het bewind kwam, vaardigde
hij de volgende oekase uit, die aan de Bonden werd toegezonden
met opdracht de inhoud er van ter kennis van de leden te
brengen:
„W.M.,
Op grond van een beschikking van den Rijkscommissaris voor
de bezette Nederlandse gebieden van de 16e Juli 1940 ben ik met
ingang van heden tot Commissaris van het N.V.V. benoemd.
De Rijkscommissaris heeft mij bevoegd verklaard de zaken van
het N.V.V.sbestuur waar te nemen. Aan het tegenwoordige be*
stuur is elke verdere werkzaamheid verboden. Ik refereer mij
hierbij aan de brief, die U heden door den Rijkscommissaris is
toegezonden.
Dienovereenkomstig heb ik met ingang van heden de gezamen;
lijke bevoegdheid van het tegenwoordige bestuur overgenomen.
Tegenover de organen van de Staat zowel als andere lichamen,
commissies en dergelijke, waarin het N.V.V. tot dusver vertegen;
woordigd was, heeft deze vertegenwoordiging in de toekomst
door mij plaats.
De bij het N.V.V. aangesloten bonden zijn op alle gebieden aan
mijn aanwijzingen gebonden.
Ik verzoek de bestuurs* en personeelsleden der bonden hun
lopende werkzaamheden voorlopig voort te zetten, totdat zij
nieuwe instructies zullen ontvangen.
Indien iemand aan mijn verordeningen en instructies geen gevolg
zou geven, zullen tegenover hem dienovereenkomstige maatrege*
len moeten worden genomen.
Waar de overgave der zaken op het kantoor van het N.V.V.
zonder moeilijkheden is verlopen, verwacht ik, dat het werk ook
in de daarnaast staande organen in het belang van de aangesloten
leden zonder storing zal worden voortgezet.
Met hoogachting,
voor het bestuur van het
Nederlands Verbond van Vakverenigingen,
(w.g.) H. J. WOUDENBERG,
Commissaris."
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Men ziet, het „W. M.", „Waarde Medestrijder" of „Waarde
Makker" was behouden gebleven, de kameraadschappelijke groe*
ten waren afgeschaft en veranderd in hoogachting. Uit onwennig*
heid was er nog onder blijven staan „voor het bestuur van het
Nederlands Verbond van Vakverenigingen". De leider was nog
niet vertrouwd niet de leidersfunctie.
Wie was deze Woudenberg?
Het was het Nationaal Dagblad van 16 Juli 1940, dat het ons
aldus vertellen kwam:
„Woudenberg, tot nu toe leider van het NationaaUSocialistisch
Arbeidsfront, is destijds zelf in het Marxistisch socialisme zijn
strijd begonnen, doch is na jarenlange innerlijke strijd, tot de
overtuiging gekomen, dat over de weg van het Marxisme mis*
schien wel een makkelijk bonzenbestaan, maar niet de vervulling
van het ideaal van den socialistischen arbeider te bereiken was.
Woudenberg werd nationaalssocialist, doch bleef met banden
van het bloed gebonden aan de massa's der Marxistische arbei>
ders, wier strijd hij had gekend en wier teleurstelling over het
gedrag van hun leiders hij had begrepen. Hij was het, die het
slagwoord van „de geborgenheid in eigen volk" voor de arbeiders
naar voren bracht."
Men ziet, dat was alles bij elkaar heel wat. Dr. Hellwig intussen,
zomin als wie ook anders in Nederland, liep hoog met dezen
Woudenberg weg en de feiten hebben uitgewezen, dat daar reden
voor was. Hij bleek tegen de taak, die hem werd toebedeeld, niet
opgewassen en was een gewillig werktuig in handen van zijn Duitse
meesters.
Een week nadat Kupers en De la Bella waren weggestuurd, volg=
den de andere leden van het D.B., n.l. op 23 Juli 1940. Ofschoon
zij, in de week dat zij de zaken moesten overdragen, niets
hadden overgedragen, met uitzondering van de financiën en zij
de tijd hadden gebruikt om datgene wat nog niet vernietigd was
en gevaarlijk kon zijn in de archieven van het N.V.V., met mede==
werking van het personeel weg te werken, verklaarden de nieuwe
heren genoeg van de zaken te weten en konden de oude bestuurs*
leden gaan. De week die zij nog hadden moeten blijven, behoort
niet tot de prettigste van hun leven en het was voor allen stuk voor
stuk dan ook een verademing, dat zij ontslagen waren en niet
meer genoodzaakt in hetzelfde gebouw te verkeren als de heren
Woudenberg en zijn beide adjudanten, Van Kampen en Ter
Schiphorst.
Hoe nu reageerde Nederland en reageerden de Bonden op het
ontslag van dé dagelijkse leiding van het N.V.V.? Dit is gauw
verteld. De bladen waren gemuilkorfd. Zouden zij derhalve al lust
gehad hebben er in critische zin over te schrijven, zij zouden
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het niet hebben gekund. Hetgeen van Duitse zijde bevolen werd
er over op te nemen werd opgenomen. Protesten er tegen, op
vergaderingen met N.S.B.*functionarissen geuit, kwamen niet
naar buiten. Een aantal arbeiders bedankte voor het lidmaat*
schap.
Zaterdag 20 Juli kwam het gedeeltelijk ontslagen en gedeeltelijk
nog niet ontslagen D.B. van het N.V.V. in het geheim in ver*
gadering bijeen om te beraden over de toestand. Toen reeds was
gebleken dat binnen de rijen der vakbeweging verschillend werd
gedacht over hetgeen gebeuren moest, n.l. heengaan of blijven.
De confessionele vakbeweging prees zich gelukkig er zoveel beter
afgekomen te zijn dan het N.V.V. Zij had maar een Duitser als
toeziende voogd gekregen en nog betrekkelijke bewegingsvrijheid
behouden. Dit was met het N.V.V. in mindere mate het geval.
De algemene tendenz in de vakbeweging was: doorwerken.
Hoe dacht het ontslagen D.B. van het N.V.V. hierover?
Het nam het standpunt in, voorlopig doorwerken en zien dat wij
de nodige contacten leggen met het blijvende gedeelte, om naar
bevind van zaken de nodige parolen uit te geven die dienen kun*
nen het schip door de branding heen te brengen.
Dit is zo goed mogelijk getracht, in verband waarmede zoveel
mogelijk contact werd onderhouden.
S. de la Bella was 20 Juli gearresteerd en derhalve van iedere
deelname aan het werk uitgeschakeld. De overige D.B.*ers onder*
hielden echter zowel onderling als met het personeel van het
N.V.V. contact, welk contact werd uitgebreid tot een aantal H.B.*
leden van aangesloten bonden, terwijl later contact gezocht en
verkregen werd met een aantal voorzitters van bonden, die, bin*
nen het raam van de organisatie, met elkander samenwerkten en
in bepaalde omstandigheden allerlei maatregelen van den „leider"
tegenwerkten.
Ook werd contact onderhouden met afdelingsbestuurders en ver*
trouwensmannen in het land en werden deze zoveel mogelijk van
raad gediend en op de hoogte gebracht van de gang van zaken.
Zo wist het D.B. derhalve veel van wat binnen het raam der vak*
beweging geschiedde en kon in zekere mate nog invloed worden
uitgeoefend ten goede van het geheel.
Dat Woudenberg van dit alles niet geheel onkundig bleef moge
blijken uit het feit, dat Van der Lende via een boodschapper de
mededeling kreeg, dat de heer Kupers en hij moesten uitscheiden
met hun optreden, aangezien anders maatregelen tegen hen zou*
den worden getroffen. Illegaal werken, zodanig, dat alles verbor*
gen bleef, was nu eenmaal onmogelijk, gelijk uit deze mededeling
eens een keer te meer bleek. Het Dagelijks Bestuur heeft echter
•— na een korte onderbreking om geen argwaan te wekken — zijn
werk zonder meer voortgezet.
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Krachtens besluit van den Rijkscommissaris werd, op dezelfde
dag dat Woudenberg als commissaris van het N.V.V. werd aan*
gesteld, een tweetal kleinere vakcentralen de hals omgedraaid,
t.w. het Revolutionnair Socialistisch Nationaal Arbeidssecretariaat,
N.A.S., dat ongeveer 10.000 leden telde en het Syndicalistisch
Vakverbond met ongeveer 3000 leden. De leden konden met
behoud van rechten lid worden van de daarvoor in aanmerking
komende bond, aangesloten bij het N.V.V.
17 Augustus d.a.v. sloot de Nederlandse Vakcentrale, daartoe
onder druk gezet door de Duitsers, zich bij het N.V.V. aan. De
fusie met de Nederlandse Vakcentrale zou denkelijk in normale
omstandigheden ook wel tot stand zijn gekomen. Dat het zo
moest gaan heeft waarschijnlijk maar weinig vakverenigingsmen*
sen in Nederland verblijd.
Begin Augustus ontsloeg Woudenberg een vijftiental vooraan*
staande bestuurders van vakbonden, aangesloten bij het N.V.V.,,
omdat hem de waarborg ontbrak „de door het N.V.V. in acht te
nemen beginselen en doelstellingen ter verwezenlijking in deze
personen te zullen vinden". Voordien was reeds een aantal Joodse
bestuurders ontslagen.
Al deze gebeurtenissen veroorzaakten een sterke deining onder
de leden van het N.V.V., die bij duizenden gingen bedanken voor
het lidmaatschap.
De ontslagen Bondsbestuurders werden voor een deel vervangen
door N.S.B.*ers of andere, door Woudenberg betrouwbaar geachte
personen.
l October 1940 werd daarop door Mussert het nationaaksocialis*
tisch Nederlands Arbeidsfront ontbonden. De leden werden ver*
zich aan te sluiten bij het N.V.V. 24 October 1940 werd
t een plechtige bijeenkomst in het Concertgebouw te Amster*
üam de Gemeenschap „Vreugde en Arbeid" ingewijd.
November 1940 vertrok een aantal bestuurders van vakbonden,
mitsgaders de heren A. C. de Bruyn, voorzitter van het R.K.
Werkliedenverbond en A. Stapelkamp, voorzitter van het Chris*
telijk Nationaal Vakverbond, naar Duitsland, in gezelschap van
enige Duitsers ten einde daar de toestanden op sociaal en ander
gebied te bestuderen. Zij deden het niet gaarne, aangezien de
bedoeling, hen als propagandapaarden voor de nationaal*socia*
Hstische zege*wagen te spannen, er dik bovenop lag.
l Januari 1941 verscheen het eerste nummer van het nieuwe
N.V.V.sweekblad „Arbeid", door den „leider" ingeleid met een
snorkend hoofdartikel. Aan dit alles voorafgaande was in het
N.V.V. een geheel nieuwe werkverdeling ingevoerd.
De werkzaamheden der vroegere functionarissen warden functie*
neel over een aantal personen verdeeld, hetgeen er toe leidde
dat de afdelingen Organisatie, Personeel, Juridische Zaken!
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Rechtsbescherming, Sociaal*Economische Zaken en nog meer in
het leven werden geroepen. ledere afdeling kreeg een Feider. Op
een enkele na waren deze leiders lid van de N.S.B, en onbe*
kwaam voor hun werk.
Aanvankelijk waren aan de vakbonden niet veel belemmeringen
in de weg gelegd. Wel stonden de vakbladen min of meer onder
censuur, wel werden ook de gewone werkzaamheden besnoeid,
maar in de structuur van de bonden werd eerst nog niet veel ge*
wijzigd.
Dat werd in 1941 anders. In April van dat jaar werd door Wou.
denberg gepoogd, het hele organisatie*apparaat ingrijpend te
reorganiseren, door het land te verdelen in districten en dis*
trictsbureaux in het leven te roepen die én de taak van de vroegere
bestuurdersbonden én een deel van de werkzaamheden der vak*
bonden zouden moeten overnemen. Tegen het laatste rees groot
verzet bij de vakbonden. Het resultaat was, dat de districten wel
werden opgebouwd, de districtsbureaux werden ingesteld en voor*
zien van personeel, maar de werkzaamheden der vakbonden wer*
den niet verder aangetast dan reeds geschied was. In feite had
men toen een dubbele organisatie, n.l. vakbondsgewijs en districts*
gewijs. Aangezien de ledenadministratie en de uitvoering van de
sociale werkzaamheden geheel in handen bleven van de vakbonden
en de Sociaal*Economische afdeling van het N.V.V., mislukte de
aanvankelijke opzet: overheveling van de werkzaamheden naar de
districten en het voorbereiden van een nieuwe organisatievorm.
De samenwerking met de christelijke en katholieke vakbonden
bleef, niettegenstaande er aan de top niet meer werd samenge*
werkt, behouden.
Zo stonden de zaken, toen bij beschikking van den Rijkscommis*
saris van 25 Juli 1941 het R.K. Werkliedenverbond evenals alle
daarbij aangesloten vakbonden en diocesane bonden en het Chris*
telijk Nationaal' Vakverbond met de daarbij aangesloten organi*
saties onder commissariaat van Woudenberg werden gesteld, die
de volledige bevoegdheid kreeg alle zaken deze bonden betreffen*
de te regelen. Alle bestuurders moesten hun werkzaamheden over*
eenkomstig de aanwijzingen van Woudenberg voortzetten, echter
zonder bestuursbevoegdheid. De reactie op dit besluit was 'voor de
Duitsers een tegenvaller. De bestuurders van de R.K. Vakbeweging
en de Christelijke Vakbeweging die zich op de dingen die ko*
mende waren behoorlijk hadden kunnen voorbereiden en die
onder geen beding deel wensten uit te maken van een N V V
onder Woudenberg weigerden iedere samenwerking, het perso*
neel deed desigelijks en tienduizenden leden zegden li.un lidmaat*
schap op. Op alle mogelijke manieren, zowel moreel als financieel,
schaarden de r.k. kerk en ook de katholieke werkgevers zich
achter dit verzet.
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Aldus gesteund door de Kerk en de werkgevers, verijdelde de
R.K. arbeidersbeweging de plannen van de nationaal*socialisten.
In de pers is nog op felle wijze van leer getrokken tegen de leiders
van de R.K. vakorganisaties, wijl zij maatregelen hadden getroffen
om hun rechtspositie en die van het personeel veilig te stellen
voor het geval zij zouden worden ontslagen.
Het land heeft zich daar niets van aangetrokken. Het heeft noch
de bestuurders van de R.K. vakbonden geschaad, noch die be*
weging zelf, omdat voor ieder vaststond, dat de dief Woudenberg
bet recht miste om „houdt den dief" te roepen.
De katholieke vakbondsbestuurders hebben het overigens zonder
pensioenregeling ook wel geklaard.
Het Fonds voor Bijzondere Noden van het Episcopaat kreeg uit
de wekelijkse collectes in de r.k. kerken in Nederland voldoende
geld om de bestuurders en de personeelsleden van de r.k. organi*
saties, die ontslag genomen hadden én de leden van de r.k. vak*
beweging, die door hun bedanken schade leden, financieel bij te
staan.
Zij zijn er dus zonder financiële kleerscheuren afgekomen, het*
geen een goed ding is. Wijzen wij er tenslotte nog op, dat het
kerkelijk verbod van lidmaatschap van het N.V.V., dat onder
Woudenbergs bestuur bovendien als een nationaal*socialistische
mantelsorganisatie werd gekenmerkt, er het zijne toe heeft bij*
gedragen het bedanken voor de vakbeweging, zo massaal te doen
zijn als het was.
Van de Christelijke vakbeweging bedankte ruim 70 procent der
leden. Óók een getal dat er zijn mag. Evenals de r.k. functionaris*
sen, namen ook de gesalarieerde bestuurders en de personeelsleden
uit de Christelijke vakbeweging hun ontslag.
Zij zijn gesteund uit vrijwillige bijdragen, die in kerkelijke kring
werden bijeengebracht.
Te betreuren valt, dat enkele bestuurders van N.V.V.*bonden
zich er toe geleend' hebben van Woudenberg de opdracht te aan*
vaarden Christelijke of Rooms*Katholieke vakbonden te liqui*
deren.
Dit is terecht door de Ereraad van het N.V.V. afgekeurd als zijn*
de in strijd met de eer van de vakbeweging. Als verontschuldiging
is in sommige gevallen aangevoerd, dat men het commissariaat
van een vakbond slechts aanvaardde, nadat gebleken was, dat
r.k. of christelijke collega's daarmede accoord gingen en dat men
alles heeft gedaan om door het verdonkeremanen van leden*
registers e.d. de r.k. en christelijke vakbeweging voor later van
dienst te zijn. ,
Ook al was dit! het geval, dan maakt dit toch de principiële fout
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niet goed. Hier had maar één antwoord gepast, n.L: knap je vuile
zaken zelf maar op.
Dat de Ereraad dit, zij het met andere woorden, ook aldus heeft
vastgesteld, stemt tot voldoening.
De komst van het N.A.F.
Heeft de mislukking van de overheveling van de christelijke en
r.k. vakbeweging naar het onder Woudenberg functionnerende
N.V.V. er toe geleid, dat besloten werd het Nederlands Arbeids*
front in het leven te roepen?
Neen! Uit alles wat achteraf bekend is geworden, blijkt, dat het
van stonde af aan in de bedoeling heeft gelegen dit Arbeidsfront,
wanneer de tijd daar was, uit te roepen.
Dat heeft men zorgvuldig verborgen trachten te houden. Wan=
neer er van de zijde der vakbondsbestuurders naar geïnformeerd
werd, of er plannen waren om te komen tot een Arbeidsfront,
werd dit steeds zonder blikken of blozen ontkend. In het liegen
waren de heren meesters.
Ziehier in het kort de geschiedenis van het N.A.F., geboekstaafd
volgens de feiten zoals zij te onzer kennis kwamen.
Toen Woudenberg voor de eerste kennismaking bij Dr. Hellwig
verscheen, bracht hij een inderhaast ontworpen schema mee voor
een Nederlands Arbeidsfront, dat in wezen een copie was van
het Duitse Arbeidsfront. Dr. Hellwig wees het van de hand.
Zowel dr. Ley, de leider van het Duitse Arbeidsfront als dr. Heil,
wig stond op het standpunt, dat de omvorming van de Neder*
landse vakbeweging een proces van lange duur zou moeten zijn.
waarbij geduld moest worden betracht, wilde men geen brokken
maken. Deze mening werd door Seyss Inquart gedeeld.-Het was
de Parteikanzlei te München die roet in het eten kwam gooien
en via den voorganger van Rauter, den later ergens in Frankrijk
uit de trein gegooiden commissaris-generaal Schmidt, dr. Hellwig
de opdracht kwam geven, dat hij Woudenberg moest inschakelen.
Toen dr. Hellwig Woudenberg uit wandelen stuurde met zijn
plan voor een Nederlands Arbeidsfront, volgde herrie met
Schmidt, welke herrie tenslotte haar oplossing vond in het aam
stellen van Woudenberg als commissaris voor het N.V.V. Woudenberg, dien men niet alleen wilde laten lopen, kreeg terstond
twee Duitsers boven zich, n.L Strathmann en Voss, hetgeen evem
wel niet verhinderde dat de boel toch scheef ging. De bonden,
alhoewel aan banden gelegd, zagen nog kans van alles en nog'
wat voor de leden te doen buiten den leider met zijn staf om.
In districtsvergaderingen, waar de N.S.B.=èr Van Kampen in zijn
kwaliteit van organisatieleider optrad en waar hij, vergezeld van
een Duitser de lakens dacht te kunnen uitdelen, werd hij vaak
op felle wijze 'bestreden. Kameraden uit de vakbeweging die
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werden aangewezen als leider van het een of ander N.V.V.*
district bedankten voor het genoegen. Zij werden daarvoor in
sommige gevallen - - wij noemen drie namen als voorbeeld, n.l.
Kees van Es, Gerrit Visser en Klaas Tabak, allen uit Twente naar het concentratiekamp verwezen. Zo stuitte veel, zo niet alles
op onwil en tegenwerking van leiding en leden af. Van het dis*
trictenstelsel was weinig of niets terecht gekomen; de tegenslag
met de Christelijke en Rooms*Katholieke vakbeweging leidde tot
algehele liquidatie van deze beide bewegingen, al hetgeen tenslotte
dr. Hellwigs positie niet ten goede kwam.
Schmidts zon steeg inmiddels.
In November 1941 gingen er geruchten, dat Schmidt de zaken,
de vakbeweging betreffende, zou overnemen en dr. Hellwig met
zijn Dienststelle verdwijnen.
Zondag 5 Januari 1942 vond op Bentveld een vergadering plaats
met de afdelingsleiders van het N.V.V., waarin onder strikte ge*
heimhouding werd medegedeeld, dat het N.A.F, in voorbereiding
was en l Maart 1942 zou worden opgericht.
Dit bericht werd ondanks de geheimhouding doorgegeven aan
een aantal nog in functie zijnde bestuurders van N.V.V.*bonden
en aan het oude D.B. van het N.V.V., dat van toen af dus op
de dingen die komen konden, was voorbereid. Direct ging het
parool uit: als het N.A.F, komt, dan alle functies neerleggen en
instructies aan de leden uitgeven, dat zij dienen te bedanken. Dit
parool werd gegeven in overeenstemming met de inzichten van
een groep voorzitters van Bonden en Vermeulen, die als leider
van de sociaal*economische afdeling van het N.V.V., het eerste
op de hoogte was gekomen inzake de komst van het N.A.F.
In Maart 1942 werd, naar aanleiding van de beroering, die er in
de vakbondskringen over dé zich ontwikkelende gebeurtenissen
te bespeuren viel, door Woudenberg een vergadering met de be*
sturen der vakbonden uitgeschreven, in welke vergadering werd
medegedeeld, dat een sterkere administratieve centralisatie te
verwachten was, maar dat van de invoering van een politiek
arbeidsfront geen sprake zou zijn.
Bij het debat hierover bleek duidelijk, dat de vooroorlogse be*
stuurders der N.V.V.*bonden volkomen afwijzend stonden tegen*
over de gedachte van een te sterke centralisatie en het brengen
van partijpolitiek in de vakbeweging.
Op 24 April 1942 werd weer een vergadering met de vakbonds*
bestuurders belegd, in welke vergadering door Woudenberg de
stichting van het N.A.F, werd aangekondigd. Debat op deze rede
werd niet toegestaan.
Kn hiermede was voor de bestuurders van de N.V.V.*bonden de*
zelfde situatie ingetreden, waarin de bestuurders van de christe*
lijke en roomsskatholieke organisaties verkeerden, toen zij voor de
3
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keus kwamen te staan, overgaan naar het N V V of niet
Nu moest de keus worden gedaan, overgaan naar het N.A.F of
Op enke en na kozen alle oude bestuurders der Bonden en
zo goed als alle nog in dienst van de Bonden zijnde oude perso*
nee leden het laatste. Zij dienden hun ontslag in. Van Duitse zijde
heeft men alles geprobeerd van beloften af tot dreiging toe om
ïen aanta mensen in dienst van het N.A.F, over te hevelen. Dit is
echter volkomen mislukt, ondanks het feit, dat men besefte, dat
h Uding tegen een der
eT^Wn™ JZende
° en
Verordeningen van
ar S onaan
On 1 £lO?^ ï
g ame gevolgen kon hebben.
942 verscheen het Verordeningenblad voor het bezette
Nederlandse gebied, inhoudende het volgende decreet:
„DECREET
van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied"
betreffende de oprichting van Het Nederlandse Arbeidsint
(N.A.F.) (30 April 1942, no. 47).
Artikel 1.
Ik richt met ingang van l Mei 1942 Het Nederlandse Arbeidsfront
Artikel 2.
[l) Het Nederlandse Arbeidsfront heeft tot taak alle Neder,
landers, die door eigen arbeid geheel of gedeeltelijk in hun tevens
onderhoud voorzien samen te brengen te verzorgen hen o,té
voeden tot wederzijds begrip voor hun economisch; belangen!
a smede voor hun sociale en culturele behoeften en bij de bevred"'
ging van deze behoeften medewerking te verlenen.
Het Nederlandse Arbeidsfront heeft in het bijzonder tot taak'
1) mede te werken b„ de vorming van rechtvaardige sociaal
politieke verhoudingen m het algemeen en der loon, en arbeidsvoorwaarden m het bijzonder, bij de totstandkoming van
sociale verzekering, alsmede van de bepalingen ter bescherming
van de arbeid;
2) de arbeidsvrede te verzekeren door zijn leden in de zin van
de bednjfsgemeenschap op te voeden;
3) de verdere beroepsopleiding van zijn leden ter verhogin* der
prestaties te bevorderen;
4) instellingen tot onderlinge bevrediging van sociale behoeften
voor zijn leden op te richten en in stand te houden5) de leden m alle aangelegenheden en geschillen op het gebied
van het arbeidsrecht en het sociale verzekeringsrecht mefraad
ter zijde te staan, alsmede voor de rechterlijke instanties en voor
de uitvoeringsorganen op het gebied van de wettelijke sociaïe ver
zekering te vertegenwoordigen;
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6) door de gemeenschap „Vreugde en Arbeid" inrichtingen in het
leven te roepen en te bevorderen, welke dienen ter bevrediging
van de culturele behoeften der leden .en tot instandhouding en
bevordering van hun prestatievermogen;
7) de werklozenuitkering overeenkomstig de geldende rechts*
voorschriften uit te betalen;
8) Voorts kan de Secretaris*Generaal van het desbetreffende
Departement aan Het Nederlandse Arbeidsfront in overeenstem*
ming met deszelfs leider andere taken opdragen.
Artikel 3.
Het Nederlandse Arbeidsfront is rechtspersoon.
Artikel 4.
Het Nederlandse Arbeidsfront is vrij van alle belastingen en open*
bare lasten.
Artikel 5.
(1) Lid van Het Nederlandse Arbeidsfront kan iedere Neder*
lander worden, die door eigen arbeid geheel of gedeeltelijk in zijn
levensonderhoud voorziet, tenzij hij ingevolge de bepalingen van
artikel 4 der Verordening no. 189/1940 ') betreffende het aangeven
van ondernemingen Jood is of als Jood wordt aangemerkt.
(2) Lid van Het Nederlandse Arbeidsfront kan voorts iedere
rechtspersoonlijkheid bezittende publiekrechtelijke beroepsstands*
organisatie worden. De rechten en plichten der leden van zodanige
beroepsstandsorganisatie ten aanzien van het Nederlandse Ar*
beidsfront worden tussen den leider van hetzelve en de betref*
fende organisatie telkens afzonderlijk overeengekomen.
De overeenkomst moet schriftelijk worden aangegaan en de
leden van de betreffende organisatie worden bekendgemaakt.
Artikel 6.
(1) Voor zover leden van een werkgevers* of werknemersvak*
bond, dan wel van een dergelijke organisatie tengevolge van de
opneming van hun bond in Het Nederlandse Arbeidsfront, daar*
van indirectelijk lid worden of voor zover zij uit een zodanige
organisatie rechtstreeks in Het Nederlandse Arbeidsfront over*
gaan, worden — mits de betaling der contributie niet is onder*
broken — de door deze leden aan hun oude bonden betaalde con*
tributies binnen het kader der contributie* en ondersteunings*
bepalingen van Het Nederlandse Arbeidsfront erkend.
(2) De verdere vorming en ontwikkeling van deze rechten en
aanspraken op rechten is een essentieel bestanddeel van de ver*
zorgingstaak, welke Het Nederlandse Arbeidsfront tegenover zijn
leden heeft te vervullen.
a

)

Zie onder B.D. (Ec. Zak.), aangeven van ondernemingen, 22 October 1940.
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Artikel 7.
De Leider van het Nederlandse Arbeidsfront wordt door mij
benoemd en ontslagen en is jegens mij voor de behoorlijke ver*
vulling van de taken van Het Nederlandse Arbeidsfront aan*
sprakelijk.
Artikel 8.
(1) De Leider van Het Nederlandse Arbeidsfront stelt deszelfs
huishoudelijk reglement vast, hetwelk door mij moet worden
bekrachtigd.
(2) Het huishoudelijk reglement wordt in een orgaan van Het
Nederlandse Arbeidsfront bekend gemaakt. ,
(3) Op eventuele wijzigingen in het huishoudelijke reglement zijn
de bepalingen van het eerste en tweede lid van toepassing.
Artikel 9.
(1) Het Nederlandsche Arbeidsfront wordt in en buiten rechten
door zijn leider en bij diens vervanging in de door het huishoude*
lijk reglement of bij bijzondere volmacht omschreven omvang
door andere organen vertegenwoordigd.
(2) Voorzover Het Nederlandse Arbeidsfront ter uitvoering van
zijn taken in bepaalde bedrijven uit het personeel gemachtigden
(sociale voormannen) aanstelt, wordt hun benoeming aan de
leiding van het bedrijf schriftelijk medegedeeld. De sociale voor*
man van Het Nederlandse Arbeidsfront kan, behoudens een
andere wettelijke bepaling, door de leiding van het bedrijf slechts
met toestemming van de bevoegde organen van Het Nederlandse
Arbeidsfront worden opgezegd, tenzij de opzegging plaats heeft
ingevolge stopzetting van het bedrijf dan wel uit hoofde van een
reden, welke ingevolge artikel 1639 p van het Burgerlijk Wetboek
het recht geeft de dienstbetrekking zonder inachtneming van een
termijn op te zeggen.
Artikel 10.
(1) Met de controle op het geldelijk en comptabel beheer van Het
Nederlandse Arbeidsfront is een financiële commissie belast.
(2) De voorzitter van de financiële commissie wordt door mij
benoemd en ontslagen.
(3) Voorts worden vier leden op voordracht van den voorzitter
op gelijke wijze benoemd en ontslagen.
(4) De Leider van Het Nederlandse Arbeidsfront legt de finan*
ciële commissie jaarlijks een verslag over van het geldelijk en
comptabel beheer van Het Nederlandse Arbeidsf ront& Hij is ver*
plicht de financiële commissie op verzoek van haar voorzitter
inlichtingen te verstrekken en bescheiden over te leggen, voor
zover dit voor de vervulling van de taken van de financiële com*
missie noodzakelijk is.
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(5) Den Leider van Het Nederlandse Arbeidsfront wordt door
i voorzitter van de financiële commissie op grond van een des*
tiend besluit dezer commissie décharge verleend.
Artikel 11.
De bepalingen van dit decreet bezitten kracht van wet 2in de zin
an artikel l, tweede lid van de Verordening no. 3/1940 ) tot uit*
temng van de regeringsbevoegdheden in Nederland.
Artikel 12.
Voor zover ter uitvoering van de bepalingen van dit decreet
echtsvoorschriften zijn vereist, worden deze door den Secre*
"s=Generaal van het desbetreffend Departement, den Leider
van Het Nederlandse Arbeidsfront gehoord, uitgevaardigd.
's*Gravenhage, 30 April 1942.
De Rijkscommissaris voor het
bezette Nederlandse Gebied
SEYSStlNQUART.
De start van het N.A.F, was voor de heren geen succes. Men be*
schikte n.l. uitsluitend over ongeschoolde krachten, terwijl de
organisatie uitermate gebrekkig was, mede tengevolge van de korte
tijd die aan de voorbereiding was besteed.
De ontslagneming van de bestuurders had tot gevolg, dat het leden*
tal onmiddellijk zeer sterk terugliep. Men heeft het ledental, mede
door pressie, tot rond 100.000 kunnen opvoeren. Hierbij waren
degenen die collectief via de werkgevers als lid werden ingeschre*
ven. Nimmer heeft de leider het aangedurfd de ledentallen te
publiceren.
Het beheersapparaat werd veel te zwaar bezet. Millioenen gul*
dens werden weggesmeten. Uit een publicatie van den heer dr. ir.
Hacke, belast met de liquidatie van het Arbeidsfront is gebleken,
dat H. J. Woudenberg in 1941 een inkomen toucheerde van ruim
J 10.000, in 1942 ruim ƒ 13.000, in 1943 ruim ƒ 16.000, in 1944 ruim
/ 17.000 en in de eerste drie maanden van 1945 ca. ƒ 4000.
Indien ook rekening gehouden wordt --en dat mag zeker — met
andere inkomsten uit commissariaten, „algemene onkosten" e.d.,
dan komt men volgens den heer Hacke in 1943 tot een inkomen'
van ƒ 23.500 en in 1944 van ƒ 28.000. De leider van het Neder*
landse Arbeidsfront zorgde dus wél voor zich zelf.
De administratie was tenslotte zo wanhopig in de war en er werd
zo geknoeid met de geldmiddelen, dat het departement van
•) Zie onder B.A., Uitoef. reg. bev., 29 Mei 1940. Verordeningenblad voor het
bezette Nederlandse Gebied, l Mei 1942 no. 47, aflevering 11, blz. 211.
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Sociale Zaken zich genoodzaakt zag, de werkloosheidsverzekering
aan het Arbeidsfront te ontnemen.
Dat waren nu de lieden die het beter zouden doen dan de oude
vakbondsbestuurders. Genoeg hierover. Zij zullen hun gerechte
straf niet ontgaan.
De culturele organisaties
Op alle mogelijke manieren is van de zijde van den bezetter
getracht het Instituut voor Arbeidersontwikkeling, de V.A.R.A.,
de Nederlandse Arbeiders Sportbond en de A.J.C, te bewegen
hun arbeid voort te zetten.
Deze pogingen zijn echter op een volslagen mislukking uitgelopen,
omdat hetzij onmiddellijk, hetzij na zéér korte tijd, in het algemeen
besturen en leden elke medewerking hebben geweigerd.
Verhouding N.V.V.—S.D.A.P.
Met het D.B. van de S.D.A.P. werd in de oorlogsdagen enkele
malen vergaderd, terwijl ook met andere leden van het Partij*
bestuur zo nu en dan besprekingen werden gevoerd over actuele
kwesties. In deze besprekingen werd overeenstemming bereikt
over de volgende punten:
Ie. Na de oorlog zou het organisatorische contact tussen N.V.V.
en S.D.A.P. niet meer worden hersteld. De Algemene Raad uit
N.V.V. en S.D.A.P. zou derhalve niet opnieuw worden opgericht.
Het bestuur van de S.D.A.P. was van mening, dat het beter was
de organisatorische banden met het N.V.V. te verbreken, én
omdat zij regeringsverantwoordelijkheid had aanvaard en onder
omstandigheden wilde blijven aanvaarden, én omdat zij naar haar
oordeel te veel beschouwd werd als vertegenwoordigster van uit*
sluitend de georganiseerde arbeiders, terwijl zij zich sterker dan
tot dan toe ook wilde richten tot allerlei andere groepen der be*
volking, zoals middenstanders, kleine boeren en intellectuelen.
Ook het N.V.V. achtte het beter de samenwerking, zoals deze tot
het uitbreken van de oorlog geweest was, niet voort te zetten,
omdat het in de bedoeling lag aan het N.V.V. een meer algemeen
karakter te geven. Het samengaan met de S.D.A.P. werd als een
belemmering gevoeld bij de pogingen om belangrijke groepen van
hoofdarbeiders en overheidspersoneel tot het N.V.V. te brengen,
daar op ons Verbond té veel het cachet werd gedrukt, dat het met
één politieke partij verbonden was.
Met volkomen wederzijds begrip voor eikaars opvattingen werd
dan ook besloten de vroegere samenwerking niet weer aan te gaan,
hetgeen vanzelfsprekend behalve voor de landelijke leidingen ook
voor de gewestelijke en plaatselijke besturen van S D A.P en
N.V.V. gold.
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Hoewel de gang van zaken tot deze ontwikkeling leiden moest,
hecht het Verbondsbestuur er waarde aan hier nadrukkelijk vast
te stellen, dat de samenwerking tussen N.V.V. en S.D.A.P. zoals
zij vóór de oorlog was, zeer vruchtbare resultaten heeft op*
geleverd.
Het aantal acties, dat de S.D.A.P. en het N.V.V. in de beste ver*
standhouding gemeenschappelijk hebben gevoerd, de een op het
politieke, de ander op het sociaal*economische terrein is in de
loop der jaren zeer omvangrijk geweest en heeft voor de arbei*
dersklasse van Nederland zeer belangrijke vruchten afgeworpen.
-e. Het Instituut voor Arbeidersontwikkeling zou niet weer
worden opgericht. Evenmin zou medewerking worden verleend
aan het wederoprichten van de Nederlandse Arbeiderssportbond.
3e. Ten aanzien van de A.J.C, stelde het bestuur van het N.V.V.
zich op het standpunt, dat deze organisatie moest worden be*
schouwd als een meer specifiek socialistische jeugdorganisatie,
waarvan de belangen in de toekomst niet dienden te worden be*
hartigd door N.V.V. en S.D.A.P. beiden, doch enkel door laatst*
genoemde organisatie, een standpunt, waarmede de vertegenwoor*
digers van de S.D.A.P. zich accoord verklaarden.
4e. Ten aanzien van de Radio*omroep werd het standpunt
ingenomen, dat gestreefd moest worden naar een Nationale
Omroep in zodanige vorm, dat in 'deze omroep de diverse voor*
naamste stromingen in ons land er van verzekerd zouden kunnen
zijn, dat daarin hetgeen zij te zeggen hadden, voldoende tot uiting
zou kunnen komen. De vakbeweging moest daarbij eveneens wat
haar belangen betreft tot haar recht kunnen komen.
5e. Met betrekking tot de gang van zaken bij de Arbeiderspers
werd overeengekomen, de ontwikkeling der dingen af te wachten.
Een en ander is ter kennis van de Verbondsbestuurders gebracht
en voor zover dit mogelijk was, ter kennis van hoofdbestuurders
der bonden.
Illegaal contact

Het D.B. van het N.V.V. kwam geregeld bijeen. Het contact met
een aantal voorzitters van bonden, aangesloten bij het N.V.V.,
vond op ongeregelde tijden plaats.
Met alle voorzitters van bonden, bij het N.V.V. aangesloten,
werd einde 1942 vergaderd; verder in 1943 driemaal, in 1944 vier*
maal en in 1945 éénmaal. Het voormalige Verbondsbestuur func*
tionneerde, aangevuld met bestuurders van bonden, die de plaats
innamen van overleden vakbondsbestuurders.
In bovenbedoelde bijeenkomsten werd het volgende behandeld:
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Ie. Een Reglement van Samenwerking, bevattende bepalingen,
welke zouden gelden bij samenwerking tussen N.V.V., R.K.W.V.
en C.N.V. in de te stichten Raad van Vakcentralen.
2e. Een nota inzake de reorganisatie van de bonden, welke reor*
ganisatie noodzakelijk werd geacht, in verband met het tot stand
brengen van de bedrijfsgewijze opbouw van de bonden.
3e. Een nota inzake de te heffen bondscontributie en te verlenen
rechten aan de bij de bonden aangesloten leden.
4e. Een nota inzake de sociaakeconomische ordening, zoals die
voor na de oorlog noodzakelijk werd geacht.
5e. Een nota inzake de inrichting van de administratie der bonden en van het N.V.V.
6e. Een nota inzake de oprichting van een Stichting van de Ar*
beid en de bepalingen, waaronder deze Stichting zou kunnen
functionneren.
7e. Een ontwerp Besluit Arbeidsverhoudingen, bedoeld om aan
de regering in Engeland te worden voorgelegd.
8e. Een Urgentieprogram, namens werkgevers en werknemers
aan de regering in Engeland voor te leggen, bevattende de eisen
van werkgevers en werknemers inzake door de regering na de
oorlog direct te nemen maatregelen.
9e. Een nota betreffende de noodzakelijk geachte fusie tussen
het N.V.V. en de Nederlandse Vakcentrale.
Uit het bovenstaande mag geconcludeerd worden, dat er ook een
vrij geregeld contact was met bestuurders van de andere vakcen*
tralen en met de werkgevers. Ook was er veelvuldig contact met
een aantal bestuurders uit het land die van een aantal zaken op
de hoogte werden gehouden en werden gekend in het voorberei*
dende werk, nodig voor de heropbouw der vakbeweging; verder
was er contact met Londen.
Verschillende nota's zijn aan de regering in Londen gezonden, te
weten:
1. In 1942 een nota over de sociaalseconomische positie in Ne*
derland.
2. Einde 1942 een nota over de gang van zaken in de Nederlandse
vakbeweging over de periode 15 Mei 1940 tot en met October 1942.
3. In 1943 het Reglement van Samenwerking tussen de Vakcen*
tralen.
4. In 1944 het Urgentiesprogram.
5. In 1944 een nota over de „arbeidsinzet" en de noodzakelijk ge=
achte maatregelen bij repatriëring.
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6. Een nota van Mr. Stikker, den lateren voorzitter van de Stichting van de Arbeid, in overleg met ons en de besturen der beide
andere vakcentralen vastgesteld inzake een uit Londen ontvangen
ontwerp*Besluit Arbeidsverhoudingen.
Verder diverse mededelingen over de gang van zaken bij het
N.A.F.
Illegale lectuur
lot in het begin van 1944 was er, ook na herhaaldelijke over*
Vs^eging, voor onze vakbeweging geen aanleiding om met een eigen
illegaal orgaan te verschijnen. Aan de verzetsorganen „Parool",
,,Vrij Nederland" en „Je Maintiendrai" werd door personen van
onze beweging medegewerkt en zeer veel van onze leden hadden
een werkzaam aandeel in de verspreiding.
In het begin van 1944 kreeg het illegale verzet in genoemde
organen een ander aspect. Vrij scherp kwamen voor en na de
politieke meningsverschillen daarin tot uiting. In „De Waarheid"
en in het verlengstuk van „De Waarheid", n.l. „Werkend Neder*
land" werd stelselmatig tegen onze vakbeweging gefulmineerd.
Dat was één van de redenen, waarom in onze kring de behoefte
aan een eigen illegaal orgaan urgent werd. Een andere reden was,
dat de mondelinge voorlichting, die zich overwegend had beperkt
tot besturen en vertrouwensmannen, op bredere schaal moest
plaatsvinden en zich diende uit te strekken tot de leden van onze
voormalige organisaties.
Op grond hiervan werd in April 1944 het initiatief genomen om
voor onze vakbeweging met een eigen illegaal orgaan te verschij*
nen. Het kostte grote moeite om drukkers te vinden. Na vele
teleurstellingen vonden wij in Augustus 1944 een drukker bereid
om ons orgaan om de veertien dagen te drukken.
Uit het Kupers=fonds werden het eerste half jaar van het ver*
schijnen van onze krant de financiële middelen verstrekt. Totaal
is ongeveer 20.000.— gld. uit genoemd fonds voor onze krant uit*
gegeven. Inmiddels was ook van de zijde van enige personen, die
illegaal voor de S.D.A.P. werkten, de wens te kennen gegeven, om
met een eigen orgaan uit te komen. Uit het hieruit voortvloeiende
overleg ontstond de illegale krant „Paraat". Begin Augustus ver*
scheen het eerste gestencilde nummer, verspreid in het gehele
land en in de tweede helft van deze maand konden wij een ge*
drukt nummer uitgeven.
Na de spoorwegstaking was het practisch onmogelijk om het ge*
hele land te bedienen. „Paraat" verscheen in Amsterdam en in de
Zaanstreek, als orgaan dat de verdediging op zich nam van N.V.V.
en S.D.A.P., vooral waar deze in de illegale pers werden aange*
vallen, terwijl in Rotterdam, Delft, Leiden en Den Haag „Paraat"
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uitsluitend als vakverenigingsorgaan werd uitgegeven. Na de
spoorwegstaking in September verscheen „Paraat" niet slechts als
14*daags orgaan, maar ook als bulletin. Als zodanig kreeg het in
Amsterdam en in de Zaanstreek een zekere vermaardheid. Het
bulletin verscheen elke dag met een behoorlijk artikel op politiek,
cultureel, sociaal of economisch gebied en met het frontnieuws in
een oplage van 15.000 ex. Het heeft dit tot op de dag der bevrij*
ding kunnen volhouden.
Hierbij moge nog in het bijzonder worden vermeld, dat het vrijwel
uitsluitend onze bestuurders en leden van onze vakbeweging
waren, die aan de redactie, de expeditie en de verspreiding hebben
deelgenomen.
In dit verband zij nog vermeld, dat 2 collega's op 12 Maart 1945
als medewerkers van „Paraat" voor het vuurpeloton in het Wete*
ringplantsoen hun leven lieten, n.l. W. J. van Velzen uit Amster*
dam en J. Gores uit Zaandam.
Onderlinge steun

Maatregelen werden genomen, waardoor het mogelijk was een
aantal mensen uit de beweging, zowel bestuurders als bedienden,
die ontslagen waren of ontslag hadden genomen, te steunen. De
bestuurders, die werk hadden gevonden, droegen hun aandeel bij
aan deze steun ten behoeve van de ontslagenen, die niet zo fortuin*
lijk waren om werk te vinden, of die, ter wille van het organisatie*
werk, dat gedaan moest worden, geen ander werk konden aan*
vaarden. Aangezien deze bijdragen bij lange na niet voldoende
waren om de vele bestuurders en andere personen uit onze vak*
beweging, die in min of meer nooddruftige omstandigheden ver*
keerden, te steunen, sloot de Verbondsvoorzitter enige leningen
voor belangrijke bedragen, waardoor in de behoeften kon worden
voorzien.
Spoorwegstaking

Wij willen dit gedeelte van ons verslag niet beëindigen, zonder
enkele woorden te wijden aan deze staking, welke in September
1944 is begonnen en acht maanden heeft geduurd.
Het was een gelukkige omstandigheid, dat, terwijl nauwelijks 1000
man van het 43000 personen omvattende spoorwegpersoneel lid
van het N.A.F, geworden was, de Personeelraad van de Neder*
landse Spoorwegen als bedrijfsorgaan bleef bestaan.
Daardoor konden enerzijds de stoffelijke en geestelijke belangen
van het personeel op de beste wijze worden gediend, terwijl ander*
zijds de hoofdbestuurders van de vroegere vakbonden van spoor*
wegpersoneel in de gelegenheid waren om voortdurend in het ge*
hele land met de vertrouwensmannen van het personeel te ver*
gaderen.
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Met dit soort van samenkomsten is een begin gemaakt in de na*
zomer van 1942 en tot September 1944 werd ononderbroken voort;
gegaan; aldus kon, zij het niet zonder gevaren, de verzetsgeest
levendig worden gehouden en worden aangewakkerd. Middeler;
wijl werd in samenwerking met de Directie der Nederlandse
Spoorwegen overleg gepleegd met de aangewezen vertegenwoor;
diging van de illegale verzetsbeweging, opdat, wanneer de offi;
ciële opdracht tot algemeen en krachtig optreden tegen den ge;
meenschappelijken vijand zou worden gegeven, deze ook eens;
gezind zou worden uitgevoerd.
Dit zoeven bedoelde overleg heeft er ook toe geleid, dat in de na;
zomer van 1944 op last van hogerhand het locomotiefpersoneel en
de bestuurders der electrische treinen zijn aangespoord tot sianu;
latie.
De bemoeiingen ten behoeve hiervan zijn door de leden en de
medewerkers van de Personeelraad uitgevoerd. Het in grote om*
vang ziek worden van het krachtvoertuigpersoneel slaagde uitste;
kend en even voor het uitbreken van de spoorwegstaking was op
de meeste van de krachtvoertuigdepots dan ook de grootste helft
van de mannen waar het om te doen was „wegens ziekte afwezig".
Op Zondag 17 September 1944 om 17.45 uur kwam via de B.B.C,
uit Londen de opdracht van de Nederlandse Regering aan het
spoorwegpersoneel om de arbeid neer te leggen, zulks in verband
met de op die dag in Nederland begonnen militaire operaties.
Aan deze opdracht is door het spoorwegpersoneel, op enkele uit;
zonderingen na, gevolg gegeven op een wijze, die in binnen; en
buitenland de grootste waardering heeft gewekt. Het gehele spoor;
wegbedrijf in Nederland lag de volgende morgen practisch lam,
welke toestand tot de dag der bevrijding heeft voortgeduurd.
Het behoeft nauwelijks betoogd te worden, dat het spoorweg;
personeel door zijn' optreden niet alleen zware offers voor de
goede zaak waar het om ging heeft gebracht, doch zich bovendien
herhaaldelijk bedreigd heeft gezien door de Duitse Weermacht en
haar satellieten.
De Directie der Nederlandse Spoorwegen en de Personeelraad
hebben met illegale hulp veel ten behoeve van het tot een goed
einde brengen van de staking kunnen doen.
Per maand moest ongeveer ƒ 5.000.000 aan steun worden uitge;
keerd. Voor het bijeenbrengen en verzenden van deze gelden
heeft het Nationaal Steunfonds gedurende de acht maanden dat
de spoorwegstaking is volgehouden op verdienstelijke wijze ge;
zorgd, een prestatie, welke grote bewondering afdwingt.
Naast deze bemoeiingen kon ook nog worden gezorgd voor de
uitbetaling van de pensioenen van het grootste gedeelte van de
ongeveer 20.000 gepensionneerde spoormannen.
Voor het leiding geven aan en verzorgen van dit alles is eveneens
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het organisme van de Personeelraad actief geweest, hetgeen be=
tekende, dat honderden vooraanstaande medewerkers op de voor*
naamste standplaatsen dag in dag uit hun leven hadden te riskeren.
De daad van het Nederlandse Spoorwegpersoneel is van his*
torische betekenis.
Het Dagelijks Bestuur van het N.V.V. heeft herhaaldelijk contact
onderhouden met het bestuur van onze spoorwegvereniging en
met de directie der Nederlandse Spoorwegen, zodat het volkomen
op de hoogte was en bleef van hetgeen in deze verzetsactie tegen
de Duitsers gedaan werd.
De bevrijding
Op Vrijdag 4 Mei 1945 klonk het verlossende woord door de radio:
de Duitsers hebben gecapituleerd. De vlaggen gingen uit- Neder*
land was vrij.
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DE HEROPRICHTING VAN HET N.V.V.
Wie ons ontvielen
Nu wij met ons verslag toegekomen zijn aan een opsomming van
de omstandigheden, waaronder het N.V.V. weer werd opgericht,
gaan onze gedachten in de eerste plaats uit naar hen, die ons in
de achter ons liggende periode ontvallen zijn en deze hcr=oprich=
ting niet meer hebben mogen beleven.
Dr. HENRI POLAK f
Henri Polak, die geboren werd op 22 Februari 1868 en overleden
is op 18 Februari 1943, behoort tot de mannen van het Neder*
landse volk, die aan ons land op velerlei terrein belangrijke
diensten hebben bewezen. Op deze plaats zullen wij ons er toe
beperken om in enkele sobere woorden de betekenis te schetsen,
die Polak heeft gehad voor de Nederlandse vakbeweging. Hij is
de man geweest, die reeds In de negentiger jaren consequent en
scherp stelling heeft genomen tegen wat in die jaren genoemd
werd het anarchisme in de vakbeweging. Hij is de grondlegger
geweest van de Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond,
die in 1894 werd opgericht en die een lichtend voorbeeld was
in de Nederlandse vakbeweging. Hij en enkele anderen, onder
wie Jan van Zutphen wel de bekendste is, hebben van de
Diamantbewerkersbond een model organisatie gemaakt, die als
voorloper beschouwd kan worden van het in 1906 opgerichte
N.V.V. In woord en geschrift nam hij stelling tegen de staak?
maar=raak=taktiek, tegen de solidariteitsstakingen, de besmet*
tingstheorie die in de negentiger jaren en in de eerste jaren van
de 20ste eeuw hoogtij vierden in de Nederlandse vakbeweging,
en die de arbeiders van het ene avontuur in het andere stortten.
Zonder behoorlijke weerstandskassen werden de arbeiders in
staking gejaagd, met als droevig resulta'at, dat bijna alle stakingen
verloren gingen en de moedeloosheid en de afkerigheid van elke
vakorganisatie onder de arbeiders voortdurend groter werden.
In Februari 1905 riep de Diamantbewerkersbond de niet bij het
N.A.S. aangesloten bonden op tot een vergadering, waar tot
oprichting van het N.V.V. werd besloten. Henri Polak was de
eerste voorzitter van het Verbond, welke functie hij enige jaren
heeft vervuld. In zijn school zijn een aantal jonge vakverenigings*
bestuurders gevormd, die thans nog een eervolle plaats innemen
in onze vakbeweging.
Toen hij zag, dat het werk goed gedaan werd, trad Henri Polak
in het N.V.V. meer en meer op de achtergrond en wijdde hij
zich uitsluitend aan de A.N.D.B. en aan de vele vraagstukken,
die zijn belangstelling hadden en waarover hij met veel gezag en
bekwaamheid kon oordelen.
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Op 18 Juli 1940 werd hij door de Duitsers gearresteerd; in het
huis van een N.S.B.^er in Wassenaar heeft hij enige jaren een
smadelijke behandeling ondervonden. In het najaar van 1942
werd hij vrijgelaten. Zijn gezondheid was toen echter zo geknakt,
dat te vrezen was dat hij de bevrijding van ons land wel niet
meer zou beleven. Deze vrees is helaas bewaarheid. Op
18 Februari 1943 is deze grote Nederlander, de pionier van de
moderne vakbeweging, overleden.
In het geschiedenisboek van de Nederlandse vakbeweging zal
zijn naam met ere vermeld worden.
S. DE LA BELLA Jr. f
Een zwaar, welhaast onherstelbaar verlies heeft onze vakbeweging
geleden door het overlijden van onzen 2den voorzitter, Simon
de la Bella. Hij is een der eerste slachtoffers geweest, die de
Nazibeulen hebben gegrepen. Na eerst enige tijd in een gevan*
genis in Nederland te hebben doorgebracht, is hij naar Duitsland
getransporteerd, waar hij op 11 Juli 1942 in het concentratiekamp
te Dachau is overleden.
Ondanks zijn nog betrekkelijk jeugdige leeftijd had De la Bella
reeds een belangrijke staat van dienst in het N.V.V. op zijn naam.
Op l September 1917 deed hij als chef de bure**f zijn intrede bij
het kantoor van het N.V.V. Zijn grote werkkracht en bekwaamheid brachten hem reeds spoedig op de voorgrond en op de
Hoofdbesturenvergadering van 11 Juli 1924 werd hij gekozen als
penningmeester en 2de secretaris. Met grote bekwaamheid heeft
hij zich van deze functie gekweten. Na enkele jaren werd hij
gekozen tot secretaris^penningmeester. Toen F. van de Walle
zich in 1936 uitsluitend ging bemoeien met de zorg voor de
TroelstrasOorden, volgde De la Bella hem op als 2de voorzitter,
welke functie hij heeft vervuld tot de beruchte 16de Juli 1940.
En indien hij niet gearresteerd was, indien hij de oorlog had
overleefd, zou ongetwijfeld een nog hogere functie in het N.VA7.
voor hem zijn weggelegd.
Onze vriend Simon de la Bella was een geziene figuur in onze
vakbeweging. Hij had zich door zijn weergaloze ijver, zijn grote
werkkracht en bekwaamheid een zeer vooraanstaande positie
verworven. Hij had gezag, niet alleen in onze eigen kring, maar
ook daarbuiten. Hij vertegenwoordigde het N.V.V. in vele com=
missies en instanties.
Een goed spreker en een goed schrijver; een man die op vergade*
ringen en conferenties niet veel sprak, maar wanneer hij het
deed, aanstonds het oor van de aanwezigen had, omdat uit alles
bleek, dat hij de vraagstukken, waarover hij het woord voerde,
beheerste. Ook in het buitenland had hij een goede naam. Meer
dan eens hebben wij dat kunnen ervaren op vergaderingen van
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de Generale Raad of op congressen van het I.V.V.
De herinnering aan dezen bekwamen en trouwen bestuurder van
het N.V.V. zal in ons hart gegrift blijven.
H. LINDEMAN f
Op 27 December 1944 bereikte ons de ontstellende mare, dat
onze secretaris Lindeman plotseling overleden was tengevolge
van een hartaanval. Hij had een eervolle staat van dienst in onze
vakbeweging op zijn naam. Reeds op zeer jeugdige leeftijd werd
hij lid van de Litho*, Foto- en Chemigrafenbond, waarin hij
spoedig een vooraanstaande plaats innam. Na achtereenvolgens
in Dordrecht en Rotterdam bezoldigd secretaris van de Bestuur*
dersbond te zijn geweest, werd hij gekozen tot secretaris van de
Nederlandse Litho*, Foto* en Chemigrafenbond, welke functie hij
bekleedde tot 14 September 1932, toen hem de eer te beurt viel
tot bezoldigd bestuurder van het N.V.V. te worden benoemd.
Veel en belangrijk werk heeft Lindeman in dienst van ons Ver*
bond verricht.
Zijn werkzaamheden lagen in het bijzonder op het gebied van
de werklozenzorg. Jarenlang heeft hij zijn beste krachten gegeven
om voor de belangen van honderdduizenden werkloze arbeiders
op te komen. Enerzijds op 'het gebied van de steunregeling, ander*
zijds op het gebied van de werkverruiming. In woord en geschrift
heeft hij voortdurend betoogd, dat het de taak der regering was,
om door het laten uitvoeren van grote openbare werken de werk*
loosheid te bestrijden en mede daardoor de arbeiders aan de
demoraliserende gevolgen van de werkloosheid te onttrekken. Dit
grote doel heeft hij zich steeds voor ogen gesteld, Wanneer lang*
zamerhand betere begrippen zijn doorgedrongen ten aanzien van
de taak der overheid op het terrein van de werkloosheidsbestrij*
ding, dan is dat zeker voor een deel aan Lindeman te danken.
Hoezeer heeft hij verlangd naar het ogenblik, dat hij weer zijn
krachtige schouders onder dat werk zou kunnen zetten. Het heeft
helaas niet zo mogen zijn. Wij zullen ook dezen ijverigen mede*
werker en trouwen kameraad in eerbied blijven gedenken.
FR. VAN DE WALLE f
Op 17 Mei 1941 overleed F. van de Walle, die vele jaren een
vooraanstaande plaats in het Dagelijks Bestuur van het N.V.V.
heeft ingenomen. In de Hoofdbesturenvergadering van 26 Mei
1919 werd hij gekozen tot 2den secretaris. Later werd hij 2de
voorzitter wat hij bleef tot het jaar 1936, toen hij bestuurder
zonder functie werd, omdat hij zich in hoofdzaak ging wijden aan
de exploitatie van de Troelstra*Oorden.
Van de Walle heeft zich jarenlang bewogen op het gebied van
de werklozenzorg, waarvoor hij zeer verdienstelijk werk heeft
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