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Dit boek rekent af met de gedachte dat de protestantse arbeidersbeweging

om principiële redenen geen wezenlijke bijdrage zou hebben geleverd aan de

bevrijding van de arbeider. Het CNV zette zich met zijn eigen streven naar be-

drijfsorganisatie en medezeggenschap wel degelijk – zij het soms aarzelend

en altijd behoedzaam – in voor de ‘deproletarisering’ van de werkende klasse.

De strijd daarover met geestverwante ideologen, politici en ondernemers be-

vestigt dat, evenals de principeafspraken die het CNV tijdens de Tweede

Wereldoorlog met de katholieke en socialistische zustercentrales maakte over

de naoorlogse sociaal-economische ordening. Partijpolitieke issues, eigen be-

leggingsfonds en spaarbank en ‘export’ van protestantse vakbeweging naar

Noord-Amerika onderstrepen dat het CNV op uiteenlopende terreinen de am-

bitie van een brede vakbeweging trachtte waar te maken.

‘Laat uw doel hervorming zijn!’ sluit aan bij de internationale trend sinds de val

van de Berlijnse Muur om tot een historische herwaardering van de christe-

lijke vakbeweging in Europa te komen.
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