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„Er is een tijd om af te breken
En een tijd om te bouwen."
Dit verslag omspant een periode van vijf jaar.
In deze vijf jaren kwam de christelijke vakbeweging in de macht van het
nationaal-socialisme en onder het Duitsche juk, maar werd zij ook door Gods
gunste weer hersteld in haar ouden staat.
Wij hebben als het ware met eigen hand afgebroken, wat in vele jaren van
moeizamen arbeid was opgebouwd. De verleiding was er om ter wille van het
behoud van materieele goederen een eindweegs mede te gaan. Maar de verantwoordelijkheid voor behoud van geestelijke waarden woog Gode zij dank zwaarder en gaf de kracht een op heidenschephilosophie gebouwd stelsel af te wijzen.
De bazuin mocht geen onzuiver geluid geven — wie zou zich anders tot
den strijd hebben bereid ?
In Juli 1941 was naar onze vaste overtuiging de tijd gekomen om af te
breken. Regelmatig waren onze medewerkers en leden in het land op dit moment
voorbereid. En toen de ure sloeg was er geen zweem van aarzeling te bespeuren,
noch bij de bestuurders, noch bij de leden in hun overgroote meerderheid,
De afbraak gaf velen anderen landgenooten den moed dit voorbeeld te volgen.
Van datzelfde moment af nam het verzet toe. Duizenden gevoelden, dat nu
het echt-nationale, het specifiek Nederlandsche in ons volksleven op het spel
stond en dat alle schoonschijnende woorden en redevoeringen van den kant van
den vijand evenzoo vele pogingen waren geweest ons volk in slaap te sussen en
het aldus te overrompelen. De geest van verzet ontwaakte en het blijft de
onvergankelijke eere van de christelijke vakbeweging, dat zij den klaroenstoot
mocht laten hooren, die tot den strijd opriep.
Zoo ging de christelijke vakbeweging onder, maar haar beginsel bleef bewaard, om straks weer te voorschijn gehaald te worden.
Dit eerste deel van het verslag is door secretaris Fuykschot te boek gesteld.
Op 7 Mei 1945 brak de tijd aan om weer op te bouwen. Onverwijld werd
deze taak ter hand genomen. In het Zuiden en Oosten des lands had men daarmede reeds een begin gemaakt.
Vele waren de moeilijkheden, die overwonnen moesten worden. Maar Hij,
die ons had gezegd, dat wij moesten afbreken, gaf ons ook in het hart weer te
gaan bouwen. Zoo althans verstonden wij het.
De eerste zorg was een plaats te vinden, waar wij „onze tent" konden opslaan, want alle gebouwen waren uit de handen van de bezetters overgegaan
in de handen van de bevrijders.
De tweede moeilijkheid was eenig meubilair te verkrijgen en een drukkerij
te vinden voor het uitgeven van ons orgaan.
De derde puzzle was het verkeersvraagstuk. Hoe sneller wij de afdeelingen
in het land konden bezoeken, hoe beter het was.
Zoo begonnen wij den herbouw van onze beweging.
Naast deze materieele zorgen kwam spoedig de tegenkanting van allerlei
zijden. De heroprichting eener christ. vakbeweging werd ongewenscht geacht.
Wij zijn doorgegaan.
De heropbouw slaagde.
Dit gedeelte van het verslag werd door secretaris Schipper geschreven.
Zoo zal dit verslag getuigenis afleggen van hetgeen de Prediker zeide: „Er
is een tijd om af te breken, en een tijd om te bouwen".
De tijd om te bouwen kwam op 7 Mei 1945.
Die tijd is er nog l
Mogen steeds meerderen dit verstaan en zich opmaken om te bouwen.
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IN HET PROCES
DER NATIONAAL-SOCIALISTISCHE
GELIJKSCHAKELING

HOOFDSTUK I.
Komende gebeurtenissen werpen hun schaduwen vooruit,
Na de benoeming van een commissaris voor het Nederlandsch
Verbond van Vakvereenigingen, gepaard gaande met het geven
van ontslag of vacantie aan eenige bezoldigde bestuursleden dezer
vakcentrale, waren gedurende langen tijd de geruchten en persberichten aangaande een komenden soortgelijken maatregel voor de
R.K. en Prot. Chr. vakbeweging niet van de lucht.
In deze geruchten, die door N.S.B.-sprekers, zoowel als door
bestuurders van bij het N.V.V. aangesloten organisaties schier
kwistig werden verspreid, school iets vreemds, aangezien reeds op
16 }uli 1940 voor de beide confessioneele vakcentralen een vertegenwoordiger van het „Deutsche Arbeitsfront" als „waarnemer"
was aangewezen. Volgens de bij deze aanwijzing gedane mededeelingen had het „Deutsche Arbeitsfront", een lichaam dat op het
terrein van het sociaal-economisch leven in Duitschland een zekere
autoriteit naast en in sommige opzichten wellicht zelfs boven -de
regeeringsambtenaren van het Departement van Sociale Zaken
bezit, het niet noodig geacht ook voor ons verbond een Nederlandsche (lees: N.S.B.-commissaris) aan te wijzen. Het verleden
van onze vakcentrale gaf daartoe geen aanleiding. Ons bestuur
kon gewoon in vrijheid verder werken, maar had alleen in belangrijke aangelegenheden en bij niet-dagelijksche financiëele
transacties het fiat van den ons toegewezen „waarnemer", den heer
O. Schleinitz, noodig.
Aangezien hier dus welbewust een geheel andere figuur was
geschapen dan bij het N.V.V., moest het eenigszins vreemd aandoen, dat telkens weer de geruchten omtrent gelijkschakeling van
de R.K. en Prot. Chr. vakbeweging opdoken.
Er zat blijkbaar wél iets van dien aard „in de lucht".
Reeds kort na de bedoelde Juli-gebeurtenissen kwam er trouwens ook van Duitsche zijde aandrang om met het N.V.V. tot
nauwer samenwerking te komen. Bij de gevoerde besprekingen ten
aanzien van dit onderwerp, die onder leiding van Dr W. Hellwig,
den leider van „die Deutsche Arbeitsfront" in Nederland met de
voorzitters van het R.K.W. en van het C.N.V. werden gevoerd,
was aanvankelijk door den heer De Bruyn, voorzitter van het
R.K.W., een plan tot meer samenwerking ingediend. Dit plan
werd in den kring van het dagelijksch bestuur van het C.N.V.
gewogen en... te licht bevonden.
Naar onze opvatting zou de uitvoering van dit plan ertoe leiden,
dat de invloed van de confessioneele organisaties; als in het algemeen het minst talrijk, zeer gemakkelijk kon worden geëlimineerd.
Na een bespreking tuschen de twee voorzitters van de beide vakcentralen, A. C. de Bruyn en A. Stapelkamp, gaf eerstgenoemde toe,
dat dit gevaar aanwezig was en verklaarde zich deswege bereid
een wijziging aan te brengen.

Evenwel werd dit plan door Dr Hellwig te ingewikkeld geach
en drong deze er bij den verbondsvoorzitter, vriend A. Stapelkamp, op aan, eveneens een plan tot meer samenwerking in te
dienen. Stapelkamp sprak als zijn overtuiging uit, dat er geen a
leiding was tot een zoodanig plan of voorstel te komen. De sociale
verhoudingen in ons land, aldus drukte hij zich uit, zijn van dien
aard, dat zij met die in alle andere landen kunnen worden vergeleken, zoodat er niet de minste aanleiding is, iets te veranderen m
den huidigen organisatievorm. Hoewel dit niet kon worden ontkend en ook door Dr Hellwig niet ontkend werd, bleef deze toch
aandringen op het indienen van een plan tot reorganisatie van het
sociale vereenigingsleven.
Het dagelijksch bestuur van het C.N.V. vergaderde hierover,
het modefamen kwam met een voorstel, dat de goedkeuring van
het dagelijksch bestuur kon wegdragen en diende dit bij de betreffende „Dienststelle Dr Hellwig" in.
Dus toch een plan tot reorganisatie, ondanks de meening, dat er
niets te reorganiseeren viel?
Ja, en neen!
De zelfstandigheid van een eigen principiëele vakbeweging stond
op den voorgrond, maar verdere voortschrijding van den sociaaleconomischen opbouw bleef ons als ideaal wenken. De gedachten
van Ds Sikkel werden in die dagen door de N.S.B.-propaganda
gebruikt om de christelijke vakbeweging te bestrijden. Dat geschiedde of uit onkunde of uit kwaadwilligheid. Wie de Nederlandsche sociale geschiedenis der 20e eeuw kent, weet, dat er tusschen de gedachten van Sikkel en Talma geen principieel verschil
bestond, al was aanvankelijk de uitdrukkingswijze van eerstgenoemde aanleiding tot misverstand.
De door Sikkel voorgestane vakconstitutie bleef de christelijke
vakbeweging als ideaal wenken. Een begin van uitwerking was
trouwens reeds met de Bedrijfsradenwet in ons land aanwezig. En
het ideaal der christelijke vakbeweging: de bedrijfsorganisatie,
bleef wenken.
Toen dan ook de aandrang van Duitsche zijde om „een plan"
in te dienen, bleef aanhouden, besloot ons dagelijksch bestuur een
plan tot invoering van een volledige organisatie van het bedrijf
naar christelijk-sociaal beginsel in te dienen. Zoo meenden wij toch
een bijdrage tot reorganisatie —• beter ware te spreken van verdergaande organisatie — van het sociaal-economisch leven te kunnen
leveren.
Dit plan werd in een vergadering met eenige personen van de
Dienststelle-Hellwig besproken. De eenvoud van dit plan trok
klaarblijkelijk de Duitsche heeren aan, maar kon toch geen genade vinden. De Duitsche opvatingen waren anders!
De afspraak werd gemaakt, dat van Duitsche zijde een nieuw
plan zou worden uitgewerkt, dat ons binnen 14 dagen zou worden
voorgelegd.
De tijd verstreek... het plan kwam echter niet.

Zoo bleven wij van Augustus/September 1940 af in het onzekere
ten aanzien van verdergaande eenheids- of frontvorming. Geruchten omtrent gelijkschakeling doken op. Data, waarop dit zou geschieden kwamen en verdwenen... er gebeurde niets!
Totdat op Zaterdag 28 Juni 1941 de Rijkscommissaris Dr A.
Seyss-Inquart zijn rede hield over een nationaal-socialistisch
Europa, waaraan wij het volgende ontleenen:
„Het ligt echter niet in het wezen van het nationaal-socialisme
en van de door den Führer ontworpen reorganisatie van Europa,
den Nederlanders hun nationale eigenaardigheden en zelfstandigheid te ontnemen. Het gaat derhalve niet om de zelfstandigheid
van Nederland, maar het gaat om de gelijkgerechtigdheid der Nederlanders in het gereorganiseerde Nederlandsche gebied. Ik acht
het mijn bijzondere taak den terugkeer der Nederlanders in een
Pan-Europeesche gemeenschap te verlichten en mede te helpen,
opdat de Nederlanders in volledige gelijkgerechtigdheid aan dezen
nieuwen opbouw kunnen deelnemen.
Deze gelijkgerechtigdheid hangt evenwel af van de mate, waarin
zij zich nationaal-socialisten betoonen. Uw geestelijk en cultureel
eigen leven in dit land nu kan niet beter beschermd en gehandhaafd blijven dan door opvolging van de nationaal-socialistische
beginselen, want deze schakelen alle elementen, vreemd aan bloed
en nationaliteit, uit en laten de van het bloed afhankelijke eigen
cultuur tot volle ontplooiing komen. Tusschen ons, nationaalsocialisten, kan er slechts een wedstrijd zijn, n.l. wie de beste
nationaal-socialist is, d.w.z. wie de nationaal-socialistische beginselen het duidelijkst begrijpt en het onvoorwaardelijkst verwezenlijkt."
En verder:
„Zoo zullen wij, nationaal-socialisten, na deze grootste oorlogen
en veldslagen van alle tijden, een nieuw Europa van den arbeid
en de volksche eer opbouwen.
Ik zelf beschouw deze, onze betooging als het uitgangspunt van
de nationaal-socialistische reorganisatie ook in Nederland, die
thans nu de beslissing in het Oosten valt, ook hier aangepakt moet
worden. Daarom zijn alle instellingen en politieke ideeën, die reactionnair een nieuwe ontwikkeling willen tegenhouden, en vooral
die, welke eens tot helpers van het marxisme zijn geworden, of zich
de hulp van het marxisme lieten welgevallen, een beletsel voor een
gelukkige toekomst. Wij zullen ze opruimen en voor het Nederlandsche volk den weg vrijmaken voor deelneming aan den nieuwen opbouw."
Niet onduidelijk werd in de aangehaalde passages uit deze rede
aangekondigd, dat alle instellingen, vereenigingen en ideeën, die
niet uit de nationaal-socialistische beginselen leven, zouden worden
„aangepakt". Reeds toen konden wij ons dus op maatregelen tegen
de christelijke vakbeweging voorbereiden.
Men liet er geen gras over groeien.
Op den Maandag, volgende op deze rede, werden 80 a 90 voor-

mannen uit den A.R. en C.H. kring gearresteerd en naar een interneeringskamp te Schoorl overgebracht.
Tot hen behoorden de voorzitter van ons Verbond, A. Stapelkamp, en één der secretarissen, H. Amelink. De eerste vervulde
slechts de politieke functie van lid van den gemeenteraad van
Utrecht, de tweede was lid van de Tweede Kamer der StatenGeneraal.
Terwijl Amelink in het politieke leven vooraan stond, kon dit
van Stapelkamp niet worden gezegd.
Is het wonder, dat bij het dagelijksch bestuur de gedachte rees,
dat zijn functie van voorzitter van ons verbond mede aanleiding
tot zijn arrestatie werd?
Hoe dit zij, zekerheid daaromtrent was niet te verkrijgen. Wij
spraken met onzen Duitschen waarnemer, den heer O. Schleinitz,
over de mogelijkheid, dat de „Dienststelle-Dr Hellwig" in dezen
eenigen invloed tot vrijlating zou kunnen uitoefenen, zoowel van
Stapelkamp als van Amelink. Om een poging daartoe te. vergemakkelijken hadden wij een opstelling gemaakt van de werkzaamheden van beide vrienden en van hun functies in het openbare
leven.
Met deze gegevens gewapend woonde de heer Schleinitz de vergadering van de medewerkers van de „Dienststelle" bij, maar
helaas kwam hij terug met de mededeeling, dat de „Dienststelle"
er geen heil in zag pogingen tot vrijlating aan te wenden. Ten
slotte zijn er velen, die niet kunnen worden gemist — daaraan kan
men zich moeilijk storen.
Dit antwoord sloeg de hoop den bodem in, dat Stapelkamp en
Amelink spoedig zouden worden vrijgelaten.
Intusschen achtten de overgebleven leden van het moderamen
het gewenscht, aan de besturenbonden mededeeling te doen van
het arresteeren van de beide vrienden. Zulk een mededeeling lag
naar onze meening in de lijn van onze taktiek om de besturenbonden op te verwachten verdergaande Duitsche maatregelen voor te
bereiden. De Dienststelle-Dr Hellwig was er tegen, maar zwichtte
voor ons argument, dat deze arrestatie toch niet geheim kon blijven
en dat men wellicht zou meenen, dat het vakvereenigingswerk nu
niet langer moest worden voortgezet.
Uit de besturenbonden kwamen daarop verscheidene brieven
van deelneming met deze gebeurtenissen en hernieuwde verklaringen van trouw aan de christelijke vakbeweging.

HOOFDSTUK II.
De slag valt.
Op 10 Juli 1941, dus een dag of tien na de arrestatie van Stapelkamp en Amelink, vond een gesprek plaats tusschen O.
Schleinitz en vriend De Jong, waarin eerstgenoemde de aandacht
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vestigde op de rede van den rijkscommissaris, waarin op voor ieder
duidelijke wijze tot uiting werd gebracht, dat ons Nederlandsche
volk op elk gebied tot een eenheid heeft te komen op den grondslag
van de nationaal-socialistische beginselen, opdat Duitschland den
steun ontvange, die het behoeft in zijn strijd voor Europa tegen
het bolsjewisme en tot opbouw van een nieuwe orde. Ik wil U persoonlijk waarschuwen, zoo vervolgde Schleinitz, dat ook de
vakbeweging in Nederland aan deze eenheid zal hebben mede te
werken, en wanneer de christelijke vakbeweging bij haar afwijzend standpunt zou blijven volharden, dit tot gevolg zal hebben,
dat zij zonder meer zal worden uitgeschakeld. Een medewerkend
standpunt van de zijde der bestuurders zou echter tot behoud van
een bepaalden invloed in het te verkrijgen nieuwe geheel kunnen
leiden en dat met intactblijven van de bestaande materieele rechten
en aanspraken. Schleinitz zeide voorts, dat hij persoonlijk
verwachtte, dat vandaag of morgen als een donderslag bij helderen
hemel, aan de huidige zelfstandige positie van de christelijke vakbeweging een einde zou worden gemaakt. Hij wenschte er met nadruk
op te wijzen, dat alsdan de weigering tot medewerking aan het nieuwe als daad van sabotage kon worden beschouwd, met alle daaraan
voor personen en gezinnen verbonden gevolgen.
De Jong heeft daarop aan Schleinitz met nadruk medegedeeld, dat ons, op onze christelijke levensbeginselen gebaseerde
standpunt hem voldoende bekend was: dat geen der leden van ons
dagelijksch bestuur ook maar een oogenblik zou weifelen de consequentie van de door hem beleden beginselen te trekken en dat
Schleinitz, hoe erkentelijk wij ook waren voor zijn welgemeende waarschuwingen, gerust zijn pogingen om ons tot andere gedachten te brengen, kon staken.
Bij een deel van dit onderhoud was Schipper ook aanwezig, die
uiteraard zich bij dit standpunt aansloot.
Aangezien de heer Schleinitz reeds vroeger Stapelkamp en Fuykschot, met wie hij regelmatig contact had voor het werk, ten aanzien van hun standpunt in geval van gelijkschakeling had gepolst,
was Schleinitz dus nu van het standpunt van vrijwel alle bezoldigde D.B.-leden op de hoogte.
In een bespreking tusschen de D.B.-leden, die op 12 Juni 1941
over deze dingen werd gehouden, werd het dagelijksch bestuur
ingelicht.
Op 21 Juli 1941 had Fuykschot een bespreking met H. J. Vermeulen, waarin deze mededeelde, dat de voorzitter van den Algemeenen Bond van Handels- en Kantoorbedienden ,,Mercurius"
hem in een vertrouwelijk onderhoud had medegedeeld, dat de districtsleider voor Noord-Brabant en Limburg door den Duitschen
contactcommissaris voor dat district was gevraagd om zijn medewerking bij de komende gelijkschakeling van de confessioneele vakbeweging. Deze had daarbij als motief voor dit verzoek gezegd,
dat van de bestuurders der confessioneele organisaties weinig medewerking werd verwacht.
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Intusschen had het moderamen (Schipper, Fuykschot en de
Jong) besloten het gewone contact met de hoofdbesturen, voorheen
door Stapelkamp onderhouden, opnieuw ter hand te nemen, nu
Stapelkamp was gevangen genomen.
Dit contact was reeds vroeger ingesteld, aangezien in de vergaderingen van het Algemeen Bestuur steeds Schleinitz aanwezig
was, waardoor het doen van vertrouwelijke mededeelingen, die
op de verhouding C.N.V.-Duitschers betrekking hadden, onmogelijk was.
Op 22 Juli 1941 vergaderde Schipper met de hoofdbesturen te
Utrecht, de Jong te Amsterdam en Fuykschot te 's-Gravenhage.
Aan den morgen van dien dag deed de heer Schleinitz aan Schipper, die alleen ten kantore was, de mededeeling, dat Dr Hellwig op
Vrijdag 25 Juli 1941 ten 10 ure ten kantore van het R.K.W. en
om 11 uur bij het C.N.V. zou komen, teneinde met de leden van
het moderamen een bespreking te hebben.
Hiervan kon aan de hoofdbesturen op dien dag nog mededeeling worden gedaan. Het was toen reeds duidelijk, wat dit bezoek
zou hebben te beteekenen. Dit werd versterkt door het gerucht,
dat alle bestuurders van het N.V.V. op 25 Juli zich in Amsterdam
gereed moesten houden.
De verdere gebeurtenissen ontwikkelden zich snel.
23 Juli 1941. Schleinitz doet dezelfde mededeeling aan Fuykschot en de Jong. Omtrent het doel van dit bezoek was hij niet
geïnformeerd, maar hij deed wel duidelijk uitkomen, dat er naar
zijn meening iets gebeuren ging.
Het moderamen roept nu een spoedbijeenkomst van het dagelijksch bestuur tezamen tegen 24 Juli, Daar wordt ten kantore van
den N.C.L.B. de redactie vastgesteld van een aan de besturenbonden te zenden schrijven, dat direct gereed zal worden gemaakt en
dat onmiddellijk zal worden verzonden als de slag is gevallen. Deze
mededeeling behelsde niets meer dan dat de bestuurders van het
C.N.V. hun werkzaamheden hadden gestaakt en dat ieder afdeelingsbestuurslid verdere mededeelingen van zijn hoofdbestuur moest
afwachten.
Tevens werd besloten tegen Vrijdag 25 Juli, des namiddags 3
uur de hoofdbesturen bijeen te roepen in de zaal van de N.U.C,
te Utrecht.
Ook werd een concept-schrijven vastgesteld, dat de hoofdbesturen aan de afdeelingen van eigen organisatie zouden kunnen
zenden, waarin het einde van de christelijke vakbeweging werd
gemeld en dat de volgende inhoud had:
Aan de leden.
Geachte Vriend en Collega,
Hetgeen door sommigen reeds eenigen tijd werd gevreesd, is
thans geschied. De bezettende macht heeft aan de vrijheid der
Christelijke vakbeweging een einde gemaakt en daarmede haar
in het gelijkschakelingsproces betrokken.
12

Wij merken op, dat door deze handelingen het karakter der
Christelijke vakbeweging resp. van onze vereeniging als vrijwillige organisatorische gemeenschap van Christelijke werknemers,
resp. vak- en beroepsgenooten, die gemeenschappelijk hun levensbeginsel ook in de verhoudingen op het terrein van den arbeid
willen uitdragen en tot toepassing brengen, is aangetast, zoodat
zij niet meer aan dit doel kan beantwoorden.
Een ieder, die indertijd uit overtuiging tot onze vereeniging is
toegetreden zal dit met groote smart constateeren, maar hieruit
tevens de voor de hand liggende conclusie trekken.
Uw bestuurders hebben dan ook gemeend onder deze verhoudingen hun arbeid niet te mogen voortzetten. Dit beteekent, dat
zij, zoodra de vertegenwoordigers der bezettende macht daadwerkelijk beslag hebben gelegd op het vereenigingsapparaat, hun
taak als geëindigd beschouwen.
God ontferme zich over ons arme Vaderland. Van Hem bidden
wij, dat Hij in Zijn genade en trouw ons doe aanschouwen het
uur van de herleving der vrije Christelijke vakbeweging. De
Heere make ons getrouw in het belijden van Zijn Naam en strekke
Zijn machtige hand ook bewarend over ons allen uit.
Met vriendelijken collegialen groet,
(volgde onderteekening)
Van dezen brief werd een voldoend aantal voor alle hoofdbesturen gestencild, zoodat zij deze onmiddellijk na den slag aan
hun afdeelingen konden verzenden. Dit is door alle geschied.
Op 25 Juli 1941 des morgens 11 uur verschenen ten kantore
van het C.N.V., Stadhouderslaan 43/45 te Utrecht, Dr Hellwig
(Duitscher), Haas (Duitscher) en H. J. Woudenberg.
Dr. Hellwig las een brief voor van den Rijkscommissaris, die
in vertaling als volgt luidde:
„Krachtens par. l, alinea 2 en als bedoeld in par. 4, alinea 2,
zin 2, van mijn verordening No. 3/40, heb ik met ingang van heden den heer H. J. Woudenberg tot commissaris voor het Christelijk
Nationaal Vakverbond in Nederland benoemd.
In deze eigenschap is de commissaris bevoegd de zaken van het
Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland te behartigen.
Het bestuur moet zich van elke werkzaamheid onthouden. Voor
zoover de commissaris dat voor afzonderlijke werkzaamheden
bepaalt, zijn de bestuursleden verplicht zijn aanwijzingen met betrekking tot hun werkzaamheid op te volgen, hem of den door hem
daartoe aangewezene op verzoek de bewijzen, ledenlijsten en andere stukken voor te leggen en alle noodzakelijke inlichtingen te
verstrekken.
^
Aan de beschikkingen van den heer H. J. Woudenberg staan
noch de Statuten van het Christelijk Nationaal Vakverbond in
Nederland, noch eventueele overeenkomsten tusschen het Verbond en derden in den weg. In geval van geschil vindt par. l van
mijn verordening 230/40 toepassing".
13

Na het voorlezen van deze verklaring zei Dr. Hellwig ongeveer het volgende.
Deze beschikking van den rijkscommissaris is getroffen omdat
deze noodzakelijk is geworden. Wij zijn nu ruim een jaar bezig
om meer eenheid tot stand te brengen. Het bestuur van het C.N.V.
heeft steeds geweigerd tot die eenheid vrijwillig mede te werken.
Daarom zijn de thans getroffen maatregelen noodig. De bedoeling
is niet het C.N.V. direct op te heffen, maar een gelijkgerichte
sociaal-economische politiek te volgen.
De bestuurders worden verplicht hun medewerking te verleenen
en zich van alle tegenwerking te onthouden. Handelingen in strijd
met deze beslissing zullen als sabotage worden beschouwd.
Het is niet de bedoeling te dreigen, maar op een oogenblik, dat
de Duitscher zijn bloed en zijn leven geeft in den strijd tegen het
bolsjewisme en vóór Europa, moet ook hier aan de versterking
der eenheid worden medegewerkt.
Tegen de bestuurders zullen geen persoonlijke maatregelen worden genomen, zooals bijvoorbeeld ze met verlof zenden, maar er
wordt dan ook verwacht, dat ze zullen medewerken.
Na deze toespraak werd de vraag gesteld of wij wellicht een
verklaring hadden af te leggen.
Fuykschot spreekt over dezen maatregel zijn verwondering uit.
Wij nebben een jaar lang getoond, dat wij bereid zijn met de Duitsche autoriteiten tot een goeden gang van zaken mede te werken.
Klachten daarover hebben wij nooit vernomen. De motiveering
van het besluit van den rijkscommissaris is ons dan ook volkomen
onverklaarbaar.
De voorwaarde voor .medewerking is echter altijd geweest: de
zelfstandigheid der christelijke vakbeweging. Wij hebben een
eigen opvatting over den gang van het maatschappelijk leven.
Deze opvatting is gegrond op den Bijbel. Deze bijbelsche grondslag
is het richtsnoer voor ons handelen in het maatschappelijk leven.
Door dit besluit wordt een anderen grondslag gelegd en wordt
het maatschappelijk leven in een andere richting geleid, dan wij
op grond van Gods Woord voorstaan. Daaraan kunnen wij niet
medewerken, omdat zulks zou ingaan tegen de beginselen die wij
belijden. Dat kunnen wij niet en dat mogen wij niet.
Daarom moeten wij om ontheffing uit onze functie verzoeken.
Vr. de Jong, zich aansluitende aan het door vr. Fuykschot in de
Duitsche taal geleverde betoog, zet, gebruik makende van de Nederlandsche taal, uiteen, dat de ons thans medegedeelde beslissing
van de Duitsche bezettingsoverheid ons zeer teleurstelt, daar wij
van gevoelen zijn deze niet te hebben verdiend, getuige onze houding en ons optreden gedurende de nu afgesloten periode van ruim
een jaar waarin onze arbeid onder toezicht van en in voortdurend
contact met den vertegenwoordiger van de bezettingsoverheid
heeft plaats gevonden.
Onzerzijds is van Juli 1940 af in redelijkheid alles gedaan om
met behoud van eigen zelfstandigheid ons in onzen arbeid, rakende
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het bedrijfsleven en de belangenbehartiging der Nederlandsche
arbeiders, zooveel mogelijk te voegen naar de verlangens der bezettingsoverheid. Het is U uit onze destijds bij U ingediende voorstellen bekend, dat wij bereid waren tot grootere eenheid te komen op bedrijfsorganisatorischen grondslag. Alleen hebben wij
steeds vastgehouden aan de van meetaf gestelde voorwaarde met
betrekking tot de handhaving van onze zelfstandigheid als Christelijke vakbeweging.
Wij, konden ook niet anders, daar onze godsdienstige overtuiging ons verplicht, ook in onzen arbeid op het terrein van de vakbeweging te leven en te handelen naar de in Gods Woord besloten liggende levensbeginselen. Naar deze beginselen is het voor
den Christen roeping om Christelijk georganiseerd te zijn. Het
Christelijk beginsel was voor onze Christelijke vakbeweging maar
geen etiket doch, zij het met gebrek en tekort, de eigenlijke drijfkracht voor heel haar optreden.
Daarom zullen wij ook niet met organisaties op anderen grondslag kunnen samensmelten. Wij zijn Christelijke vakbeweging of
wij zijn niet.
Spr. dringt er met nadruk op aan, dit van de zijde der bezettingsöverheid wel te willen verstaan, teneinde onze houding van
niet te kunnen medewerken aan de door dit besluit van de bezettingsoverheid omgevormde organisatie, waarin de Christelijke beginselen niet uitsluitend richtsnoer meer zijn, niet toe te schrijven
aan verkeerde oogmerken, doch alleen aan het feit dat wij op
grond van de door ons beleden beginselen niet vermogen anders
te handelen.
In antwoord op een interruptie van den heer Woudenberg: dat
ons niets zal worden gevraagd in strijd met ons geweten doch
slechts handelingen van zakelijken aard, merkt spr. nog op, dat
het verschil in beginselen ons in de practijk telkens met elkaar in
conflict zou doen komen en dat het daarom redelijk moet worden
geacht ons van het verrichten van allen bestuurdersarbeid te ontheffen. Dat wil niet zeggen, aldus spr., dat wij terugdeinzen voor
het aanvaarden van de consequenties van de beleving onzer beginselen — wij zullen indien dit onvermijdelijk is daarvoor willen
lijden, doch wij zoeken dit niet. Wij willen met nuchterheid erkennen, dat wij hebben te bukken voor de macht van de bezettingsoverheid en beperken ons daarom dan ook tot het verklaren van
ons beginselstandpunt en tot de logisch daaruit voortvloeiende
vraag om ontheffing van de opdracht tot voortzetting van onzen
arbeid als bestuurders.
Daarna zeide Schipper:
Mij aansluitend bij hetgeen mijn collega's Fuykschot en De
Jong hebben gezegd, meen ik goed te doen nog het volgende te
zeggen.
Onze vakbeweging was een beweging met een principieelen
grondslag. Wij hebben in al die jaren er naar gestreefd bij dep
sociaal-economischen opbouw de beginselen van Gods Woord
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toe te passen. Naar Christus' gebod hebben wij dit werk gedaan
en dit werk verkrijgt door het besluit van den Rijkscommissaris
een anderen grondslag. Wij mogen niet medewerken aan het leggen van dien anderen grondslag, dat zou in strijd zijn met ons
beginsel en onze taak die wij hebben aanvaard toen wij in dienst
traden bij de christelijke vakbeweging. Naar het woord van de
Heilige Schrift kan geen anderen grondslag gelegd worden dan die
Christus zelf heeft gelegd. Wij kunnen dus niet medewerken en U
kunt dit ook niet van ons verlangen. Tot medewerking bij de overdracht van ons werk zijn wij bereid.
Maar onze medewerking op anderen grondslag dan die gelegd
is kunt U niet verlangen, waarom ik U. verzoek mij daarvan te
ontheffen.
Dr Hellwig antwoordt, dat hij niet had verwacht, dat wij met
geestdrift de nieuwe situatie zouden begroeten. De zaak is zoo,
dat de rijkscommissaris de bestuurders verplicht hun werkzaamheden voort te zetten. Wanneer U dus na afloop van deze bespreking het kantoor zoudt verlaten en alle medewerking weigeren, dan zou dat ernstige gevolgen hebben.
Na deze verklaringen, die door Woudenberg zoogenaamd werden vertaald, met te zeggen, dat ze vrijwel hetzelfde behelsden,
als de verklaring van Fuykschot, werden nog eenige woorden gewisseld, waarin dezerzijds werd opgemerkt, dat door ons de voorkeur wordt gegeven aan het zenden met onbepaald verlof.
Hierop wordt niet ingegaan.
Dr Hellwig verliet de kamer met Woudenberg. Schleinitz was
tegenwoordig geweest. Binnen kwam Molenaar, terwijl Schleinitz
bleef.
Molenaar stelde zich voor. Er werden geen handen gegeven.
Hij hield een toespraakje, dat hierop neerkwam, dat hij een prettige samenwerking verwachtte. „Alles loopt gewoon door."
Wij deelden hem daarop mede, dat wij er Dr. Hellwig van in
kennis hadden gesteld, dat van samenwerking geen sprake kon
zijn en dat wij ons alleen tot afwikkeling van de loopende zaken
hadden bereid verklaard.
Hij keek daar vreemd van op, begon een betoog, dat hij Gereformeerd was en dat hij meende, dat samenwerking zeer goed
mogelijk was.
Wij hebben hem toen kort gezegd, hoe wij de zaken zagen,
waarop hij eieren voor zijn geld koos en voorstelde Zaterdag de
zaken van den penningmeester over te nemen en de volgende week
van de secretarissen.
Molenaar had een drietal medewerkers meegebracht, waaronder een telefoniste.
Deze begon onmiddellijk de voorzitters telefonisch op te roepen
voor een bespreking onder leiding van Dr. Hellwig om 5 uur ten
kantore van het C.N.V.
Aangezien door het moderamen de vergadering met de hoofdbesturen des namiddags om 3 uur niet kon worden bijgewoond,
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deelden Fuykschot en de Jong aan Oudekerk en Ruppert mede,
wat des morgens was geschied. Zij gaven daarbij het advies aan
de hoofdbesturen, in de bespreking van 5 uur ontheffing uit hun
functie te verzoeken. Oudekerk zou een en ander aan de hoofdbesturen doorgeven. De brief voor de besturenbonden werd onmiddellijk verzonden.
Tevens verzond de Jong aan de plaatselijke D.E.L.-commissies,
na overleg met Schipper en Fuykschot den navolgenden brief.
Utrecht, 25 Juli 1941.
Aan de plaatselijke D.E.L.-commissies.
Waarde Vrienden,
Wij deelen U bij deze mede, dat de Christelijke Vakbeweging
en dus ook ons t.b.c.fonds D.E.L. van heden af haar zelfstandig
bestaan heeft beëindigd.
Het Fondsbestuur.
Des namiddags te 5 uur verzamelden de voorzitters zich in de
vergaderzaal van het C.N.V. Opnieuw waren Dr. Hellwig met
Haas en Woudenberg aanwezig. De heer Schleinitz was eveneens tegenwoordig, terwijl het moderamen, hoewel niet uitgenoodigd, eveneens aanwezig was. Dr. Hellwig las den volgenden
brief van Dr A. Seyss-Inquart voor:
,-*
„Krachtens par. L, alinea 2 en als bedoeld in par. 4, alinea 2,
regel 2 van mijn verordening No. 3/40, heb ik met ingang van
heden den heer H. J. Woudenberg volmacht verleend alle maatregelen van organisatorischen, personeelen en financieelen aard
te treffen, die hij in het belang van de Verbondsleden noodzakelijk acht.
Het Bestuur van het Vakverbond *) „Bond van Nederl. Chr.
Houtbewerkers en Meubelmakers" 2 ) is verplicht de aanwijzingen
van den commissaris met betrekking tot zijn werkzaamheid op te
volgen, hem of den door hem daartoe aangewezene op verzoek de
reglementen, ledenlijsten en andere stukken te overleggen, alsmede alle gevraagde inlichtingen te verstrekken.
Het Bestuur moet elk van zijn besluiten aan den heer Woudenberg ter goedkeuring voorleggen. Het besluit is niet van kracht,
indien de heer Woudenberg het zoo bepaalt.
Aan de beschikkingen van den heer Woudenberg staan noch
de Statuten van het Vakverbond 1 ), noch die van het Christelijk
Nationaal Vakverbond in Nederland alsmede eventueele overeenkomsten tusschen het Verbond en derden in den weg. Ingeval van
geschil vindt par. l van mijn verordening 230/40 toepassing."
*) Bedoeld werd natuurlijk „den Vakbond".
De andere bonden kregen een gelijkluidenden brief, waarin de naam van
nun organisatie voorkwam.
2
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Na deze voorlezing volgde een gelijksoortige mededeeling als
aan het moderamen was gedaan.
J. Hofman, voorzitter van den Ned. Chr. Grafischen Bond,
vraagt daarop het woord en deelt mede, dat hij op principieele
gronden niet kan medewerken aan een organisatie, die de christelijke beginselen niet langer aanvaardt. Hij vraagt daarom ontheffing
uit tijn functie.
W. Strijbis Pzn, voorzitter van den Ned. Bond van Christelijke Fabrieks- en Transportarbeiders, zegt:
Ik heb geen behoefte om een vraag te stellen, maar wil toch
wel graag eenige opmerkingen maken.
Alleereerst spreek ik mijn leedwezen uit over het feit, dat de
gewichtige beslissingen, die wij hier hebben gehoord, reeds in de
dagbladpers zijn medegedeeld en dus bekend zijn, voor dat wij het
wisten. Dergelijke belangrijke zaken op deze manier behandelen
zijn wij in ons land niet gewoon en betreuren wij ten zeerste.
Voorts wil ik uitdrukkelijk uitspreken, dat onze Christelijke
Vakbeweging een behandeling, als is genomen, niet heeft verdiend. Jarenlang heeft onze beweging gestreden voor de doorwerking van de Christelijke beginselen op het terrein van het sociaaleconomisch leven naar eisch van Gods Woord en den strijd aangebonden tegen de beginselen van het Marxisme en Communisme.
De heer Woudenberg, die, als ik mij niet vergis, uit IJmuiden komt,
heeft het optreden van onze organisatie van dicht nabij kunnen
gadeslaan, kan daarover oordeelen (Woudenberg interrumpeert:
„Toenadering"), ja, van ,,Toenadering", zoodat wij van oordeel
zijn, dat ons onrecht geschiedt.
26J/2 jaar heb ik de Christelijke vakbeweging gediend. Principieel is het mij niet mogelijk, de nieuwe organisatie te dienen, omdat het Christelijk beginsel is weggenomen en een ander daarvoor
in de plaats is getreden, zoodat ik nu reeds verzoek mij ontheffing
uit mijn functie te verleenen.
Eenige andere voorzitters sluiten zich daarbij aan.
A. van Driel, voorzitter van den Algemeenen Nederlandschen
Christelijken Ambtenaarsbond vraagt of het voorgelezene ook geldt
voor onbezoldigde hoofdbestuursleden, zooals hij, die jarenlang
zonder bezoldiging de christelijke vakbeweging heeft gediend.
Deze vraag wordt door Dr. Hellwig bevestigend beantwoord.
Aan alle voorzitters wordt daarna een brief uitgereikt, waarin
wordt medegedeeld wie door Woudenberg als commissaris voor
elk der organisaties is aangewezen. Deze brief luidt als volgt:
„Onder verwijzing naar de beschikking van den Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandsche gebieden van den 25en Juli
1941, waarbij ik werd benoemd tot Commissaris van het Christelijk Nationaal Vakverbond en de daarvan deel uitmakende Vakorganisaties, bepaal ik:
1. De loopende werkzaamheden worden voortgezet;
2. De functionarissen zijn verplicht hun taak voort te zetten, tenzij
over hun tewerkstelling anders wordt beslist;
18

3. Loopende betalingen, uitkeeringen aan leden, betaling van salarissen, bureaukosten en alle andere normale huishoudelijke uitgaven, kunnen als voorheen plaats vinden;
4. Bijzondere uitgaven, in het bijzonder zulke, waardoor verschuiving of verandering van vermogensbestanddeelen plaatsvinden,
behoeven mijn voorafgaande goedkeuring.
Tot mijn vertegenwoordiger heb ik benoemd:
F. M.' van Boxem, Marathonweg 65, Amsterdam Z. *)
Overeenkomstig dezen brief gelieve U alle aanwijzingen van
mijn vertegenwoordiger, zoowel op organisatorisch, financieel en
personeel gebied, op te volgen.
w.g. H. J. Woudenberg."
Voorts ontvangen zij een brief voor de redactie van het bondsorgaan van den volgenden inhoud:
„Onder verwijzing naar de beschikking van den Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandsche gebieden van 25 Juli 1941,
waarbij ik werd benoemd tot Commissaris van het Christelijk Nationaal Vakverbond en de daarbij aangesloten vakorganisaties, bericht ik U, den heer
C. F. Roosenschoon, Heerenweg 11, Bakkum
belast te hebben met de zorg voor den inhoud van Uw vakblad.
Overeenkomstig dezen brief gelieve LH alle aanwijzingen van
den Heer C. F. Roosenschoon op te volgen.
w.g. H. J. Woudenberg."
Daarna wordt de zitting opgeheven.
i
Maatregelen van het moderamen na den slag.
Het spreekt wel vanzelf, dat er na deze kaleidoscoopachtige
gebeurtenissen behoefte werd gevoeld aan een onderlinge samenspreking.
Daarom werd aan den avond van den dag, waarop de slag viel,
des avonds te 7 uur in de zaal van de N.U.C, te Utrecht een bijeenkomst van het dagelijksch bestuur met de voorzitters van de bij
het C. N. V. aangesloten organisaties gehouden. Verscheidene andere bezoldigde bestuurders waren eveneens aanwezig.
Na bespreking werd de volgende gedragslijn vastgesteld.
De bezoldigde en niet-bezoldigde eerste functionarissen zullen
aan den vertegenwoordiger van den Commissaris voor het C.N.V.
bij eigen organisatie ontheffing uit hunne functies verzoeken. Zij
zullen met het persoonlijk bedanken voor het lidmaatschap van hun
organisatie nog even wachten tot na de afhandeling van de loopende zaken.
Aan de leden zal mededeeling worden gedaan van de opheffing
der zelfstandige christelijke vakbeweging, onder herinnering aan de
daaruit voor ieder voortvloeiende logische consequenties. Afdeelingsfunctionarissen zal zooveel mogelijk worden aangeraden de beDeze naam voor elk der organisaties verschillend.
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scheiden en financiën, na afwerking der loopende aangelegenheden, over te dragen, of wel ter beschikking te stellen.
Het personeel op de kantoren der organisaties zal worden aangeraden zijn werkzaamheden voorloopig voort te zetten, teneinde
te voorkomen dat onnoodig slachtoffers worden gemaakt en de afwikkeling van loopende zakelijke aangelegenheden wordt bemoeilijkt. Bedanken voor het lidmaatschap der organisatie ligt voor het
personeel, gezien zijn gewone dienstverhouding van werknemer
t/o. werkgever, gelijk als voor de andere bondsleden.
De hoofdbesturen zullen zich inderdaad tot afwikkeling van de
loopende zaken moeten beperken.
Óp Zaterdag 26 Juli begint de kas-overdracht door de Jong.
Schipper en Fuykschot zitten op hun kamer, rooken een sigaar en
praten wat met elkaar.
Zondag 27 Juli bespreken Schipper, Fuykschot en de Jong verder te nemen maatregelen. Zij komen overeen een algemeenen ontwerpbrief te maken, waarin de bezoldigde bestuurders ontheffing
uit hun functie aanvragen, alsmede een ontwerp van een dechargeverklaring, die de penningmeesters kunnen gebruiken. De laatstbedoelde verklaring dient door den vertegenwoordiger van den
commissaris te worden onderteekend,
Op Maandag 28 Juli zet de Jong de overdracht voort. Schipper
en Fuykschot volharden in het niets-doen. Alleen stellen zij een
overzicht van hun werkzaamheden op.
De Secretariaatsbediende C. van Nierop vindt in een bespreking met Schleinitz en Molenaar over de werkverdeeling gelegenheid mede te deelen, dat hij niet kan voortwerken en dat hij
ontheffing verzoekt. Hiervan zal nota worden genomen.
Des avonds wordt onderscheidenlijk te Amsterdam, den Haag
en Utrecht, onder leiding van resp. Schipper, de Jong en Fuykschot met de hoofdbesturen vergaderd. Daar geven zij voorlichting
inzake de houding, die de hoofdbestuursleden verder moeten innemen. Aangedrongen wordt op bespoediging van de afwikkeling der
loopende werkzaamheden. Daar er bij sommigen een ruime opvatting blijkt te bestaan over hetgeen onder loopende werkzaamheden
moet worden verstaan, wordt op de moeilijkheid gewezen, die ontstaat als men in dat opzicht al te soepel is. De gereedgemaakte ontwerpbrieven (zie boven) worden uitgereikt.
Op Dinsdag 29 Juli hebben de Jong, Schipper en Fuykschot een
bespreking met Schleinitz en Molenaar. Zij dienen hun schriftelijk
verzoek om ontheffing in, luidende als volgt:
„Ondergeteekende
in dienst van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland, in de functie van
kennis genomen hebbende van het besluit van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied Dr. A. Seyss-Inquart,
dat met ingang van 25 Juli 1941 als Commissaris van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland en de bij dat Verbond
aangesloten organisaties optreedt de heer H. J. Woudenberg, met
bepaling, dat van heden af uitsluitend in diens handen berust de
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/eiding in alle zaken betreffende het Christelijk Nationaal Vakverbond en de bij dat Verbond aangesloten organisaties, voor zoover
noodig met terzijde stelling van de voor genoemde organisatie geldende statuten, reglementen en besluiten;
overwegende, dat hierdoor is weggenomen c.q. buiten werking
gesteld de voor het Christelijk Nationaal Vakverbond en voor de
bij dat Verbond aangesloten organisaties zelfstandig vastgestelde
principieele grondslag, n.l. het voor en bij allen verbondsarbeid
aanvaarden en tot gelding te doen brengen van de aan Gods
Woord (den Bijbel) ontleende Christelijke beginselen;
overwegende, dat hij, gegeven de uitschakeling van dezen zelfstandig voor de Christelijke Vakbeweging vastgestelden beginselgrondslag, op grond van zijn persoonlijke belijdenis dat God in
Christus overeenkomstig Zijn Woord (den Bijbel) gediend moet
worden op elk terrein van het leven en alzoo ook in al zijn persoonlijken arbeid voor en ten behoeve van de leden vereenigd in de
Christelijke Vakbeweging, om des gewetenswille niet langer in
staat is eenigen bestuursarbeid voor het Christelijk Nationaal
Vakverbond in Nederland te verrichten,
verzoekt hiermede, hem Uwerzijds, met toekenning van verlof,
wel van eiken arbeid voor het Christelijk Nationaal Vakverbond
in Nederland te willen ontheffen, onder bereidverklaring zijnerzijds tot het verleenen van alle zakelijke inlichtingen verband houdende met de door hem vervulde functie van
Utrecht, 28 Juli 1941."
Voorts dringen zij aan op het geven van onmiddellijk ingaand
verlof. Molenaar verklaart zich daartoe niet bevoegd, maar Schleinitz is mét ons van meening, dat het geen zin heeft, dat wij nog
op kantoor komen.
Op 2 Augustus komt de Jong klaar met de „overdracht" van de
eigendommen van het C.N.V.
Op Zondag 3 Augustus wordt in de R.K. kerken het bisschoppelijk schrijven voorgelezen.
Mede naar aanleiding van een gesprek, dat Schipper heeft gehad met de heeren Mrs P. Borst en van Vugt te Amsterdam
wordt door het moderamen besloten, nu het verleenen van ontheffing uitblijft, de hoofdbesturen bijeen te roepen tegen Dinsdag 5
Augustus, des morgens half elf, in het Evangelisatiegebouw, Waalstraat 81 te Utrecht.
In deze vergaderingf wordt het voorstel gedaan en aangenomen,
om een gelijkluidend schrijven te zenden aan commissaris Woudenberg van den volgenden inhoud:
„Ondergeteekende geeft hiermede te kennen:
dat hij aan den door den Rijkscommissaris Dr A. Seyss-Inquart
aangewezen Commissaris voor het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland ontheffing uit zijn aan den voet van dit schrijven genoemde functie heeft gevraagd, daar hij op grond van de
door hem beleden, aan Gods Woord (den Bijbel) ontleende Chris21

telijke levensbeginselen om des gewetenswille niet in st^at is deze
langer te vervullen, zulks tengevolge van het besluit van den Rijkscommissaris dd. 25 Juli 1941, waarbij de zelfstandig vastgestelde
principiëele grondslag der Christelijke Vakbeweging, in casu het
Christelijk Nationaal Vakverbond in 'Nederland en de bij dat Verbond aangesloten organisaties, is weggenomen c.q. buiten werking
gesteld;
dat hij zich bereid heeft verklaard de loopende werkzaamheden
van zakelijken aard met betrekking tot zijn functie af te wikkelen;
dat de afwikkeling der loopende werkzaamheden thans heeft
plaats gevonden dan wel heeft kunnen plaats vinden;
dat hij daarom op grond van de door hem beleden levensbeginselen geen vrijheid meer kan vinden den arbeid met betrekking tot
zijn functie te blijven voortzetten;
dat hij, indien de gevraagde ontheffing hem op Zaterdag
9 Augustus 1941 niet zal zijn verleend, zich om des gewetenswille
derhalve gerechtigd zal moeten achten zijn arbeid met betrekking
tot zijn aan den voet van dit schrijven vermelde functie ingaande
Maandag 11 Augustus 1941 als beëindigd te beschouwen."
1941"
Ieder zou dezen brief persoonlijk nog denzelfden dag verzenden,
aangezien Woensdag (den volgenden dag) een vergadering van
commissarissen onder leiding van Dr Hellwig zou worden gehouden.
Het zenden van dezen brief werd door het moderamen noodzakelijk geacht. En wel hierom. Het lag in de bedoeling den arbeid van
onze bezoldigde bestuurders ten spoedigste te beëindigen. Wij
zagen echter tot ons leedwezen, dat door de onbekwaamheid van
de meeste „commissarissen" en wellicht ook door den opzet van
de zijde van Woudenberg om de afwikkeling te rekken en zoo mogelijk nog bezoldigde bestuurders over te halen in het N.V.V. te
blijven medewerken, gevaar ontstond voor de spoedige en gelijktijdige neerlegging van den arbeid. Niemand mocht achter blijven.
Maar ook moest het neerleggen van den arbeid niet geschieden op
het tijdstip, dat dit Woudenberg of den Duitschers paste, maar op
het moment, dat de overdracht en niets meer dan de overdracht had
plaats gevonden. Van medewerking in welk opzicht dan ook en
in welken bescheiden vorm dan ook, mocht geen sprake zijn.
Daarom werd de weg-van het zenden van een ultimatum gekozen.
Dit ultimatum liep op 11 Augustus af, dat is H dagen na de gelijkschakeling. Een enkel hoofdbestuur had reeds onmiddellijk de
werkzaamheden neergelegd, zooals het moderamen van het C.N.V.
Maar enkele andere hoofdbesturen achtten het noodzakelijk administratieven achterstand, met name ten opzichte van de werkloozenkas, in het belang van de werklooze leden, eerst bij te werken. Ook
deze laatsten stemden toe in de verzending van vermeld ultimatum.
Het gevolg van dezen brief was een persoonlijke bespreking
tusschen Schleinitz en de Jong en daarna een uitnoodiging tot een
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bespreking met commissaris Molenaar en het moderamen op Zaterdag 9 Augustus.
Teneinde ook juridisch sterk te staan, vond op Vrijdag nog een
bespreking plaats met Mr van Vugt te Amsterdam, die verklaarde onze houding volkomen juist te achten.
In de bespreking met commissaris Molenaar op Zaterdagmorgen
9 Augustus werd ons uitdrukkelijk en pertinent verzekerd, dat
alle bestuurders, die ontheffing hadden gevraagd, deze op zeer
korten termijn, maar uiterlijk binnen 14 dagen zouden verkrijgen.
Een inmiddels bijeengeroepen vergadering van hoofdbestuurders
op Zaterdagmorgen 11 uur, werd gehouden om van het verloop
van zaken in die week mededeeling te doen. Naar aanleiding van
de bespreking van dien ochtend en van een dóór elk ontvangen
brief luidende als volgt:
„Ik erken hiermede de ontvangst van Uw schrijven dd. 5 Aug.
1941. In antwoord hierop deel ik U mede, dat U binnen zeer korten
tijd de beslissing van den heer Woudenberg kunt tegemoet zien,
wat betreft Uw verzoek. Ik neem aan, dat U Uw toezegging om
de loopende zaken te helpen afwikkelen tot op dat tijdstip gestand
zult doen.
w.g. Molenaar."
werd besloten, dat Fuykschot, Schipper en de Jong zich namens
allen opnieuw tot Commissaris Molenaar zouden wenden om mede
te deelen, dat wij, nota nemende van de gedane toezegging, nog 14
dagen ter beschikking zouden blijven.
Deze brief luidde als volgt:
„Wij bevestigen hiermede het onderhoud, dat wij met U en den
heer Schléinitz t.a.v. den inhoud van Uw brief dd. 7'dezer hadden.
Zooals daarbij door ons werd medegedeeld, zouen wij daarover
nog contact hebben met de hoofdbestuurders van de bij het Verbond
aangesloten organisaties, van wie een aantal eveneens bedoelden
brief heeft ontvangen. Dit contact heeft inmiddels plaats gevonden.
In verband hiermede kan U worden medegedeeld, dat de gedane
toezegging om de loopende zaken te helpen afwikkelen vanzelfsprekend door ieder zal worden nagekomen. Van meet af aan lag
het echter in de bedoeling, dat de overdracht op zeer korten termijn zou plaats vinden. Daar de verklaring van ontheffing uitbleef,
voelden wij ons genoopt op spoed aan te dringen.
Na Uw mondelinge toezegging, dat; de ontheffing aan allen,
die daarom hebben verzocht, zal worden verleend en wel
binnen een termijn van hoogstens 14 dagen, zijn wij en zijn alle bestuurders, met inbegrip van die van den N.C.L.B., die U Zaterdag
9 dezer nog schreven, bereid, ook gedurende dezen termijn voor
de medewerking aan de uiteindelijke afwikkeling van zaken beschikbaar te blijven.
Namens de bestuurders van het C.N.V.
(volgt onderteekening)"
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D.d. 25 Augustus 1941 werd daarop het volgende antwoord
ontvangen:
„Mijnheer,
Krachtens de mij verleende bevoegdheden deel ik U mede, dat er
mijnerzijds geen bezwaar tegen bestaat, dat U Uw werkzaamheden als lid van het dagelijksch bestuur van het C.N.V. met ingang van heden beëindigt. *)
Door den heer H. J. Woudenberg, commissaris van het C.N.V.,
zal U nader bericht worden gezonden omtrent Uw definitieve ontheffing, alsmede wat betreft Uw eventueele rechtspositie. Ik verzoek U echter wel, U ter beschikking te houden, teneinde alsnog
eventueele inlichtingen te verstrekken.
Hoogachtend,
w.g. H. Molenaar, Commissaris."
In de maand Augustus kwamen aldus alle bestuurders geheel los
van hun werk. De christelijke vakbeweging was gelijkgeschakeld.
Maar hoe!!
De bezittingen gestolen en verder niets... dan een leege huls.
Het kader was verdwenen en slechts een luttel aantal leden, dat
zich liet gelijkschakelen.
Gedateerd 22 September 1941 volgde nog een aangeteekend
schrijven, dat als volgt luidde:
„Mijnheer,
In verband met de opheffing van het Christelijk Nationaal Vakverbond en op grond van mijn bevoegdheden mij verleend in mijn
hoedanigheid van Commissaris van het C.N.V. en de daarbij aangesloten organisaties, verleen ik U bij dezen ontslag uit Uw functie
als secretaris van bovengenoemd Verbond. *)
Dit ontslag gaat in op den Sisten December 1941. Ik wijs U er
nog op, dat volgens § l der verordening van den Rijkscommissaris No. 230/40 de beoordeeling van dezen maatregel aan den
gewonen rechter onttrokken is.
Wat betreft Uw eventueele rechtspositie deel ik U mede, dat
ik U daaromtrent binnen korten tijd mijn beslissing zal doen geworden.
Hoogachtend,
w.g. H. J. Woudenberg, Commissaris."
De „rechtspositie" werd aldus toegepast, dat de bestuurders, die
nog geen 55 jaar oud waren een half jaar salaris ontvingen en dat
de bestuurders, die dien leeftijd wel hadden bereikt, zooveel maanden salaris, berekend tegen 80 %, ontvingen als zij dienstjaren
hadden.
Wat het Verbondsorgaan „De Gids" betreft, ontving de redacteur het volgende schrijven, gedateerd 30 Juli 1941:
*) Voor de bestuurders der aangesloten organisaties uiteraard in een met hun
functie overeenkomende redactie.
24

„Mijne Heeren,
In opdracht van den Commissaris, den heer H. J. Woudenberg,
en ter aanvulling van zijn brief van 25 dezer bericht ik U het
navolgende:
Ie. De redacteur en de medewerkers van Uw blad zijn gehouden
hun medewerking in de toekomst te verleenen.
2e. De redacteur is verplicht artikelen van zijn hand voor te leggen aan den vertegenwoordiger van den Commissaris voor
Uw bond.
3e. Mijn bemoeiingen met Uw blad beperken zich tot het toezicht op den inhoud en het schrijven van hoofdartikelen. Deze
hoofdartkelen zullen onderteekend worden met „De Gemachtigde van den Commissaris inzake de Vakbondspers". Op
deze wijze wordt gij ontheven van de verantwoordelijkheid
voor deze artikelen. Voor den overigen inhoud blijft de verantwoordelijkheid bij U.
4e. Zoo spoedig mogelijk verwacht ik opgave van den naam van
den verantwoordelijken redacteur van Uw vakblad, indien tot
nu toe geen naam in den kop van het blad werd vermeld.
Vertrouwende, dat hiermede de toestand geheel opgehelderd is
en dat op deze basis de noodzakelijke samenwerking kan worden
opgebouwd, verblijf ik,
Hoogachtend,
w.g. C. F. Roosenschoon,
Gemachtigde voor de Vakbondspers."
De redacteur heeft dit schrijven naast zich neergelegd en is van
verdere bezoeken of verzoeken verschoond gebleven.
Voorzoover schrijver dezes bekend is, is „De Gids" nog eenmaal verschenen, namelijk op 9 Augustus 1941. Op de voorpagina
verscheen een artikel van „De Gemachtigde van den Commissaris
inzake de Vakbondspers" (C. F. Roosenschoon) getiteld „Eigen
lot in eigen handen", een in N.S.B.-kringen niet onbekende slagzin.
De andere artikelen waren navenant. Aan de achterzijde stond in
groote opmaak het veelzeggende: „Nederlandsche arbeiders, blijft
lid".
Of daarmede de copie van den nieuwen redacteur was uitgeput, of dat hij tot de ontdekking was gekomen, dat „De Gids" toch
vrijwel uitsluitend aan vakbondsbestuurders werd toegezonden,
is niet bekend. Latere nummers van ,,De Gids" hebben wij echter
niet meer gezien. Misschien zou de heer Roosenschoon zelf, die
bijkans een jaar na de bevrijding weer een artikel in „EconomischStatistische Berichten" publiceerde, en dus blijkbaar op vrije voeten
was, daarover inlichingen kunnen geven.
Intusschen was reeds gebleken, dat vrijwel alle afdeelingsbesturen unaniem hun arbeid hadden beëindigd, hoewel van de zijde van
de N.V.V.-commissarissen op tal van hen pressie werd uitgeoefend
om hun medewerking ook in het nieuwe verband te verleenen.
Voorzoover ons bekend, is slechts een enkele voor dien aandrang
bezweken.
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Wat de leden betreft, bleek na eenigen tijd, dat ongeveer 75 %
aan den oproep van hun hoofdbestuur om het lidmaatschap te
beëindigen, had gevolg gegeven. Dit werd oorzaaE, dat van Duitsche zijde heel spoedig het C.N.V. geheel werd opgeheven en in
het N.V.V. opging, hoewel dit, naar het scheen, eerst niet in de
bedoeling had gelegen.
D.d. 26 Augustus 1941 schreven wij aan de oud-bestuurders van
de Christelijke Besturenbonden:
„Waarde Vriend,
De gebeurtenissen van den laatsten tijd ten opzichte van de
Christelijke Vakbeweging hebben zich snel ontwikkeld. Nauwelijks een maand na de overneming van de bestuursbevoegdheden
door de bezettings-autoriteiten is het C.N.V. met alle bij haar
aangesloten organisaties onder de hoede van het N.V.V. gesteld
en verdwijnt ook zelfs de naam van christelijke vakbeweging uit
ons land. De nog overgebleven leden worden als lid overgeschreven naar of kunnen zich als lid aanmelden bij de eenheidsvakbeweging in het N.V.V.
Wij willen van dit oogenblik gebruik maken met een enkel
woord van U afscheid te nemen. Vele jaren hebben wij met U
mogen samenwerken aan het schoone doel, dat wij ons hadden
gesteld. Aan deze samenwerking is een einde gekomen.
Des Heeren wil geschiedde.
Dankbaar zijn wij voor den zegen, die bij al de onvolkomenheid
van ons werk, toch daarop mocht rusten. En wij danken U voor
het vertrouwen, dat gij steeds in ons hebt gesteld. De vriendschapsbanden, die door de jaren heen tusschen U en ons zijn gelegd, zullen blijven bestaan, al zal van verder contact ook geen sprake zijn.
Verbonden door één beginsel gaan wij den weg, dien God ons zal
wijzen, in het geloof, dat de arbeid in Zijn Naam verricht, niet ijdel
zal blijken.
Dat geloof zij ook Uw deel.
Met vriendschappelijken groet,
F. P. Fuykschot, Prof. Reinwardtlaan 6, Utrecht.
W. de Jong, Merwedekade 244, Utrecht.
J. Schipper, Merwedekade 233, Utrecht."

HOOFDSTUK III.
Het contact onderhouden.
•

F?—

De brief aan de oud-bestuurders van de Christelijke Besturenbonden had tweeërlei bedoeling.
In de eerste plaats wilde het moderamen, met de zekerheid, dat
voor onbepaalden tijd het contact met de meerderheid der besturenbonden niet meer onderhouden zou kunnen worden, niet nalaten

26

nog een woord van dank en bemoediging tot hen richten. Maar
voorts had deze brief ook een tactische bedoeling.
Reeds was ons gebleken, dat hier of daar een of meer verraders
aan het werk waren, zoodat de na de gelijkschakeling aan de besturenbonden gezonden circulaires na eenige dagen ten kantore
van \Voudenberg waren bezorgd.
De gezonden circulaire moest den indruk wekken, dat daarmede alle verdere contact ophield. Daarom kwam in dezen brief
de opmerking voor: ,,al zal van verder contact ook geen sprake
zijn."
Er werd echter niet aan gedacht de banden door te snijden.
Integendeel. Van meet af aan stond vast, dat het contact bewaard
moest blijven.
Met de afdeelingsbestuurders werd dan ook regelmatig contact
gehouden. Dit contact was niet bij alle bonden even intensief. Er
was een aantal bestuurders, dat regelmatig ,,op pad" ging en dit
heel den oorlog, totdat de spoorwegstaking in September 1944 'dit
onmogelijk maakte, volhield. Er waren evenwel ook bestuurders,
die, omdat zij een werkkring aanvaardden, na eenigen tijd daarmede moesten ophouden. Het feit, dat de meeste bestuurders ontslag kregen met een uitkeering van slechts enkele maanden aan
wachtgeld, maakte het noodzakelijk, dat althans een deel van de
bestuurders van elke organisatie naar een bezoldigde betrekking
omzag, om hun gezin te kunnen onderhouden. Voor degenen, die
daarin niet slaagden, was er gegronde hoop, dat uit de opbrengst
van doorbetaalde „contributies" ook hun een uitkeering kon worden verstrekt. Op den duur liep het hierop uit, dat het meerendeel
van de bezoldigde bestuurders geen betrekking kon verkrijgen en
op de opbrengst dier bijdragen was aangewezen. Deze waren echter verreweg onvoldoende. Er moest dus naar andere middelen
worden uitgezien. Gelukkig bleek het spoedig, dat tal van welgestelde vrienden van de christelijke vakbeweging bereid waren een
som voor dit doel beschikbaar te stellen. Sommigen, van wie wij
hier geen namen noemen, hebben in bijzondere mate den dank van
de christelijke vakbeweging verdiend, doordat zij hun invloed en
hun relaties aanwendden om vrij groote sommen bijeen te brengen.
Eventueele overschotten zouden worden gebruikt om na den oorlog
de christelijke vakbeweging te herbouwen.
Dank zij dezen steun heeft geen van de bestuurders onzer beweging gebrek behoeven te lijden.
Ook aan de leden, die door hun bedanken als lid in moeilijkheden
dreigden te komen, moest worden gedacht. Eere aan die leden,
die hun werkloozensteun in de waagschaal stelden, door met verlies
van hun rechten, hun lidmaatschap te doen beëindigen.
Wij adviseerden aan de hoofdbesturen hun voormalige leden
op te wekken de contributie te blijven doorbetalen en deze bedragen zoo noodig ter beschikking te stellen van de leden, die in financieele moeilijkheden kwamen. Hieraan waren echter groote
gevaren verbonden. De Gestapo speurde overal. Daarom werd
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den voormaligen besturenbonden aangeraden met de diaconieën ter
plaatse in overleg te treden, opdat deze de gelden in ontvangst
namen en aan de werklooze leden uitbetaalden buiten de gewone
diaconale hulp om.
Het is ons bekend, dat deze regeling in een aantal plaatsen goed
heeft voldaan. Bijzonderheden ontbreken ons echter.
Het dagelijksch bestuur van het C.N.V. kwam regelmatig bijeen,
zij het zonder de vrienden Stapelkamp en Amelink, die van Juni
1941 tot December 1942 in gevangenschap waren.
Nadat de zaken betreffende de afwikkeling der verhouding tot
het C.N.V. waren beëindigd, werd de her-opbouw van de christelijke vakbeweging na den oorlog aan de orde gesteld. Ten einde
een uitgangspunt te hebben voor de besprekingen over de nieuwe
sociale area, die wij na den oorlog verwachtten, werd door een der
D.B.-leden in een 18-tal stellingen neergelegd, welke wenschen de
christelijke vakbeweging ten aanzien van den maatschappelijken
opbouw en de her-groepeering der christelijke vakbeweging, koesterde. Aan de hand van deze stellingen zijn de besprekingen ingezet.
Een respectabel aantal vergaderingen en besprekingen zijn daarover gehouden. Ten slotte zijn uit deze besprekingen de „Richtlijnen voor de bedrijfsorganisatie" geboren, die wij thans alle kennen.
Deze zijn dus in oorlogstijd geboren en uitgewerkt. Ze zijn besproken in eigen kring en in den kring der werkgevers. Ze zijn getoetst aan eigen beginselen en aan de beginselen van andere groepen der bevolking. We gaan dan ook niet over één nacht ijs,
wanneer wij van deze „Richtlijnen" uitgaan voor den opbouw van
een maatschappelijke orde, die zich nauw aansluit bij hetgeen uit
de Christelijk-sociale beginselen voortspruit en hetgeen in onzen
kring leeft.
Het is hier niet de plaats voor de bespreking van deze „Richtlijnen". Ons doel was slechts aan de leden, die nu en straks onze
beweging vormen, eenig beeld te geven van hetgeen zich rondom
en als gevolg van de gelijkschakeling der christelijke vakbeweging
voordeed.
Volledigheidshalve dienen wij nog te vermelden, dat niet alleen
het dagelijksch bestuur van het C.N.V. het onderling contact vasthield, gelijk ook de meeste bonden met hun hoofdbesturen en afdeelingen in verbinding bleven, maar dat er ook een weg werd gezocht en gevonden om met alle hoofdbesturen contact te onderhouden.
Daartoe werd in de plaatsen, waar de hoofdbesturen gevestigd
waren, regelmatig met een of twee personen uit elk Jaoofdbestuur
vergaderd, namelijk te Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en
Utrecht. Deze hoofdbesturen waren zoodoende in de gelegenheid
bij het bezoeken van hun afdeelingen door te geven, wat de vrienden in het land over het verder verloop van zaken behoorden te
weten. Dat men daarbij met allerlei moeilijkheden had te kampen,
spreekt wel vanzelf. Alles moest in het geheim gebeuren om uit
handen van de Gestapo te blijven en toch moest het geheele land
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worden bereisd. Niet altijd had men voldoende stof om te vergaderen en niet altijd was er voldoende belangstelling bij de afdeelingsbestuurders om ter vergadering te komen. Daarbij kwam, dat
allengs vrij veel arbeiders naar Duitschland gingen al werd daartegen herhaaldelijk gewaarschuwd. Op den duur trad dan ook
verslapping in. Maar dit neemt niet weg, dat van meet aan getracht is bij onze medewerkers in het land de belangstelling gaande
Ie houden en hen op de herrijzenis der christelijke vakbeweging
voor te bereiden.

HOOFDSTUK IV.
In handen van de Gestapo.
Aan het slot van zijn openingsrede voor onze 20ste Algemeene
Vergadering, gehouden op Vrijdag 27 Juni 1941 in het Gebouw
voor Christelijk-Sociale Belangen te Utrecht sprak de Verbondsvoorzitter als volgt:
,En voorts zij U allen toegebeden om vandaag en morgen en in
de dagen die komen zullen, zoolang God ons het leven geeft, te
staan in het geloof, ons mannelijk te gedragen en kloekmoedig, in
de wetenschap dat onze Koning is van Israëls God gegeven, dat in
Zijn hand is ons leven en ons lot, ook het lot van onze organisaties
en van ons Vaderland.
Saevis tranquillus in undis: rustig temidden der woedende
baren".
De dreiging was er! Maar dat deze bede zoo spoedig reëele beteekenis zou verkrijgen, heeft op dat moment zich wel niemand
gerealiseerd.
Want op 30 Juni 1941, dus drie dagen later werden de Verbondsvoorzitter en secretaris Amelink door de Duitsche geheime
staatspolitie tezamen met een kleine honderd mannen van A.R.
en C.H. richting gearresteerd, naar Schoorl vervoerd en vandaar
tegen het aanbreken van den winter naar een speciale afdeeling
van het concentratiekamp te Buchenwald getransporteerd, om in
het voorjaar 1942 weer getransporteerd te worden naar Haaren
(N.B.).
Op 4 Mei 1942 werden een aantal besturders gevangen genomen
en naar het seminarie te St. Michielsgestel (N.Br.) overgebracht,
waar zij elkander op dien dag of op een der volgende dagen aantroffen.
Dit waren de volgende vrienden:
C. Grashoff, J .B. H. Grotenhuis, H. v. d. Heijden, C. Nauta,
J. Varkevisser, J. Veldwijk, H. Wetselaar, J. Schipper en F. P.
Fuykschot.
Ook de vrienden Stapelkamp en Amelink arriveerden in dezelfde
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week te St. Michielsgestel, in hun vierde verblijfplaats na hun
gevangenneming. Bij hun groep behoorde ook Mr A. H. v. d. Veen,
die reeds vroeger als politiek persoon was gearresteerd.
Al deze vrienden mochten, sommigen na maanden, anderen na
jaren, weer naar hun gezin terugkeeren. Onze vriend C. Nauta
echter werd kort na zijn bevrijding ziek en overleed spoedig daarna. De zenuwoverspanning, door zijn gevangenschap ontstaan,
bracht hem vroegtijdig grafwaarts.

HOOFDSTUK V.
Overleg met anderen in oorlogstijd.
Reeds in 1941, tijdens de liquidatie van het Verbond, werd van
de zijde der werkgevers, i.c. door bestuurders van de na de gelijkschakeling van het C.N.V. zichzelf ontbonden hebbende vakcentralen van werkgevers, contact met ons gezocht.
Een bespreking werd gehouden te Den Haag, waaraan ook de
toenmalige secretaris-generaal van Sociale Zaken, Ir Verwey,
deelnam. Onzerzijds was vr. de Jong bij deze bespreking tegenwoordig.
Een ontwerp voor „Sociale Opbouw" na den oorlog was reeds
ter tafel. Dit ontwerp was om begrijpelijke redenen vrij vaag gehouden, maar wie daarvan nu kennis neemt, ziet voor een deel
daarin een poging om tot een „Stichting van den Arbeid" te
komen. Alleen was zulk een sociaal toporgaan gedacht als een
onderdeel van een maatschappelijken opbouw, waar een organisatorische samenwerking de grondslag vormde. „De eindbeslissing",
aldus het ontwerp, „dient steeds te liggen in handen van een sterk
centraal Regeeringsgezag".
Niet alleen week deze opzet principieel en practisch sterk af
van den opbouw, zooals deze in onzen eigen kring wordt voorgestaan en juist omstreeks dien tijd werd besproken, maar bovendien
werd daarin als doel gesteld het vormen van één vakbond voor
werkgevers per bedrijfstak, en één vakbond van arbeiders per
bedrijfstak.
Het behoeft geen betoog, dat wij, na pas op den aanval van het
nationaal-socialisme het „wij kunnen niet" te hebben uitgesproken,
niet bereid waren vrijwillig onze zelfstandigheid als christelijke
vakbeweging voor de toekomst prijs te geven.
Hoezeer in die dagen het nationaal-socialistisch gif in ons volk
begon door te dringen, blijkt ook uit het bedoelde ontwerp, waarin
wij lezen:
„Deze organisatorische samenwerking zij vrijwillig. Mocht echter
blijken, dat ingrijpen van hoogerhand onvermijdelijk is, dan worden daartoe de noodige bevoegdheden aan de daarvoor in aanmerking komende hoogere organen verleend."
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Deze besprekingen werden dan ook onzerzijds als onvruchtbaar
afgebroken.
De arrestatie van de beide overgebleven secretarissen in Mei
1942 heeft wellicht ook bijgedragen tot verlies van het contact met
de werkgevers.
Vriend De Jong, die van de gesalarieerde dagelijksche bestuurders alleen was overgebleven, heeft zich toen moeten beperken tot
de eigen organisatie.
Het contact werd opnieuw gelegd, toen in December 1942 de
Verbondsvoorzitter en secretaris Schipper uit gevangenschap werden ontslagen.
De jaren 1943 en 1944 zijn wel uitermate vruchtbaar geweest
voor wat betreft de resultaten van het overleg over den opbouw
onzer beweging. In eigen kring kreeg het voorts een nieuwen stimulans door de hervatting van de besprekingen met vertegenwoordigers van het R.K.W. en het N.V.V., alsmede met vertegenwoordigers der werkgevers.
Over elk van deze drie vormen van overleg moge hier een
enkele mededeeling volgen.
Met vertegenwoordigers van de organisaties werd op regelmatig wederkeerende tijden in Den Haag en Utrecht vergaderd.
Naast allerlei waardevolle mededeelingen over den toestand in het
land, de houding onzer leden, kwamen daar ook aan de orde
onderwerpen, die voor den toekomstigen opbouw van ons Verbond
van groote beteekenis zijn geweest.
Zoo is in dit overleg de eindredactie vastgesteld van de „Richtlijnen voor de Bedrijfsorganisatie", zooals deze thans in druk zijn
verschenen.
Reeds tijdens den bezettingstijd is het gelukt deze te doen vermenigvuldigen en door te geven. Het is ons bekend, dat niet alleen
in eigen kring, maar ook daarbuiten, deze richtlijnen groote belangstelling hebben gevonden. De daarin neergelegde gedachten
zijn besproken in tal van politieke clubs en kringen van intellectueelen en hebben daar verhelderend gewerkt. Verder is een rapport tot stand gekomen met betrekking tot den bedrijfsgewijzen
opbouw der organisaties, zijn nieuwe Statuten en een nieuw Huishoudelijk Reglement voor het Verbond ontworpen, alsmede modelstatuten voor de aangesloten organisaties.
Voor wat het overleg met de andere vakcentralen betreft, kan
worden opgemerkt, dat de Verbondsvoorzitter reeds spoedig na
zijn invrijheidstelling contact kreeg met de heeren De Bruyn en
Kupers, resp, voorzitter van het R.K.W. en het N.V.V.
Daaruit zijn voortgekomen regelmatige, op gezette tijden wederkeerende samenkomsten, die op verschillende punten van beleid
vooral met betrekking tot mogelijke samenwerking na den oorlog
tot een goed resultaat hebben geleid.
In dit overleg is vooraf de vraag ter sprake geweest van eenheid
van organisatie. Zoowel van de zijde van ons Verbond als van
het R.K.W. is zeer nadrukkelijk afgewezen een eenheid op huma31

nistischen, dus niet-christelijken grondslag. Daartegenover is gesteld, dat naar ons gevoelen de arbeid der vakbeweging gebonden
is aan Gods wet en aan de normen van het Evangelie van Jezus
Christus.
Deze basis wenschten de vertegenwoordigers van het N.V.V.
niet. Daardoor was eenheid onmogelijk.
Bij ontstentenis van een basis voor eenheid is toen over samenwerking met behoud van ieders zelfstandigheid gesproken.
Dat gesprek is niet onvruchtbaar geweest.
Het resultaat er van is geweest, dat het bekende Reglement van
Samenwerking is tot stand gekomen. Dit Reglement geeft de lijnen
aan voor samenwerking zoowel tusschen de Vakcentralen zelf, als
voor de daarbij aangesloten organisaties en de afdeelingen van
deze organisaties, gebaseerd op gelijkberechtigdheid der partijen
en eerbiediging van ieders levensbeschouwing.
Nadat op dit belangrijke punt overeenstemming was verkregen,
is in dit overleg verder gehandeld over zooveel mogelijk uniforme
contributieregelingen, over gelijkmaking van rechten en plichten
der leden vooral met betrekking tot aanspraken bij ziekte, overlijden, huwelijk enz., teneinde op dit punt alle concurrentie te voorkomen. Er is voorts gesproken over de komende sociaal-economische ordening en als vrucht van deze bespreking is overeenstemming verkregen over een schema, dat in vele opzichten parallel
loopt met onze Richtlijnen.
In het begin van 1943 is door den Verbondsvoorzitter voorts
contact gezocht met vertegenwoordigers der voormalige werkgeversorganisaties. De toestand was op dat moment aldus, dat het
N.V.V. en het R.K.W. daarmede nog steeds verbindingen hadden
en ook op min of meer regelmatige tijden samenkwamen.
Een onderhoud met den heer Stikker, dat zeer verhelderend was,
heeft tengevolge gehad, dat ook het C.N.V. aan deze samenkom'
sten voortaan zou deelnemen.
Er kan hier met groote dankbaarheid worden geconstateerd, dat
deze veelvuldige conferenties zeer vruchtbaar zijn geweest.
Zij hebben aljereerst tengevolge gehad, dat de Stichting van den
Arbeid reeds enkele dagen na de bevrijding van ons land aan het
werk kon gaan. Er werd overeenstemming bereikt over een urgentieprogram, dat reeds de eerste dagen na de bevrijding werd gepubliceerd en aan de Regeering aangeboden is.
Eveneens is in dit overleg gesproken over medezeggenschap der
arbeiders met betrekking tot economische aangelegenheden.
De Stichting van den Arbeid zou zich alleen maar bemoeien met
sociale.
Onzerzijds waren wij van oordeel, dat sociale en economische
zaken niet te scheiden zijn. De vertegenwoordigers der arfUere
vakcentralen stonden op een gelijk standpunt en ook de vertegenwoordigers der werkgevers ontkenden de juistheid van dit standpunt niet, maar waren van meening, dat in hun kring de ideeën zich
nog niet zoover hadden ontwikkeld, dat aan de vormgeving van
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overleg in economische zaken kon worden gedacht. Al heeft dit
overleg in den bezettingstijd dus niet tot een volledig resultaat geleid, zoo kan toch wel met dankbaarheid geconstateerd worden, dat
de besprekingen nuttig hebben gewerkt en den weg hebben
geëffend om in de naaste toekomst ook op dit gebied als .werkgevers- en werknemersorganisaties dichter bij elkander te komen.
Voorts is in dit verband herhaaldelijk gesproken over allerlei
actueele kwesties in verband met de maatregelen van den bezetter,
is gesproken over de wijze waarop het verzet kon worden gevoerd,
is ook contact gezocht en gevonden met onze Regeering in Engeland, om die in te lichten over de opvattingen van de werkgevers
en werknemers in het vaderland, speciaal ook terzake den toekomstigen opbouw van ons bedrijfsleven. Er zou over dit overleg
en de resultaten daarvan nog heel veel zijn op te merken. Wij meenen echter, dat in het kader van ons verslag met het genoemde
moet worden volstaan. Straks komt er nog wel een gelegenheid
om deze zeer belangrijke episode uit ons Verbondsleven breeder
te omschrijven.

HOOFDSTUK VI.
Twee rapporten.
Op twee rapporten, die tijdens de bezetting verschenen, willen
wij ten slotte de aandacht vestigen.
Het eerste rapport, getiteld „Nota inzake contributie en finantiëele rechten van de leden der vakbeweging" was het resultaat van
besprekingen met vertegenwoordigers van het N.V.V. (oud) en het
R.K.W. Dit rapport is, in tegenstelling met de meeste stukken
uit den bezettingstijd, voorzien van een datum en wel Juni 1941.
De werkelijke datum, waarop dit stuk tot stand kwam, was
Juni 1943. Om den bezetter te misleiden was het geantidateerd..
De strekking ervan is, dat de vakorganisaties van verschillende
richting alle vormen van concurrentie tusschen de vakverbonden
wilden elimineeren. Contributie, uitkeeringen, en alle financiëele
rechten te unificeeren was het doel van dit rapport.
Na de bevrijding is tegen het feit, dat de bonden direct begonnen
met een contributieheffing van omstreeks 2 % van het loon hier en
daar wel bezwaar gemaakt. De leden waren hierin immers niet
gekend!
Deze klagers hebben formeel gelijk en toch zijn door deze „dictatoriale" vaststelling der contributie allerlei moeilijkheden voorkomen.
In de eerste plaats is tijdens de bezetting tusschen de vertegenwoordigers van de diverse vakbonden een overeenstemmming bereikt die later niet zoo gemakkelijk bereikt had kunnen worden.
In de tweede plaats is de unificatie van de contributies en finan3
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ciëele rechten toch inderdaad van groot belang gebleken voor de
onderlinge verstandhouding tusschen de organisaties van verschillende richting en heeft deze een basis gelegd voor nadere regelingen; die na de bevrijding konden worden gemaakt.
En ten slotte zijn de hoogste bondsinstanties, zoodra dit mogelijk was, in de gelegenheid gesteld op democratische wijze over de
onder bijzondere omstandigheden tot stand gekomen regelingen
hun beslissing te geven.
Was bovenbedoeld rapport opgesteld in onderling overleg met
vertegenwoordigers van N.V.V. en R.K.W., het tweede, in hoofde
dezes bedoelde rapport, was meer het resultaat van studie in eigen
kring. Het is getiteld: „De organisatie der christelijke werknemers
op het terrein van het particuliere bedrijfsleven."
Het handelt over den organisatorischen opbouw der vakbeweging in verband met de verwachte, de komende bedrijfsorganisatie.
De conclusie van dit rapport is, dat op het terrein van het particuliere bedrijfsleven twaalf organisaties dienen te worden gevormd, namelijk die van werknemers in: Agrarische Bedrijven,
Bakkersbedrijf en Slagerijen, Bouw- en Houtbedrijven, Grafische
Bedrijven, Handel, Bank- en Verzekeringsbedrijf, Industrieele Bedrijven, Metaalbedrijven, Mijnwezen, Tabakverwerkende Industrie, Textielbedrijven, Verkeerswezen en Visscherij, Verplegingsinrichtingen.
Meer zulen wij over dit rapport niet zeggen. Het is min of meer
achterhaald door het in 1946 verschenen rapport van een commissie, in 1945 ingesteld door den Raad van Vakcentralen, waarin de
bedrijfsorganisatorische opbouw der Nederlandsche vakbeweging
wordt behandeld.
Hierover is het laatste woord nog niet gesproken.
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BOUWEND IN VRIJHEID

HOOFDSTUK I.
De herrijzenis van het Verbond en zijn organisaties.

7 Mei 1945.
De tyran is verdreven en de bevrijders stroomen de westelijke provincies van Nederland binnen. In Utrecht vallen helaas op
dien dag nog dooden, zooals op meer plaatsen in het bevrijde gebied. Op den morgen van dien gedenkwaardigen dag komen, zooals reeds maanden tevoren is afgesproken, aan het adres van den
voorzitter van ons Verbond, de vrienden Fuykschot, De Jong,
Schipper en Stapelkamp bijeen. In hun hart is groote blijdschap
om de verdrijving van den Duitscher en de terugkeer van de vrijheid. En als gevolg daarvan: de herrijzenis der christelijke vakbeweging.
Op dien eersten dag der vrijheid zijn geen langdurige beraadslagingen gehouden, want de bisschopsstad was vol van het rumoer
der binnentrekkende geallieerde troepen. De eerste officiëele
samenspreking had plaats op Maandag 14 Mei 1945, toen het
gelukt was de hand te leggen op het kantoor, waarin eertijds onze
organisatie van Werkmeesters, Kromme Nieuwe Gracht 50, haar
werkzaamheden had verricht.
Vanuit dit perceel zijn de ,,loopers" uitgegaan om het contact te
leggen met de besturen der bonden, die hun kantoren in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam gevestigd hadden. En aan dit adres
kwamen uit alle deelen van het land de mannenbroeders om ,,de
toestand" te bespreken en te overleggen wat gedaan moest worden.
Er werd een rooster opgemaakt, aangevende welke bestuurders
aanwezig zouden zijn, opdat niemand tevergeefs een reis naar
Utrecht maken zou.
Zoo werd op 7 Mei 1945 geheel Nederland van den onderdrukker bevrijd. Reeds eerde,r waren de Provincies Noord-Brabant,
Limburg en Zeeland bevrijd gebied geworden en was het advies,
om over te gaan tot de stichting van het C.N.V., opgevolgd.
Daartoe werd gebruik gemaakt van den tekst eener circulaire, na
6 Juni 1944 (den invasiedag) ontworpen en bij vertrouwde adressen in verschillende provincies bezorgd, hier en daar reeds gezet,
die onder meer het volgende bevatte:
„Nu is aangebroken het oogenblik, waarover we zoo vaak in
vertrouwden kring met elkander spraken en waarnaar we zoo
hartstochtelijk konden verlangen: wij kunnen onzen arbeid die we
op 25 Juli 1941 moesten beëindigen weer hervatten.
Met groote geestdrift roepen we U daarvoor thans op!
Het vrijgemaakte vaderland heeft ook Uw hulp noodig!
De oorlog heeft ons land economisch tot in zijn fundamenten
geschokt.
De bezetter heeft het uitgezogen en leeggeplund.erd.
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Alle krachten zullen moeten worden ingespannen om tot nieuwe
welvaart te komen.
Snel en krachtig zal weer moeten worden opgebouwd wat vernield werd.
Daar zullen de arbeiders hunne bijdragen aan moeten leveren.
Wij vertrouwen dat zij dit gaarne zullen willen doen!
Maar dan mogen zij ook vragen bij dien opbouw van den aanvang af als volwaardig te worden erkend.
De groote sociale en economische problemen, zullen in volledig
overleg en samenwerking met hen tot oplossing moeten worden
gebracht. Daarvoor is snel en volledig herstel der Christelijke vakbeweging noodig!
Het Christelijk Nationaal Vakverbond moet onmiddellijk
herrijzen!
Nu gaat het er slechts om den arbeid weer te hervatten.
Daar mag geen tijd over heen gaan!
Immers zeer belangrijke vraagstukken roepen om onmiddellijke
oplossing!
We noemen er hier slechts enkele: regeling der werkhervatting,
herplaatsing bij den ouden werkgever, bevordering der werkgelegenheid, vaststelling van loonen en salarissen, verhooging van
de rantsoenen der eerste levensbehoeften, verstrekking van schoeisel en kleeding, enz. enz.
Daar moet de Christelijke vakbeweging bij zijn, dat beteekent:
daar moet Gij bij zijn!
Naar samenwerking met het N.V.V. en het R.K. Werkliedenverbond zal daarbij worden gestreefd.
Over die samenwerking zullen we U nog nader inlichten.
Maar allereerst gaat het er om, dat in het bevrijde Nederland
de' herrezen Christelijke Vakbeweging haar taak kan vervullen.
Maak dit mogelijk door Uw trouw en activiteit!"
In honderdduizenden exemplaren werd deze oproep tot herrijzenis der christelijke vakbeweging verspreid en dit heeft bijgedragen
tot snelle functioneèring van de organen onzer vakbeweging.
C.N.V. in het Zuiden,
Op een bijzonderheid, verband houdende met de bevrijding van
de zuidelijke provincies, moet de aandacht gevestigd. Vriend R. Hagoort, secretaris van het Verbond Patrimonium en secretaris van
de redactie van het „Christelijk Sociaal Dagblad", heeft reeds in
November 1944, in overleg met de vrienden A. Vingerling te Goes
(van den N.C.L.B.) en J. H. Krooshof te Heerlen (van den Christelijken Mijnwerkersbond),, het C.N.V. doen herrijzen. Vriend
M. Ruppert, voorzitter van onzen Landarbeidersbond, die zijn
vrouw en zoon op 3 September 1944 in Bergeijk (vlak voor
het tijdstip, dat de geallieerden doorstootten naar Nijmegen) had
achtergelaten, had reeds spoedig daarna gepoogd naar zijn familie
terug te keeren. De eerste keer slaagde hij daarin niet. De tweede
maal, vertrokken op 14 December 1944, slaagde hij daarin wél.
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