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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
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Woord vooraf

Solidariteit, samenwerking en selfhelp zijn sleutelbegrippen voor de vakbe-
weging. Ze zijn ook van toepassing op mijn activiteiten rond de geschiedenis
van de christelijk-sociale beweging, waaronder het voorbereiden van dit
boek. Ik moest het zelf en voor eigen verantwoording doen, maar kon bij ve-
len terecht voor raad en daad. Zonder iemand ook maar iets tekort te willen
doen, wil ik hier een aantal met naam en toenaam bedanken.

Twee instellingen ben ik apart dank verschuldigd. Ten eerste mijn alma
mater de Vrije Universiteit (vu), met daarbinnen vooral de Letterenfaculteit
en het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantis-
me (hdc). Ten tweede mijn dagelijkse broodheer de ChristelijkeHogeschool
Windesheim, speciaal mijn eigen School of Media.

Bij de personen, die ik zo veel mogelijk chronologisch noem, gaat mijn
universitaire leermeester dr.H.J. Langeveld voorop, omdat hij me tijdens zijn
colleges op het spoor van de confessionele arbeidersbeweging zette en nadien
als (oud-)collega altijd bereid was inzichten en onderzoeksgegevens te delen.
Wetenschap, collegialiteit en vriendschap blijken goed verenigbaar. Prof. dr.
J.C. Hess ben ik veel verplicht, al was het alleen maar vanwege zijn raad me
op de protestantse arbeidersbeweging te concentreren. Als alles anders was
gelopen, was hij mijn Doktorvater geweest.

Prof. dr. J. de Bruijn is sinds kort mijn promotor, maar al lang mijn ge-
waardeerde mentor in de academische wereld. Op de hem zo eigen subtiele
wijze heeft hij me telkens op goede momenten de juiste impulsen gegeven.
Het idee om op artikelen te promoveren draagt eveneens zijn signatuur.

Voor de mogelijkheid om dit plan te realiseren, komt ook hdc-directeur
prof. dr. G. Harinck lof toe. Onder zijn dynamische leiding kan ik me part-
time aan de geschiedenis van het protestants-christelijk middenveld wijden.
Ik prijs me gelukkig dat dit gebeurt in nauwe samenwerking met dr. R.E. van
der Woude, vakman en -broeder in de beste betekenissen die aan beidewoor-
den zijn te geven. Hij was een gedegen lezer van concepten.

Met erkentelijkheid noem ik de copromotoren prof. dr. G.J. Schutte en
prof. dr. J.J. van Dijk. Professor Schutte, vanaf het begin van mijn studie aan
de Vrije Leergangen-Vrije Universiteit een stimulerende factor, heeft me op-
nieuw een grote dienst bewezen met inhoudelijke en praktische vingerwij-
zingen. Professor Van Dijk voorzag me, als altijd, van nuttig commentaar in-
zake vakbondshistorische aspecten.

Ik stel het op prijs dat in de leescommissie zitting wilden nemen prof. dr.
A.F. Heerma van Voss (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis/
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Universiteit van Utrecht), prof. mr. L.H. van den Heuvel (vu), prof. dr.
P.M.M. Klep (Radboud Universiteit Nijmegen), prof. dr. D.Th. Kuiper (vu)
en prof. dr. H.E.S. Woldring (vu). Met hun opmerkingen en suggesties heb
ik mijn voordeel gedaan.

Drs. K.D. Houniet dank ik voor haar vertaling van de samenvatting, drs.
C.M.J. Borghols voor haar morele steun.

Het boek draag ik op aan Margriet, mijn levenspartner en oneindig veel
meer dan alleen mijn redactioneel geweten.

Wezep, 6 februari 2007
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Inleiding

Dit proefschrift over enkele facetten van de bijna honderdjarige geschiede-
nis van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland (cnv) heeft zijn
eigen historie, die zich uitstrekt over meer dan twintig jaar. Het eerste
hoofdstuk verscheen in 1987 als bijdrage aan een bundel met de veelzeggen-
de titel Een land nog niet in kaart gebracht. Aspecten van het protestants-
christelijk leven in Nederland in de jaren 1880-1940.1 Het laatste hoofdstuk
werd in 2006 afgedrukt in Morsels in the melting pot. The persistence of Dutch
immigrant communities in North America.2 In de tussenliggende periode
verschenen op diverse plaatsen niet alleen de meeste overige hoofdstukken,
maar voltrok zich in de historische wetenschap in buiten- en binnenland
ook een opmerkelijke verandering in de appreciatie van de christelijke, dat
wil zeggen protestantse, katholieke en interconfessionele, arbeidersbewe-
ging. Het artikel uit 1987 was daarvan een vroeg voorbeeld met betrekking
tot het cnv.3

Ter inleiding van deze gebundelde opstellen een historiografische plaats-
bepaling en een verantwoording van de inhoud en opzet. Daaraan vooraf gaat
een beknopte kenschets van het cnv.

1. Het CNV

Het cnv, opgericht in 1909, heeft stevige wortels in het neocalvinistische ac-
tivisme, dat vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw op velerlei ter-
rein gestalte kreeg.4 De Antirevolutionaire Partij (arp) en de Gereformeer-
den Kerken in Nederland waren daarvan de centrale elementen. Het
strategische en ideologische gedachtegoed dat daar werd ontwikkeld, druk-
te een stempel op het cnv. Genoemd moet worden de strategie om vanuit
krachtige christelijke organisaties te werken aan de herkerstening van de sa-
menleving. Voorts het door arp-leider dr. A.Kuyper in 1891 aangereikte con-
cept van in de schepping gegeven gelijkwaardigheid en soevereiniteit van alle
maatschappelijke entiteiten als het uitgangspunt voor de inrichting van de sa-
menleving en voor het afbakenen van de taken en competenties van staat en
maatschappij. Dit principe van de soevereiniteit in eigen kring was nog niet
geheel uitgekristalliseerd, waardoor er ruimte was voor uiteenlopende inter-
pretatie. Belangrijk was verder de spanning tussen enerzijds de door de ‘re-
formist’ Kuyper geleverde architectonische kritiek op het maatschappelijk
bouwwerk en anderzijds de diep gewortelde en in potentie conserverende
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opvattingen omtrent de onder Gods providentiële leiding historisch gegroei-
de maatschappelijke omstandigheden en verhoudingen.5

In het cnv was het neocalvinistische element van meet af aan dominant,
maar het was geen exclusief gereformeerde of antirevolutionaire organisatie.
In eerste aanleg had het zelfs een gemengd protestants-katholieke signatuur.
Verwantschap in maatschappijvisie, waarin antisocialisme en antiliberalisme
enerzijds en organisch-solidaristische harmonie- en gemeenschapsideeën an-
derzijds basiskenmerken waren, overstegen volgens de initiatiefnemers de
kerkelijke verschillen. Aan deze interconfessionele opzet, die geen formele
banden met kerkgenootschappen en politieke partijen toeliet en in beide
volksdelen weerstanden opriep, maakte ingrijpen door de rooms-katholieke
bisschoppen in 1912 de facto een einde. Het algemeen-protestantse cnv bleef
nadien kerkelijk en partijpolitiek ongebonden, zij het dat in de praktijk het
gereformeerde geluid het duidelijkst bleef doorklinken en de beweging zich
ideologische en partijpolitiek hoofdzakelijk op de arp richtte.

Qua structuur, taken en basisactiviteiten verschilde het cnv niet wezenlijk
van het sociaal-democratische nvv. Dat was wel het geval met de rooms-
katholieke arbeidersbeweging, die tussen 1925 en1964 eendubbelstructuur van
vak- en standsorganisaties kende.Met deprotestantse ‘standsorganisaties’ – het
overwegend gereformeerde Patrimonium, de behoudende, nederlands-
hervormdeChristelijkNationaleWerkmansbond en hun kleine lutherse pen-
dant – vormde het cnv wel eenCommissie voor Samenwerking.Dezewas on-
der meer verantwoordelijk voor de christelijk-sociale cursussen, periodieke
studie- en bezinningsbijeenkomsten van kaderleden van de hele protestantse
arbeidersbeweging.Plaatselijk coördineerdenzij hunwerkzaamheden inChris-
telijkeBesturenbonden en internationaal in deProtestants-ChristelijkeArbei-
dersinternationale. Na de Tweede Wereldoorlog zou het cnv de meeste taken
van de protestantse zusterorganisaties naar zich toetrekken.Het ledenbestand
van het cnv verschilde in zoverre van de grotere socialistische en katholieke
vakcentrales, dat het verhoudingsgewijs zwakwas inde grootindustrie en sterk
in de publieke sector, het midden- en kleinbedrijf en vooral de agrarische be-
drijfstakken. Dat droeg bij aan het zwakke ‘proletarische’ imago.

Voor de Tweede Wereldoorlog bestond er tussen het cnv en het nvv een
concurrentieverhouding en kenmerkte de relatie zich door polemiek. Met het
rk Werkliedenverbond bestonden alleen banden via het interconfessionele
Internationaal Christelijk Vakverbond (icv). Na de bevrijding gingen de drie
vakcentrales echter nauw samenwerken in de Raad van Vakcentralen, die tij-
dens de bezetting was voorbereid. Het cnv zelf professionaliseerde in deze
jaren onder leiding van voorzitter M. Ruppert (1947-1959). Diens optreden
was wel aanleiding tot het einde van de Raad van Vakcentralen. Refererend
aan slechte ervaringen met het nvv in het verleden, betuigde hij in 1954 in-
stemming met het bisschoppelijk Mandement, dat lidmaatschap van socialis-
tische verenigingen verbood. Het nvv antwoordde met opzegging van de ge-
reglementeerde samenwerking.
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Onder de voorzitters C.J. van Mastrigt (1959-1964) en J. van Eibergen
(1964-1969) werden de banden met het nvv en het Nederlands Katholiek
Vakverbond (nkv) weer aangehaald. Ideeën om, parallel aan het cda, met het
nkv een federatie of fusie aan te gaan, ketsten af omdat veel nkv’ers qua men-
taliteit dichter bij het nvv bleken te staan en vaakmoeite haddenmet de recht-
lijnigheid van hun cnv-collega’s. Het cnv zelf trok zich in 1974 terug uit het
al ver gevorderde federatieoverleg met nvv en nkv, omdat het onvoldoende
perspectieven zag om de eigen christelijke identiteit te bewaren. De Federa-
tie Nederlandse Vakbeweging (fnv) die het nvv en het nkv in 1976 vormden,
had als neveneffect dat categorale katholieke vakbonden van ambtenaren, po-
litiepersoneel, militairen en later ook onderwijspersoneel aansluiting bij het
cnv zochten. Zij herkenden zich beter in de gematigde traditie van deze or-
ganisatie. Het cnv herkreeg daardoor zijn oorspronkelijke interconfessione-
le karakter. Bovendien versterkte hun toetreding het relatief sterke aandeel
dat de publieke sector toch al had.

2. Historiografische plaatsbepaling

2.1. Internationale geschiedschrijving

‘The twentieth century had nearly ended when historical research finally dis-
covered that a Christian labour movement had been in existence for over a
century, which was, and sometimes still is – at least in some countries and re-
gions – an important phenomenon in the history of European working-class
organizations.’6 Dit schrijft een drietal Duitse en Italiaanse historici in een ge-
zamenlijke bijdrage over vroege christelijke werkliedenverenigingen in Bel-
gië, Duitsland, Italië en Nederland. Deze verscheen in 2005 in de congres-
bundel Between cross and class, die is gewijd aan vergelijkend onderzoek naar
de christelijke arbeidersbeweging in Europa in de afgelopen anderhalve eeuw.

Het keerpunt in de door dit drietal geconstateerde en ook door anderen
waargenomen groei in de belangstelling voor de authenticiteit en relevantie
van de Europese christelijke arbeidersbeweging ligt in het midden van de ja-
ren tachtig van de twintigste eeuw.7 Voordien domineerden overal historici
met een geëngageerd marxistisch of anderszins seculier perspectief de socia-
le geschiedbeoefening. Zij concentreerden zich overwegend op de radicale
anarchistisch-syndicalistische of de zogenaamde ‘moderne’, marxistische, so-
ciaal-democratische en eenheidsvakbewegingen. De rol van religie en kerken
in de moderne Europese samenlevingen werd door hen stelselmatig gene-
geerd of onderschat. De kerken en de christelijk-sociale organisaties werden
hooguit afgeschilderd als anachronistische of reactionaire aberraties, irrele-
vant of zelfs negatief voor de onomkeerbare ontwikkeling op langere termijn
naar de moderne, geseculariseerde samenleving. Ze brachten verdeeldheid en
heulden met behoudende krachten, niet in de laatste plaats de kapitalisten.
Tegelijkertijd liepen de traditionele kerkhistorici ook niet erg warm voor be-
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studering van de christelijk-sociale bewegingen, nog het minst voor de ma-
terialistisch geachte vakverenigingen. Er wordt daarom wel gesproken van
‘doppelter Diskriminierung’ en van ‘eine Bewegung zwischen allen Stuhlen’,
met als gevolg dat de christelijke arbeidersbeweging feitelijk ‘terra incogni-
ta’ bleef.8 Wat overbleef was voornamelijk geschiedschrijving door amateurs,
veelal (oud-)bestuurders of ‘embedded’ auteurs.9

Een en ander verklaart waarom de Leuvense hoogleraar P. Pasture, ken-
ner bij uitstek van de christelijke arbeidersbeweging in Europa, het in 2002
nodig achtte een analyse van de historiografie van de confessionele arbeiders-
beweging in dit werelddeel te beginnen met de opmerking dat niet-ingewij-
de lezers vermoedelijk verbaasd zouden opkijken dat ze in een overzichts-
werk over de arbeidersbeweging in Europa ook een essay aantroffen over
religie en christelijke verenigingen.10 Maar hij verzekerde hen dat religie als
‘basic dimension of life in industrial societies, offering a source of inspirati-
on and identification’ inmiddels haar plaats op de agenda van de sociale his-
torici had ingenomen.

De kentering die zich in de jaren tachtig begon te voltrekken, hing samen
met een complex van in elkaar grijpende factoren. Crises en veranderingen
in de economische structuur van veel geïndustrialiseerde landen in Europa
leidden vanaf het eind van de jaren zeventig tot nieuw, vergelijkend onder-
zoek naar de ontwikkeling van de naoorlogse verzorgingsstaat en naar ver-
klaringen voor de stagnatie daarvan.11 Het ging gepaard met een verminderd
geloof in de rol van sociaal-democratische modellen en antwoorden. De Ne-
derlandse politicoloog K. van Kersbergen bijvoorbeeld koos stelling tegen
de overheersende visie dat de ontwikkeling van de verzorgingsstaat in essen-
tie ‘the social democratisation of capitalism’ was.12 Hij toonde op basis van
vergelijkingen van Duitsland, Italië en Nederland aan dat de Europese chris-
tendemocratie haar eigen stempels had gedrukt. Hij beklemtoonde dat dit
niet zomaar het resultaat was van een min of meer passieve middenpositie
tussen socialisme en liberalisme, maar gebaseerd was op authentiek christe-
lijk (in zijn onderzoek vooral rooms-katholiek) sociaal en politiek gedach-
tegoed over organisch solidarisme, de relatie staat – maatschappij en de vi-
tale betekenis van intermediaire middenveldorganisaties. Hij vestigde er
tevens de aandacht op dat voor de christendemocratie het ‘sociaal kapitalis-
me’ niet alleen een resultaat, maar ook een instrument was om politieke
macht te vormen.13

De discussie over de verzorgingsstaat ging vergezeld van een groeiende be-
langstelling voor de fenomenen neocorporatisme en civil society. Het debat
over het neocorporatisme was op gang gebracht door de politicologen P.C.
Schmitter en G. Lehmbruch. Het riep automatisch vragen op over vroegere
vormen van corporatisme, vooral ook over niet-fascistische katholieke en
protestantse varianten en naar de invloed die christelijke ideologieën en de
confessionele politieke en maatschappelijke organisaties daarop hadden uit-
geoefend. InNederlandwas de christendemocratische politicus, wetenschap-
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per en vroegere cnv-secretaris W. Albeda een van degenen die er in het na-
jaar van 1983 in zijn ‘Kuyper-voordrachten’ voor deAmsterdamse VrijeUni-
versiteit (vu) op inhaakte. Albeda, die de crisis van de verzorgingsstaat bij zijn
beschouwingen betrok, vond dat alleszins gepast. Het was immers A. Kuy-
per, de antirevolutionaire voorman en grondlegger van de vu, die aan het ein-
de van de negentiende eeuw met zijn ideeën over de soevereiniteit in eigen
kring de grondslagen had gelegd voor de gedachtevorming over corporatis-
me inNederland.14 Een decennium later gaven de ‘miraculeuze’ successen van
het Nederlandse poldermodel na het Akkoord van Wassenaar (1982) een
eigen impuls aan de belangstelling voor de voor- en nadelen van neocorpo-
ratistische oplossingen en structuren.15

Van invloedwas verder de ‘ontdekking’ dat het verschijnsel verzuiling niet
beperkt bleef tot een enkel land (Nederland) of eventueel een aantal kleine-
re landen (Nederland, België, Zwitserland enOostenrijk).16 Betoogdwerd dat
het een wijd verbreid Europees verschijnsel was, dat in allerlei gedaanten en
gradaties deel uitmaakte van een brede dynamiek in de moderne samenleving
naar subcultuur- en organisatievorming.17 Gangbare opvattingen over louter
door reactionaire kerkelijke instanties top down georkestreerde strategieën
om de gelovige massa’s te mobiliseren en te binden voor de strijd van de kerk
tegen de staat en hetmodernisme bleken discutabel. De christelijke arbeiders-
verenigingen waren dikwijls niet het gevolg van initiatieven van hogerhand,
maar ontstonden los van of zelfs tegen de uitdrukkelijke wensen van de (ho-
gere) clerus in. Hun organisatie- en actievormen weken bovendien niet zel-
den af van wat geestelijke leiders en de maatschappelijke elite aanvankelijk
wenselijk of acceptabel achtten. De kerkelijke en maatschappelijke elite was
bovendien zelf verdeeld. De factiestrijd over het interconfessionalisme inNe-
derland en vooral in Duitsland illustreert dat duidelijk.18 Voorts kwam naar
voren dat de christelijk georganiseerde arbeiders in het eigen christelijke mi-
lieu vaak als het democratische geweten fungeerden. ‘Die christlichen Arbei-
terbewegungen gingen den modernen Christdemokratien in Europa voraus.
Wahrscheinlich wären letztere ohne sie gar nicht denkbar’, aldus de Duitse
historica C. Hiepel en haar Amerikaanse collega M. Ruff.19

Vrijwel tegelijkertijd gingen kerkhistorici en godsdienstsociologen kriti-
sche kanttekeningen plaatsen bij de secularisatiethese. Deze hield in dat de
modernisering met de daartoe behorende rationalisering, industrialisatie, ur-
banisatie en schaalvergroting onvermijdelijk en lineair gepaard ging met een
verzwakking van de maatschappelijke betekenis van de gevestigde kerken en
met ontkerkelijking en ontkerstening.20 De kritiek op deze zienswijze cre-
eerde een voedingsbodem voor bestudering van de verbanden tussen de mo-
dernisering, kerkelijke invloeden en posities, kerkelijkheid en religieuze be-
leving alsook naar de plaats en bijdragen van christelijk-geïnspireerde
bewegingen en organisaties. Het bracht het Belgisch-Nederlandse duo S.
Hellemans en H.J. Tieleman tot de prikkelende uitspraken dat ‘religies in de
moderniteit door en doormodern’ waren en dat ‘demoderniteit zelf in al haar
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poriën doordrenkt [was] van religiositeit’. Voorts dat in de negentiende en
twintigste eeuw de zuivering en afslanking van de georganiseerde religie ge-
paard was gegaan met een penetratie van ‘de religieuze dimensie’ in seculie-
re domeinen van onder meer het maatschappelijk middenveld.21

Ten slotte begon het fenomeen klasse snel aan betekenis in te boeten, als
politieke metafoor en als wetenschappelijk paradigma. De op dat interpreta-
tiekader gerichte, normatieve geschiedschrijving van de zelfbewuste en strijd-
bare arbeidersklasse was rond 1960 al onder druk komen te staan. Door de
opkomst van de verzorgingsstaat en de maatschappelijke ‘ingroei’ van de ar-
beiders en hun organisaties waren de Verelendung en de klassenstrijd in Eu-
ropa bezig snel uit het zicht te verdwijnen. Bovendien was de organisatie-
graad in de meeste beroepsgroepen bescheiden gebleven.22 Na ‘Mei-1968’
kreeg ze echter in het kielzog van de actieve studentenbeweging toch weer
de wind in de zeilen, wat resulteerde in een stroom publicaties met een over-
wegend geëngageerde, linkse politieke inslag.23

Maar medio jaren tachtig bleek de klasse-benadering zowel politiek-maat-
schappelijk als wetenschappelijk opnieuw in een impasse te zijn beland en
was er grote behoefte ontstaan aan andere thema’s en aan nieuwe benaderin-
gen en invalshoeken.24 De ‘Wende’ van 1989 bezegelde dit proces. Het hele
begrip klasse werd zelfs dood verklaard.25 ‘The postmodern world-view,
especially after the “end of ideology” and the fall of the Berlin Wall, discre-
dits portrayals of homogenous ideological movements and instead emphasises
diversity, pluralism en multiple identities’, aldus Pasture.26 Andere mogelijk-
heden voor identificatie en loyaliteit als nationaliteit, regionaliteit, leeftijd, en
vooral etniciteit en gender, maar ook religie en kerkelijkheid werden nieuwe
aandachtsgebieden – naast en in samenhang met stand en klasse. Onderzoek
gericht op bestaansstrategieën (‘coping strategies’) van arbeiders en hun ge-
zinnen, dat ervan uitgaat dat de aansluiting bij een arbeidersbeweging één uit
vele opties was, heeft eveneens oog voor meervoudige en wisselende loyali-
teiten.27

Er is kortom in Europa na circa 1980 gaandeweg een klimaat ontstaan voor
een serieuze bestudering van de ontwikkeling en betekenis van de christelijk-
sociale beweging als geheel en van de christelijke arbeiders(vak)beweging in
het bijzonder, alsook voor verwante thema’s als christelijk sociaal-econo-
misch denken, christelijk-sociale (partij)politiek en voor christelijke arbei-
derscultuur en -identiteit. Niettemin schemert bij verscheidene auteurs nog
steeds iets door van een defensieve frontmentaliteit, als ze benadrukken dat
de christelijke arbeidersverenigingen in Europa een eigen complexe geschie-
denis hebben, waarvan wel degelijke veel te leren valt over de vakbeweging
en het leven van de arbeidersklasse als geheel, of vaststellen dat ‘a Christian
workers’ culture is not a myth but a historical fact’ en dat de christelijke ar-
beidersbeweging echt ‘part of Labour’ was.28
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2.2. Geschiedschrijving betreffende het CNV

De historiografie van de Nederlandse confessionele arbeidersbeweging
spoort op hoofdlijnen met het hiervoor geschetste algemene patroon. Wel
is de cesuur in de jaren tachtig bij de katholieke vakbeweging duidelijker te
traceren dan bij de protestants-christelijke. Het federatie- en fusieproces dat
het Nederlands Katholiek Vakverbond en het Nederlands Verbond van
Vakverenigingen en hun instellingen tussen 1969 en 1981 doormaakten, is
daaraan niet vreemd. Dit schiep een behoefte om door professionele histo-
rici de balans te laten opmaken.29 Bij diverse linkse vakbondshistorici die
daarvoor werden aangetrokken, was daardoor bovendien eerder sprake van
empathie voor de katholieke vakbeweging dan voor het cnv. Dat had zich
immers in januari 1974 uit de federatiebesprekingen teruggetrokken, terwijl
het zelfs als vangnet ging fungeren voor katholieke bonden die niet voor aan-
sluiting bij de nieuwe Federatie Nederlandse Vakbeweging voelden.30

De geschiedschrijving van het cnv en zijn bonden en instellingen was tot
ver na de Tweede Wereldoorlog het exclusieve domein van (oud-)bestuur-
ders en medewerkers uit de eigen beweging.31 Daarmee onderscheidden de
protestanten zich overigens niet van hun socialistische en katholieke tegen-
hangers. Voor allen gold dat hun werk instrumenteel was, dienend aan de
eigen strijd en emancipatie, en hoofdzakelijk bestond uit gedenkboeken die
het eigen bestaan legitimeerden en de successen van de organisaties en hun
bestuurders boekstaafden. R. Hagoort, het prototype van de ‘embedded’
geschiedschrijver op het erf van Patrimonium en het cnv, noemde een van
zijn boeken onomwonden ‘een apologie voor de Christelijk-sociale bewe-
ging’.32

Eigen aan de kronieken uit cnv-kring was, dat de organisaties doorgaans
in het verband werden geplaatst van een bredere christelijk-sociale beweging,
die wortelde in de ‘antirevolutionaire’ tradities van de kerkelijke reform-be-
weging van het midden van de negentiende eeuw. De chroniqueurs kenden
hun eigen ijkpunten of lieux de mémoires en hanteerden eigen invented tra-
ditions, onder meer over de harmonieuze maatschappelijke verhoudingen in
de nog geheel van het christendom doordesemde vóórmoderne samenleving.
En over de definitieve verstoring daarvan door de Franse revolutie en de heil-
loze confrontatie tussen liberaal individualisme en socialistisch collectivisme
die daarop was gevolgd en waarvoor alleen herkerstening en christelijk ge-
fundeerd organisch solidarisme het antwoord konden bieden.33

Finalisme was inherent aan het teleologische karakter van de publicaties.
Voor zelfreflectie en kritische analyse was weinig ruimte. Het eigen bestaan
en de ontwikkelingen binnen eigen kring werden zelden of nooit geproble-
matiseerd. Dit gold evenzeer voor het bredere overzichtswerk De christelijk-
sociale beweging van Hagoort uit 1933, dat in 1956 een volledige herziene
herdruk beleefde. Het resultaat was een introverte, institutionele geschied-
schrijving, met weinig aandacht voor de sociaal-economische, culturele en
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politieke context of voor derden, zoals de zusterorganisaties, de kerken of de
politieke partijen. Zelfs de interactie met de werkgevers, een kernactiviteit
toch van een vakbond, kwam er in de meeste bondsboeken bekaaid van af.
De leden bleven, behalve kwantitatief, vrijwel buiten beeld.34 Na de Tweede
Wereldoorlog, toen de vakverenigingen in de overlegeconomie een gevestig-
de plaats hadden ingenomen, verloor het genre weldra aan betekenis, bij het
cnv zo goed als bij de andere richtingen.

De professionele historici die zich na de Tweede Wereldoorlog met de ar-
beidersbeweging gingen bezighouden, toondenweinig belangstelling voor de
protestants-christelijke vakbeweging. Ze werden ook niet ingehuurd om dat
te doen.35 De drie overzichtswerken over het cnv, die na 1945 het licht za-
gen, waren traditioneel van opzet en alle nog het werk van (oud-)bestuur-
ders.36 Eveneens geschreven door een cnv-man, maar breder van opzet, was
De Nederlandse vakbeweging uit 1953, een tweedelige uitgave van de Volks-
universiteitsbibliotheek. De auteurM. Ruppert, de toenmalige voorzitter van
het cnv, gaf daarin een schets van de geschiedenis van de gehele Nederland-
se vakbeweging en van haar structuur en werkterrein.

In de jaren zeventig domineerde een groep neomarxistische en onverbloemd
anticonfessionele wetenschappers rond de filosoof en historicus G. Harm-
sen de geschiedschrijving van de Nederlandse arbeidersbeweging. In de re-
dactionele verantwoording van hun Jaarboek voor de geschiedenis van soci-
alisme en arbeidersbeweging kozen zij in 1976 voor een ‘dialektische of
histories-kritiese’ benadering.37 Solidaire verbondenheidmet de socialistische
beweging was voor hen een voorwaarde voor de ware wetenschapsbeoefe-
ning. Ze kozen weloverwogen voor een selectieve bestudering van ideeën,
bewegingen en klassen ‘die tenderen in de richting van een doorbreking en
overstijging van de bestaande kapitalistiese orde’, waarbij de nadruk moest
vallen op ‘het sociaal-kulturele emancipatoriese karakter’ en op de consequen-
te strijd tegen de ondernemersklasse. Strijd en strijdvaardigheid waren hun
voornaamste objecten.38 Het gebruikelijke paradigma van de ‘ingroei’ van de
arbeidersbeweging in een gemitigeerd, sociaal kapitalistisch systeemwerd bij
hen ‘inkapseling’. Ze waren van mening dat de confessionele vakbeweging,
volgzaam als ze heette te zijn aan de gezagsgetrouwe kerken, zich confor-
meerde aan de bestaande orde, net zoals de liberale centrales van hoger per-
soneel en dewerkgeversorganisaties dat deden.Daaromdichtten ze haar geen
‘eigenlijke’, zelfstandige geschiedenis toe. Die was alleen voorbehouden aan
de ‘moderne’ socialistische beweging.Deze behoorde tot de ‘bepalende’, ‘drij-
vende’, ‘stuwende’ krachten. De andere werden als ‘bijkomstig’, ‘onderge-
schikt’ en – vanwege hun antisocialisme en verdeeldheid zaaien – als ‘rem-
mend’ weggezet.39

In 1980 nog lieten G. Harmsen, J. Perry en F. van Gelder zich in hun in
opdracht geschreven fusieboek over de industriële vakbonden van het nvv en
het nkv vol onbegrip uit over het cnv. Volgens hen was de protestantse vak-
beweging er nooit in geslaagd duidelijk te maken tot welke afwijkende eisen
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een christelijke grondslag moest leiden, of het moesten punten zijn als het
verbod op arbeid door gehuwde vrouwen en voor dienstboden om zich te
organiseren, de steun aan grote gezinnen, de zondagsrust en – kennelijk het
summum van twijfelachtige achterlijkheid – ‘niet te vergeten de corporatie-
ve ordening van het bedrijfsleven’.40 Ze vonden het daarom billijk het cnv
‘niet in de eerste plaats als een vakorganisatie te zien, maar als een naar bin-
nen gerichte godsdienstige vereniging die het beginsel boven alles stelt. De
leden onderwerpen zich uit principe, uit innerlijke overtuiging, aan de heer-
sende en hogere machten’. Het verschil met de katholieken was dat bij hen
de onderwerping was afgedwongen door de kerkleiders.

De polemieken over ‘eigenlijke’ en ‘oneigenlijke’ beweging en geschied-
schrijving, die veel weg had van een dialoog van doven, bloedden na 1980 ech-
ter dood. Deze ontwikkeling werd bezegeld door historici van diverse plui-
mage met een gezamenlijke bronnenpublicatie van parallelle teksten van
socialisten, katholieken en protestanten uit honderd jaar sociale beweging en
sociaal denken.41 In een analyse van de taakopvatting en activiteiten van het
cnv stelde J. Peet dan ook later vast dat er op de keper beschouwd tussen de
belangrijkste Nederlandse vakcentrales weinig verschil bestond. Alle zagen
zichzelf als ‘brede bewegingen’, die naast de primaire belangenbehartiging en
secundaire dienstverlening voor de eigen leden en andere loontrekkers me-
deverantwoordelijk waren voor een rechtvaardige inrichting van de hele sa-
menleving, nationaal en internationaal.42

Een nieuwe lichting academisch geschoolde historici, niet gehinderd door
de neomarxistische a priori’s, begon in de jaren negentig studies af te leveren
over de christelijke vakbeweging zelf. Als keerpunt is de herdenking in 1991
van het eerste Christelijk Sociaal Congres en de encycliek Rerum Novarum
genoemd.43 Dat stimuleerde de bezinning op eigentijds christelijk-sociaal ge-
dachtegoed, op de historische ontwikkeling ervan en de bijdragen die de ar-
beidersbeweging had geleverd.44

Toch zijn de monografieën die sindsdien over de vakbeweging verschenen
merendeels in opdracht geschreven herdenkings- en gelegenheidsboeken
over bonden.45 En een contextuele, integratieve overzichtsstudie van het cnv
ontbreekt nog steeds. Wel zijn bouwstenen aangedragen in de vorm van bi-
ografische schetsen, monografieën over christelijk-sociaal denken, het cnv
tijdens de Tweede Wereldoorlog, de kaderschool en de eigen ondernemings-
raad van het cnv, en verschijnen sinds 1997 artikelen over uiteenlopende on-
derwerpen in het Cahier over de geschiedenis van de christelijk-sociale bewe-
ging, dat sinds 2003 een forum is van het onderzoeksproject ‘Geschiedenis
van de christelijk-sociale beweging’ van het Historisch Documentatiecen-
trum voor het Nederlands Protestantisme van de Vrije Universiteit.46

17



3. Inhoud en opzet van dit boek

Een late echo van de discussie over ‘eigenlijke’ en ‘oneigenlijke’ bewegingen
viel in 1997 te beluisteren, toenA.Bornebroekna het verschijnen van zijn eigen
boekover de Industrie- enVoedingsbond cnv constateerde dat, gemeten langs
de meetlat van Harmsen zelf, het nvv dikwijls niet in aanmerking kwam voor
het predicaat ‘eigenlijk’, terwijl het cnv door zijn eigen strevennaarmaatschap-
pijhervorming vaker een ‘eigenlijke’ geschiedenis haddanHarmsenwilde doen
geloven.47 ‘Deprotestants-christelijke vakbeweging streefde (en streeft)wel de-
gelijk naar maatschappelijke veranderingen, al waren die niet de door Harm-
sen gewenste socialistische’, oordeelde Bornebroek.48

Tien jaar tevoren was D. Bosscher al tot dezelfde conclusie gekomen. In
een essay over de historiografie van het twintigste-eeuwse protestantisme
stelde hij vast dat de serieuze geschiedschrijving van het cnv nog moest be-
ginnen. Hij hekelde de ongenuanceerde manier waarop Harmsen en de zij-
nen de confessionele vakbeweging diskwalificeerden en meenden te moeten
negeren.49 Door hun vooringenomenheid waren ze volgens Bosscher blind
geworden voor het cnv als een arbeiderspressiegroep sui generis die wel de-
gelijk ook een emancipatorische strijd had gestreden, niet in de laatste plaats
in de eigen politiek-maatschappelijke omgeving.

Als goed voorbeeld noemde hij de houding van de protestants-christelij-
ke vakbeweging inzake de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (pbo). Het
cnv was een voorvechter geweest van deze ordening op sociaal-economisch
gebied, omdat men er, behalve het op afstand houden van de staat, vooral ook
democratisering van de zeggenschapsverhoudingen in het bedrijfsleven van
verwachtte. Daarbij was men gestuit op desinteresse en zelfs weerstanden
binnen het protestantse volkdeel, waar belangrijke elementen niet gechar-
meerd waren van zulke maatschappijhervormingen. Met name wees hij op de
conflicten die in het interbellum en de eerste naoorlogse jaren met de promi-
nente calvinistische jurist en wijsgeer H. Dooyeweerd waren uitgevochten.
Deze directeur van het wetenschappelijke instituut van de Antirevolutionai-
re Partij en nadien hoogleraar aan de Vrije Universiteit had zich tegen de op-
vattingen van het cnv gekeerd.

Grondig historisch onderzoek naar deze cnv-activiteiten was echter nog
niet verricht, stelde Bosscher in 1987 vast. In afwachting daarvan moesten
geïnteresseerden zich derhalve maar ‘behelpen’ met enkele algemene werken
als het proefschrift De gedachte der bedrijfsorganisatie in protestants christe-
lijke kring (1951) van de katholieke econoom en ondernemer P.A.J.M. Steen-
kamp.50 Dat ‘behelpen’ was wat onvriendelijk uitgedrukt en lijkt vooral be-
doeld om aan te geven dat Steenkamp tegen de directe achtergrond van de
actuele naoorlogse discussies over de pbo een Ideengeschichte schreef en deze
vanuit rooms-katholiek perspectief van kritisch commentaar voorzag, en dat
hij zich vrijwel uitsluitend baseerde op gedrukte bronnen en maar in beperk-
te mate had gekeken naar de wijze waarop deze stukken waren ontstaan.
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Waar Steenkamps sympathie lag was overigens wel duidelijk. Hij conclu-
deerde dat men in reformatorische kring lang niet altijd oog had gehad voor
‘de dynamiek van de tijd’ en dat er sterke conservatieve krachten waren die
de pbo en de daarin besloten elementen van medezeggenschap door werkne-
mers afwezen. Tegelijkertijd onderscheidde hij een lange en in zijn ogen
waardevolle traditie van hervormingsgezindheid, die begon bij de sociaal be-
wogen Réveil-figuren en via Kuyper en de sociale theologen J.C. Sikkel, A.S.
Talma en J.R. Slotemaker de Bruïne en de jurist P.S. Gerbrandy rechtstreeks
doorliep naar het naoorlogse cnv. ‘Zij waren de eersten, die in ons land de
strijd voor deze gedachte begonnen en die er een waarachtig christelijke ach-
tergrond aan schonken’, aldus Steenkamp.51

Het laat zich raden dat men bij het cnv positief gestemd was over Steen-
kamps, wat heette ‘objectieve’, bevindingen. ‘Hier prijzen wij niet onszelf,
maar doet een ander het’, aldus een recensie in het cnv-kaderblad Evangelie
en Maatschappij.52 Dooyeweerd daarentegen liet zich in Antirevolutionaire
Staatkunde, het wetenschappelijk orgaan van de arp, veel negatiever uit. De
lof die deze, zijn inziens vooringenomen, katholiek het vakverbond toe-
zwaaide, beschouwde hij als een bewijs te meer dat hij het met zijn verzet te-
gen het cnv bij het rechte eind had. Het vakverbond was volgens Dooye-
weerd afgedwaald van het door hem zelf gewezen rechte calvinistische pad
en bevangen geraakt door de ‘elastische’ rooms-katholieke denkbeelden over
subsidiariteit.53

In het jaar dat Bosscher zijn opmerkingen maakte, verscheen van mijn hand
het artikel ‘Rijken en armen ontmoeten elkander?’. Het was gewijd aan de
vraag hoe de organisaties van protestantse werknemers en werkgevers tussen
1876 en 1940 hadden geprobeerd om samen of alleen vorm en inhoud te ge-
ven aan hun organisch-corporatieve idealen. Het artikel was, zij het slechts
zijdelings, een uitvloeisel van een door de vu-hoogleraar H. Lademacher ge-
leid onderzoeksproject naar het spanningsveld van ‘Strukturreform und
Wachstumspakt’ in diverse West-Europese landen in de jaren 1944-1952. Bij
dit project stonden de socialistische, communistische en eenheidsvakbewe-
gingen centraal.54

De aandacht bij mijn onderzoek concentreerde zich daarentegen op de
Nederlandse protestants-christelijke arbeidersbeweging, de vakcentrale cnv
in het bijzonder. De centrale vraag was welke bijdrage zij had geleverd aan
het discours over en de verwezenlijking van structurele wijzigingen in de zeg-
genschapsverhoudingen in het bedrijfsleven, in het bijzonder met betrekking
tot de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en de medezeggenschap in de
particuliere onderneming, die beide in 1950 een wettelijk beslag kregen. Op-
gesloten in deze vraag zat de toetsing, door bronnenonderzoek, van de sug-
gestie dat de protestants-christelijke arbeidersbeweging zich niet constructief
met de emancipatie van de werknemers had ingelaten en alleen systeembe-
vestigend had geopereerd.
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Mijn onderzoek strekte zich bovendien uit over een langere periode, na-
melijk van 1918 tot 1950. In het interbellum en vooral de eerste jaren na de
Eerste Wereldoorlog werden in brede maatschappelijke discussies – de Ame-
rikaan J.P.Windmuller spreekt van ‘eenmate die de buitenstaander zich haast
niet kan voorstellen’ – namelijk de kernideeën uitgewerkt over de (publiek-
rechtelijke) bedrijfsorganisatie en de medezeggenschap.55 Dat gold ook voor
het cnv en zijn omgeving.

De onderzoekingen resulteerden in een aantal afzonderlijk verschenen pu-
blicaties, waarvan in dit proefschrift enkele zijn opgenomen.56 Hoewel de
hoofdstukken onafhankelijk van elkaar zijn te lezen, is bij de selectie en rang-
schikking wel rekening gehouden met de thematiek en de chronologie.
Hoofdstuk 1 is het genoemde artikel ‘Rijken en armen ontmoeten elkander?’.
Hoofdstuk 2 draagt als titel ‘Een voorbehoedmiddel voor openlijken strijd’.
Het zoomt in op het instituut van de collectieve arbeidsovereenkomst, dat
voor het cnv tijdens het interbellum een belangrijke overgangsfiguur was
naar wat uiteindelijk publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie moest worden.

Hoofdstuk 3 vervult een brugfunctie en behandelt de wijze waarop het
cnv tussen de Duitse inval in mei 1940 en de ‘gelijkschakeling’ van de con-
fessionele vakbeweging in juli 1941 reageerde op de bezetting en hoe het zich
opstelde ten aanzien van ingrepen in de vakbeweging en het sociaal-econo-
misch systeem. Daarop wordt voortgeborduurd in hoofdstuk 4, dat gewijd
is aan de periode van juli 1941 tot mei 1945. De leidende vraag is hier welke
koers het ondergrondse cnv volgde bij allerlei besprekingen in eigen kring
en met vertegenwoordigers van de andere werknemers- en werkgeversorga-
nisaties over de structuur van de vakbeweging tijdens en na de bezetting en
over nieuwe organisatie- en zeggenschapsverhoudingen in het bedrijfsleven
na de bevrijding.

Hoofdstuk 5, getiteld ‘Moest dit nu zo?’, is niet eerder gepubliceerd. Het
staat in het teken van de naoorlogse discussies over de pbo binnen de arp, met
namemetDooyeweerd en diens geestverwanten, en in hetConvent vanChris-
telijk-Sociale Organisaties, en verder van de inbreng van het cnv bij de voor-
bereiding van deWet op de bedrijfsorganisatie van 1950. In hetzelfde jaar aan-
vaardde het parlement ook de Wet op de ondernemingsraden, waaraan sinds
1945 op verschillende niveaus was gewerkt. Met als uitgangspunt deze wet,
wordt in hoofdstuk 6 nagegaan hoe de visie en het beleid van het cnv ten aan-
zien vanmedezeggenschap in de particuliere onderneming zich op langere ter-
mijn hadden ontwikkeld en welk aandeel het cnv had bij het tot stand komen
van deze wet. Omdat vanuit het perspectief van de medezeggenschap in de
particuliere onderneming hier en daar dieper wordt ingegaan op elders aan-
geroerde vooroorlogse discussies over gezags- en eigendomskwesties, laat dit
hoofdstuk zich ook goed lezen na de hoofdstukken 1 en 2.

Het onderzoek naar de problematiek van bedrijfsorganisatie en medezeggen-
schap leidde tot spinn-offs, alle over de christelijk-sociale beweging, maar
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sommigewel buiten de directe sfeer van het cnv. De biografieën vanH.Ame-
link en M. Ruppert, de twee belangrijkste ‘denkers’ van het cnv over mede-
zeggenschap en bedrijfsorganisatie zijn voorbeelden van de eerste categorie;
enkele artikelen over het Convent van Christelijk-Sociale Organisaties, de
monografie over de lutherse mannenbond en de bundel Geloof in eigen zaak
met biografieën van protestantse ondernemers uit de negentiende en twintig-
ste eeuw van de tweede.

Drie van de andere publicaties waarin het cnv centraal staat zijn in deze
bundel opgenomen. Het zwaartepunt bij de gekozen stukken ligt eveneens
bij de eerste halve eeuw van het bestaan van het cnv. Ten eerste, als hoofd-
stuk 7, een herschreven versie van een artikel over het vraagstuk van de ge-
compliceerde partijpolitieke positie en invloed van het cnv in het interbel-
lum. Aan de oorspronkelijke inhoud is een epiloog toegevoegd over de
naoorlogse periode tot 1959, toen in de landelijke politiek door het einde van
de rooms-rode samenwerking een tijdperk werd afgesloten en de overstap
van cnv-voorzitter Ruppert naar de Raad van State eveneens de afsluiting van
een episode markeerde.

De laatste twee hoofdstukken illustreren de ambities van het cnv om een
brede belangen-, service- en emancipatieorganisatie te zijn in binnen- en bui-
tenland. Hoofdstuk 8 bevat een verhandeling over de activiteiten op het ter-
rein van banken en beleggingen sinds de jaren twintig. Hoofdstuk 9 draagt
als titel ‘Wat kijken die Hollanders hier toch wild uit hun ogen’ en gaat over
de pogingen om in de jaren vijftig de protestants-christelijke vakbeweging
naar andere landen en werelddelen te exporteren.

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van literatuur, gedrukte bronnen, ar-
chivalia en interviews. Van de vakcentrale cnv zelf is uit de onderzoeksperi-
ode weinig primair bronnenmateriaal bewaard gebleven. Het vooroorlogse
archief is tijdens de Tweede Wereldoorlog door toedoen van de Duitse be-
zetter nagenoeg volledig verdwenen, naar verluidt in het IJsselmeer, tijdens
een transport oostwaarts. Eerder had (internationaal-)secretaris en geschied-
schrijver van het vakverbond H. Amelink kort na de capitulatie zelf al diver-
se ‘gevaarlijke’ nationale en internationale dossiers verbrand. Bovendien heeft
het cnv in de jaren zestig bij verhuizingen veel (semi-)statisch materiaal van
na 1945 laten vernietigen. Wat voor mijn onderzoek resteerde, waren enke-
le gevarieerde, kleinere dossiers die deels door personen (M. Ruppert, F.P.
Fuykschot en K. Kruithof) waren ingebracht en waarvan inmiddels de mees-
te aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (iisg) zijn over-
gedragen. Verder waren beschikbaar de vrijwel complete notulen en versla-
gen van de verschillende bestuursorganen, de gedrukte jaarverslagen en
processen-verbaal van conferenties en cursussen alsmede veel rapporten en
alle periodieken.

Gegeven de vraagstelling en het fragmentarische cnv-archief was raad-
pleging van de archieven en gedrukte bronnen van diverse flankerende in-

21



stanties en van personen noodzakelijk. Voor het onderzoek naar de pbo en
de medezeggenschap en de Tweede Wereldoorlog waren bovenal belang-
rijk de verzamelingen van de arp, het Convent van Christelijk-Sociale Or-
ganisaties, de Hooge Raad van Arbeid (onder andere de collectie van G.J.
Stapelkamp), de ministeries van Economische en Sociale Zaken, het nkv,
het nvv, de Stichting van de Arbeid, het Verbond van Protestants-Christe-
lijke Werkgevers, K. Groen, A.N. Molenaar, M. Ruppert, D.U. Stikker en
S. Stokman.

Voor het hoofdstuk over de partijpolitieke positie van het cnv is gebruik
gemaakt van de archieven van de arp, het cnv, M. Ruppert en de privé-col-
lectie van H. Amelink. Het hoofdstuk over het Noord-Amerikaanse avon-
tuur van het cnv stoelt hoofdzakelijk op de kleine, maar goed verzorgde ver-
zamelingen van de Christian Labour Association of Canada en de Christian
Trade Unions of Canada, van de Protestants-Christelijke Arbeiders Interna-
tionale en M. Ruppert. De bijdrage over het banken- en beleggingswerk is
voornamelijk gebaseerd op de archieven van het Beleggingsfonds voor Pro-
testants Nederland, de cene Bank, de Nederlandsche Middenstands Bank, de
Spaarbank voor Protestants Nederland, ubo en M. Ruppert.

De opgenomen artikelen bestrijken een ontstaansperiode van ruim twin-
tig jaar. Uitgangspunt bij de selectie en bewerkingwas dat ze de tand des tijds,
dat wil zeggen de toets van de kritiek en de later verschenen literatuur, goed
hebben doorstaan, zodat ze inhoudelijk zo veel mogelijk ongewijzigd kon-
den blijven en er alleen incidenteel bij evident nieuwe of andere inzichten aan-
passingen zouden plaatsvinden. In de annotatie wordt dat vermeld. Ter wil-
le van de leesbaarheid van het geheel zijn her en der tekstuele verbeteringen
aangebracht en waar mogelijk doublures beperkt. De annotatie is voor het
hele boek gestroomlijnd.

De titel van dit boek ‘Laat uw doel hervorming zijn’ is ontleend aan een lied
dat in 1926 werd opgenomen in een liederenbundel van het cnv. Het ver-
bondsbestuur rechtvaardigde de uitgave van het bundeltje met de constate-
ring dat het er in de eigen gelederen wel wat zelfbewuster mocht toegaan:
‘“Ons ideaal is ’t strijden waard!” Wij vormen een cultuurbeweging, die den
arbeidenden stand en heel ons volk wil opheffen en ten zegen wil zijn. Wel-
nu, daarvan willen we zingen.’57 De selectie is een aardige staalkaart van wat
men wilde zijn: een christelijke, nationale, niet-revolutionaire belangen- en
veranderingsbeweging van werknemers. Het boekje bevat psalmen en gezan-
gen, het Wilhelmus en ‘Alle man van Neêrlands stam’ en typisch antirevolu-
tionaire zangstukken als Da Costa’s vermaarde ‘Zij zullen het niet hebben’.
Ten slotte een keur aan vakbondsliederen.58 Voorop ‘De Vrijheidsvaan’ van
het cnv zelf met de versregels:

Bestreden al wat d’arbeid knecht
Met God en ’t Vakverbond.
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En verder onder meer het lange strijdlied van de Nederlandsche Christelijke
Bouwarbeidersbond met onder andere de strofe:

Komt, en laat vereend ons streven
Naar een Christen-Maatschappij
Dan wordt van ons erv’ verdreven
Mammons wreede heerschappij.

Hoe de kwade geldgod moest worden verjaagd, wisten de christelijke bouw-
arbeiders eveneens. Niet door onderkruipen en inlikken bij de werkgevers
(‘het geel der huich’larij’) of langs het revolutiepad (‘het rood der Marian-
nen’). Ze zongen:

Ons een wekroep, klaar en rein (…):
Laat uw doel hervorming zijn!
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Hoofdstuk 1

‘Rijken en armen ontmoeten elkander’?
De protestantse organisaties van werkgevers en

werknemers, 1876-1940*

Inleiding

‘Bankwerkgever beïnvloedt toekomst vakcentrale cnv.’ Onder deze kop
‘onthulde’ ochtendbladTrouw begin september 1986 dat Rabobank-topman
H.H.F. Wijffels als bestuurder van het Nederlands Christelijk Werkgevers-
verbond deel had uitgemaakt van een werkgroep die over het toekomstig be-
leid van het cnv moest adviseren.1 Om commentaar gevraagd, spraken zowel
Wijffels als scheidend cnv-voorzitter H. van der Meulen hun verwondering
uit over de verbaasde ondertoon bij deTrouw-verslaggever en bij de verdeel-
de reacties die het bekend worden van Wijffels’ rol had opgeroepen.2 De gang
van zaken paste immers geheel bij de traditie van het sociale denken van de
christelijk-sociale beweging, dat harmonie van werkgevers- en werknemers-
belangen veronderstelt?

Het begrip ‘christelijk-sociale beweging’ heeft in protestants spraakge-
bruik een dubbele betekenis. Behalve als verzamelaanduiding voor de pro-
testantse belangen- en/of bezinningsorganisaties van arbeiders, boeren, mid-
denstanders en industriëlen was en is het voor velen tevens de beknoptste
verwoording van een ideologisch concept: één beweging van ondernemers en
werknemers. En de praktijk zou hieraan beantwoorden. ‘Zij is – hoe won-
derlijk de wegen vaak waren – geen “klassebeweging”, hetzij van werkgevers,
hetzij van werknemers geworden. De eenheid en gelijkheid van alle mensen
voor God en dus ook in het maatschappelijk leven heeft zij gehandhaafd’, al-
dus bijvoorbeeld R. Hagoort in zijn standaardwerk De christelijk-sociale
beweging.3

De vraag die in dit hoofdstuk centraal staat is: hoe harmonisch was de re-
latie tussen de verschillende protestantse sociaal-economische (belangen)or-
ganisaties op centraal niveau in de periode van circa 1875 tot 1940 en hoe
‘wonderlijk’ waren de wegen? De aandacht gaat daarbij uit naar het organi-
satiepatroon, en naar de ideologie en de onderlinge discussies over de vraag
hoe de maatschappelijke ontwikkeling dienovereenkomstig beïnvloed moest
worden.
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1. Werknemers en ondernemers samen

De geschiedenis van de belangrijkste protestantse of algemeen christelijke
(interconfessionele) sociaal-economische organisaties valt terug te voeren op
het algemeen-protestantse Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium,
dat in 1876 werd opgericht. Verscheidene initiatiefnemers achter Patrimoni-
um waren voordien lid geweest van het in 1871 gevormde Algemeen Neder-
landsch Werkliedenverbond (anwv). De aanleiding om het anwv te verlaten
was gelegen in de onderwijskwestie. Het was voor diverse orthodox-protes-
tantse leden onverteerbaar dat het kerstcongres van het anwv zich in 1875 in
meerderheid uitsprak voor neutraal openbaar onderwijs.

Geschiedschrijvers uit eigen kring – Hagoort en M. Ruppert zijn daarvan
voorbeelden – wijzen er echter op dat de diepere oorzaken waren ‘de verwer-
ping der Christelijke beginselen en de aanvaarding van de klassenstrijd’ door
een meerderheid in het anwv.4 Als kanttekening bij dit oordeel van die eigen
historieschrijversmagopgemerktwordendathetanwvwat levensbeschouwing
betreft van meet af aan een neutrale, pluriforme organisatie was met als leden
een breed scala van christenen en niet-christenen. De grondtoon van het anwv
wasburgerlijk-progressief. Inplaats van revolutie enklassenstrijd als normpro-
pageerde het hervormingen langs wettige weg en samenwerking van werkge-
vers enwerknemers.De klassenstrijd als feitelijkheidwerd evenwel onderkend
en men accepteerde het stakingswapen als laatste redmiddel. De consequentie
van deze inzichten was de organisatie van arbeiders op basis van klasse.5

Voor de orthodox-protestantse oprichters van Patrimonium – de metse-
laar-voorman K. Kater en zijn patriarchale werkgever W. Hovy verdienen
speciale vermelding – was levensbeschouwelijke neutraliteit en samenwer-
king op basis van klassengewijze organisatie uiteindelijk onbevredigend. Zij
wilden een positief-christelijke en harmonische vereniging van arbeiders en
werkgevers. Een fundamentele belangentegenstelling werd ontkend. Veel-
zeggend is het aan de Spreuken ontleende motto dat zij voor hun gemengde
werkgevers-werknemersvereniging kozen: ‘Rijken en armen ontmoeten el-
kander, de heere heeft hen beiden gemaakt.’

Zonder twijfel was de oprichting van Patrimonium een reactie op de in-
grijpende veranderingen die zich in de tweede helft van de negentiende eeuw
begonnen te voltrekken. Nederland ontwikkelde zich in steeds sneller tem-
po van een kleinschalige ambachtelijk-agrarische standenmaatschappij in de
richting van een open, moderne industriële samenlevingmet totaal nieuwe ar-
beidsverhoudingen. De opkomende sociale beweging was daar ook een as-
pect van. Het Patrimoniummodel evenwel moet gezien worden als een ar-
chaïsche reactie op de nieuwe ontwikkelingen. Het referentiekader van de
initiatiefnemers was de oude kleinschalige ambachtelijk-agrarische standen-
samenleving waar nog patriarchale verhoudingen mogelijk waren. Hun
denk- en leefwereld was die van de ‘kleine luyden’, de orthodox-calvinisti-
sche bevolkingsgroep achter theoloog en politicus dr. A. Kuyper. Onder
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diens leiding gingen zij zich in het laatste kwart van de negentiende eeuw op
tal van terreinen organiseren, onder meer in de in 1879 officieel opgerichte
Antirevolutionaire Partij.

Over de vraagwatKater enHovy en hun vriendenmet hun organisatie con-
creet beoogden, bestond in de eerste vijftien jaar niet veel duidelijkheid. Een
sociaal-economische belangenorganisatie was dit Patrimonium bepaald niet.
Oordelend over de activiteiten in deze periode, concludeert de historicus B.
Kruithof: ‘De bijeenkomsten van de plaatselijke afdelingen van Patrimonium
hadden meer het karakter van kerkeraadsvergaderingen waar men aan onder-
linge stichting deed en niet aan sociale studie.’6 De samenstelling van het ver-
bond en de vrees voor onderlinge tweedracht stonden sociaal-politieke bezin-
ning en vak-actie in de weg. Staken was uit den boze. De algemene doeleinden
die allen probleemloos konden onderschrijvenwaren in negatieve zin afwijzing
van het socialisme en, zij het minder geprononceerd, ook van het liberalisme,
en positief vooral herkerstening van de Nederlandse samenleving.

Aan het einde van de jaren tachtig veranderde dit. Met name Friese afde-
lingen, die door de grote agrarische depressie van de jaren zeventig en tachtig
geradicaliseerdwaren, eisten een sociaal program.Bovendienwas er sprake van
een ontluikend klassenbewustzijn, dat zich onder meer uitte in toenemende
kritiek op de achterstelling van arbeiders bij de kandidaatstelling voor de volks-
vertegenwoordiging door deAntirevolutionaire Partij. Implicietwerd daarmee
kritiek geleverd op de politieke koers van de partij. Om Patrimonium ideolo-
gisch en politiek in het gareel te houden, stelde de antirevolutionaire leider
Abraham Kuyper daarom voor een sociaal studiecongres te organiseren. Het
belangwekkende Christelijk Sociaal Congres (1891) was het resultaat.

Enerzijds was dit congres een groot succes voor Patrimonium. Op onge-
kende wijze werd het sociale vraagstuk in volle omvang onder de aandacht
van het protestantse volksdeel gebracht. Dat resulteerde weliswaar niet in het
door Patrimonium verlangde sociaal program, maar het congres werd een
startpunt en inspiratiebron voor bezinning op uiteenlopende maatschappe-
lijke vraagstukken. Anderzijds legde het de bijl aan de wortel van het
Patrimonium-model. Niet alleen aanvaardde het congres principieel het
stakingsrecht voor niet-politieke doeleinden en als ultimum remedium, ook
legde het theoretisch de basis voor gescheiden belangenorganisatie.7 De op-
richting van de Vereeniging vanNederlandsche Patroons Boaz (1892) was het
directe gevolg. Sinds 1892 kunnen dan ook twee organisatielijnenworden on-
derscheiden: een werkgevers- en een werknemerslijn.

2. Werknemers apart

In het algemeen mag worden gezegd, dat het ontstaan van Boaz de ont-
wikkeling van de protestantse arbeidersbeweging heeft gestimuleerd. Formeel
bleef Patrimonium weliswaar zijn ‘interklassen’-opzet behouden. Intel-
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lectuelen behielden bovendien invloed als buitengewone leden en adviseurs.
Ds. A.S. Talma, bijgenaamd de ‘Leeuw van Patrimonium’, is daarvan het spre-
kende bewijs. Deze sociaal bewogen predikant van hervormde huize oefende
als adviseur en als redacteur van het blad Patrimonium grote invloed uit op de
koers die de werkliedenvereniging na 1891 insloeg. Hij liet zich daarbij onder
meer inspireren doorwat deBritse christen-socialist F.D.Maurice te berde had
gebracht over organisatie en selfhelp als middel tot verheffing en emancipatie
van de arbeiders. Aan de christelijk-sociale beweging in Duitsland ontleende
hij de opvatting dat de overheid daarvoor de voorwaarden moest creëren.8

Omgekeerd bleven Patrimonium-voormannen nog geruime tijd opvallend
actief in Boaz.Kater kon jaren achtereen tijdens algemene vergaderingen van
Boaz met succes ontwerpbesluiten amenderen. P. van Vliet was vaste mede-
werker van het maandblad Boaz. En J. Huizinga, de latere voorzitter van het
Christelijk Arbeidssecretariaat (cas), de eerste protestants-christelijke vak-
centrale in Nederland, maakte in 1896 nog deel uit van de kascommissie van
de patroonsvereniging. Maar door het ontstaan van Boaz kon Patrimonium
zich dynamischer als werknemersorganisatie met een emancipatorische taak
gaan profileren. Voor brede belangenbehartiging was meer ruimte ontstaan.
Dit uitte zich in grotere activiteit op het terrein van vorming, woningbouw,
vakopleiding en fondsvorming. Ook roerde het verbond zich ten gunste van
sociale wetgeving en uitbreiding van het mannenkiesrecht. Bovendien ging
Patrimonium vanaf 1897 de sociale opvattingen toetsen van de antirevoluti-
onaire kandidaten voor de Tweede Kamer.

De meest kenmerkende verschuiving deed zich echter voor in de sfeer van
de directe materiële belangenbehartiging: de opkomst van de christelijke ar-
beidersvakbeweging.De principiële erkenning van het recht van vakvereniging
en staking door het congres van 1891, de voortgaande structurele verande-
ringen in productiemethoden en arbeidsverhoudingen en de ‘verindustriali-
sering’ van de achterban, de groei van de socialistische vakbeweging, en het
aantreden van een dynamischer en moderner denkende generatie onder lei-
ding van Talma stimuleerden deze ontwikkeling.

Dat nam niet weg dat er ook nog uiteenlopende weerstanden en theore-
tische problemen overwonnen moesten worden. Zo maakten enerverende
theologisch-sociologische polemieken aan het begin van de twintigste eeuw
over het al dan niet sacrale karakter van het werkgeversgezag (dr. H. Bavinck
en ds. B.Wielenga versus Talma) en over de (on-)toelaatbaarheid van geschei-
den belangen- en strijdorganisatie (ds. J.C. Sikkel versus Talma) duidelijk dat
staking, klassengewijze vakvereniging en medezeggenschap en onderhande-
lingsbevoegdheid van vakbondsvertegenwoordigers nog bepaald niet alge-
meen geaccepteerd waren in orthodox-protestantse kring.9 Hier en daar zou
dat ook lang zo blijven.10

De christelijke vakbeweging was Talma dankbaar voor zijn fundamente-
le bestrijding van het op de moderne tijd van toepassing verklaren van bijbel-
se vermaningen als het ‘Gij dienstknechten, zijt in alles gehoorzaam Uwen
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heeren naar het vleesch’ uit Collossenzen 3:22. In zijn boekjeDe vrijheid van
den arbeidenden stand (1902) betoogde Talma dat deze uitspraak van de
apostel Paulus gericht was tot slaven en dat in de twintigste eeuw geen spra-
ke meer was van persoonlijke dienstbaarheid en absolute gehoorzaamheid
van de arbeider aan de werkgever. De vrije arbeider en zijn werkgever gin-
gen wederzijds een overeenkomst aan en de gezagsverhouding die daardoor
ontstond had een functioneel karakter. Om misverstanden te vermijden, ge-
bruikte Talma liever het woord leiding dan het beladen begrip gezag: ‘De on-
dergeschiktheid, waarin hij [de arbeider] zich bevindt bij zijn arbeid, is het
noodwendig gevolg van het feit, dat hij met anderen samenwerkt, een samen-
werking, die alleen door leiding vruchtbaar wordt.’11

Daarnaast werd langdurig getwist over de kwestie of afzonderlijke christe-
lijke vakbeweging wel gewenst was. Niemand minder dan Abraham Kuyper,
maar ook christelijk-historische voormannen als jhr. mr. A.F. de Savornin
Lohman en dr. J.R. Slotemaker de Bruïne prefereerden neutrale machtsver-
eniging naar Brits model, náást de levenbeschouwelijke bezinningsorganisa-
tie.12 ‘Deze houding heeft ons veel ellende bezorgd’, herinnerde vakbondsman
van het eerste uur J. Huizinga zich vele jaren later.13 Pas na de spoorwegsta-
king van 1903 en de oprichting in 1906 van het socialistische vakverbond nvv
schaarde Kuyper zich voor wat betreft de arbeiders achter de gedachte van
vakorganisatie ‘onder eigen banier’.14 In hervormde chu-kring bleef altijd re-
serve bestaan ten aanzien van eigen christelijke middenveldorganisaties.

Nietminder omstredenwas de vraag of de niet-neutrale vakorganisatie ker-
kelijk-georiënteerd, algemeen-protestants dan wel ‘interconfessioneel’ (alge-
meen-christelijk) diende te zijn. Binnen het door gereformeerden gedomi-
neerde Patrimonium en ook binnen de na de Doleantie ontstane hervormde
Christelijk Nationale Werkmansbond (cnwb) (1896) waren veel aanhangers
van de eerste variant. Binnen de minuscule Christelijke Werkliedenvereeni-
ging Maarten Luther was dit eveneens het geval. Aanvankelijk had deze rich-
ting de overhand. Zo was de in 1900 opgerichte christelijke vakcentrale, het
Christelijk Arbeidssecretariaat, te beschouwen als een filiaal van Patrimoni-
um. Het gereformeerde imago van Patrimonium had zijn weerslag op de vak-
afdelingen en het cas en beperkte de werfkracht onder andere gezindten. Een
reorganisatie in 1905, waardoor het cas op eigen benen kwam staan, beant-
woordde niet aan de verwachtingen.

Bij de voorstanders van een krachtige vakbeweging overheerste evenwel
een voorkeur voor het model van zelfstandige interconfessionele verenigin-
gen, zoals dat sedert 1896 in het sterk geïndustrialiseerde Twente met succes
werd beproefd in de machtige textielarbeidersbond Unitas. Ondanks verzet
van verzuilingskrachten uit het protestantse en katholieke kamp kozen de
oprichters van het Christelijk Nationaal Vakverbond in 1909 voor dezelfde
interconfessionele structuur. In 1912 kwam daaraan evenwel abrupt een ein-
de toen het rooms-katholieke episcopaat na een reeks van vergeefse tegen-
maatregelen het lidmaatschap op straffe van excommunicatie verbood. Het

28



gevolg was dat het cnv de facto een algemeen-protestantse vakorganisatie
werd, waarmee de verzuiling van de Nederlandse vakbeweging een feit was.15

Over de verdere organisatiegeschiedenis van de protestantse arbeiders-
beweging kan met een paar opmerkingen worden volstaan. Het cnv ontwik-
kelde zich allengs tot de belangrijkste protestantse werknemersorganisatie.
Evenals de katholieke en socialistische vakcentrales maakte het tijdens de
Eerste Wereldoorlog een snelle groei door. Dit hield verband met het feit dat
de vakbeweging in toenemende mate werd ingeschakeld bij de voorbereiding
en uitvoering van het sociaal-economisch beleid. Deze maatschappelijke in-
tegratie of ‘ingroei’ werd na de oorlog voortgezet en geïnstitutionaliseerd in
deelname in onder meer de Hooge Raad van Arbeid, een voorloper van de
Sociaal-Economische Raad.

Het ledental van de andere protestantse werkliedenverenigingen daaren-
tegen stagneerde. Ze werden overvleugeld door het cnv, waarmee ze na een
moeizaam begin lokaal wel gingen samenwerken in Christelijke Besturen-
bonden en nationaal in de Commissie voor Samenwerking. Deze commissie
was onder meer verantwoordelijk voor de periodieke christelijk-sociale cur-
sussen en coördineerde allerlei internationale activiteiten. Van haar ging het
initiatief uit voor de oprichting in 1928 van de Protestants-Christelijke Arbei-
ders Internationale.16

Ondanks territorium- en competentieconflicten, onder meer over de po-
sitie van de Christelijke Besturenbonden, was de verstandhouding in het in-
terbellum tussen cnv en Patrimonium over het algemeen goed. Dubbellid-
maatschap van leden en bestuurders was een normaal verschijnsel. De
verhoudingmet de cnwb wasminder hartelijk. Een rol daarbij heeft gespeeld,
dat in kringen van de cnwb hier en daar met vakbondjes werd geëxperimen-
teerd, wat in 1939 zelfs leidde tot de oprichting van de Christelijk Nationa-
le Vakcentrale (cnvc).17 Andere splinters en afsplitsingen van het cnv, zoals
het door dissidente Patrimoniumleden gevormde Ons Beginsel Getrouw
(1919) en het Oud-Katholiek Vakverbond (1935) verdienen slechts vermel-
ding als curiositeit.

3. Ondernemers apart

Bij Boaz heeft eenzelfde tendens naar behartiging van specifiek materiële
werkgeversbelangen zich eigenlijk niet voorgedaan. De hoofdkenmerken van
deze patroonsverenigingwaren bezinning enwelwillend paternalisme binnen
een te handhaven standensamenleving. Als de ‘natuurlijke patroons of
beschermheeren’ moesten de werkgevers waken over de maatschappelijke en
zedelijke welstand van hun ‘onderhoorigen’, zo werd in de eerste statuten
vastgelegd.18 En net als bij het ‘oude’ Patrimonium kregen de zedelijke aspec-
ten prioriteit. ‘Godsvrucht in het bedrijf, – ziedaar dan in het kort gezegd wat
de Patroonsvereeniging bevorderen wil, en als gevolg waarvan ze op den ze-
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gen des Heeren durft hopen’, aldus het ‘Open Schrijven’ waarmee Boaz zich
in februari 1892 presenteerde.19

Hetzelfde stuk wijdde ook wel enkele passages aan de behartiging van spe-
cifieke werkgeversbelangen. In de praktijk kwam hier echter niets van te-
recht. Discussies over statutenwijzigingen, waardoor het belangenelement
wat meer naar voren kon worden geschoven, brachten daarin weinig veran-
dering. In 1903 werd in de doelomschrijving wel opgenomen de bevordering
van de christelijke beginselen en de bestrijding van de revolutie, maar bij het
woord ‘belangen’ was na rijp beraad toch maar het adjectief ‘stoffelijke’ ge-
schrapt, ‘om niet de schijn te beloopen, dat het doel der Vereeniging minder
geestelijk zoude zijn’.20 Een belangrijke oorzaak was dat zowel boeren, mid-
denstanders als industriëlen lid kondenworden. En deze groepen hadden uit-
eenlopende interesses. Het gevolg was dat Boaz het karakter kreeg van een
periodiek vergaderende sociale debatingclub voor protestantse boeren en
kleinere burgerheren. Kwantitatief noch kwalitatief had ze veel om het lijf.
Telde Boaz in 1895 nog 2.814 leden, in 1902 was het aantal alweer gedaald tot
1.123, om nadien rond de 1.000 te blijven schommelen.21

Hoewel dit structurele probleem van meet af aan onderkend werd – al in
september 1893 had de algemene vergadering zich gebogen over een voorstel
om de vereniging te splitsen – duurde het tot 1917 voordat serieuze pogin-
gen werden ondernomen om de anemische vereniging door reorganisatie
nieuw leven in te blazen. Stimulans was de toenemende bemoeienis van de
overheid met het bedrijfsleven – een direct gevolg van de oorlogsomstandig-
heden. Onder leiding van de nieuwe voorzitter H. Colijn, die directeur was
van de Bataafsche Petroleum Maatschappij, werd Boaz omgevormd tot een
federatie van drie zelfstandige verenigingen. Opgericht werden in 1918 de
Nederlandsche Christelijke Boeren en Tuindersbond (cbtb), de Vereeniging
van den Christelijken Handeldrijvenden en Industrieelen Middenstand
(vchim), en de Christelijke Werkgeversvereeniging (cwv).

In wezen veranderde er door deze reorganisatie echter weinig.Na een kor-
te opleving ebde het elan weer weg. De druk door de overheid nam na 1918
ook weer af. De cbtb, die als gevolg van de ontevredenheid onder de agra-
riërs over de toegenomen overheidsinmenging tijdens de Eerste Wereldoor-
log aanvankelijk een forse toeloop kende, kreeg spoedig met een terugslag te
maken. De cwv zag zich in 1923 door geldgebrek gedwongen de uitgave van
haar amper drie jaar oude blad De Christen-Patroon te staken en te vervan-
gen door een gestencild mededelingenblad, een maatregel die de cbtb in 1929
slechts met moeite voor Ons Platteland wist af te wenden. Begin jaren der-
tig was de nood bij de cwv zo hoog gestegen dat ze uit pure armoede haar in-
trek moest nemen in de Haagse arp-burelen. De al even armlastige christe-
lijke middenstanders voegden zich daar weldra bij hen. De achterdocht die
deze concentratie van macht bij het cnv opriep, nam men maar voor lief. Het
federatieve verband van de drie protestantse ondernemersorganisaties bleef
bovendien een lege huls, die in 1932, toen de termijn waarvoor koninklijke
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goedkeuring was verleend was verstreken, zonder enig ceremonieel werd op-
geheven. ‘Geen traan behoeft over haar heengaan te worden gestort’, was het
sobere commentaar van De Standaard.22

Bij de middenstanders duurde het tot 1927 voordat door enkele her en der
opgerichte kleine bonden van schilders, schoenmakers en melkslijters de
Christelijke Patroons- enMiddenstands Beroepscentrale werd gesticht.Maar
ofschoon een jaar later enkele bestuurders van deze centrale à titre personnel
in het bestuur van de vchim zitting mochten nemen, bleef haar invloed en
betekenis minimaal. Pas bij een ingrijpende reorganisatie in 1935, waarbij de
vchim werd omgedoopt in de Christelijke Middenstandsbond (cmb), kregen
de vakorganisaties een volwaardige positie. Ongeveer tezelfdertijd (1936)
werd de Christelijke Werkgeversvereeniging na een lange richtingenstrijd
omgevormd tot het Verbond van Protestants-ChristelijkeWerkgevers (vpcw),
dat net als de cmb aan vakverenigingen een erkende plaats bood. Het effect
van beide reorganisaties was een verschuiving naar meer concrete belangen-
behartiging, wat een voorzichtige groei van de tot dusver minimaal gebleven
ledentallen tot gevolg had. Alleen bij de cbtb had zich – na twaalf jaren van
stagnatie – onder invloed van de voor boeren vroeg en diep voelbare econo-
mische en politieke crisisverschijnselen reeds sedert 1930 een aanzienlijke
groei voorgedaan van 3.874 tot 18.764 leden in 1939.

Hoe kan de zwakte van eerst Boaz en later van de vchim en de cwv, en de
late groei van de cbtb verklaard worden? Waarom had de reorganisatie van
1917 zo weinig effect? En hoe kwam het dat de gedachte van eigen belangen-
organisaties bij de ondernemers slechts moeizaam ingang vond en zij niet het
voorbeeld van de katholieke ondernemers met hun dubbelstructuur van
eigen stands- en vakorganisaties volgden?

Een belangrijke verklaring is dat de organisaties weinig te bieden hadden
voor de primaire, materiële belangenbehartiging van de (potentiële) leden.
Voor velen was het lidmaatschap vermoedelijk niet meer dan een sociale ver-
plichting. ‘Onverschillig zijn ze voor den bloei onzer Vereeniging, omdat ze
onverschillig zijn voor heel het sociale leven; omdat ze geheel opgaan in het
materiëele van hun eigen bedrijf’, zo verklaarde redacteur P. Wielinga in het
maandblad Boaz in 1914 de geringe interesse en betrokkenheid.23 Het gevolg
was een vicieuze cirkel van geringe aantrekkingskracht, weinig leden, grote
financiële problemen, onvoldoende communicatiemogelijkheden en een be-
scheiden maatschappelijke invloed. ‘Ze hebben niets aan “Boaz”, doordat
“Boaz” niets aan hen heeft’, aldus Wielinga.24

De potentiële leden, maar ook de eigen aanhang en zelfs bestuurders ble-
ven zich uitstekend thuis voelen in de als praktisch en nuttig ervaren neutra-
le belangenorganisaties. cwv-voorzitter F.L. van der Bom bijvoorbeeld was
tegelijkertijd de eerste man van de neutrale bond van boekbinderspatroons.
De noodzaak tot splitsing van de werkgeversgroep ‘om der consciëntie wil’
bestond niet, was de teneur van een cwv-rapport uit 1929.25 Bovendien zou-
den de in de bezinningsorganisaties gesterkte ondernemers het christelijk-so-
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ciale zuurdesem in hun neutrale vakverenigingen zijn. Maar volgens sociaal-
economisch historicus W.J. Wieringa was het omgekeerde het geval. De klei-
ne christelijke ondernemersbeweging volgde demachtige neutraal-liberale be-
langenverenigingen, waarmee frequent werd overlegd in organen als de Kring
van Werkgeverscentralen. ‘Het lidmaatschap van neutrale vakorganisaties
deed vele leden meelopen met de liberalen; de vuurhaard van het liberale be-
ginsel bleek veel meer aantrekkingskracht te bezitten dan de beginselen, die
aan de eigen vereniging ten grondslag lagen’, aldusWieringa in 1958 in een ge-
denkboek over veertig jaar protestants-christelijke ondernemersorganisatie.26

Daar kwambij dat met betrekking tot de ondernemers de ‘zuilpressie’ lang
gering bleef. Typerend is dat Kuyper, toen hij na de oprichting van het nvv
zijn reserves ten aanzien van aparte christelijke vakverenigingen voor de ar-
beiders liet varen, aan zijn oproep tot ‘vakorganisatie onder eigen banier’ de
opmerking verbond dat dit ‘voorshands’ niet gold voor de ondernemers.27

Ondanks alle beweringen van het tegendeel was het ‘beschaafde’ liberalisme
kennelijk toch minder gevaarlijk dan het ‘rumoerige’ socialisme. De neutrale
werkgeversorganisaties waren geen door een antichristelijke geest verziekte
klassenstrijdverenigingen, was een veel gehoord argument.28

Met het voortschrijden van de verzuiling, crises in politiek en economie
en verdergaande verstrengeling van staat en maatschappij in het interbellum
groeide evenwel de druk, zowel van binnenuit als van buitenaf. De vurigste
pleitbezorgers van buiten kwamen uit de hoek van de protestantse arbeiders-
beweging, waartoe niet alleen cnv-secretaris H. Amelink, maar in deze da-
gen ook de sociaal bewogen jurist P.S. Gerbrandy gerekend mocht worden.29

In cnv-kring verwachtte men steun voor de eigen positie in het niet aflatende
debat over de noodzaak van gescheiden vakorganisatie, en bij de verdediging
van het eigen sociaal-economisch beleid. In het kader van de zich ontwikke-
lende overlegeconomie had men het idee vaak alleen te staan bij de verdedi-
ging van de protestantse kleuren. Geen wonder dat cnv-voorzitter A. Stapel-
kamp zeer verheugd was dat ook een invloedrijk man als vu-hoogleraar dr.
H. Dooyeweerd in 1936 resoluut de zijde koos van de voorstanders.30 In ver-
band met velerlei bedenkelijke politieke en maatschappelijke ontwikkelingen
drong Dooyeweerd aan op organisatie onder eigen banier ‘om in den onver-
zoenlijken kamp der militia Christi tegen de tijdelijke macht dezer wereld,
een levende getuigenis te geven van de uiteindelijke zegepraal van Zijn Ko-
ninkrijk’.31 Dooyeweerds optreden bezegelde de omslag in de cwv.

4. Relaties tussen de organisaties

Als bijzondere en min of meer incidentele vormen van samenwerking als de
contrarevolutionaire bundeling van krachten in 1918/1919 en de organisatie
van het Tweede Christelijk-Sociaal Congres (1919) buiten beschouwing blij-
ven, kan vastgesteld worden dat na 1892 gedurende vijfenveertig jaar geen
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geïnstitutionaliseerde samenwerking meer bestond tussen de centrales van
ondernemers en arbeiders. Ook de unieke lening die de christelijke landar-
beidersbond in 1922 aan de armlastige cbtb verstrekte, resulteerde niet in blij-
vend georganiseerd contact. Het cnv wilde wel, maar een vruchtbare basis
ontbrak omdat de protestantse werkgevers het sociaal-economische belan-
genwerk aan de neutrale ondernemersverenigingen overlieten en zich hoofd-
zakelijk tot bezinning beperkten. Jaar na jaar moest de samensteller van het
jaarverslag van het cnv in de paragraaf over de protestants-christelijke werk-
gevers met een toon van teleurstelling constateren dat ‘we ook in deze
verslagperiode weinig contact’ hadden.32

De omvormingen van cwv tot vpcw en vchim tot cmb waren nodig om tot
herstel van het structurele contact te komen. Nadat vpcw, cmb en cbtb op 2
februari 1937 eerst gedrieën een Comité van Samenwerking hadden gevormd,
werd het cnv geïnviteerd om deel te gaan nemen aan een Convent van Chris-
telijk-Sociale Organisaties. Het cnv, dat onderhands al was gepolst, reageer-
de positief, want men vond dat al veel te lang langs elkaar was heen geleefd:
‘Als patroons en arbeiders, die leven uit hetzelfde beginsel, die buigen voor ’t
Woord Gods, dat ons aller richtsnoer is, zullen wij principieel één geluid la-
ten hooren en samen onze verscheurde wereld den weg ter ontkooming kun-
nen wijzen.’33 Voorwaarden die het vakverbond stelde, waren een 6:6 pariteit
tussen ondernemers en werknemers, wisselend voorzitterschap en uitsluiting
van de overigewerkliedenverenigingen.34 Dat laatste om te accentueren dat het
primaat bij de belangenverenigingen was komen te liggen. Nadat deze eisen
waren ingewilligd, kon het Convent op 22 juni 1937 worden opgericht.

De betekenis van het Convent bleef voor de oorlog bescheiden. Meer dan
een contactorgaanwaar periodiek van gedachtenwerd gewisseldwas het niet.
Van onderhandelen was geen sprake, laat staan van besluitvorming. De sym-
bolische functie was wellicht de belangrijkste.

5. Bedrijfsorganisatie als alternatief

De geschetste ontwikkeling maakt duidelijk dat de protestanten niet ontkwa-
men aan de algemene tendens naar organisatorische differentiatie op belangen-
basis. Dit plaatste hen voor de cruciale ideologische identiteitsvraag hoe, met
erkenning van de verschillen in belangen, toch aan het onverminderd verkon-
digde christelijke organisch-solidaristische ideaal van sociale harmonie vorm
kon worden gegeven. De oplossing ging men hoofdzakelijk zoeken in vormen
van corporatieve ordening, ookwel aangeduid als (publiekrechtelijke) bedrijfs-
organisatie (pbo). Vooral in het interbellum kreeg het pbo-vraagstuk veel aan-
dacht. Alvorens daarop in te gaanmoetenwe enige aandacht geven aan een eer-
dere aanzet tot corporatieve maatschappij-ordening, de Kamers van Arbeid.

Reeds tijdens het Christelijk-Sociaal Congres van 1891 verbond inleider
A. Wiersinga, hoofdonderwijzer te Meppel, aan zijn pleidooi voor geschei-
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den (belangen)verenigingen van werkgevers en werknemers de voorwaarde
‘dat deze organisatie op saamwerking van beide aangelegd is, gelijk ze door
en voor elkaar bestaan’. Immers: ‘Juist door dat organisch verband kome hare
natuurlijke eenheid des te sterker uit!’35 Hij bepleitte daarom de vorming van
bipartite Kamers van Arbeid. In dat opzicht verschilde hij van Kuyper. Die
had begin 1889 in De Standaard de gedachte van Kamers van Arbeid gelan-
ceerd, als een soort pendanten van de Kamers van Koophandel en Fabrieken.
Ze moesten zijns inziens de vertegenwoordigers van de factor arbeid zijn en
alleen uit arbeiders bestaan. Tussen beide Kamers zou dan een geregeld over-
leg tot stand kunnen komen, onder meer voor het beslechten van geschillen.36

Het congres, dat uitgebreid over de relaties tussen werkgevers en werkne-
mers debatteerde, onderschreef de visie van Wiersinga, die ook door rappor-
teur jhr. mr. W.H. de Savornin Lohman werd uitgedragen. Tegen de zin van
Kuyper, die zich bleef verzetten tegen een gemengd orgaan, concludeerden
de aanwezigen dat Kamers van Arbeid ‘het beste middel [zijn] om aan den
bestaanden gedesorganiseerden toestand van den arbeid een einde te maken’
en dat het wenselijk was dat ín de Kamers ‘de belangen van patroons en ar-
beiders zich vrij, zelfstandig en gelijkelijk kunnen doen gelden’.37

Ten aanzien van de vraag of deze Kamers van Arbeid door de overheid in-
gesteld (het ‘van boven af model’) dan wel slechts erkend (het ‘van onderen op
model’) moestenworden, bestond geen eensgezindheid. Vooral Kater was uit-
drukkelijk voorstander van het eerste; anderen waren duidelijk terughouden-
der. Evenmin was men het eens over de kwestie of ze verordenende (publiek-
rechtelijke) bevoegdheden moesten krijgen. Rapporteur J.H. de Waal Malefijt
verdedigde dat, evenals Kater en Kuyper. De juristen jhr. mr. A.F. de Savor-
nin Lohman en mr. Th. Heemskerk bepaald niet. Volgens Lohman kwam de
staatsmacht dan via een achterdeur weer binnen.38 Ook Heemskerk sprak van
een ‘Staat in de Staat’ en hij kon toekenning van verordenende bevoegdheden
– het prerogatief van de staat – aanKamers vanArbeid niet rijmenmet het door
Kuyper verdedigde principe van de soevereiniteit in eigen kring.39

In 1880 hadKuyper dit beginsel in zijn rede ter inwijding van de VrijeUni-
versiteit voor het voetlicht gehaald, waarna het een kernelement werd in het
gereformeerd-antirevolutionaire denken over de relatie tussen staat en maat-
schappij. Kuyper betoogde dat de geschapen werkelijkheid uit een plurifor-
me veelheid van ongelijke verschijnselen en samenlevingsverbanden bestond,
alle met een eigen karakter, functie en levenswet, maar ten principale gelijk-
waardig en ten opzichte van elkaar soeverein in eigen sfeer. Dat gold voor bij-
voorbeeld het gezin, de school, de kerk en ook de staat. Soevereiniteit in eigen
kring eiste een vrije school, een vrije kerk en een vrije organisatie van het be-
drijfsleven en wierp een dam op tegen vermenging van sferen, taken en be-
voegdheden.

Door Kuyper waren de bezwaren van De Savornin Lohman en Heems-
kerk echter weggewuifd met de simpele opmerking: ‘Als de Staat die be-
voegdheid maar aan de Kamers van Arbeid geeft, dan is alles in orde.’ En om-
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dat vooralsnog niemand verder wilde gaan dan het aanbevelen van een wet-
telijk kader en een bescheiden taakomschrijving – inlichtingen verstrekken
aan de overheid en bemiddeling en arbitrage bij arbeidsconflicten – was een-
stemmigheid over de Kamers van Arbeid mogelijk gebleken. Dit compromis
werd een belangrijk richtsnoer in het verdere protestantse pbo-denken, maar
verdoezelde tegelijkertijd fundamentele kwesties, die in latere fasen nog tot
interpretatie- en meningsverschillen zouden leiden.

Patrimonium en Boaz waren warme voorstanders vanKamers vanArbeid.
Beide werkten al samen in vrijwillige verzoeningsraden, die her en der wa-
ren ontstaan. Verschil van mening ontstond echter over de vraag hoe de Ka-
mers van Arbeid samengesteld moesten worden. Patrimonium maakte zich
sterk voor ongescheiden en paritaire organen.40 Boaz daarentegenwilde in elk
geval twee afzonderlijke, wat invloed enwerkterrein betreft verschillende, af-
delingen binnen deKamers vanArbeid.Het verschil laat zich verklaren. Voor
de meer klassenbewust wordende werknemers kregen de Kamers van Arbeid
naast de harmoniserende functie steeds meer ook een structureel emancipa-
torische betekenis. Een ongescheiden bipartite samenstelling bood uitzicht
op reëlemedezeggenschap en -verantwoordelijkheid. Dewerkgevers voelden
hier weinig voor. Dat kwam in de jaren 1896-1897 duidelijk naar voren uit
hun kritiek op het wetsvoorstel voor Kamers van Arbeid dat in oktober 1895
door het liberale kabinet-Röell was ingediend. Het uitgangspunt van het ont-
werp, dat de gelijkwaardigheid tot uitdrukking moest komen in pariteit en
ongescheiden Kamers, werd in het novembernummer van het blad Boazmet
een beroep op de Bijbel verworpen, omdat ‘volgens de natuur der dingen de
patroon over den arbeider en de arbeider onder den patroon staat en dat in
de wederzijdsche rechten en verhoudingen dit onderscheid niet mag worden
uitgewischt …’. 41 Het nastreven van versmelting van beider sferen en het po-
gen de ‘arbeiders kortweg als gelijken en op voet van gelijkheid de zaken met
de patroons [te laten] bespreken’ druiste in tegen de scheppingsordinantiën
en was derhalve revolutionair.42

De ondernemers zagen in de Kamers van Arbeid bovenal een middel om
de overheid uit het sociaal-economisch leven te weren. Maar ze waren niet
van zins om Beëlzebub voor de duivel in te wisselen. Ze beriepen zich op het
door Kuyper uitgewerkte calvinistische principe van de zelfstandigheid en
nevenschikking van alle maatschappelijke levenssferen, de ‘soevereiniteit in
eigen kring’. De ondernemers interpreteerden dit in de eerste plaats als soe-
vereiniteit in eigen kring van de ondernemers. Veel verschil met de liberale
werkgevers, die ‘zelfregulering als alternatief voor overheidsinterventie’ na-
streefden, was er eigenlijk niet.43

De geschiedenis van de Kamers van Arbeid, die in 1897 wettelijk werden
geregeld, hoeft hier niet te worden behandeld.44 Door hun zeer beperkte,
hoofdzakelijk adviserend-bemiddelende bevoegdheden, hun regionale opzet,
de verkiezing van leden buiten de organisaties van werkgevers en werkne-
mers om en de vrijwillige basis bleven ze, wat Kuyper later kernachtig noem-
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de, ‘een dood paard aan een boom gebonden’.45 Van hun hoofdtaak, het voor-
komen of beëindigen van arbeidsconflicten, kwam heel weinig terecht. Per 1
januari 1923 werden ze ontbonden om plaats te maken voor het instituut van
Rijksbemiddelaars.

Nadat de Wet op de Kamers van Arbeid was aangenomen, bleef het in de
protestantse sociale organisaties lange tijd tamelijk stil rond het vraagstuk van
de structurele regeling van de verhoudingen tussen werkgevers en werkne-
mers. In de eerder genoemde polemiek tussen Sikkel en Talma in de jaren
1903-1905 speelde de bedrijfsorganisatiegedachte wel een rol. Consequent re-
denerend vanuit een organisch mens- en maatschappijbeeld en de gedachte
van de soevereiniteit in eigen kring, kwam Sikkel tot de conclusie dat de on-
derneming bij uitstek een in eigen kring soevereine, organische eenheid was
en dat alleen zij de basis kon zijn voor de organisatie van het bedrijfsleven.
Die organisatie kon wat medezeggenschap en dergelijke aanging zeer ver
gaan, mits ze maar vrijwillig en privaatrechtelijk van aard bleef en ten prin-
cipale het gezag van de ondernemer onaangetast liet.46 Maar omdat de discus-
sie zich toespitste op de kwestie van de toelaatbaarheid van zelfstandige vak-
organisaties raakte dit punt buiten beeld.

Ook de Radenwet van minister Talma (1912) kreeg niet veel aandacht. Een
enquête onder de leden van Boaz wees uit dat er weinig bezwaar was tegen
ongescheiden paritaire Raden van Arbeid, mits hun taak beperkt bleef tot so-
ciale verzekeringen. De gedachte van Talma om de Raden ook te bestemmen
voor veel ruimere bedrijfsorganisatie wezen de ondernemers evenwel als ‘on-
zuivere vermenging’ af.47 Herhaald werd dat voor dergelijke meeromvatten-
de bedrijfsorganisatie lichamen met afzonderlijke secties van arbeiders en
werkgevers vereist waren.

Het cnv liet zich niet uit over deze kant van Talma’s wetgeving. De mate-
riële aspecten van diens wetten hadden prioriteit. Daar kwam bij dat de lei-
ding van het vakverbond zich in deze tijd zo min mogelijk wenste in te laten
met maatschappijhervorming. Ze trachtte zich daarmee te onderscheiden van
de socialistische en syndicalistische tegenhangers, die ingrijpende politieke en
maatschappelijke veranderingen eisten. ‘De vakbeweging heeft tot taak, in het
raam der tegenwoordigemaatschappij, dien arbeidersstand te verheffen’, ver-
klaarde cnv-voorzitter H. Diemer in 1910 tijdens de eerste studieconferen-
tie van zijn vakverbond.48 Twee jaar later herhaalde hij: ‘De Christelijke [vak-
beweging] stelt zich niet ten doel een ander soort samenleving te verkrijgen.
Dat ligt niet op haar weg.’49

6. De jaren twintig

Rond 1918 kwamdemaatschappelijke discussie over herstructurering van het
bedrijfsleven en de arbeidsverhoudingen in een stroomversnelling. De ach-
tergronden waren complex: de snelle groei, organisatorische stabilisering en
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maatschappelijke acceptatie en ‘ingroei’ van de arbeidersvakbeweging tijdens
en onmiddellijk na de Eerste Wereldoorlog, de toenemende overheidsinmen-
ging in het sociaal-economisch leven, de benoeming op een nieuw Departe-
ment van Arbeid van de katholieke ‘corporatist’ prof. mr. P.J.M. Aalberse,
de met dit alles samenhangende ontwikkeling van belangenorganisaties van
werkgevers, en niet in het minst de internationale en nationale politieke on-
rust rond het einde van de oorlog. Na 1920 sloeg de ‘sociale stemming’ om
en kreeg de reactie de overhand.50 Desondanks behield de discussie over
structuurhervormingen in het interbellum een omvang ‘die de buitenstaan-
der zich haast niet kan voorstellen’, aldus de latere Amerikaanse waarnemer
John P. Windmuller.51

In het socialistische kamp klonk vanaf 1918 de roep om socialisatie. Ook
gingen het nvv en de verwante Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (sdap)
zich sterk maken voor ondernemingsraden. De katholieken gingen qua prak-
tische toepassing aanmerkelijk verder. In april 1919 begonnen katholieke
werkgevers en werknemers hals over kop een grootscheeps maar binnen en-
kele jaren al weer jammerlijk mislukt, corporatief experiment: het rk Be-
drijfsradenstelsel.52 Ook de regering droeg het hare bij met de instelling in
1919 van de tripartite Hooge Raad van Arbeid.

In protestantse kring overheerste, wat men zelf bij voorkeur noemde, de
‘nuchterheid’.53 Van de politieke partijen, waar een consolidatiegeest de ‘ar-
chitectonische kritiek’ à la Kuyper en Talma naar de achtergrond begon te
dringen, ging weinig uit. Wel werd er gestudeerd, onder meer tijdens het
tweede Christelijk Sociaal Congres van maart 1919. De crème de la crème van
protestants Nederland boog zich hier over onderwerpen die varieerden van
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vrouwen in het publieke leven tot gezinsloon, en van winstdeling tot herin-
richting van de maatschappij. Voor dat laatste thema waren J.R. Slotemaker
de Bruïne en H. Diemer als inleiders aangezocht. Op deze plaats zijn vooral
de opvattingen van Diemer van belang.

Diemer was in 1916 afgetreden als voorzitter van het cnv omdat die functie
niet langer verenigbaar was met de positie die hij al in 1912 was gaan bekle-
den, namelijk die van directeur van het antirevolutionaire dagblad De Rot-
terdammer en van de uitgeverij Libertas. Zijn leidende rol in de arbeiders-
beweging had hij onmiddellijk verruild voor een prominente plaats in Boaz
en vervolgens het cwv. Eind 1918 had Diemer een lijvig boek gepubliceerd,
getiteld De ontwikkeling tot bedrijfsorganisatie.54 Na alle eerdere beschou-
wingen van voornamelijk theologen was dit het eerste geschrift van beteke-
nis op dit terrein uit de christelijk-sociale beweging zelf.

Diemer had zich in de voorgaande jaren ontwikkeld tot een warm voor-
stander van bepaalde vormen van bedrijfsorganisatie. Als werkgever in de
grafische bedrijfstak had hij daarmee ervaring opgedaan. Onder leiding van
de katholieke jurist en latere inspirator van het rk Bedrijfsradenstelsel mr.
J.A. Veraart was hier veel sociale en economische wildgroei door zelfregule-
ring beteugeld. Omdat deze ‘heerlijke ontplooiing van het particulier initia-
tief’ slechts effectief bleek door nauwe samenwerking van werkgevers- en
werknemersorganisaties, achtte Diemer – beperkte – inbreng van de werk-
nemersvakorganisaties noodzakelijk. 55 Een positief neveneffect zou zijn de
terugdringing van de klassenstrijd.

Van door de overheid ingestelde nieuwe organen met publiekrechtelijke
bevoegdheden verwachtte Diemer weinig heil. Hij koos voor het model van
erkenning en bekrachtiging door de overheid van het in het bedrijfsleven zelf
organisatorisch en inhoudelijk gegroeide. Zijn hoopwas daarom gevestigd op
de proefondervindelijke enwellicht variabele uitbouw van eenwettelijk te re-
gelen systeem van algemeen verbindend verklaren van vrijelijk overeengeko-
men collectieve arbeidsovereenkomsten. Staat en maatschappij behielden zo
een ‘zuivere’ verhouding en arbeidersmedezeggenschap bleef beperkt tot de
arbeidsvoorwaarden. ‘De bedrijfsleiding, als zoodanig, blijft onaangetast’,
verzekerde hij de deelnemers aan het tweede Christelijk Sociaal Congres.56

Diemers ideeën vonden hun weg naar de ‘Beginselverklaring’ van de cwv
(1923). Hijzelf was ook lid geweest van de commissie die dit stuk had voor-
bereid. Het vpcw nam de verklaring eind jaren dertig ongewijzigd over en tot
ver na de Tweede Wereldoorlog bleef het document van kracht. En in de
Hooge Raad van Arbeid, die de regering in 1923 adviseerde over het bedrijfs-
organisatievraagstuk, steunde de cwv de gedachte van wettelijke regeling van
de algemeen verbindendverklaring van cao’s. Het advies van de meerderheid
van de Raad om tevens een wettelijk kader te scheppen voor vrijwillig te vor-
men bedrijfsraden wees ze evenwel als prematuur van de hand.57 Ter gerust-
stelling onderstreepte ene ‘B’ in De Christen-Patroon nog eens dat er geen
vrees hoefde zijn ‘dat verbindendverklaring tot verdere maatregelen zal lei-
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den, hetzij tot een bedrijfsradenstelsel, hetzij tot medezeggenschap (…) om-
dat de verbindendverklaring (…) slechts een sanctioneering van het in eigen
bedrijfskring gegroeide bedoelt te zijn’.58

Door het cnv werd eveneens hoofdzakelijk gestudeerd.59 Een voorstel van
de bond van arbeiders in de kledingindustrie om aansluiting te zoeken bij het
rk Bedrijfsradenstelsel werd tijdens de algemene vergadering van juli 1919
door cnv-voorzitter K. Kruithof terzijde geschoven met de opmerking dat
‘een bespreking thans geen nut [zou] hebben. ’t Is een punt voor een cursus
of congres’.60 De algemene opvatting binnen het cnv was dat niet alleen de
socialisatie-eisen van de socialisten, maar ook de triomfalistische acties van
de katholieke zustercentrale naar ‘revolutiewinst’ riekten.61 Handreikingen
van katholieke zijde om toch over het bedrijfsradenstelsel een gesprek aan te
gaan, strandden op oud en nieuw wantrouwen en persoonlijke verdachtma-
kingen en fricties. Door het cnv werd begin 1921 gewaarschuwd voor een
‘rood-roomsche phalanx’ van het nvv en het rk Vakbureau, en de eerste of-
ficiële delegatie van het Vakbureau bij een cnv-congres werd enkele maan-
den later begroet met schampere opmerkingen over de ‘bombast en bomba-
rie’ van de katholieke arbeidersbeweging.62 De bestuurders van het
Vakbureau maakten van hun hart evenmin een moordkuil met reprimandes
in de trant van dat ‘het R.K. Vakbureau minder dan het c.n.v. in een uitslui-
tend negatieve houding heil ziet’.63 En de katholieke vakbondsbestuurder C.J.
Kuiper, die in 1921 na de schofferende opmerkingen demonstratief de alge-
mene vergadering van het cnv had verlaten, verklaarde het stuklopen van de
contacten uit de ‘calvinistische stroefheid, die wij slechts ten deele als begin-
selvastheid kunnen waardeeren’.64 In dit klimaat viel moeilijk samen te wer-
ken en dat zou in het hele interbellum zo blijven.

De belangrijkste studies aan cnv-zijde werden verricht door verbondsse-
cretaris H. Amelink, die op systematische wijze het vraagstuk van de
arbeidsverhoudingen onder de loep nam. In 1921 publiceerde hij zijn boek-
jeDe vakvereenigingsactie en demedezeggenschap der arbeiders in de bedrij-
ven. De denkbeelden die Amelink ontvouwde, vertoonden grote overeen-
komsten met die van zijn oud-collega Diemer. Beiden deelden de christelijke
organisch-solidaristische maatschappijvisie. Beiden gingen uit van de soeve-
reiniteit in eigen kring, de bedrijfstak en de blijvende taak van de vakorgani-
saties. Ook Amelink koos voor de geleidelijke ontwikkeling ‘van onderen
op’. Het geforceerde rk Bedrijfsradenstelsel, dat hij als een der weinige pro-
testanten om de principiële uitgangspunten openlijk toejuichte (‘geheel in
onze lijn’), wees hij daarom toch af. 65 ‘Te veel maakwerk’ en ‘De oprichting
doet te veel denken aan November 1918’, vond ook hij.66 Geforceerd of af-
gedwongen solidarisme was voor hem ondenkbaar.

Uitgangspunt voor Diemer en Amelink was de onder Gods providentiële
leiding geworden orde. In cwv-kring werd dit bij voorkeur in behoudende
zin geïnterpreteerd. ‘Wij moeten conservatief durven zijn’, was een kenmer-
kende uitspraak tijdens de behandeling van het ontwerp van de cwv-begin-
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selverklaring.67 Amelink daarentegen benadrukte dat het een christelijke op-
dracht was om het bestaande kritisch aan de Schrift te toetsen en waar nodig
er actief reformerend op in te werken: ‘Dat historisch gewordene mag voor
ons nooit zijn een heilig huisje, waaraan wij niet zouden mogen raken. Nooit
mag de erkenning, dat wij niet in staat zijn een nieuwe maatschappelijke sa-
menleving uit te denken, en in elkaar te zetten, ons dan maar doen besluiten
tot niets-doen. Integendeel. (…) Wij hebben na te gaan, hoe het maatschap-
pelijk leven moet ingericht zijn, opdat het het meest beantwoordt aan Gods
ordinantiën.’ Maar net als Diemer weigerde hij mechanistische schema’s te
ontwerpen: ‘Met knutselwerk bereiken we hier niets.’68 Hij volstond met het
aanbevelen van het algemeen verbindend verklaren van collectieve contrac-
ten en vrijwillige bedrijfsorganisatie als wegbereiders van een, eerst sociale en
op den duur ook economische, pbo.

Deze aanbeveling werd opgenomen in het nieuwe sociaal-politiek pro-
gram van Amelinks vakcentrale.69 In de lijn van dit program steunde het cnv
in de Hooge Raad van Arbeid de aanbeveling van een meerderheid om snel
het algemeen verbindend verklaren van cao’s wettelijk te regelen. In tegen-
stelling tot de cwv kon het cnv zich ook vinden in het andere meerderheids-
advies van de Hooge Raad van Arbeid om een kaderwet te maken die de ont-
wikkeling van de bedrijfsorganen zou bevorderen.

Maar afgezien van dit punt, dat nog als een tempoverschil kon worden ge-
zien, bleek eens te meer dat er intentioneel een verschil bestond tussen werk-
gevers en werknemers. Was voor Diemer en de cwv de zelfregulering en dus
de minimalisering van de overheidsinvloed en de afscherming van de onderne-
merspositie het hoofddoel, voorAmelinkwas dat de emancipatie van de arbei-
der door middel van medezeggenschap van zijn vakvereniging. In niet mis te
verstane bewoordingen sprak hij uit dat het ontoelaatbaar was dat enkele on-
dernemers naar eigen goeddunken over het wel en wee van vele andere ‘beeld-
dragersGods’ konden beslissen.70 Tot dusver ongehoordwas zijn conclusie dat
een zekere mate van economisch medebeslissingsrecht van arbeiders, dat wil
zeggen van hun vakbondsvertegenwoordigers, voor christenen in beginsel aan-
vaardbaar en op den duur ook wenselijk was. De ideale vorm daarvoor leek
hem de pbo. Voorshands wilde Amelink evenwel niet verder gaan dan mede-
beslissingsrecht in sociale aangelegenheden. Zijn keuze voor de geleidelijke uit-
bouw van de verbindendverklaring van cao’s maakte dat reeds duidelijk.

Dat neemt niet weg dat menigeen in de cwv deze uitlatingen bezorgd ga-
desloeg. Animo om verantwoordelijkheden te delen met de werknemers be-
stond er niet. Men sprak van ‘dat coquetteeren met de arbeiders’ en het cnv
moest toch vooral het bijbelse eigendoms- en gezagsbegrip niet loslaten. ‘De
werkgever is voor God verantwoordelijk en geroepen tot gebieden en doen
handelen. De arbeider is geroepen te volgen en te gehoorzamen. Dat vloeit
voort uit de Schrift. God heeft een organisch leven, een rechtsorde besteld’,
verklaarde cwv-voorzitter Van der Bom, die zeker wist dat niet Talma maar
diens opponenten het destijds bij het rechte eind hadden gehad.71
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Steun vonden de ondernemers bij de rechtervleugel van de Antirevoluti-
onaire Partij. Dat bleek toen in 1925 de rechtsgeleerde dr. H. Dooyeweerd
een zware aanval opende op het streven van de (protestantse) arbeidersbewe-
ging naar vormen van wettelijk geregelde, economische medezeggenschap.72

Dooyeweerd was de eerste directeur van de Kuyperstichting, het weten-
schappelijk instituut van de arp. Hij veroordeelde de vakbondsaanspraken
als strijdig met de bestaande en in de Goddelijke ordinantiën gegronde eigen-
doms- en gezagsverhoudingen. Wettelijk geregelde medezeggenschap was
volgens hem ‘wettelijk gesanctioneerde diefstal’.73 Dooyeweerd verdedigde
de soevereiniteit van de ondernemer tegenover overheid en arbeidersbewe-
ging. Diens soevereiniteit in eigen kring was door God gegeven. De zelfstan-
dige ondernemerspositie, in welke vorm dan ook, viel daarmee ‘in haar be-
staanswezen principieel buiten de competentie van den wetgever’.74

Zijn woorden kregen extra gewicht doordatDe Standaard zich op niet mis
te verstane wijze achter hem schaarde. De christelijke werkgever had ‘zijn
goddelijke rechtspositie te handhaven tegenover de onrechtmatige eischen
der moderne democratie’ en een beroep op ‘de souvereiniteit der Christelij-
ke naastenliefde’ kon de ‘souvereiniteit van het recht’ niet opheffen, aldus de
antirevolutionaire partijkrant.75 arp-leider H. Colijn koos in zijn rede ‘Om
de bewaring van het pand’ voor het partijcongres van 23 april 1925 eveneens
Dooyeweerds zijde.76

Hoewel Dooyeweerd zijn pijlen primair richtte op de medezeggenschap
in de onderneming en de christelijke vakbeweging die van meet af aan ver op
de achtergrond had geplaatst, verzette Amelink zich hartgrondig. Bijval kreeg
hij met name van Patrimonium-voorman C. Smeenk en van de jurist en late-
re premier mr. P.S. Gerbrandy.77 Zij onderkenden dat Dooyeweerds gedach-
tegang ook een barrière kon zijn voor andere vormen van medeverant-
woordelijkheid en medezeggenschap van werknemers. Zich baserend op
Talma’s functionalistische interpretatie van dewerkgeverspositie verklaarden
zij dat medezeggenschap geen aanranding maar juist legitimering van de
ondernemerspositie zou betekenen.

Hun tegenaanval richtten zij echter vooral op de kern van Dooyeweerds
kritiek: de religieus-normatieve waarde die werd toegekend aan de bestaan-
de orde. ‘Wat is, is omdat het is, nog niet goed’, vatte Gerbrandy hun bezwa-
ren samen.78 Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog zou blijken dat ze dit
goed hadden gezien. Dooyeweerd zou toen het volle gewicht van zijn calvi-
nistische Wijsbegeerte der Wetsidee in stelling brengen om concrete plannen
van het cnv voor pbo te bestrijden, vanwege het inherente aspect van econo-
mische medezeggenschap en de consequenties van verordenende bevoegd-
heid voor de zelfstandigheid van de ondernemer.79 En ook toen vond hij de
protestantse werkgevers (vpcw) aan zijn zijde.

De opmerking van Patrimonium-geschiedschrijver Hagoort dat op 14 ok-
tober 1926 tijdens een speciale, drukbezochte antirevolutionaire partijverga-
dering over de medezeggenschapskwestie het ‘misverstand, dat dreigde te
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ontstaan’ uit de weg zou zijn geruimd, was dan ook versluierend.80 Partij-
politieke motieven brachten de polemisten – allen waren lid van de Antire-
volutionaire Partij, die electoraal een moeilijke periode doormaakte – ertoe
hun publieke debat te staken. De conclusie dat allen ‘bedrijfsorganisatie’
wensten, zei weinig. Een verhelderende definiëring en invulling van het be-
grip werd namelijk achterwege gelaten. Maar in de debatten hadden de werk-
gevers A. Borst Pzn. en Van der Bom wel duidelijk gemaakt dat het hun ze-
ker niet te doen was om medezeggenschap. ‘Er zijn grenzen, die niet moeten
worden overschreden’, aldus Borst. 81

7. De jaren dertig

De jaren dertig waren een periode van sociaal-economische en politieke cri-
ses. De politieke crisis manifesteerde zich onder meer in aanvallen op de par-
lementaire democratie en in propaganda voor autoritaire en totalitaire alter-
natieven. Door de sociaal-economische crisis groeide ook de kritiek op het
liberaal-kapitalistische stelsel. De roep om planeconomie, ordening en cor-
poratisme werd luider.

De protestantse ondernemers- en arbeidersorganisaties hebben zich, waar
het gaat om politieke of sociaal-economische structuurhervormingskwesties,
over het geheel genomen weinig laten beïnvloeden door deze crises.82 Ze ble-
ven opereren langs de lijnen die ze in het begin van de jaren twintig hadden
uitgezet. Met antiparlementarisme of totalitaire en autoritaire corporatisti-
sche modellen had men weinig op. Voorgelicht door mensen als prof. mr. A.
Anema, mr. G.E. van Walsum en dr. C. Beekenkamp bestreed het cnv deze
stelsels door scherp onderscheid te maken tussen een gewenste corporatieve
maatschappij volgens het concept van de soevereiniteit in eigen kring en de
verwerpelijke corporatieve staat naar fascistisch model.83

De constanten bleken bij de houding die cnv en cwv aannamen ten aan-
zien van de Bedrijfsradenwet van de rooms-katholieke minister mr. T.J. Ver-
schuur (1933). In de geest van het advies van de Hooge Raad van Arbeid uit
1923 maakte deze wet het mogelijk om in ‘rijpe’ bedrijfstakken paritaire be-
drijfsraden met adviserende, uitvoerende en bemiddelende bevoegdheden op
alleen sociaal terrein in te stellen. Het cnv steunde deze wet, die het be-
schouwde als een bescheiden stap in de goede richting. Het deed dat zowel
in de Hooge Raad van Arbeid als in het publieke debat.84 Verwacht werd dat
de wet de ontwikkeling naar bedrijfsorganisatie zou stimuleren.

De cbtb en vchim waren weinig enthousiast, maar hadden geen
overwegende bezwaren. In deHoogeRaad vanArbeid gaven ook zij hun stem
aan het advies over het voorontwerp dat de minister had voorgelegd. De cwv
evenwel was, evenals in 1923, tegen. Destijds was het argument nog dat een
dergelijke wet voorbarig was. Thans werd gretig gebruik gemaakt van de
‘vondst’ van Verschuurs belangrijkste tegenspeler, de katholieke werkgevers-
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voorman en Kamerlid voor de rk Staatspartij (rksp) dr. L.G. Kortenhorst.
Deze hamerde erop dat door de instelling van boven af geen bedrijfsorganen
zouden ontstaan maar staatsinstellingen. Alleen erkenning van in de samen-
leving gegroeide samenwerkingsvormen was gewenst. Eventueel later toe te
kennen publiekrechtelijke bevoegdhedenmaakten het volgens hem alleen nog
maar erger. De Rubicon naar staatssocialisme of fascisme zou worden over-
gestoken.DatKortenhorst zijn argumenten had ontleend aan de bezwaren die
in 1891 door Heemskerk en De Savornin Lohman waren geuit, maakte zijn
argumentatie des te aantrekkelijker voor de protestantse ondernemers.85

Voor het cnv was het verzet van het cwv echter een nieuw bewijs dat de
protestantse ondernemers in het kielzog waren beland van het liberale Ver-
bond van Nederlandsche Werkgevers, dat almaar hamerde op het gevaarlij-
ke ‘perspectief’ dat deze Bedrijfsradenwet opende op complete arbeidersme-
dezeggenschap in een stelsel van volledige sociale en economische pbo.
Volgens het cnv hadden de christelijke ondernemers het christelijk-sociale
gedachtegoed na de Eerste Wereldoorlog ingeruild voor oud-liberale plunje.
Het adres dat de cwv vlak voor de parlementaire behandeling van het ont-
werp aan de Tweede Kamer had gestuurd, bewees volgens De Gids dat A.
Philips gelijk had: de Christelijke Werkgeversvereeniging was overbodig ge-
worden omdat het in de praktijk toch altijd het Verbond van Nederlandsche
Werkgevers volgde.86 ‘In de kerk zitten we naast elkaar. Maar als het op de
levenshouding aankomt, dan staan we in het leven van elken dag niet naast
elkaar’, verzuchtte cnv-bestuurder J. Hofman tijdens de christelijk-sociale
cursus van 1933.87

Net als de Kamers van Arbeid werden de bedrijfsraden geen succes. Geen
wonder dat in commentaren nogal eens de plastische uitspraken van Kuyper
over de Kamers van Arbeid opdoken: ‘Een dood paard, gebonden aan een
boom’, en ‘cadavers, met eau de cologne besprenkeld’.88 Slechts een klein aan-
tal kwam voor de oorlog van de grond. De verklaring moet vooral worden
gezocht in het rijpheidsbeginsel en daarmee in de afhankelijkheid van mede-
werking van alle partijen, in de geringe bevoegdheden en in het beperkte, so-
ciale werkterrein. De urgente economische crisisproblematiek ging aan de ra-
den voorbij.89

De cwv was niet rouwig om dit fiasco, het cnv wel. Maar in tegenstelling
tot het rk Werkliedenverbond zag het geen reden om serieus actie te gaan
voeren voor wettelijke uitbreiding van taken en bevoegdheden. Wel gaf het
in 1938 steun aan een wetswijziging door de rksp-minister mr. C.P.M. Rom-
me, waardoor bedrijfsraden ook over economische aangelegenheden konden
gaan adviseren. Voor het vpcw, dat inmiddels de plaats van de cwv had inge-
nomen, was Romme’s wijzigingsvoorstel aanleiding om weer de eigen wen-
sen ten aanzien van gescheiden overleg van werkgevers en werknemers van
stal te halen.90

Geen aanleiding tot grote meningsverschillen gaven de wettelijke regeling
van de algemeen verbindendverklaring van ondernemersovereenkomsten in
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1935, en van de algemeen verbindendverklaring van cao’s twee jaar later. De
eerste wet moest voorzien in de door de crisis toegenomen behoefte van on-
dernemers om hun vrijwillig gemaakte kartelafspraken niet te laten frustre-
ren door een minderheid van ‘free riders’. Het cnv beschouwde deze wet als
belangrijke stap naar sociaal-economische pbo en dus naar dito medezeggen-
schap voor de vakbeweging. Bedenkingen had het daarom tegen de scheiding
van het economische en het sociale terrein die door deze afzonderlijke wet-
ten voor ondernemersovereenkomsten en cao’s gehandhaafd bleef. Het ad-
viesrecht van de arbeidersvakbeweging bij het verbindend verklaren van on-
dernemersovereenkomsten werd daarom als minimum beschouwd.

Het vpcw was eveneens tevreden met beide wetten. Overwegende bezwa-
ren tegen het adviesrecht van de arbeidersorganisaties behoefde men niet te
hebben. De scheiding tussen de sociale en economische sfeer werd er niet we-
zenlijk door aangetast. De ondernemerspositie bleef onbedreigd. Bovendien
bleef het uitgangspunt van vrijwillige contractuele zelfregulering gehand-
haafd. Algemeen verbindend verklaren betekende immers zelfgevraagde hulp
van de overheid bij de eigen ordening. Beide wetten hielden de gevreesde
planeconomie en overheidsordening op een afstand. Want, aldus vpcw-huis-
dichter ‘Avarius’ in De Werkgever van mei 1936:91

Ordening is uit den boze,
Ordening is abnormaal
Ord’ning is: misbruik van Staatsmacht,
Ord’ning is, in ’t kort, fataal.
Laten wij voorzichtig wezen.
Zeker, het zij toegestemd:
Het maatschappelijke leven
Dient in Staatsgreep niet beklemd.
Staat en maatschappij bestrijken
Ieder een apart gebied,
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En een huw’lijk tusschen beiden
Is het ideale niet.
(…)
Moet er echter ord’ning wezen,
Dan geen ord’ning door den Staat,
Ord’ning die van onder af komt,
Daar is ’t leven mee gebaat.

8. Conclusie

Samenvattend kan worden gezegd dat het protestantse sociaal-economische
organisatiewezen een reactie was op het als atomistisch veroordeelde libera-
lisme en op het minstens zo verwerpelijk geachte collectivistische en klassen-
strijd voerende socialisme. Christelijk organisch-solidarisme – het beeld van
het hoofd en de handen die ondanks verschil in positie en taak onlosmakelijk
verbonden zijn en elkaar niet kunnen missen, was een geliefde metafoor –
werd er tegenover geplaatst. De ongedifferentieerde interklassenstructuur
van Patrimonium was hiervan een authentieke uitingsvorm. Belangentegen-
stelling werd niet onderkend dan wel weggeredeneerd. Dit eenheidsexperi-
ment liep echter weldra stuk op de maatschappelijke realiteit van objectieve
belangentegenstellingen. Gescheiden (belangen)organisaties waren het ge-
volg. Het besef van organische eenheid en het ideaal van georganiseerde sa-
menwerking – de ‘gouden draad’ van de christelijk-sociale beweging volgens
R. Hagoort – bleef evenwel bestaan en werd uitgedragen als het onderschei-
dende aspect ten opzichte van liberalisme en socialisme.92 Als gemeen-
schappelijk solidaristisch alternatief presenteerde men de gedachte van (pu-
bliekrechtelijke) bedrijfsorganisatie.

Vastgesteld kan worden dat deze gouden draad dun was en rafels vertoon-
de. De eensgezindheid was geringer dan men wilde doen voorkomen.
Belangentegenstelling was daarvan de oorzaak. Twistpunt was de arbeiders-
medezeggenschap, later ook het publiekrechtelijk karakter van de bedrijfs-
organisatie. Patrimonium en vooral het cnv gingen (publiekrechtelijke) be-
drijfsorganisatie propageren als een middel tot deproletarisering van de
arbeiders. Medezeggenschap en medeverantwoordelijkheid op bedrijfstakni-
veau via de arbeidersorganisaties waren hun voornaamste oogmerken. Pari-
taire organen met verordenende bevoegdheden op sociaal en economisch ter-
rein waren hun toekomstideaal. Dit alles stond haaks op de belangen van de
ondernemers. Voor verandering in de bestaande gezags- en zeggenschapsver-
houdingen voelden zij net zo weinig als hun liberale collega’s, met wie zij niet
zelden nauw samenwerkten. Dit bleek uit hun bedenkingen tegen ongeschei-
den bipartite lichamen, afwijzing van vermenging van de sociale en economi-
sche sferen en voorkeur voor bedrijfsorganisatie op privaatrechtelijke basis.

Dat dit niet, zoals in het katholieke kamp waar verwante opvattingen leef-
den, voortdurend tot grote tweedracht leidde – het rk Bedrijfsradenstelsel
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spatte in 1922 uiteen en de hoofdrolspelers bleven elkaar tot ver in de jaren
dertig met kritiek en verwijten bestoken –, moet in de eerste plaats verklaard
worden uit de onbeduidendheid van vooral de protestantse organisatie van
industriële werkgevers, die bovendien lange tijd geen vakorganisatie was. De
goed georganiseerde vakvereniging van katholieke industriëlenwas in het ka-
tholieke kamp de voornaamste verzetshaard. Het protestantse werkgevers-
verzet zat veeleer besloten in het liberale. Daarnaast kenmerkte de protestant-
se arbeidersbeweging zich, vergeleken met de katholieke zusterorganisatie,
door een geringer radicalisme. In het cnv zelf was een krachtige stroming die,
gevoed door theologisch-ideologische overwegingen, niet veel fiducie had in
structurele hervormingsactiviteiten. Terugblikkend op de vooroorlogse tijd,
merkte Amelink daarover in 1948 op: ‘Men durfde er geen positief oordeel
over vellen. Men schold de Christelijke arbeiders voor “rood”. En dan was
er het liberaal gerichte conservatisme, ook onder de Christelijke werkgevers
... Toch is de ontwikkeling ook wel geremd door mensen uit de vakbeweging,
die mij in 1921 ook al veel te “vooruitstrevend” vonden ...’.93

Dat de omvorming van de cwv tot het vpcw en de oprichting van het Con-
vent geen fundamentele veranderingen brachten, zou in de eerste jaren na de
Tweede Wereldoorlog blijken, toen protestantse ondernemers en arbeiders
opnieuw de degens kruisten over wenselijkheid en inhoud van een wet op de
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Het Convent bleek toen niet te func-
tioneren. Pas toen deze strijd met de totstandkoming van de Wet op de be-
drijfsorganisatie (1950) was beslecht, kon men weer vergaderen.

Maar hoewel bij sommige beleidsonderdelen zeker sprake is geweest van
invloed, bijvoorbeeld ten aanzien van het loonbeleid in de jaren vijftig, bleef
ook nadien de concrete betekenis van het Convent en van de gedeelde mens-
en levensbeschouwingen toch bescheiden. In 1987 blikten diverse direct be-
trokkenen terug op een halve eeuw Conventsgeschiedenis. Eenstemmig
moest men vaststellen dat de christelijk-sociale beweging de machts- en be-
langentegenstelling niet had opgelost. R. Zijlstra (oud-voorzitter cbtb) bij-
voorbeeld wist uit eigen ervaring dat in het Convent wel veel was gepráát
over pbo en stakingsrecht, maar dat dit geen aanwijsbare invloed had gehad.
Zijlstra: ‘Het Convent heeft (…) nooit het reguliere overleg vervangen. Zelfs
niet met een beroep op een gemeenschappelijk uitgangspunt. Dat beroep was
nooit voldoende sterk om de andere verschillen te overbruggen. Het primaat
lag altijd bij het vakoverleg tussen de organisaties.’94 En W. Albeda, die als
cnv-bestuurder ook jarenlang aan het overleg had deelgenomen, constateer-
de: ‘Men kwam er niet onderuit: ook christelijk geïnspireerde maatschappe-
lijke organisaties, met gemeenschappelijke opvattingen over maatschappij-
organisatie en een gemeenschappelijke mensvisie kunnen niet ontkomen aan
de vaststelling, dat het bij de arbeidsverhoudingen gaat ommachtsverhoudin-
gen. De praktijk liet zien, dat vaak de band met de functionele partners ster-
ker was dan die met de geestverwante conventsgenoot.’95
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Hoofdstuk 2

‘Een voorbehoedmiddel
voor openlijken strijd’

Het cnv en de collectieve arbeidsovereenkomst
voor de Tweede Wereldoorlog*

Inleiding

Inmaart 1945 publiceerde het cnv in het bevrijde zuiden de ‘Richtlijnen voor
de bedrijfsorganisatie’.1 In dit boekwerkje ontvouwde het protestantse vak-
verbond zijn opvattingen over de gewenste naoorlogse sociaal-economische
orde. Daarbij bleek dat het cnv voorstander was van snelle invoering van een
compleet systeem van publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie op sociaal en
economisch terrein. Voor de traditionele collectieve arbeidsovereenkomst
(cao) zou in dit stelsel geen plaats meer zijn; voor staking en uitsluiting even-
min. Loonverordeningen en bedrijfsrechtspraak zouden hun plaats moeten
gaan innemen. De taak van de bonden zou beperkt worden tot benoeming
van en contact met de vertegenwoordigers in de bedrijfsorganen en tot za-
ken als voorlichting, vakopleiding en rechtskundige hulp.
Uit de bronnen blijkt niet dat er tijdens de oorlog binnen het cnv oppositie

van betekenis is geweest tegen de evidente uitholling van de bondstaken. Ook
in de eerste jaren na de bevrijding, bij de voorbereiding van de Wet op de be-
drijfsorganisatie (1950), stonden de ‘Richtlijnen’ intern niet ter discussie, ter-
wijl ze op dit gebied toch het belangrijkste beleidsstuk vormden. Pas nadat deze
wet tot standwas gekomen,manifesteerden zich toenemende reserves ten aan-
zien van publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en loonverordeningen bij voor-
al de grotere bonden in industriële groeisectoren.Na de verregaande ondermij-
ning van hun positie door de naoorlogse geleide loonpolitiek, waarbij de
vakcentrale een dominante rol was gaan spelen, groeide daar de wens om in
hernieuwd vrij collectief overleg de oude (machts)posities te herwinnen. Toen
het erop aan kwam bleek hun animo om ten behoeve van publiekrechtelijke
bedrijfsorganisatie tot ‘zelfliquidatie’ over te gaan gering.2

In dit hoofdstuk blijven deze naoorlogse ontwikkelingen buiten beschou-
wing.3 Ze zijn alleen aangestipt om het onderwerp van dit opstel te ‘plaatsen’.
Hier wordt alleen de vraag behandeld hoe voor de Tweede Wereldoorlog in
cnv-kring het denken en het beleid ten aanzien van cao en pbo zich ontwik-
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kelden. Startpunt vormt het Christelijk Sociaal Congres van 1891, het begin
van het moderne sociale denken in protestantse kring. Eindpunt is de ophef-
fing van het cnv door de Duitsers in 1941, waarna weldra de gedachtewisse-
ling over de ‘Richtlijnen voor de bedrijfsorganisatie’ begon.

1. Eerste Christelijk Sociaal Congres

‘Ziet men heil in het voorstellen van staatswege van zekere bepalingen, waar-
aan het arbeiderscontract moet beantwoorden en het strafbaar stellen van
hiermee strijdige contracten?’4 Aldus luidde een van de vijftig vragen van de
voorbereidingscommissie van het door arp-leider A. Kuyper gepresideerde
Christelijk Sociaal Congres van 1891.
Een duidelijk, positief antwoord op deze vraag kwam er niet. Bij het

hoofdstuk ‘wetgeving op den arbeid’ volstond het congres met de conclusie:
‘De regelen van de huishouding van den arbeid moeten uit den arbeidskring
zelven genomen worden. In het arbeidscontract moeten regelen voor elk be-
drijf tot bewustzijn komen ...’. Met uitzondering van de beperking van vrou-
wen- en kinderarbeid en regeling van de zondagsrust, had de staat zich ver-
re te houden van het opleggen van algemene bepalingen. De ‘op zichzelve
wenschelijke’ vaststelling van de arbeidstijdmocht bijvoorbeeld alleen plaats-
vinden via de arbeidscontracten. De staat werd op dat terrein uitdrukkelijk
onbevoegd verklaard, omdat hij regulier, dat wil zeggen anders dan inciden-
teel en tijdelijk om uitwassen te bestrijden, in de soevereine sfeer van het be-
drijfsleven niets te zoeken had.5

Voor de ontwikkeling naar vorm en inhoud van de arbeidscontracten zag
het congres een belangrijke taak weggelegd voor zogeheten Kamers van Ar-
beid. Als sociale pendanten van de Kamers van Koophandel moesten zij be-
middelende, verzoenende en adviserende taken krijgen op sociaal terrein. De
bipartite Kamers van Arbeid waren het antwoord op de erkenning door het
congres van gescheiden belangenorganisatie vanwerkgevers enwerknemers en
van vrij overleg over arbeidsvoorwaarden tussen beide partijen. De gemengde
opzet van het protestantse Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium
was een anachronisme gebleken, niet passend bij de dynamiek en modernise-
ring van deNederlandse economie en arbeidsverhoudingen van de late negen-
tiende eeuw.De principiële aanvaarding van het stakingsrecht als ultiem instru-
ment onderstreepte hoezeer het inzicht in de nieuwe verhoudingenwas gerijpt.
Met name Kuyper had verderstrekkende taken en bevoegdheden aan de

Kamers van Arbeid willen geven. Fundamentele afkeer van staatsbemoeienis
en het besef dat vakorganisaties (nog) ontbraken, terwijl de ‘sociale quaestie’
serieuze aanpak vereiste, speelden daarbij een rol. Kuyper meende op grond
van zijn neocalvinistische leerstuk van de ‘souvereiniteit in eigen kring’ aan
deze vertegenwoordigende lichamen van de kring van de arbeid toekenning
van verordenende bevoegdheden te kunnen verdedigen. Zijn ideaal van zelf-
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standige rechtsvorming door de werkgevers en de werknemers – de ‘bedrijfs-
genoten’ – kon op die manier optimaal gestalte krijgen. Wat Kuyper als een
der eersten in Nederland bepleitte was publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie.
Bijval kreeg Kuyper van Patrimonium-voorman K. Kater en inleider J.H.

de Waal Malefijt, die heel concreet voorstelden de Kamers bijvoorbeeld ar-
beidsduur en vaste loonstandaarden te laten vaststellen. Oppositie kwam
daarentegen van de vooraanstaande juristen jhr. mr. A.F. de Savornin Loh-
man enmr. Th.Heemskerk. De laatste betoogde dat toekenning van publiek-
rechtelijke kwaliteit aan bedrijfslichamen goed beschouwdmoeilijk verenig-
baar wasmet Kuypers eigen soevereiniteit in eigen kring gedachte.Wetgeving
was zijns inziens bij uitstek een staatsfunctie en bovendien kon alleen de staat
naleving afdwingen. Waar hij voor pleitte was niet publiekrechtelijke maar
privaatrechtelijke organisatie van de arbeid – een verschil dat in de hele dis-
cussie over pbo en cao een grote rol zou blijven spelen.
De theoloogKuyper liet zich doorHeemskerks juridische bezwaren niet uit

het veld slaan. ‘Als de Staat die bevoegdheid maar aan de Kamers van Arbeid
geeft, dan is alles in orde’, was zijn simpele verweer.6 Toch legde hij zich neer
bij de beperkte omschrijving van taak en bevoegdheden,met dien verstande dat
hij in de slotformulering wel ruimte wist te scheppen voor groei naar meer.

2. Kadercursus 1910

In 1897 kwam de Wet op de Kamers van Arbeid tot stand, goeddeels in de
geest van wat het Christelijk Sociaal Congres had aanbevolen, maar beperk-
ter dan Kuyper had bepleit. Door gebrek aan draagvlak, financiële mogelijk-
heden, organisatorisch kader en bevoegdheden bleven de Kamers, als ze al
werden opgericht, betekenisloze instellingen. Desondanks, of beter gezegd
juist daarom, bleef Kuyper trouw aan zijn opvattingen over de noodzaak van
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Dat bewijzen bijvoorbeeld de ‘Drie-
star’-columns die hij in 1910 in zijn krant De Standaard schreef.7 In dezelf-
de tijd maakte zijn partijgenoot ds. A.S. Talma, de grote steunpilaar van zo-
wel Patrimonium als het cnv, zich als minister van Landbouw, Nijverheid
en Handel sterk voor een Radenwet, als basis voor een eigen, breed opgezet
stelsel van bedrijfsorganisatie.
Bij het cnv, dat in 1909 officieel was opgericht, was de interesse en animo

voor de verstrekkende hervormingsplannen van de gerespecteerdeKuyper en
de bijna vereerde Talma niet erg groot. Wel voor Talma’s praktische sociale
wetten en ontwerpen. Tijdens de eerste kadercursus van 16 en 17 mei 1910
verdedigde voorzitter H. Diemer dat de christelijke vakbeweging zich alleen
moest bezighouden met primaire belangenbehartiging en dat ze de maat-
schappelijke structuren moest nemen zoals ze waren. Ze moest vooral niet
vervallen in de fouten van het anarcho-syndicalistische Nationaal Arbeids-
secretariaat (nas) of het socialistische nvv en ook politiek willen bedrijven.

49



‘De vakvereeniging is eene economische vereeniging, die tot taak heeft bin-
nen het raam der maatschappelijke ordening te streven naar verbetering van
arbeidsvoorwaarden en voor verslechtering te waken, bij al welken arbeid zij
zich hoeden moet in strijd te komenmet de Christelijke beginselen van recht
en gerechtigheid’, meende Diemer.8

Het collectieve arbeidscontract, waartoe een jaar eerder in het Burgerlijk
Wetboek demogelijkhedenwaren geopend, beschouwde hij als een ideaal ac-
tiemiddel voor de op overleg en harmonie ingestelde christelijke vakbewe-
ging. Als privaatrechtelijk overleginstituut kon de cao volgensDiemer de fei-
telijke ongelijkheid van de individuele contractpartners opheffen en aan de
georganiseerde arbeiders rechtmatige en reële medezeggenschap over hun
eigen arbeidsvoorwaarden geven. Om vooral geen misverstand te wekken,
benadrukte hij ‘dat deze medezeggingschap in het vaststellen der arbeids-
voorwaarden, niet hetzelfde is als den patroon de inrichting van het bedrijf
uit handen te willen nemen’. Aan diens vanGod gegeven gezagspositie in zijn
onderneming – al jaren een heet hangijzer voor de christelijke vakbeweging –
wilde Diemer beslist niet tornen.9 In het algemeen zag Diemer de cao als een
instrument om recht en rechtsvorming op het terrein van de arbeid te bevor-
deren. En ze was ‘een voorbehoedmiddel voor openlijken strijd’ die gedu-
rende de contractperiode rust en orde bracht. Ze mocht echter niet worden
gezien als een wapenstilstand, omdat dat een uiting zou zijn van laakbaar
klassenstrijddenken. In dat opzicht verschilde het cnv volgens Diemer prin-
cipieel van het socialistische nvv, waar zijns inziens de waardering voor de
cao hooguit van tactische en opportunistische aard was.
Twee cursisten plaatsten fundamentele, kritische kanttekeningen bij Die-

mers betoog. M.W. Smit, voorzitter van de grafische bond en vice-voorzitter
van het vakverbond, waarschuwde dat Diemers sacrale kijk op het onderne-
mersgezag ook consequenties kon hebben voor de beoogde medezeggen-
schap in het cao-overleg. Hij pleitte er daarom voor om – kennelijk in navol-
ging van Talma – niet in termen van (goddelijk) gezag maar van (functionele)
leiding te spreken.10 Diemer voelde daar niet voor.11

De tweede opposant, de EnschedeseUnitas-bestuurderH. Amelink, vond
dat de cnv-voorzitter het ideële onderbelichtte. ‘Het is een groot verschil, of
wij de arbeiders trachten mee te krijgen door ze te wijzen op verhooging van
loon en verkorting van arbeidstijd, dus op hun puur eigenbelang, dan dat we
ze meekrijgen om het beginsel, om te verkrijgen een betere maatschappijor-
dening’, aldus Amelink, die hiermee een voorschot nam op de talloze plei-
dooien voor structurele maatschappijhervorming die hij als secretaris van het
cnv in het interbellum zou houden.12 De ervaringen inDuitsland leerden vol-
gens hem bovendien dat collectieve contracten de sociale strijd niet uitban-
den, maar zelfs in omvang en intensiteit deden toenemen. Het cnv moest
daarom volgens Amelink niet mikken op de privaatrechtelijke cao maar op
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie met loonverordeningen en verplichte
scheidsgerechten. Diemer was niet overtuigd. Het cnv moest volgens hem
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eerst de vakbeweging maar eens opbouwen en de cao ontwikkelen; over
twintig jaar zou men dan wel weer verder zien.

3. Eerste christelijk-sociale conferentie

Beducht voor het uitbroeden van allerlei theoretische stelsels toonde zich ook
Patrimonium-hoofdredacteur C. Smeenk. Smeenkwas sinds 1899 actief in de
Nederlandsche Vereeniging vanChristelijke Kantoor- enHandelsbedienden
en maakte van 1915 tot 1924 deel uit van het cnv-bestuur. In zijn handboek
Voor het sociale leven (1914) verklaarde hij dat een christen altijd moest uit-
gaan van het historisch gegroeide en dat daarop alleen reformerend konwor-
den ingewerkt. ‘Naast het: er staat geschreven! heeft ook hier het er is ge-
schied! voor hem groote betekenis’, luidde zijn typisch antirevolutionaire
boodschap.13 Over bedrijfsraden en dergelijke wilde hij daarom nog niet spre-
ken; wel over uitbouw van de cao. Op dat punt ontvouwde Smeenk enkele
interessante denkbeelden.
In een referaat voor de eerste christelijk-sociale studieconferentie van de

diverse protestantse arbeidersorganisaties te Lunteren (1914) constateerde
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Smeenk dat de voor werknemers en werkgevers heilzame cao (‘dit vredesin-
stituut’) altijd zou lijden onder ontduiking en tegenwerking door onwilli-
gen.14 Hij stelde daarom voor om in de cao’s wederzijds verplicht lidmaat-
schap op te nemen, uiteraard onder zekere voorwaarden ten aanzien van
vrijheid en diversiteit van organisatie. Onmiskenbaar was Smeenk geïnspi-
reerd door de grafische cao die begin dat jaar onder leiding van werkgevers-
jurist mr. J.A. Veraart was afgesloten. Veraart had de vakbonden overgehaald
om in ruil voor goede arbeidsvoorwaarden, rechtspositieregelingen, arbitra-
ge en bedrijfsrechtspraak zich contractueel te verplichten tot actieve steun aan
de prijs-, leverings- en vestigingsafspraken van de patroons. Wederzijds ver-
plicht lidmaatschap – althans de eerste aanzetten daartoe – vormde een fun-
dament van deze ‘economische’ cao.
Het aantrekkelijke van deze constructie voor Smeenk was, dat ze niet al-

leen de samenwerking en harmonie in de bedrijfstak bevorderde en de scha-
delijke prijs- en loonconcurrentie indamde, maar ook dat ze het antirevolu-
tionaire ideaal van de zelfstandige rechtsvorming ‘van onderen op’ overeind
hield en versterkte. Toch toonde hij zich bereid om daar in laatste instantie
van af te stappen. Als het privaatrechtelijk geregelde verplichte lidmaatschap
onvoldoende effect zou sorteren, moest de hulp van de overheid ingeroepen
kunnen worden. Op verzoek van de bedrijfsgenoten, maar krachtens eigen
taak, zou die een meerderheids-cao na inhoudelijke toetsing algemeen ver-
bindend kunnen verklaren. Het destijds doorHeemskerk gesignaleerde pro-
bleem betreffende het staatsrechtelijke karakter van verordeningen door be-
drijfsgenoten kon zo omzeild worden. Door aan de overheid een subsidiaire
taak te geven, sloeg hij als het ware een brug tussen privaat- en publiekrech-
telijke bedrijfsorganisatie.
Een warm onthaal kregen Smeenks nieuwe denkbeelden evenwel niet.

Veel conferentiegangers vreesden dat bij verplicht lidmaatschap de kleine
christelijke bonden door de grotere ‘rode’ zoudenworden doodgedrukt. Dat
zo’n risico bestond, kon Smeenk niet geheel ontkennen. Nadrukkelijk be-
streed hij echter het bezwaar als zou algemeen verbindend verklaren onaan-
vaardbare vrijheidsbeperking betekenen. Smeenk: ‘De man, die een bedrijf
opent, staat niet op zichzelf. Zijn daden in het bedrijf hebben hun gevolgen
voor anderen. Lonen, arbeidsvoorwaarden, prijzen, zijn niet enkel zaken van
het individu, maar ook vakzaken, van algemeen belang en dus onderwerpen
van onderlinge beraadslaging en beslissing. Het recht van enkel individuen,
om door hun daad goede zegeningen voor allen krachteloos te maken, ont-
ken ik principieel.’15

Conclusies trok de Lunterense conferentie niet. En na de bijeenkomst ver-
stomde de discussie in het cnv over bedrijfsorganisatie, medezeggenschap en
algemeen verbindend verklaren. De bestrijding van de gevolgen van de Eer-
ste Wereldoorlog, die al als een dreigende donderwolk boven de conferentie
had gehangen, ging de volgende jaren alle aandacht opeisen.
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4. Tweede Christelijk Sociaal Congres

In 1918 herleefde de belangstelling in het cnv voor structurele veranderin-
gen in het sociaal-economisch systeem, als gevolg van de groei en ‘ingroei’
van de vakbeweging, het revolutionaire klimaat in buiten- en binnenland, en
de hervormingsdrift bij katholieken en socialisten. Het cnv wilde weliswaar
pertinent geen revolutiewinst boeken, maar sprak in een manifest dat op 13
november 1918 naar aanleiding van Troelstra’s revolutionaire optredenwerd
verspreid wel degelijk van de noodzaak van ‘diep ingrijpende sociale hervor-
mingen’.16 De gedachten gingen uit naar wat in januari 1918 al in het eerste
cnv-program was opgenomen: ‘wettelijke sanctie der collectieve arbeids-
overeenkomsten en bindendverklaring der contracten voor alle bij het bedrijf
betrokkenen’, bipartite arbitragecommissies, en loonraden om in slecht ge-
organiseerde bedrijfstakken minimumlonen vast te stellen.17 In het ontwerp-
program was nog sprake geweest van toekenning van publiekrechtelijke be-
voegdheden aan de ‘vakorganisaties’, maar deze merkwaardige eis was in het
dagelijks bestuur gesneuveld.18 Het cnv had in 1918 gekozen voor uitbouw
van de cao en voor algemeen verbindend verklaren.
Ook het tweede Christelijk Sociaal Congres van maart 1919, waarvan het

cnvmedeorganisator was, besteedde uitgebreid aandacht aan sociaal-econo-
mische hervormingsvraagstukken. Inleider dr. J.R. Slotemaker de Bruïne
brak een lans voor bedrijfsorganen met onder meer verordenende taken en
bevoegdheden op sociaal gebied. Coreferent H. Diemer, die al in zijn cnv-
tijd directeur van het protestants-christelijke dagbladDe Rotterdammerwas
geworden en in 1916 het cnv had verruild voor de protestantse werkgevers-
organisatie, voelde daar niet veel voor.19 In de grafische bedrijfstak had hij in-
middels positieve ervaringen opgedaan met het systeem dat Smeenk vijf jaar
eerder had verdedigd. Door middel van ondernemersovereenkomsten, ver-
plicht lidmaatschap, cao’s en algemeen verbindend verklarenwilde hij komen
tot privaatrechtelijke bedrijfsorganisatie op sociaal én economisch terrein.
Bij de congresgangers bleken de meningen eveneens verdeeld. Wel kreeg

Diemer meer kritiek te verduren dan Slotemaker, terwijl diens ideeën staats-
rechtelijk gezien toch een stuk ingrijpender waren. De oorzaakmoet gezocht
worden inDiemers pleidooi voor productie- en prijsafspraken. Diverse spre-
kers waarschuwden voor een combine van werkgevers en werknemers tegen
de consument. Ook de voorzitter van de christelijke ambtenarenbond A.
Mastenbroek waarschuwde voor ‘brandschatting van den consument’.20 Hij
verwachtte meer heil van nieuwe publiekrechtelijke organen, op voorwaar-
de dat een centrale raad een controlerende en coördinerende taak zou krij-
gen. Zijn confrater van de houtbond A. van der Heyden daarentegen voelde
meer voor het systeem van algemeen verbindend verklaren. Zonder daarover
verder uit te wijden, waarschuwde hij dat publiekrechtelijke bedrijfsorgani-
satie op het vlak van arbeidsvoorwaarden de vakverenigingen wel eens ‘een
blauwe neus’ kon gaan bezorgen!21
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Compromissen waren het resultaat. In de eerste plaats haalde het congres
in zijn conclusies de economische angel uit Diemers voorstellen. Wat over-
bleef was een oproep tot uitbouw en algemeen verbindend verklaren van de
gewone, sociale cao.Daarnaast sprakmen zich ook uit voor ‘nieuwe organen’.
Maar ten aanzien van hun taak, werkterrein, bevoegdheden en samenstelling
bleef men vaag. Volstaan werd met de vaststelling dat voor alle sectoren ge-
streefd moest worden naar lichamen, die ‘streng moeten aansluiten aan het-
geen als organisatie in het maatschappijleven opkomt en zooveel mogelijk be-
wegings- en beslissingsvrijheid erlangen en behouden, opdat naarChristelijke
overtuiging het beiderlei terrein van Staat enMaatschappij voortdurend onder-
scheiden blijve’.22 Hoe beide aanbevelingen zich tot elkaar verhielden, lietmen
in het ongewisse. De constatering dat de nieuwe organen beslist moesten aan-
sluiten bij wat maatschappelijk groeide, impliceerde echter dat het accent was
gelegd bij de evolutie van de sociale cao.23 Sociale bedrijfsorganisatie was daar-
bij gereduceerd tot een vaag perspectief. Publiekrechtelijke bevoegdhedenwa-
ren achter de horizon verdwenen. Over economische pbo was niet gerept.
In 1921 verwerkte het cnv de congresconclusies in zijn nieuwe program.

Toch was er wel een verschil. Aan de oude verlangens betreffende cao en al-
gemeen verbindend verklaren voegde het verbond nu toe: ‘Een en ander ter
voorbereiding van eenmeer omvattende publiekrechtelijke bedrijfsorganisa-
tie.’24 Maar ook het cnv liet een duidelijke omschrijving achterwege van wat
het verstond onder ‘een meer omvattende publiekrechtelijke bedrijfsorgani-
satie’. De behoefte aan een grondige bestudering en analyse van de politieke,
maatschappelijke en vakorganisatorische voor- en nadelen van pbo-stelsels
en dergelijke was niet groot. Voor de pogingen in die richting van Amelink,
die sinds 1916 secretaris van het verbond was, of van J. Hofman, de voorzitter
van de grafische bond, bestond over het algemeen weinig echte belangstel-
ling. Aarzelingen om zich op politiek terrein te begeven, theologisch gefun-
deerde reserves (Gods providentiële leiding en het zondebesef) en daarmee
samenhangend het ontbreken van een fundamentele kapitalismekritiek speel-
den voor velen zeker een rol. Praktische bedenkingen à la Van der Heyden
lijken daarentegen geen grote invloed te hebben gehad. Daarvoor lag publiek-
rechtelijke bedrijfsorganisatie in een te ver verschiet. De meerderheid in het
cnv had – om met cnv-voorzitter K. Kruithof te spreken – genoeg aan pu-
bliekrechtelijke bedrijfsorganisatie als een ‘leuze’ tegenover de socialisatie-
propaganda van het nvv en campagnes van het rkVakbureau voor het rkBe-
drijfsradenstelsel.25 Maatschappijhervorming was voor veel cnv’ers in deze
jaren niet zozeer doel als wel middel.

5. ‘Vriend onzer Christelijke vakbeweging’

In essentie is het program van 1921 gedurende het interbellum het uitgangs-
punt gebleven van het cnv-beleid. Dat bleek bijvoorbeeld toen de Hooge
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Raad vanArbeid in april 1923 een advies uitbracht over algemeen verbindend
verklaren van cao’s en bedrijfsorganisatie. De Hooge Raad van Arbeid was
een tripartite overleg- en adviesorgaan dat in 1919 door de regering was ge-
vormd. Behalve vertegenwoordigers van de belangrijkste ondernemers- en
werknemersorganisaties maakten ambtenaren en deskundigen er deel van uit.
Na voorafgaande schermutselingen in de zogeheten ‘Commissie xii’ van

de Hooge Raad van Arbeid tussen vooral de katholieke leden prof. mr. J.A.
Veraart (pro sociaal-economische pbo, compleet met loonverordeningen)
enerzijds en werkgeverssecretaris dr. L.G. Kortenhorst (pro algemeen ver-
bindend verklaren van de sociale cao, als alternatief voor pbo en overheids-
wetgeving) anderzijds, sprak de plenaire Raad zich met een duidelijke meer-
derheid uit voor een spoedige invoering van een wet op het algemeen
verbindend verklaren à la Kortenhorst en tegen Veraarts ontwerp voor een
sociaal-economisch pbo-stelsel.
Tot die meerderheid behoorden de cnv-vertegenwoordigers Kruithof en

Amelink. Verbetering van de cao-wetgeving en invoering van een wet op het
algemeen verbindend verklaren achtten zij dringend geboden. Vooral omdat
na de economische teruggang na 1920 de werkgevers op grote schaal overleg
boycotten en cao’s straffeloos ontdoken of opzegden. En hoewel Amelink
principieel instemming betuigdemet Veraarts uitgangspunten, bestempelden
hij en Kruithof diens plannen als te voorbarig. Geen problemen hadden ze
met een ander meerderheidsadvies van de Hooge Raad van Arbeid, om in de
daarvoor rijp gebleken bedrijfstakken wettelijk gefundeerde bedrijfsraden in
te stellen. Deze zouden vooralsnog uitvoerende en adviserende functies moe-
ten krijgen, onder meer bij het verbindend verklaren van cao’s.
Over het effect van de advisering door deHooge Raad van Arbeid was het

cnv slecht te spreken. In het najaar van 1923 probeerden het cnv en het rk
Vakbureau tevergeefs om de confessionele werkgevers over te halen samen
actie te voeren voor snelle invoering van een wet algemeen verbindend ver-
klaren en tegen de groeiende hetze daartegen van reactionair-liberale onder-
nemers. Ofschoon de christelijke werkgevers het advies hadden gesteund,
verklaarden zij nu dat de economische malaise een wettelijke regeling van
verbindendverklaring ongewenst maakte. Voor de christelijke arbeiders was
dit het zoveelste bewijs dat deze geloofsgenoten als het erop aan kwam het
liberale kielzog kozen. Geen goed woord hadDe Gids over voor protestan-
ten die de absolute ondernemersvrijheid bleven prediken en slechts ‘verbin-
dendverklaring aan God’ toelaatbaar achtten.26

Een nog grotere deceptie was het optreden van Slotemaker de Bruïne
(chu) als minister vanArbeid,Handel enNijverheid. Deze theoloogwas, on-
danks zijn typisch hervormde aarzelingen ten aanzien van een afzonderlijke
christelijke vakbeweging, een bijzonder graag geziene gast in het cnv. Met
zijn emotievolle welsprekendheid wist hij er altijd de juiste snaren te beroe-
ren en zijn Christelijk-Sociale Studiën waren er vaste kost. In 1923 had Slo-
temaker de Bruïne als kroonlid in de Hooge Raad van Arbeid met een keur
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van principiële en praktische argumenten de noodzaak van algemeen verbin-
dend verklaren verdedigd.
Drie jaar later zwichtte hij als minister voor de bezwaren van de tegenstan-

ders, die waarschuwden voor kwalijke loon- en kostprijsverhogende gevol-
gen voormet name de exportbedrijven. Zelf was hij bovendien tot het inzicht
gekomen dat het niet de taak van de overheid was om concurrentievoorwaar-
den gelijk te trekken. In een persoonlijk onderhoud met het cnv-bestuur liet
hij weten dat hij alleen mogelijkheden zag, als de lonen van verbindendver-
klaring uitgezonderd zouden blijven.27 ‘Dit betoog uit dezenmond begrijpen
wij niet’, oordeelde Amelink bitter.28 Hij vond het onbegrijpelijk dat de mi-
nister ongeorganiseerden wilde behouden als economische ‘regulateurs’ en
‘spuigaten’. En ongetwijfeld ook denkend aan de door Slotemakermede aan-
vaarde conclusies van het congres van 1919, voegde hij toe: ‘En ook in dit op-
zicht blijkt, dat de jaren 1918 en 1919 reeds lang, zeer lang achter ons liggen.’
Voor cnv-doen een ongebruikelijk harde veroordeling, zeker van iemand die
bij zijn aantreden als bewindsman was begroet als ‘vriend onzer Christelijke
arbeidersbeweging’, ‘onbezoldigd propagandist’ en ‘onzer een’.29 Ook in de

56

J.R. Slotemaker de
Bruïne, gevierd als
spreker en schrijver van
de Christelijk Sociale
Studiën, maar als
bewindsman een
teleurstelling voor het
cnv.



jaren dertig zou Slotemaker de Bruïne als zwak minister het cnv nog menig-
maal danig teleurstellen. Als mens bleef men hem echter hoog houden.
Het resultaat was dat Slotemaker de Bruïne niet verder ging dan de nade-

re civielrechtelijke regeling van de cao. Aan die cao-wet, die grotendeels een
codificatie van de gegroeide praktijk betekende en die de minister in 1927
zonder moeite door het parlement loodste, maakte het cnv niet veel woorden
vuil. Aangezien het een eigen programpunt betrof, was men er op zichzelf
genomen content mee. Niet in het minst gold dat het aangenomen amende-
ment-Heemskerk. Dat bepaalde dat ieder beding dat de werkgever verplicht-
te om uitsluitend werknemers van een bepaalde staatkundige of godsdiensti-
ge richting of vereniging te contracteren nietig was. De door de doorgaans
kleinere cnv-bonden zo gevreesde closed of union shop praktijken – het ‘rood
of geen brood’ – uit bijvoorbeeld Denemarken of Oostenrijk werden daar-
door in Nederland onmogelijk.

6. Bedrijfsradenwet Verschuur

Het oordeel over Slotemaker de Bruïnes opvolger op het departement van
Arbeid, Handel enNijverheid, de rksp-minister mr. T.J. Verschuur, was po-
sitiever. Deze zegde bij zijn aantreden in 1929 toe dat hij op korte termijn het
advies van de Hooge Raad van Arbeid van 1923 zou opvolgen, zowel voor
wat betreft de algemeen verbindendverklaring als de bedrijfsorganisatie.
Deze belofte deed de belangstelling voor beide thema’s in het cnvweer wat

opleven. Die was sinds 1926 ingezakt na een scherpe, maar uiteindelijk in een
nietszeggend politiek compromis geëindigde pennenstrijd over medezeggen-
schap en bedrijfsorganisatie tussen onder meer Amelink en mr. P.S. Gerbran-
dy enerzijds en dr. H.Dooyeweerd van de antirevolutionaire Kuyperstichting
anderzijds. Veelzeggend voor de geringe interesse in de protestantse arbeiders-
beweging is een opmerking, gemaakt tijdens de christelijk-sociale cursus van
1925, dat ‘we nuchtermoeten handelen en de zaak voorlopig laten een zaak van
studie, omAmelink tevreden te stellen.De volle aandachtmoet geconcentreerd
op de rechtspositie der arbeiders. Dan hebben we de handen vol.’30

Bezorgd over de mogelijk nadelige gevolgen voor de toch al instortende
economie liet Verschuur de ambtelijke voorbereiding van een wet voor het
algemeen verbindend verklaren van cao’s echter weldra stopzetten. Van be-
drijfsraden voor voorlopig alleen overleg, advies, uitvoering en arbitrage op
uitsluitend sociaal terrein verwachtte hij zulke risico’s niet. In een onderhoud
met de katholieke vakbondsbestuurder C.J. Kuiper legde hij uit dat zo’n be-
drijfsradenwet niet veel hoefde te kosten, terwijl de politieke en sociaal-psy-
chologische voordelen groot waren.31

Het cnv twijfelde aan de wijsheid van Verschuurs besluit om de verbin-
dendverklaring op de lange baan te schuiven. Het bleef dat beschouwen als
een essentiële voorwaarde voor een succesvolle ontwikkeling naar bedrijfs-
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organisatie. Toch steunde het Verschuurs bedrijfsradenontwerp, als welis-
waar ‘geen wereldschokkende’ maar toch een goede stap in de juiste rich-
ting.32 Samen met het rk Werkliedenverbond (rkwv) ontpopte het cnv zich
in en buiten de Hooge Raad van Arbeid als de belangrijkste maatschappelij-
ke verdediger ervan.
Zo weigerden Amelink, Kruithof en cnv-penningmeester J.S. Ruppert in

de Raad steun te geven aan een door Kortenhorst verdedigd tegenontwerp.
Kern daarvan was erkenning door de overheid van langs contractuele weg
opgekomen en in beginsel qua vorm en taak variabale bedrijfsorganen. Ver-
schuur had de mogelijkheid van instelling door de overheid opengelaten.
Volgens Kortenhorst zou dat tot overheidslichamen en dwangmatige uni-
formiteit leiden. Bovendien vreesde hij het perspectief dat Verschuur bood
op pbo. Tot genoegen van de protestantse ondernemers, die hem van harte
steunden, was Kortenhorst te rade gegaan bij de protestantse voormannen
Th.Heemskerk enA.F. de Savornin Lohman, die al in 1891 vraagtekens had-
den geplaatst bij publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie.33

In navolging vanHeemskerk verklaarde Kortenhorst dat wetgeving alleen
kon uitgaan van een ondeelbare overheid en dat toekenning van verordenen-
de bevoegdheid het overheidskarakter van de ingestelde raden alleen maar
zou versterken. Heemskerks uitleg van de soevereiniteit in eigen kring-ge-
dachte bood hem klaarblijkelijk betere tegenargumenten dan de eigen rooms-
katholieke subsidiariteitsleer. Die leer ging niet uit van nevenschikking van
alle ‘kringen’, waaronder de staat, maar plaatste de kleinere en grotere ge-
meenschappen waaruit een samenleving is opgebouwd in een hiërarchische
verhouding tot de staat als een verband van hogere orde. Bij de organisatie
van de samenleving werd weliswaar prioriteit gegeven aan de lagere gemeen-
schappenmet voor de staat een subsidiaire, aanvullende rol, maar de scheids-
lijnen tussen staat en maatschappij werden niet zo stringent getrokken als bij
de soevereiniteit in eigen kring.
Amelink, Kruithof en Ruppert, die het principe van geleidelijke groei zelf

ook hoog bleven houden, vonden dat hier – klaarblijkelijk met negatieve bij-
bedoelingen – sprake was van een verabsolutering van de soevereiniteit in
eigen kring idee, die uiteindelijk de macht zou laten aan wat zij noemden ‘de
sociaal meest achterlijke werkgeversorganisaties’.34 Met een beroep op Abra-
ham Kuyper verklaarden ze dat de overheid krachtens eigen taak en verant-
woordelijkheid wel degelijk tot instelling kon overgaan – juist om de eigen
rechtsvorming te beschermen en verdere staatsbemoeienis te beperken. En
dat instelling en verordenende bevoegdheid tot overheidsorganen zou leiden,
vermochten zij niet in te zien.
Evenmin gaven de cnv-vertegenwoordigers steun aan socialistische voor-

stellen om de bedrijfraden te weren van het terrein van de arbeidsvoorwaar-
den maar ze wel publiekrechtelijke ordeningstaken op economisch gebied te
geven. Ten aanzien van het eerste verklaarden zij dat dat altijd tot de kern van
het bedrijfsorganisatiestreven van het cnv had behoord. En economische be-
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drijfsorganisatie wezen ze weliswaar niet af, maar ze bestempelden haar wel
als prematuur. Voor verordenende bevoegdheden op dat vlak vonden ze de
tijd beslist nog niet rijp. Het ‘perspectief’ dat de minister in zijn memorie van
toelichting daarop had geboden, was hun voorlopig voldoende.

7. Ondernemersovereenkomsten

Ondanks een negatief meerderheidsadvies van de Hooge Raad van Arbeid
(met 21-17 stemmen tegen) en grote verdeeldheid in de eigen rk Staatspartij,
sleepte Verschuur zijn ontwerp met succes door het parlement. Met voorbij-
gaan aan de altijd gepredikte noodzaak van consensus ter zake, had Amelink
inDeGids de minister daartoe opgeroepen: ‘Het is toch niet zoo in ons land,
dat de moderne vakbeweging, in dezen geflankeerd door het n.a.s., met de
liberale, roomsch-katholieke en christelijke werkgevers, beslist wat al of niet
zal geschieden?’35

De Bedrijfsradenwet werd echter een fiasco. Tot 1940 kwamen slechts een-
entwintig, deels regionale raden tot stand, voornamelijk in de ambachtelijk-
agrarische sfeer. De belangrijkste oorzaken waren het beperkte sociale werk-
terrein terwijl de crisis in de eerste plaats om economische aanpak vroeg, de
vrijwillige basis, het matige functioneren van de bestaande raden, en de gerin-
ge inschakeling van de raden door de overheid.Het arbeidsvoorwaardenover-
leg ging merendeels buiten de raden om. Een wetswijziging die na 1938 ook
advisering over economische kwesties mogelijk maakte, sorteerde weinig ef-
fect. De voornaamste betekenis van deze wetswijziging was dat de scheiding
tussen de sociale en economische sferen principieel doorbroken werd.
Voor het cnvwas dit geringe succes van de bedrijfsraden reden om te blij-

ven tamboeren op de noodzaak van algemeen verbindend verklaren, al be-
gon na 1934 door de crisis en allerhande ordeningsstreven de belangstelling
voor economische ordening en dito bedrijfsorganisatie wel toe te nemen.
Op18 februari 1935 betuigde het verbondsbestuur in een adres aan deTwee-

de Kamer principieel zijn instemming met een door minister van Economi-
sche Zaken ad interim H. Colijn aanhangig gemaakt wetsontwerp algemeen
verbindend en onverbindend verklaren van ondernemersovereenkomsten.
Deze wet moest de overheid in staat stellen om ordeningsmaatregelen van het
bedrijfsleven zelf, bijvoorbeeld prijsafspraken, te steunen dan wel ongedaan
te maken. Aan zijn bijval koppelde het cnv echter de eis dat nu óók de alge-
meen verbindendverklaring van cao’s onverwijldmoestworden geregeld. Ten
eerste omdat de rechtsgronden identiek waren; ten tweede omdat onderne-
mersafspraken en arbeidsvoorwaarden onlosmakelijk verweven waren.
Aan dat laatste verbond het cnv bovendien de conclusie dat de tijd van

scheiding van het sociale en het economische, waarvan Colijns ontwerp nog
uitging, definitief voorbij was. In elk geval moest de vakbeweging daarom,
direct of via de bedrijfsraden, een serieuze taak krijgen bij de advisering over
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het al dan niet verbindend of onverbindend verklaren van ondernemersover-
eenkomsten. Een en ander zou deweg naar een sociaal-economisch pbo-stel-
sel verder effenen. Het adres: ‘Een toekomstige ordening van het bedrijfsle-
ven zal naar onze meening dan ook op gansch andere leest geschoeid moeten
worden. Een te scherpe scheiding tusschen sociale en economische belangen
zal daarbij vermedenmoeten worden. Naar onzemeening zal in de toekomst
aan de bedrijfsraden verordenende bevoegdheid moeten worden gegeven,
zoowel ten opzichte van sociale als economische bedrijfsregelingen. (…)Wij
erkennen dat het thans nog niet mogelijk is zoover te gaan. De bedrijfsorga-
nisatie is nog niet algemeen zoover voortgeschreden, dat haar nu reeds een
dergelijke taak kan worden opgedragen, al zou in enkele bedrijven wel reeds
een bescheiden stap in deze richting gedaan kunnen worden.’36

In het cnv-program van januari 1937, het laatste voor deDuitse inval, von-
den deze ervaringen en overwegingen hun neerslag: ‘Wettelijke maatregelen,
die de ontwikkelingen der bedrijfsorganisatie kunnen bevorderen, o.a. door
aan de bedrijfsraden, welke daarvoor rijp zijn, verordenende bevoegdheden
te geven, zoowel ten opzichte van sociale als economische aangelegenheden.’37

8. Verbindend en onverbindend verklaren van cao’s

In het adres van 18 februari 1935 stemde het cnv ook in met het eventueel
onverbindend verklaren van (onderdelen van) ondernemersovereenkomsten,
omdat daarmee ongewenste kartelvorming kon worden tegengegaan. Door
C. van Baren jr. van de fabrieks- en transportarbeidersbond was wel gewaar-
schuwd dat de overheid daarmee wellicht ook een handvat kreeg om loonre-
gelingen onverbindend te verklaren.38 Begin 1937 keerde de kwestie van het
onverbindend verklaren terug, nu in verband met het in december 1936 bij
de Kamer aanhangig gemaakte ontwerp van wet op het algemeen verbindend
en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsover-
eenkomsten.
Afgezien van de liberale grootondernemers begroetten de werkgevers- en

werknemersorganisaties dit ontwerp over het algemeen positief. Het moest
een dam opwerpen tegen de fnuikende crisisconcurrentie door ongeorgani-
seerden. Maar de mogelijkheid van het niet verbindend verklaren van onder-
delen en zelfs onverbindend verklaren van hele cao’s of bepalingen daaruit
riep veel weerstanden op. Vooral het nvv reageerde fel, omdat het ingrijpen
tegen bedongen lonen vreesde. Maar ook bij het rkwv en het cnv bleken de
bezwaren groot. Na uitvoerig debat over een kritische inleiding van J. Hof-
man werden de bezwaren van het cnv op 17 februari 1937 in een adres aan
regering en parlement kenbaar gemaakt.39

Onverbindend verklaren van cao’s of van onderdelen ervan achtte het cnv
in strijd met wat het als de primaire bedoeling van de wet zag, namelijk het
bevestigen en beschermen van hetgeen in het bedrijfsleven zélf was gegroeid.
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In plaats van bevordering van het autonome recht vergrootte dit het gevaar
van heteronome overheidsbemoeienis. (Bij de ondernemersovereenkomsten
was daarover niet gerept!) Demogelijkheid tot afwijzing van een verzoek om
algemeen verbindendverklaring was volgens het cnv meer dan voldoende.
Op dezelfde gronden bepleitte het cnv om de bedrijfsraden veel nauwer

bij het proces te betrekken.Niet ambtenarenmaar bedrijfsradenmoesten bij-
voorbeeld toezichthoudende taken krijgen. En de raden zouden ook recht-
sprekende bevoegdheid dienen te krijgen. Hofmans suggestie om niet de mi-
nister maar de bedrijfsraden het recht van verbindendverklaring te geven,
haalde het adres evenwel niet. Deze gedachte, die ook in rkwv-kring werd
geopperd, zou een kansloos verzoek om publiekrechtelijke bedrijfsorganisa-
tie zijn geweest.
Voor de verantwoordelijke minister, de vrijzinnig-democraat mr.M. Slin-

genberg, was de onverbindendverklaring een breekpunt. En evenals zijn
rkwv-collega C.J. Kuiper (rksp) zwichtte Amelink als arp-parlementariër
voor die druk. Op 19 maart 1937 gaf hij in de Tweede Kamer zijn stem aan
het ontwerp, dat met 53-29 werd aanvaard. ‘Slapheid uw naam is confessio-
neel’, schamperde daarop hetnvv-bladDeBouwer.40 Amelink zelf zag dat na-
tuurlijk anders: ‘Het zou onverstandige politiek geweest zijn, daarop het
wetsontwerp te doen stranden.’41 En met een hint naar de vroegere socialis-
tische aarzelingen ten aanzien van de collectieve arbeidsovereenkomst als zo-
danig, oordeelde hij: ‘Het zal bij de heeren sociaal-democraten ook met de
wet op de verbindendverklaring van bepalingen van collectieve arbeidsover-
eenkomsten gaan, zooals het al zoo vaak gegaan is: eerst er op af geven, later
er een dankbaar gebruik van maken.’
Op 1 oktober 1937 trad deWet op het algemeen verbindend en het onver-

bindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten in
werking. cnv-voorzitter A. Stapelkamp nam zitting in de commissie van de
Hooge Raad van Arbeid die de minister over aanvragen moest adviseren.
Toen hij kort voor de Duitse inval terugblikte op de tweeënhalf jaar ervaring
met de wet, was hij weinig positief. Van de slechts zeventien aanvragen was
minder dan een derde gehonoreerd. Een jaar eerder had J.Hofman al gemord:
‘Nederland is een land, waar iedere dag duizenden katten in de bomen klim-
men. (…) Enwe kunnen er wel op rekenen, dat de verbindendverklaring niet
afkomt, voordat de laatste kat de laatste boom uitgeloerd is. Je zou er haast
toe komen de kattepult aan te wenden.’42

Na lang te hebben ingezet op geleidelijke aanpassing van de bestaande
orde, waren eind jaren dertig in het cnv de geesten rijp geworden voor ver-
dergaande hervormingen. De caowas er, maar had geen structurele oplossin-
gen gebracht en was in de crisisjaren bovendien hoogst kwetsbaar gebleken.
De algemeen verbindendverklaring van ondernemersovereenkomsten en
cao’s was er gekomen, maar had tot dusver weinig tastbare resultaten opge-
leverd. En vrijwillig konden bedrijfsraden met sociale taken worden ge-
vormd, maar qua aantal en draagwijdte hadden ze weinig om het lijf.
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Het cnv was aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog klaar voor
de laatste stap: invoering van een volledig stelsel van publiekrechtelijke be-
drijfsorganisatie op sociaal én economisch terrein. Kort na de opheffing van
het cnv door de Duitsers, in de zomer van 1941, zetten cnv-bestuurders zich
aan een studie die zou uitmonden in de ‘Richtlijnen voor de bedrijfsorgani-
satie’, die in maart 1945 werden gepubliceerd. Ze bevatten een gedetailleerd
schema – iets dat men tot dusver bewust had nagelaten – voor een stelsel van
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Voor de traditionele cao zou geen
plaats meer zijn: ‘Het instituut der collectieve arbeidsovereenkomst zal in zijn
huidigen vorm niet gehandhaafd kunnen worden. Het privaatrechtelijk con-
tract zal vervangen worden door publiekrechtelijke loonverordeningen der
bedrijfsorganen.’ Voor ‘eigen richting’ (staking en uitsluiting) zou geen plaats
meer zijn. Die zou met ‘de scherpste sancties’ worden getroffen.43 In hoofd-
stuk 4 wordt op deze ‘Richtlijnen’ dieper ingegaan.

9. Samenvatting en conclusie

De christelijke vakbeweging heeft de cao van meet af aan geapprecieerd, als
middel om de arbeiders meer rechtszekerheid en medezeggenschap over
eigen arbeidsvoorwaarden te bieden, en vooral ook als ‘vredesinsituut’. Ze
zag het collectieve contract als een logisch instrument van de eigen, niet op
strijd maar op overleg en samenwerking georiënteerde vakorganisatie.
De cao was voor het cnv echter geen einddoel. Het ging haar steeds meer

beschouwen als een fase in een ontwikkeling naar een betere, op christelijk-
solidaristische leest geschoeide organisatie van het bedrijfsleven. Van die be-
drijfsorganisatie, van de weg ernaar toe en van het ontwikkelingstempo
vormde men zich om religieuze, politieke, ideologische en praktische rede-
nen slechts een vaag beeld. En op basis van enkele hoofdlijnen voerde het
cnv bewust een ‘grijpt als het rijpt’ beleid: eerst de cao naar vorm en inhoud
uitbouwen, dan de bedrijfsgenoten door middel van algemeen verbindend-
verklaring aan enige ‘publiekrechtelijk’ dwang doen gewennen en bij hen het
gemeenschapsbesef bevorderen, vervolgens sociale en wellicht ook econo-
mische bedrijfsorganisatie invoeren, en ten slotte publiekrechtelijke be-
drijfsorganisatie van beperkte sociale en op den duur volledige sociaal-eco-
nomische aard.
Deze attentistische opstelling werkte in de hand dat bijvoorbeeld over de

rechtsgronden en staatsrechtelijke consequenties van publiekrechtelijke be-
drijfsorganisatie en over de gevolgen ervan voor de positie van de privaat-
rechtelijke vakorganisaties niet grondigwerd nagedacht of gediscussieerd. De
taakomschrijving die Amelink voor de vakbonden gaf als loonverordeningen
realiteit zouden worden (kiezen van vertegenwoordigers voor de bedrijfsor-
ganen, met ‘belangstelling volgen’ en informeren van deze organen, en scho-
len van de leden) resulteerde bijvoorbeeld niet in uitvoerige discussies.44
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Pas tijdens en na de Tweede Wereldoorlog zou die gedachtewisseling echt
op gang komen. In interne discussies en vooral in polemieken met mensen
als Dooyeweerd, wiens aanHeemskerk verwante bezwaren voor veel cnv’ers
als een donderslag bij heldere hemel kwamen, groeide toen het inzicht in al-
lerlei ideologische, staatkundige en praktische consequenties van de eigen
pbo-‘leus’. Dooyeweerds kritiek werd weliswaar door diens tegenspelers in
het cnv afgewezen, maar na 1950 zou hij in de praktijk aan het langste eind
trekken. In plaats van nog meer verlies aan functies in een pbo prefereerden
ook de meeste cnv-bonden liever het ‘koninklijk strijdmiddel’ van de cao.45
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Hoofdstuk 3

‘Vi coactus’
Het cnv in het eerste jaar van de Duitse bezetting*

Inleiding

De geschiedschrijving van de bezetting is de eerste decennia na de oorlog be-
heerst geweest door de dichotomie goed-fout, of, scherper nog, de tweede-
ling verzet-collaboratie; uiteraard als continuüm met gradaties van beide.
Omdat deze indeling onvoldoende ruimte liet voor een adequate beschrijving
en analyse van de gedragingen van de totale bevolking, heeft inmiddels, na
pleidooien van met name de historicus J.C.H. Blom, de trichotomie verzet-
accommodatie-collaboratie vrij algemeen ingang gevonden bij historici.1 Ook
deze driedeling kent weer haar gradaties, die bij de categorie accommodatie
variëren van passieve of ontwijkende tot actieve of agressieve aanpassing. De
laatste vorm heeft betrekking op personen en instanties die de omstandighe-
den en zelfs de bezettingsmacht wilden benutten om eigen doelstellingen of
wensen te realiseren. Een tweede nuancering betreft de beschouwing van de
jaren 1940-1945 als een geïsoleerde episode. Gaandeweg is meer aandacht ge-
komen voor de continuïteit in ontwikkelingen van vóór, tijdens en na de be-
zetting, zonder dat overigens de uniciteit van deze periode wordt uitgevlakt.2

Tegen de achtergrond van deze twee nuanceringen wordt in dit hoofd-
stuk nagegaan welke posities het ChristelijkNationaal Vakverbond heeft in-
genomen in de periode van mei 1940 tot de gedwongen ‘gelijkschakeling’ en
opheffing van de confessionele vakorganisaties in de zomer van 1941. Waar
op de schaal verzet-accommodatie-collaboratie opereerde het cnv en in hoe-
verre was er sprake van continuïteit met het vooroorlogse beleid van deze
vakcentrale? Naar het cnv was tot dusverre geen gericht wetenschappelijk
onderzoek gedaan.3 Wel naar het socialistische Nederlandsch Verbond van
Vakvereenigingen en het rk Werkliedenverbond.4

In het eerste deel wordt geschetst welke posities het cnv innam in de ver-
zuilde verhoudingen van het interbellum, welk standpunt het innam ten aan-
zien van fascisme en nationaal-socialisme, en in hoeverre het zich prepareer-
de op een oorlog of bezetting.

Het tweede deel gaat in op de vraag hoe gereageerd werd op nederlaag en
bezetting, welke standpunten werden ingenomen met betrekking tot struc-
turele sociaal-economische hervormingen, welke positie het cnv koos ten
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aanzien van het vraagstuk van eenheid en samenwerking in de vakbeweging
en hoe leiding en leden zich opstelden ten aanzien van de gelijkschakeling.
Om het cnv-beleid in perspectief te plaatsen wordt ten aanzien van deze
kwesties een vergelijking gemaakt met vooral het rkwv. In het tweede deel
wordt daarom eerst de vraag beantwoord of beide vakcentrales qua positie
en mogelijkheden onder het bezettingsregime in vergelijkbare omstandighe-
den verkeerden.

De titel van dit hoofdstuk, ‘Vi coactus’ (‘Door geweld gedwongen’), is
ontleend aan de woorden die bestuurders van de Nederlandsche Bond van
Christelijke Fabrieks- en Transportarbeiders in juli 1941 met rode letters op
een schoorsteen in hun kantoor schreven, nadat de Duitse bezetter hen de
zeggenschap over de eigen vakvereniging had ontnomen en zij zich gedwon-
gen zagen hun functies neer te leggen.5

1. Het CNV voor 1940

Het cnv dateert van 1909, hetzelfde jaar waarin het rk Vakbureau, een voor-
loper van het rk Werkliedenverbond,werd opgericht.Drie jaar eerderwas het
socialistische nvv zijn werkzaamheden begonnen. Bijzonder aan het cnv in
zijn beginjaren was de interconfessionele opzet: zowel protestantse, katholie-
ke als gemengd katholiek-reformatorische bonden sloten zich aan.Motief van
de initiatiefnemers was de wens om tot een niet-socialistische, maar positief-
christelijke en toch kerkelijk en partijpolitiek onafhankelijke bundeling van
krachten te komen. Deze interconfessionele structuur bleek evenwel niet lang
bestand tegen de verzuilingskrachten uit protestantse en vooral katholieke
hoek. In 1912 verboden de katholieke bisschoppen hun gelovigen op straffe
van excommunicatie nog langer lid te blijven van interconfessionele vakver-
enigingen. Ter wille van hun zielenheil, maar wel vaak morrend, gaven dezen
daaraan gehoor, om zich vervolgens bij de bonden van het rkwv aan te slui-
ten. Daar kon de kerkleiding wel direct haar gezag doen gelden, onder meer
doormiddel van bij bonden en vakcentrale geplaatste geestelijke adviseurs. De
facto was het cnv vanaf 1912 een algemeen-protestantse organisatie.6

Cijfers over de kerkelijke signatuur van de leden in het interbellum ont-
breken. Het lijdt echter geen twijfel dat calvinisten (hervormden en gerefor-
meerden) de grote meerderheid vormden. Op kaderniveau domineerden de
gereformeerden, wat onder meer verklaard kan worden uit het krachtige ge-
reformeerd-antirevolutionaire activisme van die dagen. Vrijzinnigen en be-
vindelijken lijken zich weinig bij het cnv te hebben aangesloten; voor anderen
zoals lutheranen en doopsgezinden geldt hetzelfde. De kerkelijk gemêleerde
doelgroep noopte het cnv wel tot strikte kerkelijke neutraliteit. Omgekeerd
onthielden de protestantse kerkorganisaties zich om ideologische en kerk-
rechtelijke redenen van formele dwang tot aansluiting bij het cnv. Het vak-
verbond respecteerde dat, zij het dat het wel graag meer openlijke steun- en

65



sympathiebetuigingen van kerkelijke instanties had gezien. Predikanten en
studenten theologie werd voorgehouden dat het hun steun verdiende, ‘want
die christelijke vakbeweging [was] een plantingeGods, een zegen, doorHem
aan ons volk geschonken’.7

Ten aanzien van de partijpolitieke positie bestond eveneens een noodzaak
tot officiële ongebondenheid.8 Van bijvoorbeeld kwaliteitszetels in partijbe-
sturen of parlement, zoals nvv en rkwv die kenden, kon geen sprake zijn. In
theorie had het cnv uiteraard demogelijkheid om een actief neutralistisch be-
leid te voeren, maar daarvan werd geen gebruik gemaakt. Om historische,
kerkelijke, sociale enmachtspolitieke redenen en niet zelden ook uit persoon-
lijke betrokkenheid, oriënteerde de cnv-leiding zich in de praktijk namelijk
eenzijdig op de Antirevolutionaire Partij. De meeste bestuurders waren ac-
tief in deze partij. Dat is ook de voornaamste verklaring voor de polemische
relatie met de progressieve en pacifistische Christelijk-Democratische Unie
(cdu). Van andere aard, maar eveneens polemisch, waren de betrekkingen
met de in allerlei opzichten reactionaire Staatkundig Gereformeerde Partij
(sgp). De verstandhoudingmet de overwegend hervormdeChistelijk-Histo-
rische Unie (chu) was overwegend koel en formeel. Alle niet-protestantse
partijen werden genegeerd of, zoals in het geval van sociaal-democraten en
oud-liberalen, bestreden. Typerend voor het verzuilde beleid is dat tot 1940
alleen arp en chu de sociaal-politieke programs van het cnv kregen toege-
stuurd.

Ideologisch leunde het cnv tegen de arp aan, zij het dat als gevolg van de
groeiende consolidatiegeest in deze partij vanaf 1918 spanningen niet onge-
woon waren. Bijvoorbeeld over de bezuinigingspolitiek van minister van Fi-
nanciën H. Colijn in het midden van de jaren twintig, en over de vraag of so-
ciale en economische medezeggenschap principieel wenselijk en toelaatbaar
was. Teruggrijpend op antirevolutionaire voormannen als A. Kuyper, J.C.
Sikkel en A.S. Talma beantwoordden woordvoerders van het cnv die vraag
bevestigend. In een stelsel van (publiekrechtelijk) bedrijfsorganisatie – het
hervormingsideaal bij uitstek van de christelijk-sociale beweging – achtten zij
de sociale medezeggenschap op meso- en macroniveau op afzienbare termijn
realiseerbaar; economische inspraak zou daar op den duur bij moeten komen.
Ten aanzien van de wijze waarop deze hervormingen tot stand moesten ko-
men, benadrukte het cnv de noodzaak van geleidelijkheid en van acceptatie
uit overtuiging door de bedrijfsgenoten, werkgevers en werknemers. Dwang
of forceren stond haaks op het organische groeimodel dat het protestantse
vakverbond voorstond. Voor medezeggenschap op het microniveau van de
onderneming toonde het cnv in deze periode geen belangstelling, deels om-
dat men vreesde voor de consequenties daarvan voor de vakbeweging, deels
ook omdat op dit niveau de gezags- en eigendomsverhoudingen veel gevoe-
liger onderwerpen waren.

Invloedrijke figuren in de arp als dr. H.Dooyeweerd, de directeur van het
wetenschappelijk instituut van de arp en grondlegger van de calvinistische
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Wijsbegeerte der Wetsidee, alsook partijleider Colijn bekritiseerden deson-
danks dit voorzichtige streven van het cnv. Met Colijn, die na zijn directeur-
schap bij de Bataafsche Petroleummaatschappij/Shell het aureool van ‘groot-
werkgever’ had, zou nooit een warme band ontstaan. Hij opereerde veel in
de kringen van de captains of industry,maar zag zijn eigen ‘matrozen en dek-
personeel’ amper staan, gaf cnv-voorzitter A. Stapelkamp hem tijdens de al-
gemene vergadering van 1937 publiekelijk te verstaan.9 Colijns kritiek op al-
lerlei vormen van ordening werd met groeiende argwaan gadegeslagen en de
hier en daar ontluikende Colijn-cultus in en buiten antirevolutionaire kring
werd openlijk veroordeeld. Toch zou het vakverbond pas na de Tweede We-
reldoorlog openlijk afstand nemen van diens sociaal-economisch beleid in de
jaren dertig. In die tijd zelf bleef de kritiek om partijpolitieke redenen goed-
deels bedekt en binnenskamers.

Qua omvang nam het cnv in het interbellum de derde plaats in achter het
nvv en het rkwv, en vóór het slinkende links-radicaleNederlandschArbeids-
secretariaat en vakcentrales van neutraal-liberale signatuur.Op 1 januari 1940
telden het nvv, het rkwv en het cnv respectievelijk 319.099, 186.943 en
121.179 leden.10 Qua ledenbestand waren deze drie vakverenigingen verge-
lijkbaar, met dien verstande dat het cnv relatief minder aanhang had in de in-
dustriële sectoren en in de jaren dertig verhoudingsgewijs sterk was in met
name de landbouw. In 1940 was de cnv-landarbeidersbond met ruim 23.000
leden niet alleen de grootste bond in het cnv maar ook in de agrarische be-
drijfstak. Wat organisatiestructuur betreft, vertoonden het cnv en het nvv
veel overeenkomsten. Het rkwv daarentegen week af door zijn dubbelstruc-
tuur van vak- en standsorganisatie. Aan protestantse zijde verzorgden zelf-
standige verenigingen als Patrimonium en de Christelijk Nationale Werk-
mansbond het ‘standswerk’. Het cnv werkte op diverse niveaus wel samen
met deze ‘algemene’ protestantse werkliedenverenigingen.

Van georganiseerde samenwerking tussen de grote vakcentrales was tot het
einde van de jaren dertig geen sprake. Het streven naar een eenheidsvakbe-
weging door het nvv vond geen weerklank bij het rkwv en het cnv. Ook de
verstandhouding tussen de confessionelen onderling was van meet af aan ge-
reserveerd en kritisch, ook inzake beleidskwesties. Zo hekelde het cnv open-
lijk de ‘revolutiewinst’ die het rkwv in 1918/1919 op sociaal-economisch ge-
bied wilde boeken en kritiseerde het mede om die reden acties rond het rk
Bedrijfsradenstelsel (1919-1922).11 In de spoedige ondergang van dit katho-
lieke hervormingsexperiment zagen de cnv’ers – niet ten onrechte overigens –
de bevestiging van hun gelijk. De aanvallen die het rkwv na het uitbreken van
de economische wereldcrisis begon uit te voeren op het mammonistische ka-
pitalisme vonden in het cnv overwegend kritische weerklank.

Alleen op internationaal terrein werkten beide sinds 1920 samen in het In-
ternationaal Christelijk Vakverbond (icv), waaraan ondermeer ook Fransen,
Duitsers, Italianen, Belgen en Zwitsers gingen deelnemen. Bestuurders van
het rkwv en het cnv bekleedden als voormalige ‘neutralen’ vooraanstaande
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posities in dit icv. Exclusief protestants was de Protestants-Christelijke Ar-
beiders Internationale (pcai) die in 1928 werd opgericht. Behalve het cnv en
enkele andere Nederlandse arbeidersorganisaties (onder andere Patrimoni-
um) participeerden hierin hoofdzakelijkDuitse en Zwitserse arbeidersvereni-
gingen.

Onder invloed van de aanhoudende crisis verbeterden de betrekkingen
tussen het nvv, het rkwv en het cnv in de tweede helft van de jaren dertig.
Drijvende kracht achter dit toenaderingsproces was het rkwv, dat ook in de
politiek op beëindiging van het isolement van de sociaal-democraten ging
aandringen. Een doorbraak was de vorming in 1938 van een gemeenschap-
pelijke studiecommissie van de drie centrales die de hervorming van het ar-
beidsrecht moest gaan bestuderen.

2. Fascisme en nationaal-socialisme

Tot 1933 besteedde het cnv vrijwel geen aandacht aan fascisme en nationaal-
socialisme. Internationale aangelegenheden genoten in het algemeen weinig
belangstelling, terwijl het fascisme in protestantse kring in de jaren twintig
geen onderwerp van betekenis was. Na Hitlers Machtübernahme verander-
de dat. In het icv steunde het cnv in de zomer van 1933 de veroordeling van
de gelijkschakeling van de vakbeweging in Duitsland. En in de pcai waren
de Nederlandse vertegenwoordigers de voornaamste pleitbezorgers van het
uittreden van de Duitse organisaties, nadat die zich lovend en in antisemiti-
sche bewoordingen hadden uitgelaten over de nieuwe orde in hun land. Onder
meer door middel van een door Patrimonium-voorman C. Smeenk geschre-
ven brochure, getiteldDe revolutionnaire ‘totaalstaat’. Fascisme en nationaal-
socialisme (oplage 120.000), en speciale cursussen voor kader en leden maak-
te de verbondsleiding eind 1933 duidelijk dat de totalitaire ideologie van het
nationaal-socialisme en het fascistische corporatisme onverenigbaar waren
met de protestants-christelijke beginselen.12 Tegenover de fascistische corpo-
ratieve staat plaatste het cnv het diametraal tegengestelde eigen ideaal van de
corporatieve maatschappij. Dit eigen maatschappijhervormingsideaal was
geënt op het neocalvinistische beginsel van de soevereiniteit in eigen kring.
Anders dan het subsidiariteitsbeginsel, dat in katholieke kring aanhang vond
en dat ruimte liet voor ‘pragmatische’ benaderingen van de relatie staat-maat-
schappij, trok de soevereiniteit in eigen kring een principiële scheidslijn tus-
sen de kringen van staat en maatschappij.

Gezien deze achtergronden is het opvallend dat het cnv-bestuur geen of-
ficieel besluit heeft willen nemen om leden van de Nationaal-Socialistische
Beweging (nsb) te royeren.13 Toen in de jaren 1933-1935 vanuit de basis hier-
op herhaaldelijk werd aangedrongen, oordeelde demeerderheid van het sterk
verdeelde verbondsbestuur dat een formele uitspraak onverenigbaar wasmet
de autonomie van de bonden. Deze kregen echter wel het advies zelf roy-
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ementsbesluiten te nemen. Demeeste gaven daaraan gehoor. In 1934 bedroeg
het aantal uitstotingen in totaal 73. Er zijn geen aanwijzingen dat nadien nog
veel leden zijn geroyeerd. Evenmin zijn er signalen dat nationaal-socialisti-
sche en fascistische partijen onder cnv-leden veel aanhang hebben gehad.

In dit verband verdient nog vermelding dat de Gereformeerde Kerken in
Nederland als enige protestantse kerkgenootschap in 1936 een officiële ver-
oordeling van het nationaal-socialisme en de nsb uitspraken. De veel grote-
re Nederlandse Hervormde Kerk liet in dat opzicht verstek gaan. De Neder-
landse katholieke bisschoppen daarentegen vaardigen in 1936 een
mandement uit, waarin voor alle gelovigen het lidmaatschap van de nsb uit-
drukkelijk verboden werd.

Na 1933 bleef het cnv-orgaan De Gids in rubrieken met veelzeggende ti-
tels als ‘Uit Nazidonië’ voorlichten over de gang van zaken in Duitsland en
over het nationaal-socialisme. Aan de ontwikkelingen in katholiek Italië bleef
het weinig aandacht besteden. Aan de gang van zaken in Portugal en Spanje
evenmin. Vermeldenswaard is wel datDeGids eind 1939/begin 1940 openlijk
de grote en positieve belangstelling hekelde die het rkwv aan de dag legde voor
de corporatieve experimenten in deze landen. Inderdaad bevatten de rkwv-
organen Herstel en Leering en Leiding herhaaldelijk welwillende beschou-
wingen over het nieuwe Portugal en Spanje, zoals eerder de loftrompet was
gestoken over het Dollfuss-regime in Oostenrijk. Het oordeel van de voor-
aanstaande rkwv-bestuurder H. Hermans, dat het op fascistische leest ge-
schoeide Spanje ‘vooruitstrevend in de goede zin des woords’ was, vond de
redacteur van De Gids onbegrijpelijk, niet in het minst omdat het fascisme
voor vrije en politiek onafhankelijke vakorganisatie geen ruimtemeer liet.14 De
reactie van Hermans, dat hij het Spaanse systeem had vergeleken met de eigen
corporatieve denkbeelden, stelde De Gids nog minder gerust. Deze vergelij-
king werd door het blad ‘zoo krachtig mogelijk van de hand gewezen’. ‘De in
christelijk-socialen kring nagestreefde bedrijfsorganisatie verschilt zoozeer
van de fascistische corporaties als de vrije christelijke vakorganisatie verschilt
van het Duitsche “Arbeitsfront” of de Russische “vakbeweging”.’15

3. Oorlogsvoorbereiding

De vakbeweging in Nederland was dankzij haar internationale contacten en
activiteiten goed op de hoogte van de wijze waarop inDuitsland de vrije vak-
beweging in snel tempo was afgebroken en genazificeerd. Vanuit die weten-
schap had na het uitbreken van de oorlog in september 1939 grondige mate-
riële en immateriële voorbereiding van een oorlog en bezetting in de rede
gelegen. Toch gebeurde dit niet.

In september 1939 bezonnen de drie grote centrales zich afzonderlijk op
te nemen maatregelen. Het nvv ging het verst. Het besloot vijf miljoen gul-
den naar het buitenland over te boeken. Van het voornemen om enkele be-
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stuurders in veiliger landen te posteren kwam evenwel niets. Het rkwv oor-
deelde dat alle bestuurders in geval van oorlog en bezetting op hun post
moesten blijven om de belangen van de leden te behartigen. Voor elk van hen
werd wel een jaarsalaris gereserveerd, dat bij een vijandelijke aanval beschik-
baar zou worden gesteld.16 Om de gevolgen van een eventuele devaluatie van
de gulden op te vangen, zette het rkwv-bestuur ten slotte ook een deel van
het vermogen om in dollars. Het cnv regelde het minst. Het volstondmet het
achter de Waterlinie brengen van het effectenbezit en het gereed leggen van
20.000 gulden aan contanten. Vertrek van een of meer bestuurders naar het
buitenland werd afgewezen: juist bij een oorlog of bezetting moesten de be-
langen van de leden behartigd worden.

Afgezien van deze overwegingen moet de verklaring voor de bescheiden
voorbereiding gezocht worden in het vertrouwen dat men had in de neutra-
liteit van Nederland. Tekenend in dat verband is de afwijzing door het cnv-
bestuur van een voorstel van Zwitserse collega’s om het secretariaat van het
icv vanUtrecht naar het Zwitserse Bern ofGenève te verplaatsen. De cnv’ers
vermochten niet in te zien dat Zwitserland neutraler en dus veiliger was dan
Nederland. Daarnaast heeft men zich, ondanks de kennis van de gang van za-
ken inDuitsland, niet echt een voorstelling kunnenmaken van een nationaal-
socialistische terreurbezetting van de eigen rechtsstaat.

Vermeldenswaard ten slotte is dat het uitbreken van de Tweede Wereld-
oorlog de organisaties van werkgevers en werknemers tot elkaar bracht. Om
de praktische gevolgen van de mobilisatie en het wegvallen van markten op
te vangen, creëerden de sociale partners in 1939 een contactorgaan. Het cnv
juichte deze toenadering toe als een teken van veranderende gezindheid en
als opstap naar meer structurele samenwerking. Twee jaar eerder was om de-
zelfde reden al de oprichting van het Convent van Christelijk Sociale Orga-
nisaties, een permanent overleg van de centrale protestantse ondernemers- en
werknemersverenigingen, begroet. Na de capitulatie zou het brede overleg
blijven bestaan. En op nog langere termijn zou het de basis vormen voor het
illegale overleg waaruit na de oorlog de Stichting van de Arbeid zou voort-
komen.

4. De vakbeweging in het eerste bezettingsjaar

Voor zover niet getroffen door algemene bepalingen zoals het ontslag- en sta-
kingsverbod en de verplichte arbitrage door het College van Rijksbemidde-
laars, kon de vakbeweging in de eerstemaanden na de capitulatie tamelijk on-
gehinderd haar werkzaamheden voortzetten.Op 16 juli 1940 echter werd het
nvv door deDienststelle für soziale Verwaltung overvallenmet de benoeming
van de nsb’erH.J.Woudenberg tot leider van het verbond. Voorzitter E. Ku-
pers en de joodse vice-voorzitter S. de la Bella werden met onmiddellijke in-
gang geschorst. De overige bestuursleden werden gesommeerd hun werk-
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zaamheden voort te zetten. Overrompeld als ze waren, en bezorgd over de
consequenties voor personen en organisaties, schikten allen zich.

Het cnv en het rkwv kregen een andere behandeling. Op 16 juli kregen
hun respectieve voorzitters A. Stapelkamp en A.C. de Bruijn te horen dat de
zelfstandigheid van hun organisaties niet zou worden aangetast. Zij kregen
slechts eenDuitseBeobachtermet hoofdzakelijk toezichthoudende bevoegd-
heden toegewezen. Als argument voor het verschil in aanpak noemde dr. W.
Hellwig, de leider van de Dienststelle het betrouwbaarder, want antimarxis-
tische, karakter van de confessionele vakbeweging. Het ware motief was zijn
strategie van geleidelijkheid en van verdeel en heers. In Duitsland was des-
tijds bij de vorming van hetDeutsche Arbeitsfront (daf) een vergelijkbare tac-
tiek gevolgd. Hellwigs oogmerk was van meet af aan de vorming van een na-
tionaal-socialistische eenheidsvakbeweging naar model van dit daf.

Van de zijde van het cnv en het rkwv is achteraf verklaard dat de aanstel-
ling van Duitse waarnemers als bezettingsmaatregel aanvaard kon worden,
maar dat benoeming van een Nederlandse nazi niet zou zijn geaccepteerd. In
hoeverre bij dit oordeel de latere ervaringen doorwerken, valt moeilijk te zeg-
gen. Maar gezien de vooroorlogse uitspraken tegen het nationaal-socialisme
van de gereformeerde synode en van het katholieke episcopaat mag aange-
nomen worden dat beide met een nsb’er op z’n minst zeer grote moeite zou-
den hebben gehad. Niet onbelangrijk is dat de aangewezen Beobachters geen
rabiate nazi’s bleken te zijn. Tot op zekere hoogte lijken zij zich zelfs met de
aan hen toegewezen organisaties te hebben geïdentificeerd. Het meest spre-
kende voorbeeld daarvan is F. Kern, de voormalige Beobachter bij de katho-
lieke vakcentrale die op 24 juli 1941 in het diepste geheim vanuit Berlijn over-
kwam om de rkwv-leiding te waarschuwen dat haar organisatie de volgende
dag zou worden overgenomen.

Tot hun gelijkschakeling op 25 juli 1941 is de bestuurlijke organisatie van
het cnv en het rkwv ongewijzigd gebleven. Vergeleken met het nvv, dat on-
voorbereid was en vanaf de zomer onder Woudenberg stapsgewijze in nati-
onaal-socialistische richting werd gemanoeuvreerd, behielden ze veel meer
eigen beleidsruimte. Ze kregen bovendien meer tijd en daardoor duidelijker
inzicht in de ware Duitse bedoelingen om zich te prepareren op verdere in-
grepen.

5. Reacties op capitulatie en bezetting

In zijn reacties op de capitulatie en de bezetting toonde het cnv-bestuur in
de eerste weken grote terughoudendheid. Overeenkomstig de beleidsafspra-
ken uit 1939 was beëindiging van het vakbondswerk niet aan de orde. In het
eerste nummer dat van DeGids na de capitulatie verscheen, werden leden en
kader opgeroepen dewerkzaamheden te hervatten en daarbij de ‘wenken van
de plaatselijke overheid’ op te volgen.17 ‘Als Christenen zijn wij dat verplicht,
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hoewel het niet altijd even gemakkelijk zal zijn’, aldus de redactie. In hetzelf-
de nummer oordeelde voorzitter Stapelkamp: ‘Wij mogen niet moedeloos bij
de pakken neer gaan zitten, omdat veel wat ons lief is, ons is ontvallen. Inte-
gendeel rust op ons de taak om in trouwe eensgezindheid en volle overgave,
ook door socialen arbeid onze naaste te dienen. Wij moeten verder en wij
moeten bouwen. (...) In vertrouwen op God doen we dat met vastberaden-
heid en in getrouwheid.’

Een manifest dat de verbondsleiding begin juli 1940 onder alle leden ver-
spreidde, ademde dezelfde geest. Inhakend op de als geruststellend ervaren
inaugurele rede dieReichskommissarA. Seyss-Inquart op 29 mei had gehou-
den, verklaarde het bestuur bereid te zijn om, op basis van de eigen beginse-
len, de bezetter op zijn daden en niet op zijn naam te beoordelen. Bovendien
schreef het: ‘Wij mogen de hoop en verwachting blijven koesteren, dat deze
toestand een tijdelijke is. Uitdrukkelijk heeft de Rijkscommissaris dat ver-
klaard en daarmee aan hetNederlandse volk een vooruitzicht geopend, waar-
door het makkelijker wordt te aanvaarden alles wat ten gevolge van deze tijd
en zijn omstandigheden aanvaardmoet worden. Immers: het vooruitzicht op
een zelfstandig volksbestaan, het zo dierbare goed voor het Nederlandse
volk, is niet afgesneden. Aan de gang der geschiedenis is niet plotseling een
einde gemaakt.’18

G. Harmsen en B. Reinalda hebben de woordkeus van een vooruitzicht op
een ‘zelfstandig’ in plaats van ‘onafhankelijk’ volksbestaan geïnterpreteerd als
een aanvaarding van een beperkte soevereiniteit ‘onder Duitse leiding’.19 Met
deze beoordeling wordt een verband gesuggereerd met de gewraakte brochu-
re Op de grens van twee werelden, die arp-kopstuk H. Colijn ongeveer te-
zelfdertijd het licht deed zien. De vraag is of dit juist is. In zijn boekje hield
een defaitistische Colijn niet alleen – om met D. Bosscher te spreken – ‘een
lijkrede op deNederlandse democratie’, ook legde hij zich neer bij een beperk-
te soevereiniteit van Nederland in een door Duitsland gedomineerd Europa.20

In dat licht bezien, achtte hij het gewenst dat Nederland zich op economisch,
sociaal en staatkundig gebied in Duitse richting zou ontwikkelen.

De redactie van De Gids toonde zich bepaald ongelukkig met Colijns op-
stelling en distantieerde zich ervan. De arp-leider, zo werd betoogd, had de
historische lijnen en het reformatorische vrijheidsbeginsel te veel uit het oog
verloren.21 Eerder al had ook het Christelijk-Sociaal Dagblad-De Amster-
dammer, dat nauw aan het cnv gelieerd was, vraagtekens geplaatst bij anti-
parlementaire en weinig nationale commentaren van de antirevolutionaire
partijkrant De Standaard.22

Ook de houding die het bestuur van het protestantse vakverbond aannam
tegenover deNederlandscheUnie getuigt van dewens om vast te houden aan
het historisch gegroeide. Na enige aarzeling bij voorzitter Stapelkamp, die
aanvankelijk in de Unie een tegenwicht tegen de nsb meende te mogen zien,
distantieerde het cnv zich van de initiatieven van het Unie-driemanschap De
Quay-LinthorstHoman-Einthoven. Blijkens een vertrouwelijk schrijven aan
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zijn collega’s was ook Stapelkamp na besprekingen met De Quay en reacties
van bezorgde Conventspartners tot de conclusie gekomen ‘dat hun arbeid, al
wordt dit stellig niet bedoeld, minder een bolwerk tegen fascistische dicta-
tuur als wel een brug naar zulk een regeeringsvorm zal blijken te zijn’.23 Hij
doelde daarbij vooral op het streven naar doorbreking van de verzuilde ver-
houdingen. En hij voegde eraan toe: ‘Alles wat van deUnie komt is zeer vaag.
Het kan vriezen, het kan dooien. Dat is steeds, maar vooral in onzen tijd naar
mijn meening zeer gevaarlijk. We hebben juist behoefte aan principieele stel-
lingname. Niet aan een halverwege meegaan in een verkeerde richting.’

Om in de behoefte aan principiële voorlichting te voorzien organiseerde
het cnv samen met de Conventspartners op 29 augustus 1940 een grote bij-
eenkomst in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Utrecht. Als
sprekers werden uitgenodigd de chu-politici H.W. Tilanus en J.R. Slotema-
ker de Bruïne en de gereformeerde theoloog K. Dijk. De Duitsers hadden
woedend op dit initiatief gereageerd, maar de samenkomst uiteindelijk niet
verboden, op voorwaarde dat er geen persverslag zou komen. Ofschoon de
redevoeringen van de sprekers nadien wel zijn uitgegeven, heeft het persver-
bod er toe bijgedragen dat de Conventsvergaderingminder bekend is gewor-
den dan de massale bijeenkomsten die de arp en de chu onder leiding van
onder meer Colijn en Slotemaker de Bruïne in dezelfde augustusmaand be-
legden. Voor het zelfbewustzijn van de protestantse sociale beweging is de
Utrechtse massabijeenkomst echter minstens zo belangrijk geweest. En sa-
men met de manifestaties van de christelijke partijen behoort ze tot wat L. de
Jong heeft genoemd het ‘antirevolutionaire réveil’.24

Continuïteit en normalisering van het dagelijkse sociaal-economische le-
ven stonden voor het cnv voorop. Een interessant voorbeeld is het beleid dat
in de eerste maanden werd gevoerd ten aanzien van uitzending van arbeiders
naar Duitsland. Voor de oorlog had het cnv dit gesteund als een van de op-
lossingen van het werkloosheidsvraagstuk. Kritiek vanuit de achterban was
toen terzijde geschoven, met de argumentatie dat het Duitse regime welis-
waar verwerpelijk was, maar dat de dramatische werkloosheidssituatie geen
andere keus liet en de Nederlandse gastarbeiders zich van de binnenlandse
politiek in Duitsland konden en moesten onthouden. Bijbel mee en mond
dicht, was kort samengevat het consigne.

De bezetting plaatste het vraagstuk uiteraard in een volstrekt ander licht.
Maar na overleg met het ministerie van Sociale Zaken en de andere vakcen-
trales stelde het cnv-bestuur vast dat tegen het gaan werken inDuitsland nog
steeds geen overwegende bezwaren bestonden, mits uitzending vrijwillig zou
blijven en Nederlanders niet in oorlogsindustrieën zouden worden ge-
plaatst.25 Het leek de enige mogelijkheid om de werkloosheid, die na de ca-
pitulatie en demobilisatie sterk gestegen was, op te vangen. De leden dach-
ten er klaarblijkelijk anders over. Zij protesteerden tegen dit beleid en
weigerden aan de oproepen in hun vakbondsbladen gehoor te geven. Toen
op 25 juni 1940 het ministerie de vrijwilligheidsclausule introk, staakte het
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cnv zijn steun aan de uitzending naar Duitsland. Wel bleef het proberen om
de geestelijke verzorging van de Nederlandse arbeiders daar te verbeteren.
Verzoeken in het voorjaar van 1941 ompredikanten temogen uitzendenwer-
den echter door de Duitse instanties genegeerd. Die gaven de voorkeur aan
detachering van vijftig vertrouwensmannen uit het nvv. nvv-bestuurders als
vice-voorzitter A. Vermeulen bleven het werken in Duitsland ook propage-
ren.26

Inzake de arbeid in Duitsland voerde het rkwv eenzelfde beleid als het
cnv. Op andere terreinen stelde de katholieke vakbeweging zich in de eerste
zes maanden van de bezetting echter duidelijk anders op.27 In het verbonds-
orgaan Herstel en het kaderblad Leering en Leiding werd in het eerste half
jaar na de capitulatie herhaaldelijk betoogd dat met de Duitse bezettings-
macht als het nieuwe gezag samengewerkt moest worden, ‘niet alleen om de
practische noodzaak, dat alle verzet nutteloos en schadelijk zou zijn, maar
juist om wille van het algemeen welzijn van ons land, waar orde en veiligheid
moet heersen’.28 Daarbij werd onderstreept dat de Duitse en Italiaanse supre-
matie in Europa blijvend was en uit volle overtuiging aanvaard moest wor-
den.29 Naar aanleiding van opmerkingen van Seyss-Inquart over een nieuwe
ordening in Europa schreef De Bruijn in Herstel onder de kop ‘Een grote
zaak dienen’: ‘Zouden wij het met dié gedachten niet eens zijn? (...) Vaststaat
dat het verleden niet terugkeert, dat zich grote veranderingen in sociaal en
economisch opzicht zullen voltrekken, dat veel tot elkaar zal nijgen wat
voorheen ver van elkaar verwijderd stond.’30

De Nederlandsche Unie kreeg bij het rkwv een warm onthaal, zoals de
Unie in het algemeen op veel bijval van het katholieke volksdeel kon reke-
nen. Op 27 juli betuigde het verbondsbestuur namens al zijn leden zijn har-
telijke instemming met het initiatief van De Quay cum suis. Het voltallige
rkwv-bestuur trad ook tot de Unie toe. Grote instemming genoot het Unie-
program. ‘Dat “smaakt” ons. Dat begrijpt elk van onze leden; dat kunnenwij
van ganser harte tot het onze maken’, aldus Herstel van 2 augustus 1940.

Uit alles blijkt dat het rkwv 10 mei 1940 wilde zien als een breuk met het
verleden en als een katalysator in het streven naar nieuwe sociale en politie-
ke verhoudingen. De bezetting was het ‘noviciaat voor de nieuwe gemeen-
schap’ en het begin van een ‘nieuwe lente’, viel inHerstel te lezen.31 Met ‘oor-
logswinst’ had dat niets te maken, verzekerde De Bruijn zijn lezers. Maar hij
schuwde niet om scherpe kritiek te leveren op ‘het veelal zeer traag werken-
de “democratische stelsel”, met zijn commissies, onderzoekingen, beraadsla-
gingen voor en na, zijn politieke belangentegenstellingen’ en op demacht van
de vooroorlogse ‘grootpers’, om daaraan de conclusie te verbinden: ‘Die tijd
is, Gode zij dank, voorbij.’32 Tot eind 1940 zou hij zich in het openbaar her-
haaldelijk in deze geest uitlaten. En niet alleen hij. H. Hermans bijvoorbeeld,
de redacteur vanLeering en Leiding, oordeelde dat levensbeschouwelijk wel-
iswaar essentiële verschillen bestonden tussen de Duitsers en het rkwv, maar
dat er qua maatschappelijke idealen grote overeenkomsten waren. Hun au-
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toritaire systeem achtte hij goed bruikbaar in de situatie waarin Nederland
op dat moment verkeerde.33

Illustratief is ook de gang van zaken rond een ‘studiereis’ die een delega-
tie van het nvv, het rkwv en het cnv in november 1940 naar Duitsland on-
dernam. Het cnv-bestuur had niets voor deze excursie gevoeld. Na rijp be-
raad had het evenwel besloten om toch drie bestuurders af te vaardigen. De
kwestie werd van onvoldoende principiële betekenis geacht om het voortbe-
staan van de beweging ervoor in de waagschaal te stellen. Beobachter O.
Schleinitz had namelijk gewaarschuwd dat weigering ernstige consequenties
zou hebben voor het cnv. Wel spraken de cnv’ers af dat ze de nazi-propa-
ganda zoveel mogelijk zouden ontwijken.

Zowel tijdens als na de reis, die onder meer langs modelfabrieken en kin-
dercrèches voerde en ook bezichtiging van de antisemitische film Jud Süss
omvatte, hielden de cnv’ers zich aan deze afspraak. Na terugkeer volstond
Stapelkamp met een obligaat verslag in De Gids over de Duitse arbeidssitu-
atie en de organisatiestructuur van het Deutsche Arbeitsfront. Zijn katholie-
ke collega De Bruijn daarentegen liet zich bewonderend uit over voor wat hij
van de nieuwe orde had mogen aanschouwen. Tegenover de Nieuwe Rotter-
damsche Courant verklaarde hij onder meer: ‘Een voor een land beslissend
element is de gemeenschapsgeest van het bedrijfspersoneel. Dit is mij vooral
deze dagen duidelijk geworden. (...) In ieder geval is de grondslag van het so-
ciaal-economisch leven natuurlijk en gezond. Daarop is een levensvatbare ge-
meenschap te bouwen.’34 En in Herstel schreef hij: ‘Het is de bedoeling van
de Duitse autoriteiten, dat onze volkeren na den oorlog, in goede nabuur-
vriendschap met elkaar zullen leven. Welnu dan moeten we trachten elkaar
in alle oprechtheid te leren kennen enwaarderen. Daartoe heeft deDuitse reis
bijgedragen.’35 Hij nodigde de gastheren van het daf bovendien uit voor een
tegenbezoek.

6. Maatschappijhervorming

Ten aanzien van structurele ingrepen in het sociaal-economisch systeem zijn
vergelijkbare tendensen en keuzes waar te nemen. Het cnv toonde zich van-
af het begin van de bezetting afwijzend ten aanzien van ingrijpende verande-
ringen zolang de soevereiniteit van Nederland en de democratie niet waren
hersteld.

Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog, toen de inmiddels wet-
telijk geregelde sociale bedrijfsorganisatie (de Bedrijfsradenwet van 1933) on-
voldoende effect sorteerde om aan de crisisproblemen het hoofd te bieden en
economische ordening aan betekenis begon te winnen, waren ook in het cnv
de geesten rijp geworden voor spoedige realisering van een volledig stelsel
van sociale én economische bedrijfsorganisatie. Na de capitulatie wilde men
echter van sociaal-economische structuurhervormingen niet meer horen.
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Eerst moest in vrijheid het parlementaire systeem hersteld worden. Om die
reden keerdeDeGids zich bijvoorbeeld tegen de plannen van de Nederland-
sche Unie. Over de opvattingen van De Quay over corporatisme constateer-
de het blad in augustus 1940: ‘Hij wil eerst afbreken om op de puinhopen iets
nieuws te bouwen. Dat moge in den geest van den tijd zijn, het is zeker niet
in den Nederlandschen geest, die van dergelijke nieuwlichterij weinig heb-
ben moet.’36 Ook fascistische plannenmakers werd weer voorgehouden dat
de totalitaire corporatieve staat van de Duitsers haaks stond op de corpora-
tieve maatschappij die het cnv van oudsher nastreefde en die het voor Ne-
derland geschikt achtte. Een ‘groot valsch woord’, aldus kwalificeerde De
Gids in september 1940 het fascistisch corporatisme.37

Ook over de zogenaamde organisatie-Woltersom oordeelde het cnv afwij-
zend, zij het na enige aarzeling. Deze op Duitse leest geschoeide economi-
sche bedrijfsorganisatie voor alleen ondernemers werd in het najaar van 1940
op aandrang van de bezetter opgezet om de vervlechting van het Duitse en
Nederlandse bedrijfsleven te bevorderen. De eerste reactie vanuit het cnv was
opvallend welwillend. In De Gids schreef secretaris H. Amelink, dat zonder
dit initiatief de economische bedrijfsorganisatie nog lang op zich zou hebben
laten wachten. Hij hoopte alleen dat op den duur ook het arbeiderselement
erin een plaats zou krijgen.

Een duidelijke verklaring voorAmelinks niet meteen afwijzende commen-
taar is niet te geven. Sinds 1918 was hij juist degene geweest die de opvattin-
gen van het cnv inzake medezeggenschap en bedrijfsorganisatie had gefor-
muleerd en uitgewerkt. En de organisatie-Woltersomweek daar op veel meer
essentiële punten vanaf dan alleen de eenzijdige samenstelling door werkge-
vers. Bovendien spoorde dit positieve commentaar niet met de koers van te-
rughoudendheid die vanaf mei 1940 was gevolgd. Wellicht realiseerde Ame-
link zich eerst niet dat het hier in wezen om een Duits project ging. Hoe het
zij, een maand later distantieerde De Gids zich er wel degelijk van. En in la-
tere publicaties kwalificeerde het cnv de zaak als onhistorisch – een ander
woord voor on-Nederlands – en dus onjuist. Het cnv deed ook geen pogin-
gen om namens de protestantse arbeiders toegelaten te worden, iets dat het
voor de oorlog ongetwijfeld wel zou hebben nagestreefd.

Het rkwv volgde een andere koers. Op 2 augustus 1940 – amper twee we-
ken na haar installatie – presenteerde een zware rkwv-commissie een gron-
dig rapport, getiteld ‘De sociaal-economische ordening’. Voortbouwend op
de plannen die sinds 1938 in het kader van de grote propaganda-actie voor
corporatisme ‘Naar de nieuwe gemeenschap’ in katholiek-sociale kring wa-
ren ontwikkeld, en inschattend in hoeverre Duitse ideeën daarmee te vereni-
gen waren, werd hierin een volledig corporatief stelsel ontvouwd. Dit voor-
zag onder meer in drastische taakveranderingen, niet alleen voor politieke
organen maar ook de vakbeweging.

Op basis van dit rapport, dat instemming kreeg van het episcopaat, start-
te het rkwv in augustus in zijn eigenmedia een krachtige campagne voor snel-
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le doorvoering van de corporatieve maatschappijhervorming. In de overtui-
ging ‘dat we thans het tijdperk der corporatieve ordening inderdaad zijn in-
gegaan, en deze door de bezettingsautoriteiten zeker zal worden voorgestaan
ook voor het bezetteNederland’, diendeDe Bruijn de voorstellen bovendien
in bij dr. Hellwig.38 Deze toonde zich geïnteresseerd, maar deed er uiteinde-
lijk niets mee. De rkwv-voorstellen gingen hem kennelijk niet ver genoeg.

Ten aanzien van de organisatie-Woltersom reageerden rkwv-woordvoer-
ders niet wezenlijk anders dan het cnv. De kritiek overwoog. Maar in tegen-
stelling tot het cnv probeerde de rkwv-leiding wel een plaats te verkrijgen in
deze werkgeversorganisatie. Tevergeefs.

7. Grotere vakbondseenheid

Een netelige kwestie voor het cnv in het eerste bezettingsjaar was het vraag-
stuk van de eenheidsvakbeweging. In de eerste plaats ging het daarbij om het
onmiskenbare streven naar eenheidsorganisaties van deDuitsers zelf. De aan-
stelling van Woudenberg bij het nvv diende daartoe. Onder zijn leiding
moest het nvv zich ontwikkelen tot een nationaal-socialistische eenheidsbe-
weging. Tot 25 juli 1941 kwamen de Duitsers echter zelf niet met concrete
maatregelen ten aanzien van de confessionele vakbeweging. Onnodig force-
ren paste bovendien tot begin 1941 niet bij hun beleid. Ze leken veeleer af te
wachten wat uit de samenleving zelf kwam. Initiatieven van Nederlandse zij-
de kregen daardoor een aparte dimensie.

Het eerste voorstel van Nederlandse kant kwam van H.M. Roos, de voor-
zitter van de neutrale Nederlandse Vakcentrale (nvc). Al op 21 mei 1940 stel-
de hij voor om met het oog op de nieuwe omstandigheden één overkoepelen-
de organisatie te vormen. Zelf was hij bereid de leiding op zich te nemen. Voor
zijn ‘verpolitiekte’ collega’s van de andere centrales zag hij daarentegen geen
rol meer weggelegd. Het wekt geen verbazing dat dezen na onderlinge rugge-
spraak Roos’ plan unaniem verwierpen. Roos zou zich overigens weldra ont-
poppen als aanhanger van het nationaal-socialistische gedachtegoed.

Medio juli 1940 – dus nog voor de benoeming van Woudenberg – lanceer-
de nvv-voorzitter E. Kupers een eigen federatieplan. Door zelf meer eenheid
te scheppen wilde hij de Duitsers het argument ontnemen om gewelddadig in
de Nederlandse vakbeweging in te grijpen. Enig opportunisme lijkt aan dit
voorstel echter ook niet vreemd te zijn geweest. Het nvv immers streefde al-
tijd al naar één vakbeweging. AlleenRoos reageerde positief. DeBruijn en Sta-
pelkamp daarentegenwezen het voorstel af. De laatste verklaarde dat zijn cnv
niet bereid was mee te werken aan een vakorganisatie die niet op positief-
christelijke grondslag was gebaseerd. De 10e mei had daarin geen verandering
gebracht. Bovendien oordeelde hij dat Kupers’ voorstel zeerwel een averechts
effect kon hebben. Het zou het pad voor de nazi’s juist kunnen effenen.

Een derde initiatief kwam van katholieke zijde. Onderdeel van het cor-
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poratieve plan dat het rkwv in augustus presenteerde, was een ingrijpende
wijziging in de taak en positie van de vakverenigingen. Deze zouden bij in-
voering van corporatieve ordening hun traditionele sociaal-economische ta-
kenpakket moeten overdragen aan de publiekrechtelijke bedrijfsorganen. Ze
behoefden echter niet volledig te verdwijnen. In de eerste plaats zouden ze
hun culturele taken behouden en ten tweede zouden ze gaan functioneren
als een soort kiesverenigingen voor de corporatieve lichamen. Daarop anti-
ciperend konden de vakverenigingen in het ‘pre-corporatieve’ stadium,
waarin Nederland zich volgens het rkwv inmiddels bevond, al gaan samen-
werken in federaties waaraan ze hun sociaal-economische taken zouden
overdragen. Nog afgezien van de vraag of het wel wenselijk was om onder
de gegeven omstandigheden met hervormingsplannen te komen, was ook de
strekking van dit voorstel voor het protestantse vakverbond onaanvaard-
baar. Ten eerste omdat het cnv niet geloofde dat dit voorstel de nazi’s af-
doende bevredigde, terwijl het hun wel een beter uitgangspunt bood voor
nog verdergaande eenwording. Ten tweede omdat het cnv niet de dubbel-
structuur van stands- en vakorganisatie van het rkwv kende en aanvaarding
dus feitelijk het einde zou betekenen van de protestantse vakbeweging. Maar
bovenal omdat het de ideologische basis onder het cnv wegsloeg door de
voorgestelde ontkoppeling van levensbeschouwing en materiële belangen-
behartiging.

Doordat het rkwv-bestuur zijn voorstellenmeteen voorlegde aanHellwig,
wat in strijd was met een eerdere afspraak tussen De Bruijn en Stapelkamp
om juist bij dit soort belangwekkende kwesties elkaar eerst te consulteren,
werd het cnv in een lastig parket gebracht. Stapelkamp zag zich daardoor na-
melijk gedwongen om er tijdens een onderhoud met Hellwig en De Bruijn
openlijk afstand van te nemen. Hellwig preste hem daarop om de eigen cnv-
visies op corporatieve ordening en vakbeweging op papier te zetten.

Het schema dat Stapelkamp vervolgens aan Hellwig presenteerde was niet
meer dan een samenvatting van hetgeen voor de oorlog inzake overleg en sa-
menwerking van de vakbeweging in het kader van een stelsel van publiek-
rechtelijke bedrijfsorganisatie in cnv-kring was ontwikkeld. Het voorzag in
het zelfstandig voortbestaan van de principiële belangenorganisaties van
werkgevers en werknemers, wier gedelegeerden op meso- en macroniveau in
bedrijfsorganen zouden samenkomen. Zoals te verwachten viel, was dit ont-
werp voor Hellwig volstrekt oninteressant. In een bespreking met De Bruijn
en Stapelkamp, waarbij ook Woudenberg aanwezig was, deelde hij mee dat
hij binnen twee weken met een eigen ontwerp zou komen. Deze belofte is hij
evenwel nooit nagekomen.

Voor het cnv was de kous daarmee af. In de beweging werd wel een cam-
pagne gestart, die benadrukte dat ‘de Christelijke vakbeweging een doel
[heeft] dat ver uitgaat boven tijdelijke waarden. (…) Dat doel is in de men-
schelijke samenleving de krachten van het Koninkrijk Gods tot openbaring
te brengen. (...) Voor dit doel hebben wij een eigen, zelfstandige, christelijke
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vakbeweging van noode’.39 De Bruijn daarentegen trachtte, vooruitlopend op
het toegezegde ontwerp van Hellwig, de samenwerking te bespoedigen door
half september 1940 het cnv en het nvv uit te nodigen om alvast op enkele
praktische terreinen met nauwere samenwerking te beginnen. Het cnv-be-
stuur, dat wederom niet van tevoren was geraadpleegd, voelde hier om eer-
der genoemde redenen niets voor. Het wenste bovendien elke vorm van con-
tact en samenwerking met Woudenberg te vermijden. De cnv-leiding was er
daarom niet rouwig om toen Hellwig De Bruijn terugfloot. De Duitser gaf
de rkwv-voorzitter daarbij duidelijk te verstaan dat hij andere plannen had.
Desondanks bleef De Bruijn in eigen gelederen nog maandenlang de indruk
wekken dat de rkwv-voorstellen kans van slagen hadden. En inHerstel bleef
hij nog geruime tijd verkondigen dat zijn organisatie van harte wilde mee-
werken aan ‘een streven hetwelk, met behoud van onze geestelijke waarden,
gericht is op de grootst mogelijke eenheid van ons Nederlandsche volk. Dat
is eis van de tijd’.40

Vanaf begin 1941 verdween ook bij de katholieke vakbeweging de animo
om vrijwillig tot grotere organisatorische eenheid te komen. Op 26 februari
1941 – de tweede dag van de Februaristaking – verzond het rkwv-bestuur
weliswaar nogmaals een afschrift van het eigen voorstel aan Reichskommis-
sar Seyss-Inquart. Dit gebeurde echter niet meer uit overtuiging, maar om
tactische redenen. De confessionele vakbeweging was onder toenemende
druk komen te staan. De bezetter had zijn masker van gematigdheid boven-
dien onmiskenbaar afgeworpen en de signalen dat een gedwongen gelijkscha-
keling van de confessionele vakverenigingen aanstaande was, waren sinds
eind 1940 niet meer van de lucht.

8. 25 Juli 1941

Vanaf begin 1941 en vooral na de Duitse oorlogsverklaring aan Rusland op
22 juni dat jaar verhardde het bezettingsklimaat aanmerkelijk. De bereidheid
om de Nederlandse samenleving min of meer autonoom in nationaal-socia-
listische richting te laten groeien, verdween.Geforceerde gelijkschakeling van
onderwijs, pers en andere vormen van verzuild organisatieleven trad daar-
voor in de plaats. Openlijk geweld werd ook niet langer geschuwd, getuige
onder meer de eerste razzia’s in Amsterdam. De daarop volgende Februari-
staking illustreert op haar beurt de groeiende afkeer bij de bevolking.

In deze periode werd voor de confessionele vakbeweging steeds duidelij-
ker dat gelijkschakeling alleen nog een kwestie van tijd was. ‘Donkere wol-
ken zijn boven de christelijke vakbeweging verschenen: reeds werd de doods-
klok meer dan eenmaal over haar geluid’, constateerde het cnv-bestuur in
zijn jaarverslag over 1939-1940, dat in het voorjaar van 1941 verscheen.41

Hellwigs voornemen was om de confessionele organisaties niet meteen op te
heffen, maar hen eveneens onder Woudenberg te plaatsen. Gaandeweg zou
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het nvv dan taken van beide gaan overnemen, waarna op termijn samensmel-
ting zou volgen. Uit vrees voor een opeenhoping van verzet – ook op ande-
re terreinen groeiden de spanningen met de confessionele volksdelen vanwe-
ge ingrepen in hun organisaties – steldeHellwig zijn overval enkele keren uit.
Aangenomen mag worden dat adviezen van de Beoabachters daarbij een rol
hebben gespeeld.Op 9 juli nogwaarschuwden zij voormassaal verzet en zelfs
stakingen.

Op 25 juli 1941 maakten Hellwig en zijn gevolg hun opwachting bij ach-
tereenvolgens het rkwv- en het cnv-bestuur, die beide in Utrecht zetelden.
Hellwigs opzet, een overrompeling als bij het nvv, mislukte compleet. In de
voorgaande dagen waren signalen opgevangen dat nvv’ers gepolst waren om
de confessionele zusterorganisaties te gaan leiden. Bovendien, zoals hiervoor
reeds is vermeld, was daags tevoren de voormalige Beobachter Kern in het
diepste geheim uit Duitsland overgekomen omde rkwv-leiding te waarschu-
wen voor wat te gebeuren stond. Volgens afspraak weigerden de verbonds-
bestuurders unaniem het bevel op te volgen om onder Woudenberg hun
werkzaamheden voort te zetten. cnv-secretaris F.P. Fuykschot verklaarde:
‘Door dit besluit wordt een andere grondslag gelegd enwordt hetmaatschap-
pelijk leven in een andere richting geleid dan wij op grond van Gods woord
voorstaan. Daaraan kunnen wij niet medewerken, omdat zulks in zou gaan
tegen de beginselen die wij belijden. Dat kunnen wij niet en dat mogen wij
niet. Daarom moeten wij om ontheffing uit onze functie verzoeken.’42 Zijn
cnv-collega W. de Jong antwoordde op Duitse dreigementen dat zij bereid
waren de consequenties te aanvaarden: ‘Wij zullen indien dit onvermijdelijk
is, daarvoor willen lijden, dochwij zoeken dit niet.’ Bij het rkwv voltrok zich
hetzelfde. Eind augustus, toen de confessionele bonden werden geliquideerd
en de leden werden overgeboekt naar de nvv-organisaties, hadden alle con-
fessionele vrijgestelden daadwerkelijk hun werk neergelegd.

Het feit dat veel nvv-bestuurders bereid bleken aan de liquidatie van de
confessionele organisaties mee te werken was voor hun christelijke collega’s
een schokkende ervaring. Alleen de latere nvv-voorzitterH.Oosterhuis wei-
gerde. De rest aanvaardde de opdracht, deels uit vrees voor represailles, deels
uit eenheidsopportunisme.Woudenberg zou over dat laatste na de oorlog op-
merken: ‘Het algemene gevoelen op dat moment in het nvv was: eenheid is
nu gewenst.’ Volgens hemwaren demaatregelen ‘toegejuicht’.43 Deze opmer-
kingen zijn gekleurd, maar bevatten beslist een kern van waarheid. Voor de
confessionele bestuurders was het hoe dan ook verbijsterend om zien hoe
sommigen zich inderdaad met enthousiasme van hun taak kweten. Een paar
gingen zelfs zover dat ze tegenstrevers met aangifte bedreigden. Een enke-
ling deed dat ook daadwerkelijk. Het kwam de positie van het nvv bij diver-
se illegale onderhandelingen in de tweede helft van de bezetting niet ten goe-
de.
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9. Leegloop

De gelijkschakeling van de confessionele vakbeweging is gepaard gegaan met
een massale leegloop. Daartoe aangespoord door hun bestuurders, die in
sommige gevallen de circulaires op voorhand hadden geconcipieerd, zegden
binnen enkele dagen reeds duizenden protestants-christelijke en rooms-ka-
tholieke leden hun lidmaatschap op.

Over het aantal rkwv-leden dat zich liet overschrijven naar het nvv bestaat
weinig verschil van mening. Aangenomen wordt dat slechts 3,9 procent zich
liet overboeken.Hoeveel cnv-leden zijn overgegaan is daarentegen voorwerp
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van discussie. Tot dusver werd door onder meer L. de Jong aangenomen dat
circa 25 procent zich bij het nvv liet inschrijven.44 De indruk is echter dat dit
percentage aan de hoge kant is. In de eerste plaats omdat deze cnv-cijfers ge-
baseerd zijn op de stand van zaken ten tijde van de liquidatie eind augustus
1941. Bijvoorbeeld het gegeven dat bij de Christelijke Metaalbewerkersbond
op de laatste registratiedag nog bijna honderd opzeggingen binnenkwamen,
indiceert dat het uitschrijvingsproces toen nog volop gaande was. Daar komt
bij dat alleen actieve uitschrijvingen geteld werden. Alle anderen werden ge-
acht te zijn overgegaan naar het nvv. Collectieve opzeggingen door afdelin-
gen werd bovendien door sommige nvv-bonden niet erkend, met als gevolg
dat alle leden van deze afdelingen gewoon werden bijgeschreven.

Aangenomen mag worden dat veel leden niet de moeite namen een be-
dankbrief te schrijven en volstonden met het staken van de contributiebeta-
lingen. De vroegere voorzitter van deNederlandscheChristelijke Landarbei-
dersbond (nclb) M. Ruppert heeft daarop in een polemiek met L. de Jong
gewezen, zonder dat hij evenwel concrete gegevens kon aandragen. Het
bronnenmateriaal om zijn visie te staven of te verifiëren is inderdaad schaars
gebleken. Vrijwel alle cnv-archieven zijn tijdens de bezetting door de Duit-
sers vernietigd. Toch lijken sommige bewaard gebleven bronnen, bijvoor-
beeld van de nclb-afdeling Dedemsvaart, Rupperts mening te bevestigen.
Van de achttien leden daar had per 9 september 1941 precies de helft actief
bedankt. Maar op 28 december 1941 moesten zes van de resterende negen le-
den geroyeerd worden wegens wanbetaling. Slechts drie – allen nog maar
kort lid en vaak werkloos – bleven daadwerkelijk lid van de nvv-afdeling.45

Het aantal overschrijvingen bij Rupperts eigen bondwas relatief hoog. Dit
kan vooral verklaard worden uit de zwakke sociale positie van de landarbei-
ders, die in de crisisjaren vanwege de periodiek terugkerende seizoenswerk-
loosheid lid van de bondwaren geworden en de uitkeringen niet kondenmis-
sen. Dezewerden bovendienmet 25 procent verhoogd. Toen in dewinter van
1941/1942 echter bleek dat registratie bij de kas het risico van tewerkstelling
inDuitslandmet zich bracht, zegden demeesten alsnog hun lidmaatschap op.

Al met al is uit de periode na eind augustus 1941 slechts één samenvattend
overzicht teruggevonden: een nauwkeurige notitie uit de top van het cnv zelf.
(Zie de vierde kolom van de tabel.) Uit deze notitie kan worden opgemaakt
dat eind september in totaal 20.341 cnv-leden het lidmaatschap niet hadden
beëindigd. Dat wil zeggen 17,8 procent van de 113.967 leden die het vakver-
bond op 1 januari 1941 telde. Aangenomen mag worden dat dit percentage
nadien nog is gedaald, als resultaat van de illegale propaganda van de bezorg-
de cnv-leiding en rijpend inzicht bij de leden. Een indicatie in die richting
vormt ook het ledental van het nvv zelf. Vanaf de zomer begon dit in snel
tempo te dalen.
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Ledencijfers van het cnv 1940-1941.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ambtenaren (ncab) 4.572 4.563 425 9,3%
Belastingambtenaren (cbb) 1.717 1.822 410 22,5%
Bouwarbeiders (ncb) 16.161 14.866 4.057 27,2%
Diamantbewerkers (cvd) 13 11 5 45,4%
Fabrieks- & Transportarbeiders (nbcft) 18.588 16.549 2.238 13,5%
Grafici (ncgb) 3.260 3.305 1.313 39,7%
Houtbewerkers (nchmb) 3.599 3.298 638 19,3%
Kantoor- & Handelsbedienden (ncvkh) 7.848 7.906 377 4,7%
Kleermakers (ncbk) 718 684 122 17,8%
Landarbeiders (nclb) 25.036 23.117 5.693 24,6%
Metaalbewerkers (cmb) 12.437 11.523 1.007 8,7%
Mijnwerkers (pcmb) 448 388 6 1,5%
Personeel publieke dienst (ncbppd) 5.641 5.592 267 4,7%
Politieambtenaren (bcpn) 1.899 2.151 783 36,4%
Postpersoneel (nbcptt) 2.359 2.516 185 7,3%
Sigarenmakers (cbstn) 1.270 1.424 107 7,5%
Spoor- & Tramwegpersoneel (pcb) 4.536 4.415 171 3,8%
Technici (nvct) 782 812 50 6,1%
Textielarbeiders (Unitas) 5.155 4.861 900 18,5%
Verzekeringsagenten (cbvz) 147 142 14 9,8%
Voedingsmiddelenarbeiders (ncvgb) 3.360 3.144 1.265 40,2%
Werkmeesters (ncwb) 798 878 308 35%
Totaal cnv 120.344 113.967 20.341 17,8%
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Blijft de vraag waarom de leegloop van het rkwv zoveel sneller en vollediger
is verlopen. Doorslaggevend is geweest het verschil in optreden van de ker-
ken.Ondanks een uitdrukkelijkDuits verbod liet het rooms-katholieke epis-
copaat op 3 augustus in alle kerken een verklaring voorlezen waarin de ge-
lijkschakeling van het rkwv werd veroordeeld en de leden op straffe van
excommunicatie werden gesommeerd het voorbeeld van hun voormannen te
volgen en hun bonden te verlaten. Dit betekende dat de katholieke arbeiders
ter wille van hun persoonlijke zielenheil er alle belang bij hadden hun lid-
maatschap actief te beëindigen.

De cnv-leiding heeft getracht de protestantse kerken over te halen verge-
lijkbare uitspraken te doen. Tevergeefs. De deputaten van de Gereformeer-
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de Kerken in Nederland oordeelden dat het niet aan hen was om officieel tot
het verlaten van het cnv op te roepen, laat staan om kerkelijke sancties dien-
aangaande uit te vaardigen. Alleen desgevraagd gaven ze predikanten en ker-
kenraden te verstaan dat deze de cnv-leden moesten bijstaan en adviseren
hun vakbondslidmaatschap te beëindigen. Scherpe kritiek vanuit sommige
gemeenten bracht daarin geen verandering. De Nederlandse Hervormde
Kerk volstondmet de oproep omop 24 augustus een bede uit te spreken voor
de bestuurders van de christelijk-sociale organisaties. Enkele kerkenraden,
bijvoorbeeld die van Sneek en ’s-Hertogenbosch, spraken wel veroordelin-
gen uit. Maar de impact daarvan bleef gering, vergeleken met het nationale
optreden van de katholieke kerkleiders. Een en ander betekende dat de pro-
testantse arbeiders ten principale naar eigen inzicht en gewetenmoesten han-
delen. Dit geeft aan het aantal protestantse opzeggingen bij de cnv-bonden
een aparte dimensie.

Een andere factor is geweest dat de katholieke kerk het ‘Fonds voor de bij-
zondere noden’ vormde, om de financiële gevolgen van werkloosheid en het
niet meer georganiseerd zijn op te vangen. Een protestantse equivalent van
dit fonds kwam er niet. Wel ontvingen cnv-bestuurders tot de bevrijding
jaarlijks circa 150.000 gulden van arp-zijde en stelden gefortuneerde protes-
tanten aanzienlijke bedragen beschikbaar. In enkele plaatsen werd de inning
van contributie heimelijk voortgezet. De hulpverlening en zelfs afdracht aan
landelijke bestuurders kon daar op bescheiden schaal doorgaan.

10. Slotbeschouwing

Het eerste oorlogsjaar enmet name de eerste zes maanden overziend, kan ge-
constateerd worden dat zowel het cnv als het rkwv onder de gegeven om-
standigheden van nederlaag en bezetting mee wilden werken aan zo veel mo-
gelijk normalisering van het dagelijks leven. Ten aanzien van de Duitse
machthebber en de bezettingssituatie legde het cnv echter van meet af aan
grotere terughoudendheid aan de dag dan het rkwv. In zijn kritiek op Colijn
toonde het cnv-bestuur zijn gehechtheid aan de vooroorlogse democratie.
De leiding van het rkwv daarentegen oordeelde dat na de capitulatie einde-
lijk schoon schip gemaakt kon worden in de bekritiseerde vooroorlogse po-
litieke en maatschappelijke orde. De rkwv-leiding zag capitulatie en bezet-
ting als katalysators om eigen hervormingsidealen te realiseren. Het indienen
bij Duitse instanties van plannen voor corporatieve ordening enwijziging van
de vakbewegingsstructuren getuigt daarvan. Het cnv distantieerde zich van
een dergelijk streven. Voor structurele hervormingen achtte het cnv-bestuur
herstel van democratie en zelfstandigheid noodzakelijk.

Geen verschil is er in de principiële afwijzing door de bestuurders van het
cnv en het rkwv van de gelijkschakeling op 25 juli 1941. De verklaring voor
het hogere percentage cnv-leden dat zich naar het nvv liet overschrijven
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(<17,8 procent tegen het rkwv 3,9 procent) moet primair gezocht worden in
de actieve, en qua religieuze implicaties verstrekkende veroordeling door de
katholieke kerkleiding. Door de hiërarchische structuur en homogeniteit van
de Rooms-Katholieke Kerk en de onaantastbare autoriteit van de bisschop-
pen binnen de gehele katholieke gemeenschap kreeg dit een massale respons.
Bij de protestanten, waar heterogeniteit en decentrale organisatievormen
kenmerkendwaren, enwaar bovendien geen traditie bestond van officiële be-
moeienis met de christelijke vakbeweging, bleef vergelijkbare steun achter-
wege. De protestantse arbeiders moesten ten principale veel meer op basis
van eigen verantwoordelijkheid handelen.

Bij een vergelijking van de beginselvaste houding van de confessionele be-
stuurders met die van hun nvv-collega’s moet in ogenschouw worden geno-
men dat het nvv volkomen onvoorbereid was toen het in juli 1940werd over-
rompeld. De bestuurders van het cnv en het rkwv hadden een jaar de tijd om
zichzelf en hun achterban op het onvermijdelijke – dat werd gaandeweg
steeds duidelijker – te prepareren. Anderzijds vond de gelijkschakeling van
het cnv en het rkwv plaats in een tijd waarin de bezetter zijn ware aard was
gaan tonen. De arrestatie, samen met zo’n negentig andere antirevolutionai-
re kopstukken, van cnv-voorzitter A. Stapelkamp en cnv-secretarisH. Ame-
link, kort voor de overval op de confessionele vakbeweging, had dat nog eens
extra ingescherpt. De standvastigheid van de confessionele bestuurders krijgt
daardoor extra allure. Ofschoon zij hun optreden coördineerden, weerstond
uiteindelijk ieder persoonlijk de bedreigingen van de bezetter. Voor het cnv
was het gretige optreden van ettelijke nvv’ers bij de ontmanteling van de con-
fessionele verenigingen een bewijs van de voosheid van de neutrale en socia-
listische uitgangspunten. Omgekeerd werd in de eigen stellingname een be-
vestiging gezien van de waarde van de christelijke grondslagen.

De mislukte overval op het cnv en het rkwv is een belangrijke factor ge-
weest bij het mislukken van deDuitse politiek van gelijkschakeling. In de eer-
ste plaats kregen de Duitsers daardoor geen greep op het leeuwendeel van de
confessioneel georganiseerde arbeiders, hetgeen vanwege de omvang en po-
sitie van beide centrales ook van grote betekenis is geweest voor de Duitse
beheersing van de twee confessionele zuilen.

Daarnaast had het optreden van het cnv en het rkwv een katalyserende
uitwerking op andere organisaties. Ten eerste op de ondernemersverenigin-
gen die naar aanleiding van de gebeurtenissen van 25 juli hun samenwerking
met het nvv opzegden, waarna ze zelf door de Duitsers werden ontbonden.
En ten tweede bij het nvv, waar na de annexatie van de confessionele zuster-
organisaties grote interne spanningen ontstonden. Dit ging vanaf de zomer
van 1941 gepaard met een snelle daling van het aantal leden. Bij veel nvv’ers
rijpte daardoor het besef dat de grenzen van het toelaatbare waren bereikt.
Toch legden demeeste nvv-bestuurders pas op 1mei 1942, bij de omvorming
van het nvv tot het nationaal-socialistische Nederlands Arbeidsfront (naf),
hun functies neer.

85



Het verschil in beleid van het cnv en het rkwv in het eerste half jaar van de
bezetting kan niet los worden gezien van de vooroorlogse periode.49 In beider
opstelling is sprake van continuïteit. Ten aanzien van de uiteindelijk beoogde
maatschappijvormen bestonden tussen beide richtingen veel overeenkomsten.
Beide wilden uiteindelijk een stelsel van publiekrechtelijke bedrijfsorganisa-
tie, gebaseerd op verwante organisch-solidaristische denkbeelden.Wel was er
verschil in ideologische uitgangspunten. Terwijl het katholieke subsidiariteits-
principe enige ruimte liet voor een zoeken naar een vergelijk met meer state-
lijke oplossingen, sloot het cnv-criterium van de soevereiniteit in eigen kring
dat uit. Dat wapende de cnv’ers ook tegen fascistische voorstellen.

Verschillend was verder de intensiteit waarmee gedurende het interbellum
maatschappijkritiek was geuit en de gewenste hervormingen waren nage-
streefd. Het rkwv had na 1918 ontegenzeggelijk al een grotere drang tot struc-
turelemaatschappijhervorming getoond dan het cnv. Daarbij had het zichmet
eigen initiatieven, politieke pressie en dergelijke niet alleen actiever opgesteld,
het had ook minder terughoudendheid aan de dag gelegd om ‘evolutionaire
sprongen’ te wagen als de omstandigheden dat mogelijk leken te maken. Het
rkwv was ook uitgesprokener geweest in zijn veroordeling van hetmammon-
istische kapitalisme, vooral naarmate de sociaal-economische crisis van de ja-
ren dertig voortduurde. Bovendien manifesteerde zich in deze jaren in het
rkwv een afnemende gehechtheid aan de bestaande politieke orde. De posi-
tieve belangstelling die rechts-autoritaire en fascistische experimenten in Zuid-
Europa in de loop van de jaren dertig kregen, onderstreept dat.

Het cnv had zich al voor 1940 impliciet en soms expliciet gedistantieerd
van deze, als opportunistisch en twijfelachtig bestempelde, tendensen in de
katholieke zustercentrale (en elders). Zelf had het cnv veel reserves getoond
bij het bekritiseren van de kapitalistische productie- en eigendomsverhoudin-
gen. Tevens had het telkens de noodzaak van geleidelijke hervormingen op
basis van brede maatschappelijke acceptatie benadrukt. Attentisme was ken-
merkend geweest voor het cnv-beleid, waarbij experimenteren en profiteren
van toevallige politieke of conjuncturele omstandigheden waren afgewezen.
Van kritiek op het politieke systeem hadden de cnv’ers zich onthouden.Niet
onbelangrijk in dit verband is de oriëntatie van het cnv op de arp, de partij
die zich in het interbellum duidelijk met de bestaande politiek-maatschappe-
lijke orde identificeerde. De discussies met arp-ideoloog H. Dooyeweerd
bijvoorbeeld over medezeggenschap waren dan ook vaak primair van prin-
cipiële en niet van onmiddellijk praktisch-politieke aard geweest.

Afsluitend mag gezegd worden dat, afgezet tegen het schema verzet-ac-
commodatie-collaboratie, het cnv-beleid in het eerste jaar van de bezetting
gerekend kan worden tot de passieve of ontwijkende accommodatie en dat
dit beleid wortels had in de vooroorlogse opstelling van het cnv. Het rkwv
tendeerde naar actieve accommodatie, althans in het eerste half jaar van de be-
zetting. In andermans woorden: ‘Het streven van het rkwv naar een verge-
lijk met de bezetter was niet alleen naïef, het wekte ook de indruk dat het
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rkwv zijn beleid wat al te veel afstemde op het gezegde: het doel heiligt de
middelen.’50 Ook het optreden van het rkwv had duidelijk wortels in het be-
leid van voor 1940. Toen vanaf eind 1940 bleek dat zijn beleid geen effect sor-
teerde en bovendien het bezettingsklimaat verhardde, ging ook het katholie-
ke vakverbond over op passief accommoderen. Sommige rkwv-leiders, in het
bijzonder voorzitter A.C. de Bruijn, bleven overigens ook nadien een neiging
tot actief accommoderen tonen; zelfs na de gelijkschakeling van hun vakcen-
trale in de zomer van 1941.51
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Hoofdstuk 4

Voorbereiding van de bevrijding
Het cnv en het beraad over nieuwe arbeidsverhoudingen,

1941-1945*

Inleiding

‘De tijd die sinds 25 juli 1941, de dag waarop de christelijke vakbeweging
door de Duitschers werd vernield, is verloopen, is waarlijk niet werkeloos
doorgebracht. Zelfs den tijd in gevangenschap doorgebracht is benut om ons
te beraden over de vraag hoe zullen we straks onzen arbeid voortzetten.’1 Met
deze zinnen opende in mei 1945 het bevrijdingsnummer vanDeGids een uit-
eenzetting over hoe op vooral drie terreinen door het cnv aan de voorberei-
ding van de bevrijding was gewerkt.

In de eerste plaats ging het volgens De Gids om de conclusie die in aller-
lei illegaal beraad was getrokken dat het tijdperk van de liberale economie
voorbij was. Sociaal-economische gebondenheid en organisatie van de be-
drijfsgemeenschap, met daarin een volwaardige plaats voor de factor arbeid
zou daarvoor na de oorlog in de plaats moeten treden. In een veelbesproken
rapport ‘Richtlijnen voor de bedrijfsorganisatie’ had het vakverbond de eigen
uitgangspunten en wensen dienaangaande neergelegd. Op basis van dit do-
cument zou het cnv nu in alle openheid de strijd voor spoedige realisering
van de bedrijfsorganisatie en sociaal-economische medezeggenschap gaan
voeren, zo werd aangekondigd.

Dat dit reeds in de illegaliteit was begonnen, viel af te leiden uit de twee-
de mededeling over een akkoord dat met de werkgevers was bereikt over de
oprichting van een Stichting van de Arbeid voor overleg en samenwerking
op sociaal gebied. Het blad benadrukte dat het hier voor wat betreft het cnv
slechts om een tijdelijk compromis ging. Het christelijke vakverbond wilde
meer dan alleen een privaatrechtelijk instituut met slechts een sociale taak.

Ten slotte werd medegedeeld dat met het nvv en het rkwv overeenstem-
ming was bereikt over een reglement van samenwerking. Hier beklemtoon-
de De Gids dat het uitsluitend om een praktische samenwerking tussen de
drie vakcentrales en hun bonden zou gaan.

In dit hoofdstuk wordt nagegaan wat in hoofdlijnen het beleid van het cnv
is geweest en welke activiteiten het tussen de Duitse overval op de confessi-
onele vakbeweging in juli 1941 en de bevrijding inmei 1945 op deze drie sterk
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verweven terreinen heeft ontplooid. De aandacht richt zich eerst op het ont-
staan en de ontvangst van de ‘Richtlijnen voor de bedrijfsorganisatie’. Ver-
volgens worden onder de kop ‘Relaties tussen de vakorganisaties’ de contac-
ten en afspraken over de betrekkingen tussen de drie vakcentrales onder de
loep genomen. Ten slotte richt de aandacht zich in het gedeelte ‘Samenwer-
king met de werkgevers’ op het overleg dat uitmondde in afspraken in het ka-
der van een op te richten Stichting van de Arbeid.

1. ‘Richtlijnen voor de bedrijfsorganisatie’

‘In de jaren voor de tweede wereldoorlog werd de gedachte der bedrijfsorga-
nisatie in protestants-christelijke kring slechts weinig vooruit gebracht (…).
De bezetting echter gaf gestalte aan allerlei plannen voor de naoorlogse re-
constructie van ons land: staatkundig zowel als sociaal-economisch. Het be-
langrijkste, wat ondergronds tijdens de periode ’40-’45 in protestants-chris-
telijke kring verscheen, is de notawisseling tussen enkele leidende figuren uit
het c.n.v. en de hoogleraar aan de Vrije Universiteit Prof. Dr. H. Dooye-
weerd.’2 Aldus kwalificeerde P.A.J.M. Steenkamp de discussie die half 1943
ontbrandde over het cnv-rapport ‘Richtlijnen voor de bedrijfsorganisatie’.

Ondanks de fundamentele kritiek van Dooyeweerd waren en bleven de
‘Richtlijnen’ voor het cnv echter het basisdocument bij de onderhandelingen
over nieuwe sociaal-economische verhoudingen. Eerst in het illegale overleg
dat uiteindelijk zou leiden tot afspraken over de Raad van Vakcentralen, de
Stichting van de Arbeid en de Stichting voor de Landbouw. Vervolgens, na
de oorlog, bij de voorbereiding van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie,
die in 1950 haar beslag kreeg in de Wet op de bedrijfsorganisatie.

In de volgende paragrafen wordt beschreven hoe de ‘Richtlijnen’ tot
stand kwamen, wat ze in hoofdlijnen behelsden en wat het karakter was van
de discussie tussen Ruppert, de belangrijkste opsteller van de ‘Richtlijnen’,
en Dooyeweerd.

1.1. Ontstaan van de ‘Richtlijnen’

Reeds enkele maanden na de liquidatie besloot de zogeheten ‘Binnencontact-
groep’ van het cnv, die was gevormd uit vertegenwoordigers van de bonden
en de centrale, om behalve praktische kwesties als de begeleiding van de leeg-
loop, de tewerkstelling in Duitsland en geldinzameling voor leden en be-
stuurders, ook het vraagstuk van de hervorming van het sociaal-economisch
leven in studie te nemen. Primaire drijfveer was de gedachte dat de oorlog niet
lang kon duren en de bevrijding een krachtige impuls zou geven aan allerhan-
de streven naar maatschappelijke vernieuwing. In verband met de converge-
rende tendensen die het denken over bedrijfsorganisatie en ordening bij de
diverse stromingen in de samenleving sinds de jaren twintig te zien hadden
gegeven, was grondige herbezinning eveneens noodzakelijk. Bovendien was
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in eigen kring het besef gerijpt dat de crisisjaren en vervolgens het diepe in-
grijpen van de bezetter het liberale economische stelsel definitief gevonnist
hadden. Secretaris F.P. Fuykschot kreeg opdracht een discussienota op te
stellen.

Frans Fuykschot, geboren in 1896, was afkomstig uit de Nederlandsche
Vereeniging van Christelijke Kantoor- en Handelsbedienden (nvckh).3 In
1938 was hij tot lid van het dagelijks bestuur gekozen, als beoogd opvolger
van verbondssecretarisH. Amelink. Hij was aangesloten bij deGereformeer-
de Kerken in Hersteld Verband en stond bekend als een kritisch lid van de
arp. Bij zijn collega’s gold Fuykschot als financieel-economisch specialist
met journalistieke ervaring en internationale ambities. Met vraagstukken als
bedrijfsorganisatie had hij zich tot dan toe echter niet diepgaand beziggehou-
den. Dat verklaart wellicht zijn wisselvallige koers en keuzes terzake.

In zijn eerste nota uit oktober 1941 toonde Fuykschot zich een uitgespro-
ken voorstander van publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en meer economi-
sche ordening.4 Op essentiële punten leek hij te willen breken met de tradi-
tionele opvattingen van het cnv. Ten eerste bepleitte hij het loslaten van het
zo lang gekoesterde ‘van-onderen-op’ model van stapsgewijze groei op ba-
sis van overtuiging en rijpheid bij de bedrijfsgenoten. De tijd dat onwillige
werkgevers structurele maatschappijhervorming konden blokkeren was vol-
gens hem voorbij. Hun tegenstand moest waar nodig gebroken worden. In
de tweede plaats wenste hij een blijvende, cruciale rol voor de overheid in het
georganiseerde bedrijfsleven. ‘Een doelbewuster contrôle op en coördinatie
door den Staat van het economisch leven [zal] niet achterwege mogen blij-
ven’, aldus Fuykschot. Immers, niet ondernemersvrijheid en particulier
winststrevenmoesten nog langer het kenmerk zijn, maar ‘binding’ en behoef-
tebevrediging van de gemeenschap. De overheidmoest daarom niet alleen een
plaats krijgen op macro-niveau in een tripartite ‘Nationale Corporatieve
Raad’ (ncr), maar ook op meso-niveau in de bedrijfstakorganen.

Vooral tegen deze laatste denkbeelden kwam Marinus Ruppert, de even
jeugdige – hij was geboren in 1912 – als dynamische voorzitter van de nclb,
in het geweer. Ruppert had al eerder blijk gegeven van interesse voor pbo-
vraagstukken. Voor de Duitse inval had hij zitting gehad in enkele agrarische
bedrijfsraden, die op basis van de Bedrijfsradenwet van 1933 hier en daar wa-
ren ontstaan, en na mei 1940 was hij nauw betrokken geweest bij het overleg
over de organisatie van landbouw. In publicaties had hij zich een trouw leer-
ling van met name Amelink en Gerbrandy getoond.

Ruppert onderschreef dat met de invoering van pbo haast was geboden en
dat niet gewacht moest worden tot de laatste bedrijfsgenoot overstag was ge-
gaan. In een van de bijeenkomsten die over het thema werden belegd, merk-
te hij op: ‘Niet wachten tot het gehele bedrijf “rijp” is; anders wachten tot St.
Juttemis.’5 Maar volstrekt oneens was hij het met de centralistische en diri-
gistische tendens die uit Fuykschots opzet sprak. Hij waarschuwde dat diens
voorstelling van zaken een opstap kon worden naar staatssocialisme.6 Zelfs
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tijdelijke machtsconcentratie bij de overheid vond hij riskant: ‘Niets is blij-
vender dan het tijdelijke.’

Toen Fuykschot bij vervolgbesprekingen en in een tweede versie van zijn
ontwerp onvoldoende tegemoet kwam aan zijn bezwaren, besloot Ruppert,
na raadpleging van zijn eigen bondssecretaris H. Oudekerk, een tegenont-
werp te formuleren.7 Op 27 oktober 1941 stuurde hij dat toe aan de andere
leden van de cnv-contactgroep.8 Principiële uitgangspunten van zijn ontwerp
waren de christelijk-organische gemeenschapsidee – ‘niet de valsche gemeen-
schapsgedachte, die den enkeling zijn beteekenis berooft’ – en het concept
van de soevereiniteit in eigen kring. Bedrijfstakken waren volgens Ruppert
in eigen kring soevereine gemeenschappen van alléén de bedrijfsgenoten: de
eigen werkgevers en werknemers. Dat impliceerde dat de overheid principi-
eel geen plaats toekwam in de bedrijfstakorganen – laat staan dat deze be-
drijfslichamen verlengstukken van de staat mochten zijn. Als hoedster van
het algemeen belang kon de overheid wel deelnemen in een Nationale Cor-
poratieve Raad.

Na bespreking van Rupperts contraontwerp in de Binnencontactgroep
kregen beide opponenten opdracht om tot overeenstemming te komen.Hier-
in slaagden beidemannen, die doorgaans uitstekend met elkaar overweg kon-
den, weldra. Op 4 november reeds verzonden ze een compromistekst, die op
de essentiële onderdelen het stempel van Ruppert had gekregen.9 Op 10 no-
vember 1941, tijdens een bijeenkomst in het Utrechtse Gebouw voor Chris-
telijk Sociale Belangen (csb), aanvaardde de cnv-contactgroep met algemene
stemmen dit compromis. Fuykschot kreeg vervolgens de taak dit csb-ak-
koord nader uit te werken.

De wijze waarop Fuykschot zich van zijn taak kweet, verdient enige aan-
dacht. Vooral omdat dit duidelijk maakt hoe weinig ontwikkeld het theore-
tische en staatsrechtelijke denken inzake publiekrechtelijke bedrijfsorganisa-
tie kennelijk nog was, met name bij Fuykschot zelf. Alvorens zich aan de
uitwerking te zetten, legde hij namelijk het csb-akkoord voor aan twee be-
vriende protestantse werkgeversjuristen, mr. M. van Vugt en mr. P. Borst. Zij
adviseerden om een duidelijker scheiding te maken tussen staat en maat-
schappij, door van de ncr een zelfstandige sociaal-economische ‘Kamer’ te
maken, naast een ‘eventueele’ politieke Kamer. Letterlijk bepleitten zij ‘een
absolute scheiding van een eventueele “politieke” Kamer. Deze bemoeie zich
niet met het bedrijfsleven’.10 Ook de uiteindelijke bevoegdheid van de rege-
ring om beslissingen van de ncr te vernietigen zou in hun optiek buiten de
parlementaire invloed moeten staan.

Zonder Ruppert te raadplegen verwerkte Fuykschot deze suggestie in een
schema dat hij onder meer aan arp-leider J. Schouten toestuurde.11 Maar op-
vallender nog: op persoonlijke titel publiceerde hij zijn schema eind 1941 on-
der de titel ‘Richtlijnen voor de bedrijfsorganisatie’ inNaar het gemaakt be-
stek, het laatste jaarboekje uit de oorlog van Patrimonium.12 In plaats van de
grotere overheidsinvloed die hij in eerste instantie had bepleit, verdedigde hij
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nu een radicaal terugtreden van regering en parlement op sociaal-economisch
gebied. Fuykschot: ‘Sterken nadruk leggen wij hierop, dat het maatschappe-
lijk leven een eigen rechtssfeer heeft, en daarom voor eigen rechtsvorming en
eigen rechtspraak heeft te zorgen. De Staat moet zich daar buiten houden. En
dus moet ook de politiek zich daar buiten houden. De tijd dat over sociale
hervormingen in het parlement breeduit werd gesproken is voorbij en moet
nooit terugkeeren. (…) De Overheid oefene toezicht, maar grijpe zoo min
mogelijk in. Zij doet dit los van en zonder de politieke partijen. In het poli-
tieke parlement behooren geen zaken meer, die het bedrijfsleven raken.’

Deze opmerkelijke, naar antiparlementair corporatisme zwemende wen-
ding ging Ruppert veel te ver. In een uitvoerige reactie, waarin hij speciaal de
invloed van de twee buitenstaanders Borst en Van Vugt hekelde, constateer-
de hij dat Fuykschot nu naar de andere kant was doorgeslagen.13 Van een ab-
solute scheiding tussen het sociaal-economisch leven en de politiek mocht
nimmer sprake zijn, wilde men niet in ondemocratisch vaarwater terecht ko-
men, betoogde Ruppert. Wel van onderscheiding als criterium bij verdeling
van taken en bevoegdheden, zoals zijns inziens altijd in cnv-kring was be-
pleit. Maar het laatste woord, aldus Ruppert, moest te allen tijde bij de alge-
mene volksvertegenwoordiging blijven, ook inzake sociaal-economische
aangelegenheden.

Voordat Rupperts commentaar in bespreking kon komen, werd de discus-
sie over de ‘Richtlijnen’ in het voorjaar van 1942 afgebroken.De hoofdoorzaak
hiervan moet worden gezocht in de arrestatie van Fuykschot en elf andere
vooraanstaande cnv-bestuurders, op 4 mei 1942. Fuykschots rol was daarmee
uitgespeeld. Tot kerstmis 1943 – beduidend langer dan de anderen – zat hij als
gijzelaar in Sint Michielsgestel gevangen. Daarnaast viel een externe impuls
weg, doordat penningmeester W. de Jong in dezelfde tijd in opdracht van de
Binnencontactgroep het contact verbrak met de andere vakcentrales en de
werkgevers, die samen discussieerden over hervormingsvoorstellen. Wellicht
dat ook het dalend optimisme over een spoedige bevrijding van invloed was.

In de eerste maanden van 1943 werd de draad evenwel weer opgevat. Dat
was nodig omdat Stapelkamp, die in december was vrijgelaten, het contact
met het nvv, het rkwv en de werkgevers herstelde. Die bleken al geruime tijd
overleg te voeren over reorganisatie van de vakbeweging en van het sociaal-
economisch systeem. Ruppert kreeg daarom opdracht een definitieve tekst
te concipiëren, en wel op basis van het csb-akkoord van november 1941 en
zijn eigen kritische commentaar op Van Vugt, Borst en Fuykschot. Klaarblij-
kelijk deelde Stapelkamp Rupperts fundamentele bezwaren. Vermoedelijk in
februari werd Rupperts versie van de ‘Richtlijnen’ zonder veel wijzigingen
door de Binnencontactgroep aanvaard.

1.2. Inhoud van de ‘Richtlijnen’

De ‘Richtlijnen voor de bedrijfsorganisatie’ bevatten gedetailleerde omschrij-
vingen van de samenstelling, taken en bevoegdheden van vakbonden, vakcen-
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trales, bedrijfsraden en deNationale Corporatieve Raad en daarnaast ook van
de verhoudingen met de overheid en de volksvertegenwoordiging.14 In
hoofdlijnen kwamen ze op het volgende neer.

Ten aanzien van de relatie staat – maatschappij stelde het cnv-rapport dat
de soevereiniteit in eigen kring richtsnoer moest zijn. De soevereiniteit in
eigen kring van de bedrijfsgemeenschappenwas primair. De taak van de over-
heid ten opzichte van het bedrijfsleven werd omschreven als ‘subsidiair’, dat
wil zeggen steunend en aanvullend. Ze moest de soevereiniteit in eigen kring
van de bedrijfsgemeenschappen garanderen en alleen ingrijpen als de bedrijfs-
kringen in gebreke bleven of met elkaar in botsing kwamen. ‘Het is niet de
taak der Overheid de werkzaamheid der verschillende levenskringen over te
nemen. Integendeel is het haar roeping, die kringen te laten leven en de voor-
waarden daartoe te scheppen. Slechts wanneer een levenskring zijn taak ver-
waarloost of indien hij niet in staat is, zijn taak te vervullen, moet de Over-
heid tijdelijk doen wat normaliter de roeping van den betrokken levenskring
zelve is. De strekking dier maatregelen moet echter altoos zijn: het Over-
heidsingrijpen overbodig maken, opdat de levenskring zich zelve weder hel-
pen kan. (…) Toegepast op het bedrijfsleven beteekent dit, dat de Overheid
door wetgeving demogelijkheidmoet scheppen van een organische ordening
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door de bedrijfsgenooten zelve, en dat zij voorts op de handelingen der be-
drijfsorganen toezichtmoet houden, opdat het algemeen belang niet geschaad
worde.’

In de uitwerking stelden de ‘Richtlijnen’, om te beginnen, dat vrije vakor-
ganisaties van werknemers en werkgevers een conditio sine qua non waren
voor de organisatie van het sociaal-economische leven. ‘Zal de bedrijfsorga-
nisatie slagen, dan moet zij gedragen worden door de bedrijfsgenooten en
moet zij leven in hun rechtsbesef. De vakorganisatie moet daarom de grond-
slag en draagster zijn van de bedrijfsorganisatie.’ Het cnv distantieerde zich
hiermee van fascistische en sommige katholieke schema’s, die na invoering
van het corporatisme de taak van de vakbeweging feitelijk als beëindigd be-
schouwden. Wel wilde het cnv bij zowel de werkgevers als de werknemers
het aantal richtingen dat in de bedrijfsorganisatie mocht participeren beper-
ken tot elk drie: de protestantse, de katholieke en de ‘humanistische’ of alge-
mene. Eenheidsvakbeweging was uitgesloten.

Ten aanzien van de indeling van de vakbeweging bepleitten de ‘Richtlij-
nen’ een uniforme, bedrijfstakgewijze opzet. De taak van de zes werkgevers-
en werknemersbonden zou zijn: specifieke belangenbehartiging, rechtskun-
dige hulp en vertegenwoordiging in de bedrijfsraden. De in totaal zes centra-
les van werkgevers en werknemers zouden zich gaan bezighouden met alge-
mene belangenbehartiging en coördinatie, en met vertegenwoordiging in de
Nationale Corporatieve Raad.

In elke bedrijfstak moest een bipartite en paritair samengesteld bedrijfsor-
gaan worden gevormd. Leden en voorzitter konden uitsluitend door en uit
de zes betrokken bonden worden gekozen. Voor een door de overheid be-
noemde voorzitter – na de oorlog een belangrijk knelpunt – lieten de ‘Richt-
lijnen’ geen ruimte. Het voorzitterschap moest jaarlijks wisselen tussen de
werkgevers en de werknemers. Desgewenst konden de bedrijfraden sociale
en economische secties vormen, met dien verstande dat in de sociale sectie pa-
riteit tussen werkgevers en werknemers vereist was en in de economische
niet. Maar, zo luidde een belangrijke voorwaarde: ‘Over alle zaken, waarbij
de positie van den arbeider is betrokken, sociale zoowel als economische aan-
gelegenheden, wordt in de plenaire zitting van het bedrijfsorgaan beslist.’
Geen volledige economischemedezeggenschap dus, maar wel altijd als de po-
sitie van de arbeiders in het geding was.

Als voornaamste taken en bevoegdheden van de bedrijfsraad noemden de
‘Richtlijnen’: verordenen inzake lonen en prijzen en dergelijke, uitvoeren van
wetten, arbitrage en rechtspreken in geval van conflicten. In verband met dat
laatste is ook het standpunt ten aanzien van staking en uitsluiting van belang:
‘Eigen richting (staking en uitsluiting) is verboden. (…) De scherpste sanc-
ties moeten daarom ter handhaving van dit verbod worden gebezigd.’ Zo ra-
dicaal had het cnv zich nog nooit over staking en uitsluiting uitgelaten.

Ten aanzien van de tripartite ncr gingen de gedachten uit naar 45 leden:
vijftien benoemd door de regering uit kringen van wetenschappers en ambte-

94



naren, en vijf aangewezen door de zes centrales elk. Het cnv wenste derhalve
niet een toporgaan gebaseerd op de bedrijfsraden, zoals bijvoorbeeld in Por-
tugal het geval was en destijds ook door het rkwv en de Nederlandsche Unie
was bepleit. Als taken en bevoegdheden van de ncr noemden de ‘Richtlijnen’
ten eerste de coördinatie van en het houden van toezicht op de bedrijfsraden.
Voorts het ongevraagd en gevraagd adviseren van de overheid omtrent alle so-
ciaal-economische aangelegenheden. Bij sociaal-economische wetgeving zou
de regering verplicht moeten zijn het advies van de ncr in te winnen, alvorens
wetsontwerpen aan de Staten-Generaal kondenworden voorgelegd. Ten slot-
te verordenen, in de zin van nader regelen en uitvoeren van langs parlemen-
taire weg vastgestelde raamwetten. Ook kon de ncr wetsontwerpen aan de
regering presenteren. Over de vraag waar de uiteindelijke macht moest berus-
ten, lieten de ‘Richtlijnen’ geen misverstand bestaan: bij het parlement.

1.3. Debat met Dooyeweerd

Nadat de ‘Richtlijnen’ waren vastgesteld, werden ze op ruime schaal ver-
spreid en in discussie gebracht.15 In eerste instantie her en der in den lande in
gespreksgroepen van de eigen beweging. Zo kwamen kaderleden van de nclb
uit Zuid-Holland heimelijk in een Rotterdams souterrain bijeen om met hun
eigen voorzitter Ruppert van gedachten te wisselen, en leidde Stapelkamp in
Leiden een bijeenkomst van hoofdbestuurders van de nvckh. Maar daarnaast
kregen ook talloze personen van buiten het cnv het gestencilde stuk in han-
den. Om te beginnen de partners in het zogenaamdeHacke-overleg, waar het
een van de basisstukken werd (zie onder). Verder bij deelnemers aan diverse
protestantse politieke praat- en contactgroepen. En niet in de laatste plaats
ook bij gezaghebbende figuren uit de antirevolutionaire wereld als mr. V.H.
Rutgers en prof. dr. H. Dooyeweerd.

Ofschoon Dooyeweerd zich tot dusverre niet speciaal met pbo had bezig-
gehouden, is het niet verwonderlijk dat Stapelkamp ook hem in mei of juni
1943 persoonlijk om commentaar vroeg.16 ‘Dr. D’, zoals de cnv’ers hem kort-
heidshalve en uit veiligheidsoverwegingen gingen noemen, was een eminent
geleerde en genoot als oud-directeur van de Kuyperstichting, als jurist en als
grondlegger van de calvinistische Wijsbegeerte der Wetsidee (wdw) veel aan-
zien in het gereformeerde antirevolutionaire milieu.17 Tussen hem en het cnv
bestond een soort haat-liefde-verhouding. Enerzijds gold hij als een krach-
tig voorstander van christelijke (vak-)organisaties, anderzijds leefden in het
cnv bedenkingen tegen demaatschappelijke consequenties van zijn juridisch-
wijsgerige stelsel, die dikwijls te ‘liberaal’ werden bevonden. Zo had hij in het
midden van de jaren twintig op scherpe toon de pleidooien van Amelink voor
meer sociale en economische medezeggenschap veroordeeld als een aantas-
ting van de van God gegeven gezags- en eigendomsverhoudingen en dus als
onbijbels en revolutionair.18 Niemand minder dan arp-leider Colijn en ook
de protestantse ondernemersorganisaties waren hem toen bijgevallen. Met
steun van ondermeer de geëngageerde jurist en latere premierGerbrandy had
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Amelink op zijn beurt Dooyeweerd verweten dat hij aan de bestaande orde
een onaantastbare, religieus-normatieve waarde toekende, waardoor hij een
blokkade opwierp voor velerlei streven naar maatschappijhervorming. ‘Wat
is, is omdat het is, nog niet goed’, had Gerbrandy hem toen voorgehouden.

Dooyeweerd nam zijn werk bepaald serieus. Vele dicht opeen getikte, met
wdw-jargon doorspekte pagina’s, zou hij aan de cnv-voorstellenwijden.19 Hij
zag het namelijk als zijn plicht om zonder scrupules het calvinistische gedach-
tegoed te vrijwaren van verslappende, katholieke en humanistische insluipin-
gen. De hem voorgelegde ‘Richtlijnen’ zag hij als een voorbeeld van derge-
lijk ideologisch afglijden. Dat verklaart zijn buitengewoon scherpe
woordkeus. Vooral zijn eerste reactie stond bol van kwalificaties als: ‘gevaar-
lijke illusie’, ‘levensgevaarlijk’, ‘dwaling’, en ‘een gevaarlijke eerste stap op de
totalitaire weg’. Daarna matigde hij zijn toon, zonder evenwel zijn principië-
le kritiek te laten varen.

De kern van Dooyeweerds betoog betrof het vraagstuk van de soeverei-
niteit in eigen kring. Ten eerste stelde hij dat een bedrijfstak absoluut géén in
de schepping gegeven, in eigen kring soevereine ‘gemeenschap’ was, zoals in
de ‘Richtlijnen’ werd beweerd. De particuliere onderneming daarentegenwas
dat wel – evenals de kerk, de school, het gezin en dergelijke. En juist hún soe-
vereiniteit moest verdedigd worden tegen allerlei valse gemeenschapsaan-
spraken. Kenmerkend voor een bedrijfstak waren zijn inziens het vrije on-
dernemerschap en de concurrentie- en machtsverhoudingen. Deze waren
beslist niet zondig, maar juist heilzaam. Publiekrechtelijke bedrijfsorganisa-
tie zou afbreuk doen aan de soevereiniteit in eigen kring van de onderneming
en de noodzakelijke concurrentie beperken of breidelen, met alle gevolgen
van dien voor het algemeen belang.

In de tweede plaats verklaarde hij dat verordenende bevoegdheid van be-
drijfsorganen onverenigbaar was met een zuivere interpretatie van het prin-
cipe van de soevereiniteit in eigen kring. Hij redeneerde dat verordenen wet-
geving was. En wetgeving was een oorspronkelijke, exclusieve staatsfunctie.
Instantiesmet verordenende bevoegdheid, dus ook de beoogde pbo-organen,
waren daardoor vanzelf functionele staatsorganen met hooguit autonomie,
maar beslist geen soevereiniteit in eigen kring. Hij constateerde dat de ideeën
van het cnv klaarblijkelijk besmet waren door de socialistische idee van func-
tionele decentralisatie en/of het katholieke subsidiariteitsbeginsel. Beide
stonden op gespannen voet met het principe van de soevereiniteit in eigen
kring. Dat de ‘Richtlijnen’ over een ‘subsidiaire’ taak van de overheid spra-
ken, bevestigde dat alleen maar. Dooyeweerd concludeerde daarom: ‘De
Richtlijnen (…) gaan duidelijk in de richting van een volledige absorbering
van het bedrijfsleven in de publiekrechtelijke staatsstructuur, van een “incor-
poratie” van de bedrijven in de staat, zij ’t al in de geest der decentralisatie.’
En, zo voegde hij eraan toe: ‘Ik kan mij niet onttrekken aan de indruk, dat de
moderne totalitaire stelsels op de ontwerpers der “Richtlijnen” meer invloed
hebben gehad, dan zij zich zelf bewust zijn.’
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Was Dooyeweerd dan tegen elke vorm van bedrijfsorganisatie? Het ant-
woord is nee. Privaatrechtelijke, op vrijwilligheid gebaseerde organisatie, die
ten principale de particuliere ondernemer vrij zou laten, achtte hij acceptabel
en ook gewenst. ‘Zulk een vrije, uit het bedrijfsleven zelve opkomende orga-
nisatie kan de maatschappelijke concurrentie-verhoudingen tussen de onder-
nemingen niet opheffen (…). Zij laat het risicobeginsel van het ondernemer-
schap onverlet.’ Hetzelfde standpunt was – zij het in andere bewoordingen –
in het interbellum door diverse werkgeversorganisaties ingenomen.

Het spreekt vanzelf dat dit commentaar hard aankwam. B. Goudzwaard
zou er later treffend over schrijven: ‘De aanhangers van de christelijk-socia-
le beweging voelden deze kritiek aan als het slaan van de bodem uit hun en-
thousiasme. (…)Hun teleurstellingwas te vergelijkenmet die van koningMi-
das, die al het eten dat hij naar zijn mond bracht op hetzelfde moment in
banaal goud zag veranderen. Volgens prof. Dooyeweerd veranderde immers
het bedrijfsorgaan, dat de begeerde publiekrechtelijke bevoegdheid ontving,
op hetzelfde moment in een overheidsorgaan.’20

Dooyeweerds scherpe woorden vielen vooral Ruppert rauw op het dak.
Juist hij had zich immers ingespannen om het traditionele gedachtegoed van
Kuyper, Talma, Slotemaker de Bruïne, Diemer, Smeenk, Amelink, Gerbran-
dy, Beekenkamp en deels ook Sikkel – allemaal calvinisten van hervormde of
gereformeerde huize – veilig te stellen. Hij vreesde bovendien dat de kritiek
tot aanpassing en afzwakking zou leiden, wat het cnv zou beroven van zijn
belangrijkste – identiteitverlenende – model voor maatschappijhervorming
en het vakverbond binnen de vakbeweging in een isolement zou plaatsen. Pri-
vaatrechtelijke bedrijfsorganisatie was namelijk een gepasseerd station.

Achtergrond van zijn zorg was dat, ofschoon de meeste reacties negatief
waren, er hier en daar binnen de beweging toch ook begrip bleek te bestaan
voor de bedenkingen van de gezaghebbende vu-jurist. Vooral de houding van
Stapelkamp baarde Ruppert zorgen.21 Hij had de indruk dat de cnv-voorzit-
ter, hoewel inhoudelijk oneens met veel van wat Dooyeweerd te berde
bracht, toch wilde proberen de standpunten te verzoenen. Die indruk werd
versterkt toen Stapelkamp het initiatief nam voor een ontmoetingmetDooye-
weerd, die te kennen gaf dat op prijs te stellen, omdat hij wilde voorkomen
dat het cnv en hij weer langs elkaar heen zouden praten, zoals zijns inziens
in de jaren twintig was gebeurd.

Het gesprek vond eind 1943 plaats bij Dooyeweerd thuis in Amsterdam-
Zuid en verliep in een open en rustige sfeer. Dooyeweerd hield er de indruk
aan over dat de cnv-afvaardiging tijdens de bijeenkomst in zijn richting was
opgeschoven. In zijn recensie van het proefschrift van Steenkamp schreef hij
in 1952 dat zijn gasten ‘zeer zeker onder den indruk van mijn bedenkingen
[waren] gekomen, zodat zij verklaarden belangrijke wijzigingen in het con-
cept nodig te achten’.22 Een voorstelling van zaken die Ruppert in een per-
soonlijke brief aan Dooyeweerd bestreed.23 Bij een andere gelegenheid ver-
klaarde hij: ‘Ik weet nog goed dat Dooyeweerd tegen me zei: “Ruppert, bij
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het bedrijfsleven past meer staking en boycot dan de politieagent.” Ik weet
nog wel dat ik terugzei: “Ja, dat zal in de geschiedenis wel zo geweest zijn.
Maar waarom is dat normatief? Staking en boycot zijn toch vreselijke din-
gen!” Toen keek hij me aan alsof hij zeggen wou: “Ach jongen, je bedoelt het
wel goed, maar je begrijpt er niets van.”’24

Na afloop van het gesprek werd besloten dat Ruppert ‘Dr. D.’ schriftelijk
van repliek zou dienen. Dat nam veel tijd in beslag. De reactie kwam pas eind
mei/begin juni 1944 gereed. Daarvoor had Ruppert alle vooroorlogse publi-
caties over pbo enmedezeggenschap herlezen, alsmede het oeuvre vanDooye-
weerd zelf. Bovendien raadpleegde hij diverse juristen, onder wie de oud-mi-
nister van Justitie mr. J. Donner, die cnv-lid was en achter de schermen wel
vaker adviezen gaf, en de Utrechtse staatsrechtgeleerde en latere chu-minis-
ter prof. dr. W.J.A. Kernkamp. De laatste schreef hem onder meer: ‘De
“Nota” is op en top D! Onverteerbare kost schier. Er is, tenzij men ’s mans
gedachten kent, geen touw aan vast te knoopen zoo ongeveer. (…) Uit de pa-
radox Publiek-R. – Privaat-R. komt men overigens nooit uit [sic]. Laat men
toch nooit vergeten, dat de geheele tegenstelling er een is die is ingevoerd
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door Romeinsche Juristen voor schoolsche doeleinden!D. kent er zoo ± eeu-
wigheidswaarde aan toe.’25 Maar Ruppert benaderde ook zijn Utrechtse stad-
genoot mr. K. Groen, een adept van Dooyeweerd en na de oorlog een van de
hardnekkigste bestrijders van het pbo-streven van het cnv.

In zijn diepgravende repliek stelde Ruppert, met verwijzing naar ettelijke
protestantse auteurs, in de eerste plaats vast dat Dooyeweerd degene was die
zich buiten de traditie van het protestantse sociale denken plaatste.26 Niemand
had volgens Ruppert tot dusverre in twijfel getrokken dat bedrijfstakken ge-
meenschappenwaren of dat ze uiteindelijk recht hadden op verordenende be-
voegdheid. Alleen om die reden al moest de sociale beweging zich met kracht
tegen Dooyeweerds opvattingen verzetten. Het rigide onderscheid tussen
privaat- en publiekrecht wees hij af. Het arbeidsrecht kende immers al over-
gangsvormen, bijvoorbeeld het algemeen verbindend verklaren van cao’s en
ondernemersovereenkomsten, die in protestantse kring al lang geaccepteerd
waren. Bovendien meende hij dat het verkrijgen van publiekrechtelijke be-
voegdheden eigenlijk een teruggave betekende van wat de overheid naar zich
toe had getrokken. Van incorporatie in de staat was dus geen sprake; integen-
deel, de soevereiniteit in eigen kring werd erdoor hersteld en bevestigd.

Ten tweede constateerde hij dat het cnv een algemeen-protestantse orga-
nisatie was, waarvoor de exclusieve calvinistische visie van Dooyeweerd
nooit alleenzaligmakend kon zijn. Voor een bijeenkomstmet kaderleden, on-
der wie zich enkelen met sympathie voor Dooyeweerds wijsgerige ideeën be-
vonden, noteerde hij daarover: ‘Niet oorbaar aan een algemeen-Chr., inter-
kerkelijke beweging een spraakgebruik op te leggen, dat nog niet 1% van ons
volk verstaat. (…) Niet nog verder gaan op den weg om onze beweging het
stempel eener bepaalde confessie op te drukken.’27 Aangetekend moet wor-
den dat Ruppert zelf een overtuigde lutheraan was. Na de oorlog zou hij zich
als voorzitter van het cnv gaan inspannen om de vakcentrale van het calvinis-
tische imago te bevrijden door het algemeen-protestantse, multiconfessione-
le karakter van het verbond te benadrukken. In dat verband ging hij bijvoor-
beeld ook spreken van ‘verantwoordelijkheid’ in plaats van de ideologisch
beladen ‘soevereiniteit’ in eigen kring.28

De essentie van Rupperts verweer was echter precies datgene wat Ame-
link en Gerbrandy twintig jaar eerder Dooyeweerd al voor de voeten had-
den geworpen, namelijk dat hij het bestaande liberaal-kapitalistische systeem
met religieuze termen en argumenten in feite tot norm verhief. Dooyeweerd
mocht staking, boycot en uitsluiting dan normaal vinden, het cnv wenste dat
niet als een onveranderlijk gegeven te aanvaarden. De christelijk-sociale be-
weging wilde vooruit en verbetering. ‘Het stemt tot droefheid’, aldus Rup-
pert, ‘dergelijke beschouwingen na tientallen jaren Christelijk-sociale actie
nog te moeten lezen. De Christelijke arbeidersbeweging zal zich dan ook
– wil zij getrouw blijven aan haar grondslag en doelstelling – tegen dergelijk
opvattingen met kracht moeten verzetten. Hier past geen compromis.’29 En
als de bedrijfsgemeenschap nog niet bestond, dan moest de christelijke vak-
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beweging ijveren dat ze er zo snel mogelijk kwam. ‘Want’, aldus Ruppert,
verwijzend naar Gerbrandy, ‘veel belangrijker dan de vraag, wat het bedrijf
is, is de vraag: wat het bedrijf behoort te zijn.’

Dooyeweerd reageerde snel. Al op 11 juni 1944 schreef hij Stapelkamp een
eerste commentaar, weldra gevolgd door een langere uiteenzetting.30 Beide
brieven bevatten echter weinig echt nieuwe gezichtspunten. Ze ademden gro-
te teleurstelling en neerslachtigheid. Hij betreurde het dat men hem weder-
om louter negativisme verweet en waarschuwde voor een escalatie als in de
jaren twintig. ‘Ik stel ongetwijfeld prijs op voortzetting van het contact’,
schreef hij, ‘doch geef u daarbij in overweging u niet op een dogma vast te
leggenmaar volkomen open te blijven voor herziening van inzichten.’ Hij no-
digde de cnv-woordvoerders daarom uit voor nogmaals een gesprek.

Tot een onderhoud met Ruppert is het tijdens de oorlog echter niet meer
gekomen. Ruppert was op 12 mei 1944 op het nippertje aan arrestatie door
de Gestapo ontsnapt en moest onderduiken, eerst in Groenekan en vervol-
gens in het Brabantse Bergeyk. Vanuit Groenekan adviseerde hij Stapelkamp
wel om het nieuwe commentaar van Dooyeweerd niet te meer verspreiden.
Ten eerste omdat hem was gebleken ‘dat er thans reeds zijn in onze kring,
die neigen tot D’s standpunt omdat D. het zegt’ en ten tweede omdat
Dooyeweerd vergelijkingen trok met de conflicten binnen de gereformeer-
de kerken rond K. Schilder. Ruppert: ‘Is het nu werkelijk onmogelijk om
kerkelijk-gereformeerde geschillen buiten de christelijke arbeidersbeweging
te houden?’31

Dooyeweerds laatste reacties zijn inderdaad niet verspreid. Deze betreur-
de dat, omdat hij er een bewust afbreken van de discussie in zag. Wel heeft
hij nog gesproken met Stapelkamp en H.J. Vermeulen, de voorzitter van de
nvckh. Ook uit het verloop van dit gesprek meende Dooyeweerd weer op
te mogen maken dat hij de cnv’ers had overtuigd. In oktober 1944 schreef hij
aan zijn leerling K. Groen dat het cnv de ‘Richtlijnen’ in belangrijke mate
wilde bijstellen, vooral ten aanzien van de economische aspecten van de pbo
en de loonverordeningen.32

Of Ruppert van deze contacten in alle details op de hoogte is geweest, is
niet duidelijk. Vermoedelijk niet. Toch is vrees voor afzwakkingmogelijk een
van zijn motieven geweest om in het voorjaar van 1945 op eigen gezag de
‘Richtlijnen’ ongewijzigd in het bevrijde zuiden in druk uit te brengen. Hij
was toen tijdelijk voorzitter van het cnv in bevrijd gebied. Daarnaast vond
hij het belangrijk dat de regering en de diverse maatschappelijke instanties
terstond van de eigen cnv-wensen en ideeën op de hoogte werden gebracht,
wat inderdaad op ruime schaal gebeurde.

Stapelkamp heeft hem deze voldongen-feiten-aanpak kwalijk genomen.
Het werd een factor in de naoorlogse brouille tussen beidemannen.Maar van
een herziening – Ruppert had daarvoor in zijn inleiding wel ruimte gelaten –
is geen sprake geweest. Dat betekent dat de ‘Richtlijnen’ in de vorm waarin
ze in 1943 waren vastgesteld, ook na de oorlog leidraad bleven van het pbo-
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beleid van het cnv. Het hield tevens in dat na de bevrijding de discussie met
aanhangers van de Wijsbegeerte der Wetsidee moest worden voortgezet.
Vooral binnen de arp, waar Dooyeweerd bij de behoudende vleugel aanzien-
lijke invloed had, leidde dit tot grote spanningen. Het werd een belangrijke
element in de verwijdering tussen het cnv en de arp.33 Ook met de protes-
tantse ondernemers, waar de bezwaren van Dooyeweerd weerklank vonden,
zou het voor wrijvingen en aanvaringen zorgen. In hoofdstuk 5 komt een en
ander uitgebreid aan de orde.

2. Relaties tussen de vakorganisaties

De ‘Richtlijnen’ waren het ijkpunt voor het cnv bij de besprekingen die na
juli 1941 zijn gevoerd met vertegenwoordigers van de andere vakcentrales en
de werkgevers over zaken als de aard en de structuur van de vakbeweging en
de sociaal-economische ordening van Nederland na de bevrijding. De ‘Richt-
lijnen’ waren ook mede met het oog op deze contacten opgesteld. In de vol-
gende paragrafen wordt eerst ingegaan op allerlei besprekingen over eenheid
en samenwerking tussen de arbeidersorganisaties, die uiteindelijk in het voor-
jaar van 1943 resulteerden in principeafspraken over een te vormen Raad van
Vakcentralen. Om het cnv goed te kunnen plaatsen en beoordelen is het no-
dig ruime aandacht te besteden aan activiteiten waar het protestantse vakver-
bond niet of slechts zijdelings bij betrokken was.

2.1. Alternatieven voor het gelijkgeschakelde nvv
Op 25 juli 1941 waren het cnv en het rkwv onder leiding geplaatst van Wou-
denberg, de nationaal-socialist die een jaar eerder al als leider van het nvv was
aangesteld. Bij de confessionele bonden en instellingen kregen nvv’ers van de
oude stempel en figuren die de ‘Nieuwe Orde’ waren toegedaan het voor het
zeggen. De minachting bij de confessionele vakbondsbestuurders voor hun
socialistische collega’s, die zich op één na voor het judaswerk leenden, was
immens.

Voor alle protestantse en katholieke vakbondsbestuurders was deze op-
maat tot gelijkschakeling aanleiding geweest hun functies neer te leggen. Zij
lieten dat vergezeld gaan van oproepen aan de leden hun voorbeeld te volgen
en hun lidmaatschap van de bonden op te zeggen. Die gaven daaraan op gro-
te schaal gehoor. Voor de verantwoordelijke leider van deDienststelle für so-
ziale VerwaltungHellwig was dit een grote politieke nederlaag. Eind augus-
tus 1941 besloot hij om de restanten van beide christelijke organisaties over
te hevelen naar het nvv.

In het najaar van 1941 verslechterde de sfeer binnen het nvv zienderogen.
Eind september vertelde dr.W.Kaute, de voormaligeBeobachter bij het rkwv
met wie rkwv-voorzitter A.C. de Bruijn contact was blijven onderhouden,
aan De Bruijn dat de Duitsers zich grote zorgen maakten over deze ontwik-
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kelingen.34 De leden waren bezig en masse hun lidmaatschap op te zeggen.
De overname van de confessionele vakbeweging had als een boemerang ge-
werkt. Ook deze stap in de gelijkschakeling was uitgelopen op een fiasco.
Kaute voorzag dat Hellwig en zijn staf binnen afzienbare tijd zouden wor-
den teruggeroepen; wie hen zouden opvolgen was nog niet duidelijk. De
Duitser polste De Bruijn over een eventuele opheffing van het nvv en de op-
richting van een nieuwe arbeidersorganisatie onder leiding van bijvoorbeeld
De Bruijn zelf of van de vroegere rksp-minister van Sociale Zaken mr.
C.P.M. Romme. De Bruijn had hem daarop te verstaan gegeven dat ‘het on-
denkbaar is dat één rechtgeaard Nederlander z[ich] hiertoe leent, nadat een-
maal de Duitsers zelf de bestaande organisaties hebben te niet gedaan’.

In een persoonlijk onderhoud dat De Bruijn een maand later had met dr.
S. Stokman o.f.m. kwam de situatie bij het nvv opnieuw aan de orde. Pater
Stokman was in 1937 benoemd tot directeur van de ontwikkelingscentrale
van het rkwv. Na de opheffing van het vakverbond was hij door aartsbis-
schop J. de Jong aangesteld als adviseur in arbeidszaken. In die hoedanigheid
bespraken hij en De Bruijn na 25 juli 1941 met regelmaat de ontwikkelingen
rond de vakbeweging, waarvan Stokman nauwgezet aantekeningen bijhield.
Daarnaast nam Stokman, wiens invloed ook buiten katholieke kring toenam,
vaak deel aan beraad van rkwv-bestuurders.35

Stokman was voor De Bruijn een belangrijk klankbord. In de zomer van
1940 hadden ze samen al een groot aandeel gehad in het opstellen van het
rkwv-rapport ‘De sociaal-economische ordening’. Daarin was, op basis van
eigen vooroorlogse inzichten en van inschattingen van wat haalbaar leek voor
de bezetter, een compleet corporatief stelsel uitgewerkt, met verregaande
consequenties voor zowel het politieke systeem als de vakbeweging. Er was
onder meer voorgesteld dat de belangenorganisaties hun sociaal-economi-
sche taken zouden overdragen aan corporatieve lichamen. Ze zouden blijven
bestaan, hoofdzakelijk als kiesverenigingen voor de corporatieve organen en
voor het culturele ‘standswerk’. Zowel De Bruijn als Stokman waren er in
1940 vanuit gegaan dat inmiddels een precorporatief overgangsstadium was
aangebroken, waarin de bestaande vakorganisaties reeds konden gaan samen-
werken in federaties. Het cnv had deze plannen destijds om inhoudelijke en
tactische redenen resoluut van de hand gewezen. Dat had het rkwv er niet
vanweerhouden nog geruime tijd propaganda voor het stuk temaken. En zo-
als hierna zal blijken, bleef het document voor het katholieke vakverbond
ook na de opheffing nog lang richtinggevend.

Stokman tekende op 28 oktober 1941 uit De Bruijns mond op dat het nvv
ten prooi was aan ‘innerlijke verrotting’.36 Het ledental zou op dat moment
al zijn gedaald naar 230.000, wist De Bruijn uit betrouwbare bronnen. Hij
kaartte aan dat de Duitsers naar een oplossing van het probleem van de een-
heid onder de Nederlandse arbeiders zochten. Volgens De Bruijn was er ver-
band met het feit dat Nederland en België operatiegebied zouden worden in
de strijd tegen Engeland, waarbij Duitse militairen de macht van de civiele
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autoriteiten zouden overnemen. Hij schetste drie scenario’s: ‘a. één algeme-
ne vakbeweging (onder medewerking van kath. en chr.) onder iemand als
Romme; b. een algemene vakbeweging – met opheffing van nvv – onder lei-
ding van de oude vakbondsbestuurders: kath., christ., soc. dem.; c. nvv laten
voortbestaan onderWoudenbergmaarmet inschakeling van de oude nvv-be-
stuurders als Kupers, Lindeman en Noordhoff.’37

De eerste variant had De Bruijn eerder zelf al afgewezen. Hij legde Stok-
man verder uit dat het uitgesloten was dat de in juli 1940 door de Duitsers
afgezette nvv-voorzitter E. Kupers zich voor de laatste mogelijkheid zou le-
nen. Bleef over de tweede variant. De Bruijn wilde die niet zonder meer ter
zijde schuiven. Het belang van de Nederlandse werknemers kon erom vra-
gen. Hij lichtte toe dat er in het ondergrondse rkwv-beraad wel grote twij-
fels waren geuit. Zo’n eenheidsvakbeweging zou consequenties kunnen heb-
ben voor na de oorlog. Bovendien waren er geen garanties dat nsb’ers tijdens
de oorlog niet alsnog de leiding zouden overnemen. Afgesproken was daar-
om dat het rkwv alleen bereid was onder bepaalde voorwaarden op zulke
voorstellen in te gaan. Alleen als alle ‘oude’ mensen terug konden komen, de
leiding alleen bij Nederlanders zou liggen die vrij zouden kunnen beslissen,
en de terugkeer van de standsorganisaties en dewerkgeversverenigingenwerd
gerealiseerd, was het rkwv bereid constructief mee te werken. Maar het zou
zelf geen initiatieven nemen en afwachten tot het benaderd zou worden.38

Deze afspraak om terughoudendheid te betrachten, weerhield De Bruijn
er niet van de rkwv-ideeën met anderen te bespreken. Op 11 december 1941
noteerde Stokman dat De Bruijn al twee keer met E. Kupers had gesproken.39

Dat was gebeurd op initiatief van prof. dr. J.E. de Quay, een van de drie kop-
stukken van de Nederlandsche Unie die zelf een verklaard voorstander was
van zo groot mogelijke Nederlandse eenheid, ook binnen de arbeidersbewe-
ging. De Bruijn had tijdens dit één-op-één onderhoud bij Kupers thuis vast-
gesteld dat zijn socialistische confrater, die al in juli 1940 door de Duitsers
terzijde was geschoven en een onbesmet blazoen had, ‘woest’ was over het
optreden van zijn oud-collega’s bij de gelijkschakeling van het cnv en het
rkwv. Kupers had hem verder verteld dat hij nadacht over ‘de nieuwe orde
na de oorlog’ en dat hem daarbij onder meer één vakbond per bedrijfstak
voor ogen stond, met aparte afdelingen voor godsdienstig en cultureel werk.
De Bruijn, die vooraf had overlegd met aartsbisschop De Jong en geestelijk
adviseur mgr. J.G. van Schaik en van hen had meegekregen om niet al Ku-
pers ideeën ‘a priori’ te verwerpen, toonde zich bereid tot verder gesprek.

De vervolgbespreking stond onder leiding van De Quay zelf. Bij dit on-
derhoud maakte De Bruijn duidelijk dat Kupers’ gedachten over een een-
heidsvakbeweging geen draagvlak bij zijn mensen hadden. Kupers bleef wel-
iswaar van mening dat wat in Engeland en de Verenigde Staten kon ook in
Nederland mogelijk moest zijn, maar liet al snel blijken dat hij begreep dat
de confessionele vakbeweging ook na de oorlog iets meer in de melk te brok-
ken wilde hebben.40 Hij vroeg daarom of hij een exemplaar mocht ontvangen
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van het rkwv-rapport ‘De sociaal-economische ordening’, dat De Bruijn had
aangemerkt als zijn uitgangspunt om na te denken over praktische oplossin-
gen in de trant van één tuberculosebestrijding met drie sanatoria, één werk-
lozenkas in plaats van drie, en één vakblad met drie inlegvellen. Als er maar
voldoende ruimte bleef voor het ‘standswerk’ voor het ‘bovennatuurlijke’.

Bij deze eerste gespreksrondes over nieuwe vormen van vakbondssamen-
werking tijdens en na de oorlog was het cnv niet betrokken. Er was wel con-
tact gezochtmet bestuurders van het cnv, maar die hadden bij monde van ver-
bondsbestuurder W. de Jong te verstaan gegeven niets voor dergelijk overleg
met De Quay en de zijnen te voelen. In tegenstelling tot het rkwv had het cnv
zich in de zomer van 1940 al van de Nederlandsche Unie en het corporatisme
van De Quay gedistantieerd. Toen De Bruijn op 2 februari 1942 verslag deed
aan enkele medebestuurders, was hij dan ook positief over Kupers, maar ne-
gatief over De Jong. Pater Stokman tekende uit De Bruijns mond op dat met
Kupers ‘permanent contact’ was aangeknoopt en ‘waarschijnlijk worden we
het met Kupers wel eens. Doch de protestanten zullen niet meegaan: die wil-
len houden wat ze hadden: vrijwillig gaan ze niet verder! Aldus de Jong’.41

2.2. Arbeidsfront naar Nederlands of Duits model

Tijdens de bespreking van de rkwv-bestuurders van 2 februari 1942 kwamen
ook de mogelijke opheffing van het nvv en de vorming van een arbeidsfront
ter sprake.

Toen duidelijk werd dat de gelijkschakelingsstrategie van Hellwig was
mislukt en een ‘generaal pardon’ voor oud-leden van de protestantse en ka-
tholieke vakbonden evenmin het beoogde effect sorteerde, was Hellwigs po-
sitie definitief onhoudbaar geworden. Begin november hadGeneralkommis-
sar F. Schmidt besloten dat Hellwig en zijn naaste medewerkers het veld
moesten ruimen. Schmidt overwoog om naar Duits voorbeeld een ‘Arbeids-
front’ op te richten, waarin het nvv moest opgaan. Alle arbeiders zouden daar
dan verplicht lid van moeten worden, en mogelijk ook alle werkgevers.

Kaute, die De Bruijn op de hoogte hield van al deze verwikkelingen en ge-
ruchten, verklaarde dat hij somber was gestemd over de effecten van deze
plannen.42 Hij voorzag een afwijzende reactie bij de meeste nvv-bestuurders,
verwachtte niet dat de werkgevers zouden meewerken en zag weinig heil in
een verplichting daartoe. Op 2 februari wist De Bruijn, die zich behalve door
Kaute en andere Duitsers ook liet informeren door ambtenaren van Sociale
Zaken en door werkgevers van diverse snit, zijn collega’s te melden dat Wou-
denberg het nvv-bestuur had voorgehouden dat een arbeidsfront onafwend-
baar was. Twaalf nvv-bestuurders hadden hem daarop te verstaan gegeven
dat zij dan zouden opstappen. Zij waren slechts aangebleven om het nvv in
stand te houden. Bij een omvorming tot arbeidsfront zou voor hen de laat-
ste reden wegvallen om nog langer als bestuurder aan te blijven.

Ook in cnv-kring drongen de geruchten over nieuwe ingrepen in de ar-
beidersbeweging door. Zo vernamen bestuurders van de spoor- en tramweg-
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bond dat op 23 februari tijdens een nvv-bijeenkomst in Haarlem in een zaal
vol nvv- en hakenkruisvlaggen openlijk was gespeculeerd over een ophan-
den zijnde invoering van een arbeidsfront naar voorbeeld van het Deutsche
Arbeitsfront.43

Begin maart werd het De Bruijn duidelijk dat de bezetter in het voorjaar
daadwerkelijk zou overgaan tot de vorming van het arbeidsfront. Daarbij was
het nog niet duidelijk of het zou gaan om verplichte deelname van de arbei-
ders of niet. Ook was er nog verschil van mening tussen de Duitsers onder-
ling over de aard van het arbeidsfront. De opvolger van Hellwig wilde een
arbeidsfront naar Duits model. Werkgevers en werknemers zouden dan in
één organisatie terechtkomen. Kaute was een voorstander van een meer aan
de Nederlandse omstandigheden aangepaste vorm. In dat verband had De
Bruijn Kaute daarom op 6 maart nog maar eens herinnerd aan de voorstellen
die het rkwv in augustus 1940 had gelanceerd. Die had daarop geantwoord:
‘Uw plan krijgt een kans als het mijne mislukt is. Maar ... dan moet Schmidt
in Den Haag weg!!’44

Tezelfdertijd ontplooide de waarnemend secretaris-generaal van het de-
partement van Sociale Zaken ir. R.A. Verwey initiatieven. Verwey, die in
augustus 1940 was benoemd, is door L. de Jong getypeerd als een ‘zwakke
en eigenlijk nogal sentimentele man die de sterke neiging had om zijn beleid
te kleden in het gewaad van waarachtig patriotisme en nobele godsvrucht’;
een man die door zijn jarenlange werk voor de werkloosheidsbestrijding ge-
obsedeerd was door het werkgelegenheidsvraagstuk, wat hem al voor 1940
ontvankelijk had gemaakt voor de ‘oplossingen’ van de ‘Nieuwe Orde’ en
blind voor de gevaren en uitwassen ervan.Hij werd zo een gewillig instrument
van de Duitsers.45 Een ‘naïeveling, slappeling’ noemde een ondergeschikt
hoofdambtenaar hem in maart 1942 tegenover De Bruijn.46

Verwey had na de zomer van 1941 met lede ogen aangezien hoe het afkal-
vende nvv steeds minder de belangen van de arbeiders kon behartigen. Hij
maakte zich daar zorgen over en vroeg Woudenberg of de confessionele vak-
organisaties niet konden terugkeren. Die verklaarde daar in principe geen be-
zwaar tegen te hebben en adviseerde om maar eens te gaan praten met De
Bruijn en cnv-penningmeester De Jong over een nieuwe Nederlandse arbei-
dersorganisatie. Verwey, hoewel gewaarschuwd door de katholieke werkge-
versvoorman dr. L.G. Kortenhorst dat Woudenberg heel wat anders wilde
dan terugkeer van de confessionele vakbeweging, nam de suggestie over en
nodigde De Bruijn en De Jong uit voor een gesprek op zijn departement op
16 maart 1942.

Verwey lichtte daar zijn invitatie toe met erop te wijzen dat de katholieke
en veel protestants-christelijke arbeiders niet meer georganiseerd waren.
Voorts dat er op dat moment voorbereidingen werden getroffen voor de op-
richting van een arbeidsfront. Indien grote groepen arbeiders daarvan geen
deel uitmaakten, zou het erg moeilijk worden om belangrijke sociale maat-
regelen door te voeren en de werklozenzorg te garanderen. Derhalve zou hij
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op een of andere wijze de katholieke en de protestants-christelijke arbeiders-
beweging bij de vorming van een nieuwe organisatie van arbeiders willen be-
trekken. Er zou evenwel geen sprake kunnen zijn van een volledige terugkeer
van de oude verhoudingen. Verwey maakte duidelijk dat hij deze bijeen-
komst belegde met medeweten van Woudenberg en Generalkommissar
Schmidt.

De Jong reageerde als eerste op de woorden van Verwey.47 Hij sprak zijn
verwondering uit over de suggestie als zouden de Duitsers de oude confessi-
onele organisaties weer willen laten herleven. Dat paste absoluut niet bij zijn
beeld van de tijd. De Duitsers hadden hun politiek van gelijkschakeling
voortgezet bij de boeren- en tuindersorganisaties, het onderwijs en elders.
Ook de steeds moeizamer verhoudingen met de kerken waren een teken van
weinig respect voor principiële organisaties. In die context paste geen terug-
keer van de confessionele vakorganisaties. De cnv-bestuurder was daarom
zeer wantrouwend over de gedane mededelingen. ‘Het gaat er hierbij in alles
om, het Nederlandsche Volk de Nationaal Socialistische levens- en wereld-
beschouwing van bovenaf op te leggen.’

Voor Verweys initiatief als zodanig had hij geen goed woord over. De
Jong: ‘Ik spreek geheel voor mijzelf – want de christelijke vakbeweging be-
staat niet meer – doch in de wetenschap dat de vrienden met wie ik in gees-
tesgemeenschap sta mijn standpunt delen, wanneer ik verklaar niet bereid te
zijn, onder de huidige verhoudingen en omstandigheden, waarin wij niet we-
ten waaraan Nederland toe is, aan eenigen opbouw op het terrein der arbei-
dersbeweging mede te werken. U – mijnheer Verwey – doet mij en mijn
vrienden geen dienst met besprekingen als door U bedoeld te arrangeeren en
ik geef U daarom in overweging Uw pogingen na te laten.’

De Bruijn bezag het initiatief van Verwey welwillender. Hij was het met
De Jong eens dat de oude organisaties weer zouden moeten terugkeren, met
volledig rechtsherstel. Bovendien zouden nationaal-socialisten als Wouden-
berg van het toneel moeten verdwijnen. De oude leiding diende hersteld te
worden bij het nvv. Maar hij wilde de deur niet dichtgooien, zoals De Jong.
‘Je kunt namelijk nooit weten, al is ook spreker ten dezen niet erg optimis-
tisch gestemd.’ Als basis voor verder overleg beval hij opnieuw de plannen
aan die het rkwv in augustus 1940 aan Hellwig had voorgelegd.

Verwey deelde de analyse en kritiek van De Jong niet. De reactie van De
Bruijn was voor hem echter voldoende reden om voor te stellen een ontmoe-
ting met Generalkommissar Schmidt te arrangeren. De Jong reageerde ge-
tergd. Het verwonderde hem in het geheel niet, dat Verwey zijn visie niet
deelde: ‘Indien dat niet zoo ware, dan zou de heer Verwey zijn functie als se-
cretaris-generaal thans niet meer kunnen vervullen. Overigens handhaaft
spreeker zijn reeds geuite meening. Hij van zijn kant heeft geen enkele be-
hoefte aan besprekingen over een voor hem besliste zaak, doch zal, indien
men hem daartoe oproept, opnieuw ten deze van zijn meening getuigen.’ De
Bruijn daarentegen verklaarde dat hij geen problemen had met een voortzet-
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ting van de besprekingen, ook niet met Schmidt erbij. Hij adviseerde om er
dan wel ook Kupers bij te betrekken.

Twee dagen later belde Verwey De Jong en De Bruijn op met de bood-
schap dat Schmidt hen vrijdagmiddag 20 maart wenste te ontvangen. Kupers
kreeg telegrafisch dezelfde boodschap.48 Voorafgaand aan dit gesprek van
vrijdagmiddag bracht De Bruijn Kupers op de hoogte van wat op 16 maart
zoal besproken was.

Alvorens bij Schmidt zijn opwachting te maken, voerde het gezelschap
vooroverleg in het kantoor van Verwey.49 Deze herhaalde zijn argumenten
voor zijn initiatief. Schmidt had zich bereid getoond de heren te ontvangen
en hij was blij dat zij de Duitser duidelijk konden maken wat zij dachten van
een arbeidsfront. Kupers stak niet onder stoelen of banken dat hij bijzonder
ongelukkig was met de situatie. Hij vond de door Verwey gekozen figuur
‘zeer ongewoon en onjuist’. Nu zouden zij gedwongen worden om de plan-
nen voor de vorming van een arbeidsfront ten overstaan van Schmidt af te
wijzen. Alleen uit ‘camaraderie’ met De Bruijn zou hij meegaan.

De Jong was scherper in zijn kritiek. Volgens het verslag dat Kupers na-
derhand van de bijeenkomst maakte, wierp hij Verwey voor de voeten: ‘In-
dien de heer Schmidt positieve medewerking aan het Arbeidsfront zou vra-
gen, zou hij dit moeten afwijzen ongeacht de gevolgen. Wanneer hij daardoor
in de gevangenis zou komen, zou dit de schuld van de heer Verwey zijn: wan-
neer dit offer gebracht moet worden, zou hij daarvoor niet terug schrikken,
maar hij voelde er niets voor zich nodeloos in gevaar te stellen.’50 In een be-
spreking met Schmidt zag hij geen enkel heil en hij zou daaraan ook niet deel-
nemen. Principes gingen hem boven ‘camaraderie’. Volgens De Bruijn zagen
de anderen het allemaal te negatief. Ze kregen nu de kans Schmidt een tegen-
geluid te laten horen.

Nadat De Jong was vertrokken, togen De Bruijn, Kupers en Verwey naar
Schmidt. Die legde hen uit dat er zo snel mogelijk een Nederlands arbeids-
front moest komen. Hij was een partijman en als het aan hem lag zou dit ar-
beidsfront een onderdeel van de nsb zijn. Hij besefte dat een dergelijk ar-
beidsfront dan niet meer dan 50.000 leden zou krijgen en alle bisschoppen
zich ertegen zouden keren. Maar als de Duitsers zouden ingaan op de voor-
stellen van De Bruijn, dan zou de nsb terzijde moeten worden geschoven en
daar wilde hij niet aan. Hij hield de twee vakbondsleiders voor dat destijds
in Duitsland ook allerlei bezwaren waren gerezen tegen een arbeidsfront en
dat daar nu niemand meer problemen had met hetDeutsche Arbeitsfront. Hij
stelde voor dat De Bruijn nog maar eens met Verwey zou spreken.51

Voor De Jong waren de besprekingen met Verwey en Schmidt uiterst alar-
merend. Nadat hij het departement van Sociale Zaken had verlaten, bracht hij
verslag uit aan leden van de Binnencontactgroep van het cnv. Daar was de on-
gerustheid over het optreden vanDeBruijn dusdanig datDe Jong en verbonds-
secretaris J. Schipper opdracht kregen contact te zoeken met betrouwbare
rkwv’ers. De volgende dag zochten beide cnv-bestuurders daarom in Utrecht
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hun katholieke collega H.J. Kuiper op. Ze brachten hem op de hoogte van de
laatste ontwikkelingen enwaarschuwden voorDeBruijn, die de verkeerde kant
op dreigde te gaan. Kuiper wist niets van deze recente activiteiten en deelde de
ongerustheid van de cnv’ers. Dat gold ook voor anderen. Kuipers collega J.A.
Schutte voelde evenmin voor wat hij omschreef als een ‘hoogst gevaarlijk ex-
periment’. Volgens Schutte had De Bruijn meteen tegen Verwey moeten zeg-
gen dat het rkwv niet meedeed. Hij vreesde dat de Duitsers De Bruijn wilden
gebruiken om alsnog de confessionele arbeiders in hun greep te krijgen en dat
het daarna niet nog eens zou lukken een massale leegloop te orkestreren.52

In een dezelfde zaterdag nog bijeengroepen bijeenkomst van rkwv-be-
stuurders, waar behalve De Bruijn en Kuiper ook W.J. Andriessen en mgr.
Van Schaik aanwezig waren, kwam het tot een frontale aanvaring tussen Kui-
per en De Bruijn.53 Kuiper (‘mordicus tegen’) betoogde dat deze dubieuze
contacten onmiddellijk verbroken moesten worden. De ruzie liep zo hoog
op dat beslotenwerd de zaak te laten betijen omdaarna in bedachtzamer sfeer
een besluit te kunnen nemen.

In strijd met deze afspraak stelde De Bruijn meteen na afloop evenwel een
nota op. Het stuk kreeg als titel ‘Arbeidsfront’ en bevatte voorstellen met be-
trekking tot de oprichting van een arbeidsfront naar Nederlandsmodel.54 Het
voorzag in de terugkeer van de vooroorlogse organisaties van werkgevers en
werknemers. Die zouden twee afzonderlijke Raden van Bestuur vormen die
volledig bevoegd werden voor het afhandelen van de sociale aangelegenhe-
den. Beide Raden zouden samen het ‘Arbeidsfront’ vormen. Voor de voor-
zitter van het Arbeidsfront zag De Bruijn een sleutelrol weggelegd, waarbij
hij zich onmiskenbaar had laten inspireren door Duitse leiderschapsopvat-
tingen: ‘De voorzitter heeft een beslissende stem. Hij wordt benoemd door
de secretaris-generaal van het departement van sociale zaken.’

De Bruijn, die zijn eigen collega’s in het ongewisse liet, polste wel enkele
buitenstaanders, onder wie Kaute en De Quay. Blijkens mededelingen die hij
daarover deed aan Stokman, reageerde niet iedereen even enthousiast. Zo had
De Quay hem gewaarschuwd dat hij nu te ver ging.55 Desondanks overhan-
digde De Bruijn zijn ontwerp op 27 maart persoonlijk aan Verwey en mr.
A.M. Engels, een hoofdambtenaar van het ministerie van Sociale Zaken. Ook
Kupers was bij dit overleg aanwezig.56 Verwey, die wel wat in het ontwerp
zag, stelde voor om een commissie te benoemen met vertegenwoordigers van
alle oude werkgevers- en werknemersorganisaties. Op één na: alleen het cnv
ontbrak op zijn lijstje met namen. Daarop prijkte wel de naam van Wouden-
berg, omdat volgens Verwey de Duitsers anders op voorhand zouden gaan
dwarsliggen. De Bruijnmaakte duidelijk dat deelname vanWoudenberg voor
hem een brug te ver was.

Op 28 maart informeerden De Bruijn en Kupers Kortenhorst en diens li-
berale confraters mr. B.C. Slotemaker en mr. D.U. Stikker, met wie zij al eni-
ge tijd in illegaal contact stonden. Die wezen het voorstel van Verwey voor
een gemengde commissie resoluut van de hand. Slotemaker had geen goed
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woord over voor Verwey, die nu ook de werkgevers voor onmogelijke di-
lemma’s leek te gaan te plaatsen. Inhoudelijk was er kritiek op het ontwerp
van De Bruijn. Ook Kupers had bezwaren, vooral tegen de dominante posi-
tie die voor de voorzitter was weggelegd. De Bruijn, die meende ‘dat dit (…)
toch wel verantwoord was en enigszins tegemoet zou komen aan het leiders-
beginsel’, verklaarde dat hij inmiddels al een tweede versie had geschreven.57

Behalve een nieuwe titel, ‘Het Verbond van de Arbeid’, had hij echter niet
zoveel in zijn stuk gewijzigd. Het belangrijkste verschil was dat het ‘Verbond
van de Arbeid’ in overleg met de secretaris-generaal van Sociale Zaken zijn
voorzitter zou benoemen. Een bescheiden afzwakking van het leidersbegin-
sel.58 Daarnaast legde hij extra accent op de voorwaarde dat de zes oude cen-
trales van werkgevers en werknemers moesten terugkeren. De Bruijn, die op-
nieuw buiten medeweten van zijn eigen bestuur om handelde, verstuurde het
plan niet alleen naar onder meer Kupers en Stikker, maar ook naar Verwey.59

Die zond het door naar Schmidt, met de kanttekening dat hij het een geschikt
plan achtte.

VooralHeineken-directeur Stikker, die in het illegale circuit het eerste aan-
spreekpunt namens de liberale werkgevers was, maakte zich grote zorgen
over deze laatste ontwikkelingen. Aan Verwey liet hij weten dat de werkge-
vers geen enkele behoefte hadden aan een arbeidsfront of iets dat daarop zou
lijken. In een brief aan De Bruijn plaatste hij opnieuw kanttekeningen bij
diens opzet voor een ‘Verbond van de Arbeid’ en hij vroeg zich af wat de bis-
schoppen er wel niet van vonden. Om zich daarvan te vergewissen, schreef
hij: ‘Dit beteekent dat ik gaarne, indien zulks mogelijk is, samen met u dit
vraagstuk zelf met den bisschop eens zou willen bespreken.’60

De Bruijns antwoord aan Stikker werpt een interessant licht op zijn over-
wegingen. In dit vertrouwelijk briefverkeer met een onverdacht persoon ver-
dedigde hij namelijk zijn voorstel. Hij schreef Stikker terug dat de aartsbis-
schop hemde nodige ruimte had gelaten. ‘DeAartsbisschop (enwijmetHem)
staat niet op het standpunt dat, streng principieel bezien, onder geen enkele
omstandigheid aan de confessionele vakorganisatie geraakt zou mogen wor-
den. Het is dus niet zo, dat, omdat men Katholiek is, men dáárom voor con-
fessionele vakorganisatie moet zijn, op straffe van … Indien het zo was, zou
Rome in de loop van de jaren gesproken hebben en zou men in andere lan-
den eenzelfde standpunt moeten innemen als wij in Nederland.’ En hij bena-
drukte ‘dat, daartoe vooral gebracht in deze tijd, gezocht moet worden naar
een vorm van organisatie, welke een zo groot mogelijke eenheid brengt’. Hij
had dus geen enkel bezwaar tegen een gezamenlijke audiëntie bij mgr. De
Jong. Aan het einde van zijn brief klaagde De Bruijn er wel over dat Verwey
zijn tweede stuk ongevraagd aan Schmidt had doorgezonden.61 Dat ontlokte
aan Stikker de geprikkelde reactie dat hij zich dat vooral zelf moest verwij-
ten en dat hij nooit meer zulke stukken zonder vooroverleg met de partners
moest laten uitgaan en al helemaal niet de indruk moest wekken dat een der-
gelijk vooroverleg had plaatsgevonden.62
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Begin april 1942 liet Schmidt via Verwey weten dat De Bruijns plan ‘nicht
im Frage’ kwam.63 Kennelijk opgelucht stelde Kupers vast: ‘Daarmee is deze
zaak ook van de baan.’64 Voor Stikker verviel daarmee ook de urgentie voor
een gesprek met aartsbisschop De Jong.65

Na de bevrijding verklaarde pater Stokman dat de afwijzing door Schmidt
altijd De Bruijns bedoeling was geweest.66 De aantekeningen die Stokman tij-
dens de oorlog maakte, lijken deze stelling te bevestigen. In maart 1942 no-
teerde hij dat Kaute en ene dr. Süsterhenn de rkwv-voorzitter desgevraagd
hadden geadviseerd om het zo te spelen dat de gevaarlijke Schmidt voorstel-
len van hemzelf zou afwijzen en niet omgekeerd.67 Dat neemt niet weg dat
De Bruijn niet alleen de rkwv-voorstellen van de zomer van 1940 opnieuw
onder de aandacht bracht – hij had daarmee kunnen volstaan – maar dat hij
in zijn nota’s ‘Arbeidsfront’ en ‘Het Verbond van de Arbeid’ op belangrijke
punten boog voor de nationaal-socialistische beginselen. Hij trotseerde niet
alleen de verontwaardiging en waarschuwingen van zijn directe collega’s (en
anderen), maar ging buiten medeweten van zijn eigen mensen nog enkele
stappen verder.

Ontegenzeglijk was het Verwey die De Bruijn en cnv-penningmeester De
Jong in een precaire positie manoeuvreerde en daarmee ondanks waarschu-
wingen en kritiek ook doorging. Maar waarom haalde De Bruijn ongevraagd
Kupers erbij, als hij zich alleen door tactische motieven liet leiden om zich-
zelf te beschermen? Hij onderkende dan immers de gevaren waar hij node-
loos en ongevraagd Kupers aan blootstelde. Het heeft er veel van weg dat De
Bruijn wel degelijk wat in zijn eigen voorstellen heeft gezien. Zijn reactie op
de kritische brief van Stikker bevestigt dat. Het cnv en de werkgevers heb-
ben er met hun afwijzingen toe bijgedragen dat de risicovolle initiatieven van
Verwey en De Bruijn geen kans van slagen kregen.68 Voor het cnv was het al
met al voldoende reden om zelf geen contact meer met De Bruijn te zoeken.
‘Laatste tijd met c.n.v. weinig contact meer’, liet deze op 20 april aan pater
Stokman weten.69 In hetzelfde gesprek wist hij te melden dat op 1 mei het Ar-
beidsfront zou worden gevormd.

De Bruijn was goed geïnformeerd. Op 1 mei 1942, de dag van de arbeid,
vond de omvorming plaats van het nvv tot het Nederlands Arbeidsfront
(naf). Bijna alle nvv-bestuurders legden hun functies neer. Voor de resteren-
de leden van het nvv was dat een extra signaal om en masse het lidmaatschap
te beëindigen. Schmidt had graag gezien dat alle arbeiders verplicht lid wa-
ren geworden, maarReichskommissarA. Seyss-Inquart enWoudenberg had-
den dat ontraden. Seyss-Inquart schrok terug voor de grote onrust die zo’n
verplicht lidmaatschap vermoedelijk zou veroorzaken.

Vrijwel tegelijkertijd met de instelling van het naf gingen de Duitsers over
tot het oppakken van een groot aantal Nederlanders die als gijzelaars werden
ondergebracht in onder meer Sint Michielsgestel. Onder hen verscheidene
bestuurders uit de christelijke vakbeweging. In de eerste plaats de verbonds-
secretarissen Schipper en Fuykschot. Omdat Amelink en Stapelkamp nog
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steeds gevangen zaten, was penningmeester W. de Jong nadien het enige lid
van het dagelijks bestuur dat nog op vrije voeten was. Verder werden opge-
pakt J.B.H. Grotenhuis en H. Wetselaar van de metaalbewerkersbond, C.
Nauta van het spoor- en tramwegpersoneel, J. Veldwijk en J. Varkevisser van
de bouwbond, H. van der Heijden van de houtbewerkers en C. Grashof van
de Nederlandsche Christelijke Bond voor de Kleedingindustrie. G. Baas
Kzn. van de christelijke besturenbond in Amsterdam bevond zich eveneens
onder de nieuwe gijzelaars.

De gegijzelde cnv’ers speelden geen rol van betekenis in het zogeheten eli-
teberaad in Sint Michielsgestel. Door de vakbondsmensen van verschillende
richting werden evenmin aparte studiekringen gevormd, zoals wel het geval
was bij de politieke partijen. J.G. Suurhoff (nvv), J. Veldman (rkwv) en Sta-
pelkamp verzorgden wel enkele lezingen over de ordening van het sociaal-
economische leven en de plaats van de vakbeweging in dat geheel. Alleen
Suurhoff sprak zich daarbij uit voor eenheid van de vakbeweging.70

2.3. De Raad van Vakcentralen

Behalve cnv’ers waren begin mei ook kopstukken van het rkwv gearresteerd.
Onder hen De Bruijn. In Sint Michielsgestel was De Bruijn bepaald impo-
pulair. Dat kwam deels doordat de pas gearresteerde cnv’ers hun geestver-
wanten op de hoogte brachten van diens compromitterende opereren in de
voorafgaande maanden, waarna Patrimonium-voorman C. Smeenk en Ame-
link ook anderen daarvan in kennis hadden gesteld. Daarnaast maakte hij zelf
een slechte indruk door gedrag van zijn zoon Adriaan te verdedigen. Deze
studeerde economie in Keulen en had tijdens een bezoek aan het gijzelaars-
kamp de Hitlergroet gebracht. De Bruijn had dat een goede zet genoemd. De
Limburgse rkwv-man Jos Maenen, die in september van een en ander verslag
deed aan pater Stokman, wist te melden dat voor velen in Sint Michielsgestel
De Bruijn had ‘afgedaan’.71

Maar De Bruijn was bepaald niet uitgespeeld. Op 30 mei 1942 reeds werd
hij weer vrijgelaten. Waarom was niet iedereen duidelijk.72 Zelf zag hij er de
hand in van deWehrmacht; hij zou nodig zijn voor het opstellen van de ‘Stim-
mungsberichte’.73 Omdat het tegen de zin van Schmidt was, had hij wel het
consigne gekregen om enige tijd onder te duiken. DeWehrmacht kon niet ga-
randeren hem een volgende keer weer zo snel los te krijgen. Hij kon het bes-
te het land voor een tijdje verlaten, ‘zulks temeer omdat het werk van De
Bruijn toch vooral na de oorlog ligt’. Hij dook daarop enige tijd onder in het
zuiden van België, maar keerde eind juli 1942 terug. Snel daarna nam hij weer
contact op met Kupers om verder te praten over hervorming van de vakbe-
weging en het sociaal-economisch systeem na de oorlog, mede ten behoeve
van besprekingen met de werkgevers.

Beide mannen spraken af dat Kupers in de zomermaanden een voorstel
over de opbouw van de sociale organisaties zou uitwerken. In september
zouden ze dat bespreken, samen met De Jong, de enige cnv-bestuurder die
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nog op vrije voeten was, en A. Vermeulen. Vermeulen was de vroegere se-
cretaris van de neutrale vakcentrale nvc die, na de fusie van de nvc en het nvv
in de zomer van 1940, in het nvv een prominente rol was gaan spelen naast
Woudenberg. Na de oprichting van het naf was hij afgetreden. Vermeulen
was een krachtige figuur, die als exponent van de oude nvc-vleugel een plaats
opeiste en deze van Kupers ook kreeg. Zijn rol in de eerste twee jaar van de
bezetting maakte hem echter kwetsbaar en beperkte zijn invloed. Vooral in
cnv-kring genoot hij een bijzonder slechte reputatie omdat hij in het eerste
oorlogsjaar niet had geschuwd met Duits ingrijpen te dreigen als cnv-be-
stuurders weigerden de nieuwe machtsverhoudingen te accepteren en geen
plaats wilden maken voor nvv’ers.

Begin september kwamen Kupers, De Bruijn, Vermeulen en De Jong bij-
een om te praten over de samenwerking na de oorlog. De Jong liet er geen
onduidelijkheid over bestaan: het cnv voelde niets voor ‘organisatorische sa-
menwerking’ en delegatie van bevoegdheden. Het zou terugkomen zoals het
was verdwenen: als een zelfstandige organisatie. Aan dit overleg had hij met
andere woorden geen behoefte. Vrijwillig zouden hij en zijn mensen er nim-
mer aan meewerken.74 Naar aanleiding van dit gesprek kreeg De Jong de op-
dracht van de Binnencontactgroep van het cnv geen gehoor meer te geven
aan uitnodigingen en alle contacten te verbreken.

Het voorstel van Kupers ging uit van nauwe samenwerking van de drie
vakcentrales en hun bonden. Die samenwerking moest worden geleid en aan-
gestuurd door een centraal toporgaan, waarvan de voorzitter afkomstig was
uit de grootste vakcentrale. De samenwerkende organisaties zouden één ad-
ministratie, één ledenregister, één werklozenkas, één vakblad en dergelijke
krijgen.75 De Bruijn was niet erg te spreken over dit voorstel. Hij vond het
‘een onsamenhangend, niet logisch doordracht geheel’. Aan Stokman vroeg
hij er wat beters van te maken.76

Na deze eerste besprekingen stagneerde het overleg van De Bruijn, Ku-
pers en Vermeulen, vermoedelijk als gevolg van angst voor arrestaties. Pas in
januari 1943 pakten ze de draad weer op. De Bruijn meende toen dat er gro-
te haast geboden was, omdat een compromis tussen Engeland en Duitsland
in de maak leek, waarna de Duitsers zouden wegtrekken. Nederland zou dan
in mei-juni 1943 wel eens een vrij land kunnen zijn.77

Ook met het cnv werden de contacten hersteld. Op 12 december 1942 was
Stapelkamp na anderhalf jaar gevangenschap vrijgelaten, samen met een paar
andere cnv’ers. Enkele dagen later volgden Amelink en Schipper en nog en-
kele bondsbestuurders. Van het dagelijks bestuur bleef alleen Fuykschot nog
gegijzeld. Stapelkamp was op hoofdlijnen op de hoogte van wat zich tijdens
zijn internering had afgespeeld. Zelfs in Buchenwald had hij enkele keren
post van cnv-vrienden ontvangen en in Sint Michielsgestel was De Jong hem
als vertegenwoordiger van de Amsterdamse verzekeringsmaatschappij
‘Amstleven’ in de zomer van 1942 komen opzoeken, zogenaamd om zijn le-
vensverzekering te bespreken. Van de gesprekken tussen De Bruijn, Kupers
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en Vermeulen had hij evenwel geen weet gehad; evenmin van de stand van
zaken bij allerlei beraad tussen vertegenwoordigers van de werknemers en de
werkgevers. Ten opzichte van het nvv en het rkwv was hij zeer wantrouwig,
vanwege diverse eigen ervaringen in het eerste oorlogsjaar en op grond van
wat hij van De Jong had vernomen. Voor doorbreking van de verzuilde voor-
oorlogse verhoudingen en structuren was men bij Stapelkamp aan het ver-
keerde adres. In Sint Michielsgestel had hij zich daarvan al gedistantieerd. De
deelname van Vermeulen aan de onderhandelingen verbaasde hem in hoge
mate en versterkte zijn aarzelingen.

Op 9 februari 1943 schoof Stapelkamp voor het eerst aan bij Kupers en De
Bruijn. Dat gebeurde in het kantoor dat Kupers hield bij een Amsterdamse
woningbouwcorporatie waarvan hij bestuurder was. Stapelkamps verwijt dat
het cnv overal buiten was gelaten, weerlegden Kupers en De Bruijn met de
mededeling dat De Jong daar debet aan was. Hij had de contacten verbroken.
Stapelkamp legde uit dat hij begrip had voor diens houding: ook hij zou on-
der geen beding concessies doen ten aanzien van de fundamentele zelfstandig-
heid van principiële vakorganisaties. Blijkens het verslag datDeBruijn aan pa-
ter Stokman van deze ontmoeting gaf, probeerden de anderen Stapelkamp
onder druk te zetten met de mededeling dat als het cnv niet vrijwillig mee zou
doen het door middel van een wettelijke regeling wel zou worden gedwon-
gen. Maar Stapelkamp gaf hun te verstaan dat hij zich niet liet intimideren: ‘Ik
wil zien dat aan een derde v/h Nederl. volk de wil wordt opgelegd.’78

Zijn uitgangspunten duidelijk gemaakt hebbend, gaf hij echter te kennen
wel aan de besprekingen te willen deelnemen. Hij besefte dat het cnv niet ge-
baat was bij een blijvend isolement. Onder protest zwichtte hij voor de druk
van Kupers om Vermeulen toe te laten. Later zei hij daarvan: ‘Wij hebben dit
standpunt van Kupers zeer betreurd, maar er ons ten slotte bij neergelegd.
Met de bevrijding in zicht mocht – meenden wij – op deze zaak een intensie-
ve samenwerking niet afspringen.’79 Tegelijkertijd meldde Stapelkamp zich
aan voor het beraad van de werknemers en de werkgevers.

Veertien dagen na deze eerste ontmoeting mocht Stapelkamp zich uitspre-
ken over een tweetal door Kupers uitgewerkte stukken: een ‘Nota inzake de
sociaal-economische ordening’ en een ‘Nota inzake de arbeidersvakbewe-
ging’.80 In beide had Kupers commentaren van De Bruijn en Stokman ver-
werkt, en wel in die mate dat Stokman de tweede nota als een gemeenschap-
pelijk product van Kupers, Vermeulen en De Bruijn omschreef.81 Deze nota
bevatte dan ook veel elementen van de opzet die vanaf augustus 1940 door
het rkwv was bepleit.

De ‘Nota inzake de arbeidersvakbeweging’ accepteerde, ‘gezien het volks-
karakter en de vóór-oorlogse ontwikkeling der vakbeweging’ de drie grote
stromingen van protestanten, katholieken en algemenen als een realiteit.82 Een
wettelijke regeling van het vakverenigingswezen moest ervoor zorgen dat het
aantal vakbondsrichtingen beperkt zou blijven tot deze drie. Er was met an-
dere woorden geen plaats meer voor neutrale en links-radicale, communisti-
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sche stromingen. De aanvaarding van levensbeschouwelijke diversiteit liet
echter onverlet dat er naar zo groot mogelijke eenheid moest worden ge-
streefd. Er diende ‘een basis gezocht te worden voor de opbouw van de vak-
beweging, die rekening houdende met de verschillende geestelijke stromin-
gen en de vrijheid van organisatie, desondanks in zichzelve een waarborg
biedt voor een sterke centralisatie’. De drie richtingen moesten plaatselijk en
op bedrijfstakniveau gaan samenwerken in ‘unies’. Ook de drie vakcentrales
zouden landelijk een unie vormen: ‘het hoogste orgaan in de werknemers-
vakbeweging’.

Ten aanzien van het takenpakket van de naoorlogse vakbeweging werd
onderscheid gemaakt tussen drie gebieden: de publiekrechtelijke en privaat-
rechtelijke belangenbehartiging en de activiteiten op cultureel terrein. De eer-
ste twee terreinen – ‘het belangrijkste deel van de taak der vakbeweging’ –
werd aangewezen als het werkveld van de unies en het toporgaan. Wat daar
moest worden gedaan was voor alle werknemers gelijk, ongeacht hun levens-
overtuiging en dus ‘zal een onderverdeling naar richting niet noodzakelijk
zijn, m.a.w. voor het vervullen van dit deel der taak kan een centraal orgaan
optreden’. Alleen voor het culturele werk waren drie ‘richtingsorganen’ no-
dig. Over het sociaal-economische kregen de unies beslissingsbevoegdheid;
over het culturele de afzonderlijke centrales en hun bonden.

Voor Stapelkamp waren deze voorstellen grotendeels onbespreekbaar. Al-
leen al het begrip ‘unie’ deed hem steigeren. Zijn afwijzende reactie was ook
wel voorspelbaar. De essentie ervan was immers in augustus 1940 al verwor-
pen. De beoogde scheiding van de sociaal-economische en culturele taken en
verantwoordelijkheden stond haaks op wat het cnv voorstond: christelijke
principes moesten normatief zijn bij al het vakbondswerk. De voorgestelde
structuur en overdracht van bevoegdheden liet veel te weinig over van de
daarvoor noodzakelijk geachte zelfstandigheid. Op alle terreinen en alle ni-
veaus moesten de afzonderlijke vakorganisaties uiteindelijk het laatste woord
houden.

Gevolg van Stapelkamps afwijzing was dat de discussie meteen in een im-
passe dreigde te belanden. Al dan niet door de anderen daartoe uitgedaagd,
besloot Stapelkamp daarom zelf een zet te doen. Hij bracht een gedetailleerd
‘Reglement van Samenwerking’ ter tafel, waarvan de grondgedachte vrijwil-
lige samenwerking van zelfstandige vakcentrales was. Alleen afspraken die in
vrij onderling overleg waren gemaakt, zouden bindend zijn. Bij de doelom-
schrijving sprak hij van ‘met volledige erkenning en eerbiediging van de on-
derlinge verschillen en de daaruit voortvloeiende zelfstandigheid der drie
vakcentralen’ voeren van regelmatig overleg, uitwisselen van gedachten, ma-
ken van afspraken en ‘zoo groot mogelijke eenheid van optreden’. Besluit-
vorming in de ‘commissies van permanent overleg’ zou alleen met algemene
stemmen kunnen geschieden.83

Voor Kupers op zijn beurt was dit moeilijk te verteren. Een principiële er-
kenning van confessionele organisaties was voor hem niet aan de orde en hij
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verlangde sterkere bindingen en grotere bevoegdheden voor het toporgaan.
Besluiten van dit toporgaan moesten bindend zijn. Stapelkamp was bereid
over dat laatste te praten, maar stelde hoge eisen. Ermoest pariteit komen tus-
sen de drie centrales en garanties dat bij principiële kwesties – en voor het cnv
kon dat in beginsel alles zijn – één partij niet door de twee andere kon wor-
den overstemd. Vooral voor het veel grotere nvv waren dit moeilijk te verte-
ren voorwaarden en ook het rkwv had er moeite mee, maar Stapelkamp hield
voet bij stuk.

En met succes. Na veel en moeizaam geharrewar, waarbij allerlei varian-
ten de revue passeerden, accepteerden de deelnemers in juni 1943 een nieu-
we versie van het Reglement van Samenwerking die De Bruijn had opgesteld
en die verregaand tegemoet kwam aan Stapelkampswensen. In dit stuk, waar-
in voor het eerst sprake was van de ‘Raad van Vakcentralen’, was uit de doel-
omschrijving ‘de volledige erkenning’ geschrapt en werd volstaan met ‘eer-
biediging van elkaars principen [sic] en zelfstandigheid’.84 De Raad werd op
basis van pariteit samengesteld: elke vakcentralemocht twee leden benoemen.
Vier van hen waren stemgerechtigd: de drie voorzitters en de tweede nvv-be-
stuurder. Argumenten voor dat laatste waren de vooroorlogse omvang van
het nvv en de fusie met de nvc.85 De betekenis ervan werd evenwel danig in-
geperkt. Ten eerste door de bepaling dat bij bindende besluiten een drievier-
de meerderheid nodig was.86 Voorts dat elke partij het recht kreeg een onder-
werp als principieel te bestempelen en van de agenda af te voeren.

Nadat de toekomstige samenwerking in hoofdlijnenwas geregeld, bleek het
makkelijker geworden om over allerlei praktische zaken overeenstemming te
bereiken. Over veel van deze kwesties waren trouwens al verkennende ge-
sprekken gevoerd.87 Zo werden knopen doorgehakt over uniforme contribu-
tie en uitkeringen en over gelijke rechten en plichten voor de leden. Hierdoor
zou concurrentie op materiële gronden tussen de vakcentrales verdwijnen en
de financiële bases versterkt kunnen worden.88 Voorts maakte men principe-
afspraken over een uniforme bedrijfstakgewijze organisatie, afspraken die na
de oorlog in het zogeheten ‘Blauw-Zwarte boekje’ zouden worden uitge-
werkt.89 Ook werd een gemeenschappelijk manifest opgesteld, dat na de oor-
log namens de drie vakcentrales moest verschijnen. De Raad van Vakcentra-
len zou zich daarin presenteren. Tot slot werden de drie vakcentrales het eens
over de procedures voor de liquidatie van het naf. Een eigen ontwerpKonink-
lijk Besluit hierover werd naar de regering in Londen gezonden.90

3. Samenwerking met de werkgevers

Naast en deels ook verweven met de besprekingen tussen de vakcentrales
vond in de jaren 1941-1945 overleg plaats tussen vertegenwoordigers van
werkgevers en werknemers over vorm en inhoud van de toekomstige samen-
werking tussen de sociale partners. Dit mondde uiteindelijk uit in afspraken
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over de Stichting van de Arbeid, die onmiddellijk na de bevrijding officieel
werd opgericht. Deze stichtingwas een privaatrechtelijk orgaanmet een taak-
stelling op sociaal terrein. Dat was wat anders dan de publiekrechtelijke be-
drijfsorganisatie op sociaal en economisch gebied die het cnv blijkens zijn
‘Richtlijnen voor de bedrijfsorganisatie’ voorstond. In de volgende paragra-
fen wordt bezien hoe de Stichting van de Arbeid werd voorbereid en welk
aandeel het cnv in de gemaakte afspraken had. Om dat te kunnen doen is ook
hier weer ruime aandacht nodig voor ontwikkelingen waar het cnv soms ver
vanaf stond.

3.1. Het georganiseerd overleg

De vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers die zich vanaf 1941
gingen beraden over samenwerking en hervorming van het sociaal-econo-
misch systeem kenden elkaar doorgaans al uit contacten in vooroorlogse
overlegcircuits. In de eerste plaats in zuilverband. Voor de katholieken was
dat vanaf 1924 de Raad van Overleg. De protestantse pendant, het Convent
van Christelijk-Sociale Organisaties, dateerde van 1937. Voorts was men el-
kaar in het interbellum in toenemende mate gaan ontmoeten in het groeien-
de aantal private en publieke overleg- en uitvoeringsorganen, waaronder de
Hooge Raad van Arbeid, die in 1919 was opgericht. Vertegenwoordigers van
werkgevers, vakcentrales, ambtenaren en deskundigen maakten deel uit van
dit adviesorgaan. De Raad had er in het interbellum toe bijgedragen dat men
elkaar, ondanks grote sociaal-economische problemen en spanningen en vaak
fundamentele politieke en ideologische verschillen, was blijven ontmoeten.
Gaandeweg was zelfs de gewoonte ontstaan om ter voorbereiding van ver-
gaderingen van de voltallige Hooge Raad van Arbeid vooroverleg te voeren
met alleen de sociale partners. Mr. B.C. Slotemaker, de algemeen secretaris
van het liberale Verbond van Nederlandsche Werkgevers (vnw), was als se-
cretaris gaan fungeren van dit informele beraad. Vaak meer dan de anderen
waren de liberale ondernemers erop gebrand de overheid buiten te sluiten.

In de loop van de crisisjaren waren de contacten tussen werknemers en
werkgevers verder aangehaald.91 Vanaf 1935 kwamen de voorzitters regelma-
tig bijeen. In 1938 besloten zij tot de oprichting van een permanente Com-
missie van Overleg, bestaande uit zes personen: een werkgever en een werk-
nemer uit elk der drie zuilen.92 Slotemaker was secretaris van deze bipartite
commissie. Ze zou een belangrijke schakel blijken met de naoorlogse Stich-
ting van de Arbeid, meer dan de tripartite Hooge Raad van Arbeid, wiens
taak zou worden overgenomen door de Sociaal-Economische Raad.93

Tijdens de mobilisatie vanaf september 1939 was deze Commissie van
Overleg snel uitgegroeid tot een belangrijke gesprekspartner van de overheid.
Op 18 mei 1940 was afgesproken dat men het onderlinge contact en overleg
zou intensiveren, zonder daarbij afbreuk te doen aan de zelfstandigheid van
de deelnemende partijen. Het cnv, dat door misverstanden verstek had moe-
ten laten gaan, had zich naderhand volledig achter deze afspraak geschaard.94
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Onder Duitse druk waren ook de land- en tuinbouworganisaties en de
neutrale vakcentrale nvc in juni 1940 toegelaten tot de Commissie van Over-
leg. De oude zes bleven samen met Slotemaker evenwel de kern vormen. Na-
dat het nvv onder Woudenberg was geplaatst, was wel de vraag gerezen of
het overleg nog voortgezet kon worden. Stikker had zich daartegen uitge-
sproken. Heineken-directeur Stikker was kort voor de oorlog voorzitter ge-
worden van het aan het vnw gelieerde Centraal Overleg in Arbeidszaken
voor Werkgeversbonden en als zodanig de eerste woordvoerder van de libe-
rale ondernemers op sociaal terrein. Volgens hem was de ingreep bij het nvv
genoeg reden om meteen alle oude organisaties op te doeken. Na onderling
beraad had hij zich echter laten overreden.95 Woudenberg zelf was evenwel
uit het overleg geweerd.

Van grote betekenis voor de relatie tussen de werkgevers en de (confessio-
nele) werknemers was dat na de gelijkschakeling van het cnv en het rkwv de
werkgevers hadden geweigerd nog langer samen te werken met het nvv. Op
7 augustus 1941 hadden Stikker en Slotemaker Hellwig daarvan in kennis ge-
steld. Ze deden dat namens de Raad van Bestuur in Arbeidszaken, die in 1941
op aandrang van de Duitsers was gevormd door de liberale, katholieke en
protestantse werkgeversorganisaties. Stikker en Slotemaker waren respectie-
velijk voorzitter en secretaris van deze Raad. Vier dagen later was hij door
Hellwig ontbonden, evenals de werkgeversorganisaties zelf.96 Dit optreden
verschafte de betrokken werkgeversvoormannen, Stikker meer nog dan Slo-
temaker, veel goodwill en prestige bij de confessionele vakbondsbestuur-
ders.97 Bij Kupers had Stikker eveneens het nodige krediet opgebouwd. Ku-
pers en Vermeulen ontvingen ook materiële steun van de liberale voorman.98

In het overleg deed Stikker er zijn voordeel mee.99

3.2. De Hacke-kring

De eerste besprekingen over sociaal-economische organisatievormen en ver-
houdingen begonnen in de nazomer van 1941, dus al snel na de opheffing van
de confessionele vakbeweging en de werkgeversorganisaties. Op 15 septem-
ber 1941 meldde De Bruijn aan Stokman dat er ‘uitstekende’ contacten wa-
ren met de werkgevers, ook met vertegenwoordigers van het vnw, en dat er
een geheime studiecommissie was gevormd waarvan hij geen namen mocht
noemen.100 Dat overleg vond plaats in de ‘Hacke-kring’, genoemd naar de di-
recteur-generaal van het directoraat Arbeid van het departement van Sociale
Zaken, dr. ir. A.H.W. Hacke, bij wie men op kantoor of thuis dikwijls ver-
gaderde, vooral in de beginfase. Andere deelnemers van het eerste uur waren
Slotemaker, Kortenhorst, Kupers en De Bruijn en cnv-penningmeester De
Jong. Ook Stikker schoof weldra aan, evenals Vermeulen. Vanaf februari
1943 ging Stapelkamp deel uitmaken van de vaste kern van acht personen. In-
cidenteel, als praktische economische kwesties aan de orde kwamen, schoven
ook de liberale ondernemers M.H. Damme en H.P. Gelderman wel eens aan.
Opvallende afwezige was het Verbond van Protestants-Christelijke Werkge-
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vers. Dat kwam deels door gevangenschap van diverse bestuurders. Minstens
zo belangrijk was de geringe omvang en betekenis die het nog maar enkele
jaren oude vpcw had.101 Het cnv betreurde dit. Het ‘protestantse’ geluid
moest daardoor alleen van De Jong en later Stapelkamp komen.

Het Hacke-overleg was in eerste instantie bedoeld om actuele sociale
kwesties te bespreken.102 Spoedig ging men zich tevens bezighouden met on-
derwerpen voor de langere termijn. Dat gebeurde nadat een document ter ta-
fel kwam dat als titel ‘Sociale Opbouw’ droeg.103 Wie de auteur is, is niet met
zekerheid te zeggen. Gezien de aandacht voor ambtelijke aspecten, is het ver-
moedelijk geschreven door Hacke zelf.104 Uitgangspunt van het stuk was dat
in ‘toekomstig Nederland (…) de gemeenschapsgedachte [zal] overheer-
schen’. Gelouterd door het gezamenlijk gedragen leed zou eendrachtig aan
een nieuwe toekomst worden gewerkt. Voor ‘onze nationale ondeugden’ als
hokjesgeest en najagen van deelbelangen zou geen plaats meer zijn.

Sociale en economische ordening moest bijdragen aan het belang van de
totale gemeenschap. Het principe van de functionele decentralisatie diende
derhalve richtinggevend te zijn. Grondgedachte bij de nieuwe sociaal-econo-
mische ordening moest zijn een piramidale structuur, ‘hiërarchische samen-
werking in organisch verband onder leiding van een sterk gezag’, want ‘de
tijd van sociale en economische vrijbuiterij’ was voorbij. Tegelijkertijd moest
gewaakt worden voor doorslaan naar de andere kant. ‘Geen afbrokkelend in-
dividualisme, geen geestdodende massaliteit derhalve, maar een intelligente
gemeenschap van vrije burgers, eendrachtig samenwerkend in een weldoor-
dachte sociale en economische orde, geleid door beginselen van rechtvaardig-
heid, redelijkheid, liefde tot het gemeene best zij ons doel.’

Bij de uitwerking concentreerde de schrijver zich op de sociale organisa-
tie. Het economische kon een analoge structuur krijgen. Voor de afstemming
van beide segmenten stelde hij zich een kleine loonraad voor, met als leden
de ministers van Sociale en Economische Zaken, twee vertegenwoordigers
van een economisch toporgaan en twee namens een sociale tegenhanger. De
loonraad zou adviserende en op den duur mogelijk ook verordenende be-
voegdheid krijgen; dat laatste altijd onder eindverantwoordelijkheid van de
regering.

Aan het sociale toporgaan konden adviserende, voorlichtende en (beperk-
te) regelende taken worden overgelaten. Het orgaan zou pariteit kennen,
maar de leden zouden ‘zich niet meer [mogen] beschouwen als representan-
ten van bepaalde groepen’. Zij zouden worden benoemd vanuit één werkge-
vers- en één werknemerscentrale. Naar analogie daarvan zou per bedrijfstak
het bedrijfstakbestuur door één werkgevers- en één werknemersbond aange-
wezen worden.

cnv-vertegenwoordiger De Jong kon zich maar moeilijk in deze gedach-
tegangen vinden. Het principe van de functionele decentralisatie en de daar-
uit voortvloeiende hiërarchische top down-structuur stonden haaks op de
soevereiniteit in eigen kring gedachte van het cnv. Veel ernstiger nog vond
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hij het hameren op eenheidsorganisaties. Voor de Binnencontactgroep van
het cnv was alleen dat al voldoende reden om meteen van verdere deelname
aan het Hacke-overleg af te zien. Men zag er een kwalijk voorbeeld in van de
doorwerking van het ‘nationaal-socialistisch gif’. Het hoefde ‘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 zelfstandig-
heid als christelijke vakbeweging voor de toekomst prijs te geven’, aldus het
cnv-verslag over de jaren 1941-1945.105 Voor de gesprekspartners was dit te-
rugtrekken van het cnv geen reden de beraadslagingen te staken. Daarvoor
vond met het onderlinge contact te belangrijk. Er zijn geen aanwijzingen dat
men zich moeite getroostte om het cnv op andere gedachten te brengen.

Eind 1941 en begin 1942 waren het vooral voorstellen van Kortenhorst die
centraal kwamen te staan. Kortenhorst, die nauw samenwerkte met de rksp-
bestuurder mr. H.A.M.T. Kolfschoten, bepleitte een corporatieve uitbouw
van het staatsbestel. Daarvoor maakte hij een ontwerp tot herziening van het
derde hoofdstuk van de Grondwet en een ontwerp voor een corporatieve of
sociale Kamer.106 Het meeste bezwaar hiertegen kwam van Stikker. Die had
in het algemeen weinig op met corporatisme. Verder vreesde hij dat een
grondwetswijziging na de oorlog veel tijd zou vergen, waardoor een vacuüm
zou ontstaan waarin revolutionaire elementen hun kans konden grijpen.107

Maar wat hem ook dwars zat was dat Kortenhorst veel begrip toonde voor
wensen die bij de vakbeweging leefden ten aanzien van sociale en economi-
sche medezeggenschap.

Na februari 1942 stagneerde de voortgang in de Hacke-kring. Het aanvan-
kelijke gevoel van urgentie en enthousiasme verminderde, de problematiek
rond de vorming van het naf eiste de aandacht op en zaaide onderling twij-
fels en verwarring, en arrestaties en onderduiken belemmerden frequent con-
tact. Inhoudelijke onenigheid deed de rest. Kon De Bruijn op 2 februari 1942
nog aan zijn rkwv-collega’smelden dat een ontwerp voor een ‘Sociale Kamer’
binnenkort naar ‘de nieuwe regering’ kon worden gestuurd, acht maanden la-
termoest hij bekennen dat het allemaal niet wilde vlotten.108 ErwerdmetHac-
ke cum suis nog steeds over de ontwerpen van Kortenhorst gesproken, maar
‘in dit gezelschap staatmen nog steeds op het standpunt: scheiding van het so-
ciale en economische’. De Bruijn vond dat ongelukkigmaar wilde het gesprek
niet afbreken en er ‘uit opportunistische redenen aan blijven meewerken: lie-
ver één gemeenschappelijk rapport over de sociale heropbouw, dan een “Ka-
tholiek” rapport, dat op zich toch weinig resultaat zal opleveren’.

Kort daarna stokte het overleg volledig, zoals zich dat ook bij de contac-
ten van De Bruijn, Kupers en Vermeulen voordeed. Uit vrees voor arresta-
ties kwamen de deelnemers maandenlang niet meer bijeen. In het begin van
1943 hervatte men echter de besprekingen met een, door het keren van de
oorlogskansen na ‘Stalingrad’, groter gevoel voor urgentie. Vanaf dat mo-
ment deed ook het cnv weer mee in de persoon van Stapelkamp. En in dit
gemengde gezelschap kreeg zijn stem eveneens relatief veel gewicht.
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3.3. De Stichting van de Arbeid

Bij zijn aantredenwerd Stapelkamp geconfronteerdmet voorstellen van Stik-
ker voor een privaatrechtelijke vorm van bedrijfsorganisatie. Aanvankelijk
had Stikker geprobeerd met uitgewerkte varianten op de voorontwerpen van
Kortenhorst de discussie in de gewenste richting bij te sturen. Dat viel niet
in de smaak bij Stikkers vnw-achterban, met wie hij regelmatig confereerde.
Met name prof. mr. A.N.Molenaar, zijn voornaamste klankbord en adviseur,
vond dat Stikker daardoor veel te dicht bij de ontwerpen van Kortenhorst
bleef.109 Ook Stikkers varianten zouden na de bevrijding wetgeving vereisen
en dus tijd vergen. In een uitvoerig memorandum, waarin hij voor zichzelf
de schuilnaam ‘Mulder’ gebruikte en Stikker aanduidde als ‘De Nayer’, ad-
viseerde Molenaar om terughoudendheid te betrachten en niet te perfectio-
nistisch te zijn. Sleutelwoorden in zijn pleidooi waren ‘consolidatie’ in de zin
van aansluiten en bevestigen van wat in het interbellum was gegroeid en ‘zelf
doen’ in de betekenis van de overheid buiten de deur houden. ‘Medewerking
van Regering en wetgever vrage men slechts waar zulks voor het verkrijgen
van bepaalde bevoegdheden onontbeerlijk is. Een zelfstandige, autonome or-
ganisatie worde – zo enigszins mogelijk – door de belanghebbenden zelf tot
stand gebracht’, aldus Molenaar.110

Zijn advies was een privaatrechtelijke samenwerkingsvorm te kiezen. Dat
had tweeërlei voordeel: een privaatrechtelijke structuur kon binnen een
handomdraai worden gerealiseerd en daarmee konden werkgevers en werk-
nemers meteen in harmonie in de openbaarheid treden, en zo’n opzet hield
verder ‘de politieke tinnengieters’ buiten de deur: ‘On va maintenant laver
son linge sale en famille.’Hij reikte ook meteen een naam aan: ‘Stichting van
den Arbeid’. Comparanten zouden de centrale organisaties zijn, waarbij Mo-
lenaar het van ondergeschikt belang vond of dat geünificeerde (zijn eigen
voorkeur) dan wel de bestaande (Stikkers wens) zouden zijn. Een aanvaard-
bare tussenoplossing was een federatie van bestaande werkgevers- en werk-
nemersorganisaties aan beide zijden. Verder raadde hij aan om bij de uitwer-
kingen van vormen van samenwerking in bedrijfstakken en dergelijke – in
zijn opzet altijd onderdelen van de stichting – te waken voor onnodige ver-
menging van sociale en economische medezeggenschap, en publiekrechtelij-
ke bedrijfsorganisatie zo veel mogelijk af te remmen.

Stikker liet zich door Molenaar overtuigen. Op basis van diens suggesties
toog hij samen met notaris mr. H.J.G. Ivens aan de slag om een stichtingsak-
te op te stellen. Deze kenmerkte zich door een hiërarchische structuur. De
beoogde stichting was gebaseerd op twee pijlers, de Raad van Bestuur in Ar-
beidszaken voor de werkgevers en de ‘Centrale Arbeidsraad’ voor de werk-
nemers. Het dagelijks bestuur, ‘College van Gecommitteerden’ genaamd,
was paritair samengesteld: werkgevers enwerknemers elk vier leden. Het zou
hoofdzakelijk bestuurlijke en representatieve taken krijgen. Daarnaast voor-
zag de ontwerpakte in een paritair algemeen bestuur, de Sociale Raad, be-
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staande uit maximaal 32 leden. De Sociale Raad zou vooral de regering moe-
ten adviseren over sociale wetgeving, desgevraagd voorontwerpen maken en
een aandeel hebben in uitvoering van sociale wet- en regelgeving. Aan de ba-
sis moesten paritaire bedrijfstakraden worden gevormd.

Van de ontwerpakte was slechts één exemplaar beschikbaar, dat Stikker
angstvallig onder zijn hoede hield en op zijn werk opborg. De gespreksge-
noten uit het Hacke-gezelschap moesten het daar komen inzien en mochten
alleen summiere aantekeningen maken voor de informatie van hun achter-
bannen. Zelf nam hij de voorlichting van de liberale werkgevers voor zijn re-
kening alsmede die van een groep protestantse ondernemers.111 Kortenhorst
informeerde de katholieke ondernemers. Hoofdargument was veiligheid,
maar deze aanpak zorgde er tevens voor dat Stikker zelf de regie hield en dat
discussie met Jan en alleman over details vermeden werd. In een lezing voor
werkgevers zei hij er eens over: ‘Wil het beteekenis houden, dan moet de
fraicheur niet worden weggenomen door het nu reeds tot gemeengoed te ma-
ken, en de kleine detailkritiek van tallooze betweters er op los te laten.’112
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Stapelkamp ontpopte zich als de grootste tegenstander van Stikkers ont-
werp, dat zijn inziens veel te ver af stond van de ‘Richtlijnen’ van het cnv die
hij aan de andere deelnemers ter hand stelde.113 In zijn Memoires vermeldt
Stikker ook alleen het verzet van Stapelkamp.114 In de eerste mondelinge ron-
de liet Stapelkamp blijken dat hij het liberale spel doorzag: een stichting zou
publiekrechtelijk bedrijfsorganisatie kunnen frustreren of blokkeren. Als dat
inderdaad de bedoeling was, viel met het cnv niet te praten.

In een schriftelijk commentaar stelde Stikker vast, dat het cnv zelf in zijn
‘Richtlijnen’ opteerde voor een geleidelijke ontwikkeling en voor draagvlak
bij de bedrijfsgenoten.115 De stichtingsformule beantwoordde volgens hem
daaraan volledig. Het was een logische volgende stap in een bestaande ont-
wikkeling. Betekent dit, zo vroeg hij, dat ‘het c.n.v. in de practijk terugdeinst
voor de consequentie van eigen theorie?’ Zijn conclusie was dat ‘gezien de
Richtlijnen het c.n.v. geen principieele bezwaren kan hebben, en dat indien
de gezindheid tot samenwerking aanwezig is, over de nuances overeenstem-
ming te bereiken moet zijn’. Toch was er een expliciete uitspraak van Stikker
voor nodig, namelijk dat de stichting verdergaande stappen in de richting van
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie niet in de weg zou staan, om het cnv
te bewegen verder te praten.116

Dat gebeurde overigens niet dan nadat Stikker erop had gewezen, dat pu-
bliekrechtelijke lichamen vanzelf een deel van de overheid waren en dat van
de door het cnv nagestreefde zelfstandigheid tegenover de overheid dus geen
sprake kon zijn. Hetzelfde probleem als Dooyeweerd weldra zou aansnijden.
Stapelkamp kon er echter wel mee leven. Hij schreef terug dat ‘vèrregaande
organisatie van het bedrijfsleven, met verordenende bevoegdheid op sociaal-
economisch gebied (…) slechts mogelijk [is] op publiekrechtelijke grondslag.
Wij gelooven niet dat éénige Overheid zoo vèrstrekkende bevoegdheden zal
geven aan een privaatrechtelijke instelling’.

Met Stikkers toezegging waren voor de protestantse vakbondsvoorman
niet alle problemen uit de wereld. Analoog aan de onderlinge discussie in
werknemerskring maakte hij bezwaar tegen de voorgestelde zetelverdelin-
gen. Het cnv wenste een gelijk aantal zetels voor het nvv, het rkwv en het
cnv, in plaats van de voorgestelde 2:1:1 formule. Die verdeling was gebaseerd
op de vooroorlogse verhoudingen en het was ‘zeer de vraag’ of die zouden
terugkeren. Belangrijker evenwel was dat recht werd gedaan aan de levens-
beschouwelijke driedeling in de Nederlandse samenleving. Maar op dit punt
kreeg Stapelkamp geen voet aan de grond. Hij moest bewilligen in de 2:1:1
formule voor het toporgaan en de toezegging dat die niet op alle niveaus bin-
nen de Stichting hoefde te gelden. Wel behield hij zich het recht voor daar la-
ter op terug te komen.117

Een derde twistpunt betrof de wijze van verkiezing. Dit punt had alles te
makenmet het verzet van het cnv tegen eenheidsoplossingen. De ontwerpak-
te voorzag in benoeming van de werkgevers- en werknemersleden door res-
pectievelijk een Raad van Bestuur in Arbeidszaken en een Centrale Arbeids-
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raad. Dat zinde het cnv in het geheel niet. In plaats van verkiezing door deze
‘in wezen doode lichamen’ moesten de ‘levende’ centrales daarvoor verant-
woordelijk blijven.118 Stapelkamp wilde geen ‘verlichte dictatuur’, maar een
democratische bestuursvorm waarbij de leden altijd hun eigen mensen ter
verantwoording konden roepen zonder dat die zich achter een of andere raad
konden verschuilen.

Stikker toonde begrip voor dit bezwaar, maar wees op de gecompliceerde
verhoudingen aan ondernemerszijde. Dat probleem was volgens Stapelkamp
oplosbaar als de ondernemers dezelfde principiële indeling gingen volgen als
de werknemers: drie centrales in de drie segmenten industrie, middenstand
en landbouw. Maar hij kon zich vinden in het compromis dat uiteindelijk in
de statuten van de Stichting van de Arbeid werd overgenomen waarbij de
deelnemende centrales de voordrachten konden doen, op basis waarvan de
Raad van Bestuur in Arbeidszaken en de Raad van Vakcentralen de leden
zouden benoemen.

Een vierde punt ten slotte was de vrees van het cnv overstemd te kunnen
worden bij principiële onderwerpen. De formulering die bij de Raad van
Vakcentralen was gekozen, wilde het daarom ook bij de Stichting, namelijk
dat alle partijen onderwerpen van de agenda konden afvoeren. Stikker vond
dat niet gewenst en ook niet nodig. Hij geloofde niet dat het cnv zich zor-
gen hoefde te maken over gewetensdwang. Hadden de werkgevers zelf bij de
gelijkschakeling van de confessionele vakorganisaties niet laten zien dat zij
het nooit zover zouden laten komen? Een privaatrechtelijk verband liet bo-
vendien uiteindelijk altijd ruimte om uit te treden.

Stapelkamp vond dat een te simpele redenering. Bij publiekrechtelijke or-
ganisaties was altijd beroep mogelijk bij een hoger orgaan; bij een stichting
niet. Daar restte bij overstemming inderdaad alleen uittreding, met alle ge-
volgen van dien voor de totale samenwerking. Maar hij verzekerde dat zijn
mensen desondanks geen moment zouden aarzelen deze consequentie te
trekken, mocht zich dat onverhoopt voordoen. Ondanks dit voorbehoud
blijft het opmerkelijk dat Stapelkamp op dit punt toeschietelijker was dan bij
de Raad vanVakcentralen, die immers ook een privaatrechtelijk karakter had.
Kennelijk had hij meer vertrouwen in de werkgevers dan in de zustercentra-
les. Medio mei 1943 verklaarde hij zich bereid tot verdere samenwerking op
basis van de gedane toezeggingen.119

3.4. De ‘Nota inzake sociaal-economische ordening’

Ging het bij de hiervoor geschetste schermutselingen vooral om cnv-bezwa-
ren en werden deze in het voorjaar van 1943 goeddeels opgelost, op één on-
derdeel bleef groot verschil van mening bestaan en op dat punt traden de vak-
centrales gezamenlijk op: de scheiding van het sociale en het economische en
daarmee verband houdend de kwestie van economische medezeggenschap.

Het werkterrein van de Stichting van de Arbeid beperkte zich tot sociale
aangelegenheden. Kortenhorst had er van meet af aan geen moeite mee ge-
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had ook over structurele economische hervormingen te praten. In het Hac-
ke-beraad verklaarden Stikker en Slotemaker daarentegen dat ze geen man-
daat hadden om ook daarover te onderhandelen.120 ‘Ik wist dat ik op groot
verzet zou stuiten indien ik ook aan economische problemen zou raken’, al-
dus Stikker later in zijn memoires.121 Slotemaker en hij beriepen zich op de
dualistische structuur van de liberale werkgeversorganisaties.122 Het vnw was
voor de economische, het vooroorlogse Centraal Overleg in Arbeidszaken
voor Werkgeversbonden voor de sociale zaken. En zij spraken alleen namens
het Centraal Overleg in Arbeidszaken of diens opvolger de Raad van Bestuur
in Arbeidszaken.

De woordvoerders van de drie vakcentrales weigerden zich hierbij neer te
leggen. Hun was er alles aan gelegen om uit te laten komen dat de sociale
Stichting van de Arbeid geen voorschot was op gescheiden sociale en econo-
mische bedrijfsorganisatie en al helemaal niet betekende dat zij hun aanspra-
ken op economische inspraak op meso- en macroniveau opgaven. Van me-
dezeggenschap in de onderneming maakten ze geen groot punt.123 Om hun
eisen kracht bij te zetten, besloten ze te streven naar een gemeenschappelijk
standpunt in dezen. Dat lukte. In het vroege voorjaar van 1944 presenteer-
den ze een gezamenlijke ‘Nota inzake sociaal-economische ordening’.

Deze ‘Nota’ was de uitkomst van meer dan een jaar onderhandelen. Een
eerste versie was door Kupers ingebracht in februari 1943, samen met zijn
‘Nota inzake de arbeidersvakbeweging’. Gaandeweg hadden de drie partijen
allemaal water bij de wijn gedaan, waardoor een compromis mogelijk was ge-
worden. Daarbij hadden zij zich laten bijstaan door drie prominente juristen
uit eigen kring: de antirevolutionaire oud-minister mr. J. Donner, de katho-
lieke politicus Romme en de socialistische arbeidsrechtspecialist mr. M.G.
Levenbach.124 Volgens Stikker was hun bemoeienis de sfeer niet ten goede ge-
komen. Hun inbreng zou de vakbondsleiders hebben gepolitiseerd.125

De ‘Nota’ ging ervan uit dat voor ordening van het sociaal-economisch le-
ven een tripartite sociaal-economische raad en een beperkt aantal paritair sa-
mengestelde publiekrechtelijke bedrijfstaklichamen noodzakelijk en – gezien
de vooroorlogse maatschappelijke en staatsrechtelijke ontwikkelingen – ook
mogelijk waren. De Grondwet van 1938 bood voldoende basis. De bedrijfs-
taklichamen zouden met adviserende, uitvoerende en verordenende taken en
bevoegdheden worden bekleed en wel op sociaal én economisch terrein. Ver-
ordeningen zouden pas rechtskracht krijgen na goedkeuring van de sociaal-
economische raad en de overheid. Van de overheid werd krachtige bevorde-
ring en waar nodig instelling van deze organen verlangd.126

Over allerlei kwesties waren compromissen gesloten. Zo accepteerden het
cnv en het rkwv dat de considerans sprak van het ‘functioneel decentralisee-
ren’ van de rechtsvorming op sociaal-economisch gebied. Het rkwv was ge-
zwicht voor bezwaren tegen zinsneden die als corporatieve staatsideeën wa-
ren uit te leggen. Suggesties van Romme om ‘uit het oogpunt van een
omzetting der klassen-samenleving in een standen-samenleving’ de rol van
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gescheiden belangenorganisaties te beperken, waren ook niet gehonoreerd.127

Voorts was overeengekomen dat de raden rechtstreeks zouden worden sa-
mengesteld uit vertegenwoordigers van de vrije werkgevers- en werknemers-
organisaties, zoals het cnv wenste. Ook ten aanzien van de bipartite samen-
stelling van de bedrijfstakorganen had het cnv zijn zin gekregen. Voor de
overheid was daarin namelijk geen plaats ingeruimd. Ten aanzien van de
voorzitter waren concessies gedaan. Het cnv had gepleit voor verkiezing
door de raden zelf, uit eigen midden en op basis van rouleren tussen de werk-
gevers en de werknemers. Het nvv daarentegen had zich sterk gemaakt voor
benoeming door de overheid, opdat het algemeen belang toch in de raden ver-
tegenwoordigd zou zijn.128 Door het rkwv was, na advies van Romme, uit-
eindelijk het compromis aangereikt: benoeming ‘uit of buiten eigen midden,
onder hoogere goedkeuring’.129 Deze formule liet in het midden of dat de so-
ciaal-economische raad of de overheid was.

Over een aantal punten zweeg de ‘Nota’, ondermeer over het vraagstuk van
sociale en economische secties en eventuele dispariteit in de laatste. Stapelkamp
had daarvoor, conform de ‘Richtlijnen’, wel enige ruimte willen laten. Na de
oorlog verklaarde hij datKupers er persoonlijk niet zo’n punt van had gemaakt,
maar dat zijn mensen er beslist tegen waren.130 Om tactische redenen had men
de hele pariteitskwestie daarom onaangeroerd gelaten, waardoor er weinig re-
den was om aan te nemen dat de drie centrales iets anders wensten dan gelijke
verdeling.Ookhet heikele punt van de verhoudingen tussen de levensbeschou-
welijke stromingen in de diverse organen bleef onaangeroerd.

Eveneens onopgelost bleef de vraag of de bedrijfraden loonverordeningen
mochten uitvaardigen. Het cnv en het rkwv waren voorstanders, het nvv
niet. Dit verschil stond niet los van afwijkende visies op staken. De twee
christelijke vakcentrales stelden zich op het standpunt dat in het kader van
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie daarvoor in principe geen ruimte meer
zou zijn. In plaats daarvan gingen hun gedachten uit naar bedrijfsrechtspraak.
Het nvv wilde niets weten van een stakingsverbod. Uitspraken over loonver-
ordeningen en bedrijfsrechtspraak bleven daarom uit de eindtekst.

De werkgevers waren onaangenaam verrast toen zij in het voorjaar van
1944 deze ‘Nota’ kregen voorgeschoteld. ‘De eisch der triumviri om voor on-
derwerpen van economischen aard paritaire organen van werkgevers en
werknemers in het leven te roepen, is ook niet vrij van een zekere aanmati-
ging’, schreef Stikker vertrouwelijk aan enkele geestverwanten.131 Hij sprak
van ‘opmerkelijke kortzichtigheid’ en ‘allemaal illusies, dit gefantaseer over
een van boven tot onder doorgeorganiseerd bedrijf’. Verder schamperde hij
over ‘gouden bergen’ en ‘de zelfde desillusie (…) als de Verelendungstheo-
rie, de socialisatie en de eenzijdige ontwapening’. Zijn conclusie was dat het
‘hoofdzakelijk politieke wensen’ waren. Men was uit op macht, niet op be-
drijfsbelang of algemeen welzijn. De ‘Nota’ van de vakbondsleiders was zijn
inziens ‘nog veel erger dan hetgeen aan het bedrijfsleven thans van Duitsche
zijde via Woltersom is opgelegd’.132
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Desondanks meende Stikker dat het raadzaamwasmet de drie heren in ge-
sprek te blijven. Hij besefte dat er een compromis moest komen, ten eerste
om de Stichting van de Arbeid niet in gevaar te brengen en ten tweede om-
dat de bona fide vakbonden iets moesten hebben om tegenwicht te bieden aan
‘extreme richtingen’ die van economische medezeggenschap een leus hadden
gemaakt. Hij wilde daarom een tegenvoorstel doen. Zijn vnw-collega’s stel-
de hij gerust dat ze zich daarover niet al te veel zorgen hoefden te maken. De
praktijk zou straks wel aantonen, ‘dat indien de Stichting van den Arbeid
slaagt, zoowel de georganiseerde arbeiders als de werkgevers van den eersten
dag af aan tot over hun ooren in het werk zullen zitten. Waarschijnlijk zal
dan blijken, dat de leus over de economische medezeggenschap van minder
beteekenis zal zijn’.

Het ‘contra-voorstel’ dat Stikker – na ruggespraak met Molenaar, die ad-
viseerde zo ver mogelijk van het ondernemingsniveau weg te blijven – op-
stelde, ging uit van een aparte economische raad op nationaal niveau, waarin
ook arbeiders ‘in ruime mate’ plaats mochten nemen, evenals enkele deskun-
digen, zolang dat maar geen ambtenaren waren. Maar de zeggenschap die
deze raad en eventuele daaronder ressorterende organen zouden krijgen,
bleef gelimiteerd tot algemene economische aangelegenheden, voor zover de
overheid die niet voor zichzelf opeiste, bijvoorbeeld de prijspolitiek. Onder-
werpenmet grote sociale kanten als het terugdringen van verouderde arbeids-
methoden waren voor de Stichting van de Arbeid. De bedrijfsleiders bleven
verantwoordelijk voor de rest. ‘Eerlijk gezegd zijn er buiten dit semi-socia-
le terrein en wat in den Economische Raad komt, niet zo heel veel onderwer-
pen, waarover de ondernemer überhaupt met derden overleg pleegt’, legde
Stikker aan zijn eigen mensen uit.133

Stikkers ‘contra-voorstel’ kon zijn gesprekspartners in de Hacke-kring
niet bekoren. Ook Romme, die sprak van ‘groteske onderscheidingen’, vond
dat het de arbeiders niet meer dan een tweederangs positie bood. Dat vond
hij onacceptabel.134 Gevolg was dat de spanningen steeds verder opliepen.
Omdat het alles in gevaar bracht, raadde Molenaar Stikker en Slotemaker aan
de hele discussie te staken. Hij schreef hen dat ze moesten toezeggen dat in
een verklaring waarmee de Stichting zich na de bevrijding zou presenteren
kwam te staan dat er een draagvlak was voor vormen van medezeggenschap
aan de top en dat verdere vormen van samenwerking ‘onverwijld’ in studie
zouden worden genomen, althans voor zover die ‘de bedrijfsleiding in de on-
derneming niet raken’.135

Stapelkamp, De Bruijn en Kupers aanvaardden deze oplossing. Kort naD-
day gingen ze akkoord met enkele principiële toezeggingen en schaarden ze
zich achter de basistekst van een kernachtig manifest dat meteen na de be-
vrijding op grote schaal zou worden verspreid.136 Ze lieten zich leiden door
de gedachte dat de bevrijding in zicht was en dat daarom praktische samen-
werking de hoogste prioriteit moest krijgen, wilden ze voorkomen dat de ar-
beiders ‘een prooi zouden worden van allerlei revolutionaire elementen’.137
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Een door Hacke geschreven ontwerp ‘Noodbesluit voor Sociale Zaken’ en
een urgentieprogram van de Hacke-groep werden naar Londen gezonden.
Stapelkamp bracht ze bovendien onder de aandacht van prof. mr. J. Oranje,
het antirevolutionaire lid van het College van Vertrouwensmannen van de re-
gering met wie hij herhaaldelijk contact had.138 Beide stukken hadden betrek-
king op zaken als ontslagverbod, herplaatsing van ontslagen werknemers,
werkloosheidsbestrijding door uitvoering van grote projecten, voedselvoor-
ziening, directe invoering van uitkeringen voor ouden van dagen, loon- en
prijsbeleid, tbc-bestrijding en aanpak van zwarte handel.

In het manifest ‘Aan de Werkgevers en Werknemers van Nederland’,
waarmee de Stichting zich in mei 1945 presenteerde, valt te lezen: ‘Er van uit-
gaande, dat medezeggenschap van de arbeiders in het beheer van de onder-
neming niet gevraagd wordt, werd eenheid van inzicht verkregen over de
wenschelijkheid van een ruime vertegenwoordiging van de arbeidervakbewe-
ging in het hoogste economische college dat de Regeering terzijde zal staan;
daarnaast over de noodzakelijkheid, dat op dit terrein ook een aantal lagere
publiekrechtelijke organen moet worden gesticht. Er werd besloten voor te
stellen, de uitwerking hiervan, alsmede de vraag, hoe de verdere samenwer-
king op economisch gebied kan worden bevorderd, onverwijld door de over-
heid, de ondernemers en werknemers in studie te nemen. Door het gezamen-
lijk gedragen leed zullen, naar wij vertrouwen, vroegere tegenstellingen zijn
weggevallen, scheidsmuren geslecht.’139 Onder de tekst prijkten de namen van
bekende voormannen van alle oude centrale organisaties. Voor het Verbond
van Protestants-Christelijke Werkgevers had men op het allerlaatste moment
niet voorzitter A. Borst Pzn. erbij gehaald maar uitgever H. Diemer, de voor-
malige voorzitter van het cnv. Maar bij de beraadslagingen en het opstellen
van de tekst van het manifest hadden hij noch enige andere vpcw’er een rol
gespeeld.

De drie vakbondsbestuurders hadden overigens wel het voorbehoud ge-
maakt dat ze zich vrij voelden de gezamenlijke ‘Nota inzake sociaal-econo-
mische ordening’ onder de aandacht van de regering in Londen en het Mili-
tair Gezag in het bevrijde zuiden te brengen.140 Die vrijheid hebben ze
genomen. De ‘Nota’ is samen met het Reglement van Samenwerking aan bei-
de instanties toegespeeld.141 In februari 1945 verscheen ze bovendien integraal
in Herrijzing, het gemeenschappelijke orgaan van de drie vakcentrales in be-
vrijd gebied, waarvan cnv’er R. Hagoort een van de drie redacteuren was.142

Aan de samenwerkingmetHerrijzingmaakte Ruppert resoluut een einde, na-
dat ook hij begin 1945 in Brabant was gearriveerd en de leiding over het cnv
van Hagoort had overgenomen. De Gids voor de leden der christelijke vak-
beweging in het bevrijde Nederland kwam ervoor in de plaats. En in plaats
van de gezamenlijke ‘Nota inzake sociaal-economische ordening’ gingRuppert
aandacht vragen voor de eigen ‘Richtlijnen voor de bedrijfsorganisatie’, die hij
terstond liet drukken en uitgeven. De gezamenlijke ‘Nota’ van de drie vak-
centrales had daardoor in feite voormei 1945 al weer aan betekenis ingeboet.143
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4. Samenvatting en conclusies

Na de Duitse overval op het cnv en het rkwv, op 25 juli 1941, heeft het cnv
zich op drie niveaus beziggehouden met de herinrichting van het sociaal-eco-
nomisch systeem. Ten eerste door de eigen visie op publiekrechtelijke be-
drijfsorganisatie uit te werken in een concreet rapport. Ten tweede door met
vertegenwoordigers van het nvv en het rkwv afspraken te maken over de op-
zet en de samenwerking van de vakbeweging. Ten derde door met vertegen-
woordigers van de andere werknemers- en werkgeversorganisaties afspraken
te maken over bedrijfsorganisatie en medezeggenschap. De drie activiteiten
waren nauw met elkaar verweven.

Op 29 maart 1945 publiceerde M. Ruppert als voorzitter ad interim van
het cnv in het Bevrijde Zuiden de ‘Richtlijnen voor de bedrijfsorganisatie’.
Hierin ontvouwde het herrijzende vakverbond zijn visie op de naoorlogse
sociaal-economische verhoudingen. Aan deze ‘Richtlijnen’ was sinds de
herfst van 1941 binnen het cnv gewerkt en vanaf het midden van 1943 had-
den ze in gestencilde vorm en via uiteenlopende illegale kanalen een ruime
verspreiding gekregen. Welbeschouwd waren de ‘Richtlijnen’ de eerste seri-
euze poging van het cnv om een soort blauwdruk te geven van een nieuwe
sociaal-economische orde. Om theologisch-ideologische redenen had men
tot dan toe van dergelijk ‘mechanistisch geknutsel’ afgezien. Meer dan voor-
heen, toen op basis van een tamelijk open groeimodel en een attentistisch be-
leid was volstaan met algemene en partiële programeisen, had de formulering
van deze blauwdruk het cnv gedwongen tot grondige bezinning op zowel de
principiële uitgangspunten als op de praktische consequenties. Daarnaast
hadden de uitgewerkte voorstellen kritische reacties van buiten de beweging
opgeroepen. In het bijzonder van de vu-hoogleraar Dooyeweerd, met wie
cnv-bestuurders in de jaren twintig al eens de degens hadden gekruist over
medezeggenschap. Een nieuw polemiek, nu tussen Ruppert, de belangrijkste
auctor intellectualis van het rapport, en Dooyeweerd, was het gevolg.

De notawisseling tussen Dooyeweerd en Ruppert overziend, mag worden
vastgesteld dat ze er een was van hoog ideologisch en juridisch gehalte. Ge-
constateerd mag worden dat de kern van het geschil een verschil in intentie
was. Het cnv wilde richtsnoeren voor een nieuw sociaal-economisch beleid,
die én een eigen benadering impliceerden én ruimte boden voor compromis-
sen met andere maatschappelijke stromingen. Dooyeweerds inzet daarente-
gen was niet maatschappelijke vernieuwing, laat staan compromissen dien-
aangaande. Hij beoogde het zuiver houden van het calvinistische
gedachtegoed zoals hij dat percipieerde. En op basis van zijn eigen wijsgeri-
ge analyses trachtte hij aan te tonen dat het cnv zich baseerde op gedachten
die – onbedoeld, maar daarom niet minder gevaarlijk – totalitaire consequen-
ties konden hebben.

Het cnv had niet zonder reden contact met Dooyeweerd gezocht, en men
zal in beginsel ook niet ongevoelig zijn geweest voor de gevaren waarop hij

128



attendeerde. Bij de totstandkoming van de ‘Richtlijnen’ was men daar zelf al
op dergelijke kwesties gestuit. Het exclusieve en apodictische karakter van
Dooyeweerds commentaar, dat bovendien in een scherp polemische vorm
was gegoten, werkte echter contraproductief. Zijn opponenten gingen zich
daardoor ook afsluiten voor beslist relevante vragen die hij ten aanzien van
allerlei praktische kwesties opwierp: het functieverlies van de vakbeweging
bij de invoering van loonverordeningen en een stakingsverbod, en het reali-
teitsgehalte van nationale publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie bij voort-
gaande internationalisering van de economie bijvoorbeeld.144 Bij de pogingen
om de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie in de jaren vijftig te realiseren,
zouden dat belangrijke struikelblokken blijken te zijn – ook voor het cnv,
waar, toen puntje bij paaltje kwam, bij veel bonden de animo voor loonver-
ordeningen en dergelijke gering bleef.145

Bij de tweede activiteit, de besprekingen over nieuwe verhoudingen bin-
nen de vakbeweging na de oorlog, toonde het cnv meer reserves dan het
rkwv en het nvv. Terugkijkend op de reacties van het rkwv en het cnv op
zijn eerste voorstellen voor meer eenheid in de vakbeweging, concludeerde
nvv-voorzitter Kupers terecht: ‘Kort daarna nam ook het c.n.v. deel aan dit
overleg. Deze vertegenwoordigers wilden nog veel minder ver gaan. Onaf-
hankelijkheid en zelfstandigheidmoesten bewaard blijven.’146 Pater Stokman,
klankbord en adviseur van rkwv-voorzitter De Bruijn, liet zich in dezelfde
geest uit over het samenwerkingsakkoord dat Stapelkamp, Kupers en De
Bruijn in de zomer van 1943 sloten: ‘Aanvankelijk wilde St.minder, soc. Ku-
pers en A.C. meer ver gaan inzake de samenwerking. (…) ’t Reglement gaat
(…) niet zo ver als ons voorstel van Aug. 1940.’147

De houding die het cnv in de eerste helft van 1943 innam bij de bespre-
kingen over naoorlogse samenwerking in de vakbeweging spoorde met de
stellingen die het in alle voorafgaande oorlogsjaren had betrokken. Het had
nooit vrijwillig meegewerkt aan het opgeven van zijn zelfstandigheid als
christelijke organisatie. Sinds mei 1940 had het protestantse vakverbond zich
keer op keer verzet tegen allerlei streven naar meer vakbondseenheid door
vogels van diverse pluimage. In de vroege zomer van 1940 gebeurde dat met
de plannen van H.M. Roos van het nvc, die weldra de Nieuwe Orde bleek
toegedaan, en met voorstellen van nvv’ers van de oude stempel. Vervolgens
met de initiatieven van De Quay van de Nederlandsche Unie en van het rkwv
in het kader van hun corporatistische plannen. Daarna, tot de gelijkschake-
ling in juli 1941, met oproepen van nvv’ers van de oude én de nieuwe stem-
pel alsmede met opzetjes van Duitse instanties als de Dienststelle van Hell-
wig.

Na de gelijkschakeling bleven de cnv’ers zich principieel keren tegen po-
gingen van mensen als Verwey en De Bruijn. Beide laatsten gingen daarbij in
de eerste helft van 1942 nog uit van een blijvende Duitse bezetting of invloed.
‘Na de oorlog’ was voor hen niet hetzelfde als ‘na de Duitse nederlaag’ of ‘na
herstel van de Nederlandse soevereiniteit’. Voor De Bruijn veranderde dat
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pas in de loop van 1943. nvv-voorzitter Kupers daarentegen ging wel uit van
herstelde soevereiniteit toen De Bruijn en hij in de loop van 1942 serieus over
grotere vakbondssamenwerking gingen praten. Ook ten aanzien van die be-
sprekingen bleef het cnv onverkort vasthouden aan terugkeer van een zelf-
standige protestants-christelijke vakbeweging.

Bij het overleg van het nvv en het rkwv, waaraan Stapelkamp in februari
1943 ging deelnemen, stonden Kupers en hij aanvankelijk lijnrecht tegenover
elkaar. Dat was niet nieuw. Het nvv had altijd nut en noodzaak van confes-
sionele vakbeweging betwist. En voor de oorlog hadden nvv en cnv in een
opener concurrentieverhouding gestaan dan het rkwv, dat zich door kerke-
lijke geboden goed beschermd wist. Dat liet onverlet dat ook tussen het nvv
en het rkwv principiële scheidslijnen liepen. Dat De Bruijn bij het zoeken
naar nieuwe modaliteiten voor vakbondssamenwerking zo veel dichter bij
Kupers stond, was daarom verrassend en kan maar ten dele verklaard wor-
den uit factoren als de kerkelijk-religieuze tegenstellingen tussen cnv en
rkwv, de grotere verwantschap in samenstelling en sterkere ‘proletarische
sentimenten’ bij nvv en rkwv, en het onmiskenbaar toegenomen begrip tus-
sen beide laatste in de jaren dertig.

Doorslaggevend was de taxatie van De Bruijn en zijn geestverwanten dat
de invoering van een corporatief stelsel aanstaande was – zo niet tijdens dan
wel meteen na de Duitse bezetting. Binnen een dergelijk stelsel zou voor de
traditionele belangen- en strijdorganisaties geen plaats meer zijn. Hun soci-
aal-economische taken zouden worden overgenomen door corporatieve li-
chamen. In hoofdzaak zou de levensbeschouwelijke standsorganisatie over-
blijven. Vooral daar lag voor hem de grens voor eenheidsvakbeweging. Het
cnv daarentegen ging ervan uit dat alle vakbondswerk onder het beslag van
levensbeschouwing en principes moest blijven en dat ook een publiekrech-
telijke bedrijfsorganisatie altijd zou blijven rusten op en uitgaan van levens-
beschouwelijk gefundeerde vakverenigingen. Herstel van de vooroorlogse
organisatorische verhoudingen was voor het cnv daarom een voorwaarde.

Bij de onderhandelingen had Stapelkamp een sterke positie, sterker dan die
van De Bruijn, die her en der had ‘afgedaan’. Kupers zelf mocht schone han-
den hebben, zijn nvv en zijn partner Vermeulen hadden dat allerminst. In het
overleg speelde Vermeulen ook nauwelijks een rol. Stapelkamp kon boven-
dien een fiasco riskeren; Kupers niet. Voor hem was er alles aan gelegen dat
het kwetsbare nvv bij de bevrijding samen met de twee confessionelen voor
het voetlicht kon treden. Stapelkamp, een slimme tacticus, was zich van een
en ander terdege bewust geweest. In een interne notitie schreef hij dat de gang
van zaken en resultaten voor het nvv ‘zeer onbevredigend’ waren.148 De so-
cialistische vakbeweging was volgens hem alleen akkoord gegaan vanwege de
‘voor haar minder gunstige vooruitzichten’ na wat zij zich tussen juli 1940
en mei 1942 had laten welgevallen. De christelijke vakbeweging daarentegen
had ‘inhoudelijk een krachtige eenheid [getoond] en zich door haar houding
tegenover den bezetter een groote “goodwill” gekweekt’.
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Voor alle drie gold dat ze water in de wijn hadden moeten doen, om geen
invloed te verliezen in de parallelle onderhandelingen met de werkgevers en
gezamenlijk te kunnen optreden tegen de na 1942 steeds meer gevreesde con-
currentie van communistische zijde. De overeengekomen samenwerking in
de Raad van Vakcentralen en ‘unies’ toonde qua structuur en terminologie
tal van overeenkomsten met de plannen die het rkwv in augustus 1940 had
ontvouwd.149 Kupers had daarop bewust ingespeeld. Maar op het punt van
taken en bevoegdheden had het cnv er het grootste stempel op gezet. Het pri-
maat op alle onderdelen van het takenpakket bleef bij de afzonderlijke, zelf-
standige vooroorlogse vakverenigingen. Vooral het cnv had een doorbraak
in vakbondsland voorkomen.

Dit akkoord en de afspraken die nadien op diverse terreinen werden ge-
maakt, betekenden niet dat er een einde was gekomen aan de argwaan jegens
elkaar. Het klonk door in waarschuwingen binnen het cnv om na de bevrij-
ding geen gezamenlijke ledenvergaderingen en personeelsbijeenkomsten te
beleggen, vooral niet samen met de socialisten. Veelzeggend is een intern ad-
vies dat Stapelkamp uitbracht. Na vastgesteld te hebben dat het nvv alleen
maar was gezwicht omdat het niet anders kon, schreef hij: ‘Bij de samenwer-
king volgens het Reglement moet steeds bedacht worden, dat de socialisti-
sche vakbeweging onze principieele tegenstandster blijft. Zoodra zij de kans
daartoe ziet, zal ze trachten ons van het toneel te doen verdwijnen om de al-
leenzeggenschap te verwerven. Er moet ook steeds rekening mede worden
gehouden, dat ieder oogenblik de noodzaak kan intreden, dat wij aan de sa-
menwerking een einde moeten maken en onze volledige vrijheid weer gaan
hernemen.’150

Op het derde terrein, de onderhandelingen met de werkgevers over het na-
oorlogse sociaal-economisch systeem, bereikten de drie opvallend eensgezin-
de vakcentrales bij lange na niet was ze beoogden: concrete afspraken over een
volledig stelsel van publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie voor het hele socia-
le en economische leven. De Stichting van de Arbeid, waarover een akkoord
werd bereikt, was naar vorm en inhoud vooral een succes voor de liberale
werkgevers.151 Deze stichting was privaatrechtelijk, sloot de overheid buiten
en was alleen bedoeld voor sociale aangelegenheden. De drie vakcentrales
kwamen na de bevrijding dan ook woorden te kort om te beklemtonen dat de
Stichting van de Arbeid en de beperking tot het sociale tijdelijk waren.152

Naast machtselementen en persoonlijke factoren – de dominante positie
van de liberale werkgevers en de cruciale rol van de soepele onderhandelaar
Stikker springen in het oog – moet de verklaring hoofdzakelijk worden ge-
zocht in de zorg die alle deelnemers hadden over het vacuüm dat direct na de
bevrijding kon ontstaan. De jaartallen 1918 en 1919 duiken nogal eens als
waarschuwingen op in de stukken. Vrees voor chaos en gaandeweg vooral
voor het communisme was bij allen een niet te onderschatten drijfveer. Voor-
al om die reden legde Stapelkamp zich neer bij de stichtingsvorm en daarom
ook namen allen vooralsnog genoegen met een beperking tot het sociale. Sta-
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pelkamp en Schipper naderhand over hun toegevendheid: ‘Wij probeerden
ons een voorstelling te vormen van de toestand, welke direct na de oorlog zou
ontstaan. Wij vreesden, dat er dan een grote verwarring zou zijn (…). De ar-
beidersvakbeweging zou bijvoorbeeld van de grond af opgebouwd moeten
worden en het zou misschien maanden duren voor wij daarmee klaar zou-
den zijn. Welk onheil zouden dan inmiddels de communisten reeds hebben
gesticht? Alles moest gedaan worden om de arbeiders uit de greep der com-
munisten te houden.’153

Stapelkamps kritiek op aspecten van de opzet van de Stichting hebben niet
kunnen voorkomen dat de statuten, ondanks een formele democratische
structuur, hiërarchische trekjes bleven vertonen. Historicus Van Bottenburg
noemt ze hier en daar zelfs ‘autocratisch’ en ‘ondemocratisch’.154 Hij verbaast
zich erover dat de confessionele vakbeweging, het cnv in het bijzonder, ac-
cepteerde dat zeggenschap op sociaal terrein werd overgedragen aan de Raad
van Vakcentralen en de Stichting van de Arbeid. Als verklaring noemt Van
Bottenburg de algemene onbekendheid met de details van de statuten. Dat
klopt. Stapelkamp beklaagde zich dat hij niet over de exacte tekst beschikte
enwaarschuwde ‘dat deze geïmproviseerdewijze van behandeling zich straks
zal wreken’.155

Dat hij er nadien geen halszaak van maakte en op 17 mei 1945 bij notaris
G.J. van Gendt ook zijn handtekening onder de akte plaatste, kan verklaard
worden uit zijn afweging dat het cnv zich te allen tijde uit de samenwerking
kon terugtrekken; voorts uit de afspraken die hijmet Stikker had gemaakt over
het voorlopige karakter van de eerste statuten.Op 22mei 1945 verklaarde Sta-
pelkamp tijdens de eerste naoorlogse vergadering van het algemeen bestuur
van het cnv dat ook Stikker vond ‘dat de woordkeus nogal autoritair en on-
voldoende democratischwas, zoodat wijziging, ook buiten de door ons voor-
gestelde veranderingen, wel noodig werd geacht’.156 Omdat zich bij de hante-
ring van de statuten na 1945 geen spanningen van betekenis voordeden en ze
ook niet al te nadrukkelijk voor het voetlicht werden gehaald, zou het even-
wel tot 1963 duren voordat ze op de gewraakte punten werden aangepast.157

Volledig vertrouwen in de bedoelingen van de liberalen hadden de vak-
bondsleiders niet, hoe vriendschappelijk de betrekkingen met Stikker en Slo-
temaker ook waren. Niet helemaal ten onrechte, als naar de interne corres-
pondentie en adviezen van de eigenlijke geestelijke vader van de Stichting, de
tacticus Molenaar, wordt gekeken. Stapelkamp doorzag dat en dwong Stik-
ker daarom eerst tot de concrete toezegging dat de Stichting slechts een tij-
delijke overgangsfiguur was en zij de ontwikkeling naar publiekrechtelijke
bedrijfsorganisatie niet in de weg zou staan. Die toezegging kreeg een plaats
in het Manifest. Samen dwongen het cnv, het rkwv en het nvv af dat in dat
Manifest de belofte werd opgenomen dat er ten aanzien van substantiële eco-
nomische medezeggenschap op macroniveau geen beletselen waren – een
principiële erkenning – en dat die op mesoniveau snel in studie kon worden
genomen.
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Wat zulke toezeggingen waard waren, zou later blijken: de Stichting van
de Arbeid zou ondanks aanvankelijke kritiek van onder andere het cnv wel
degelijk een constante worden, ook nadat de pbo in 1950 wettelijk was gere-
geld; een geliefd instrument bovendien van met name de liberale werkgevers
om binnenshuis, buiten bijzijn van derden (de overheid) de ‘eigen was’ te
doen. En de afspraken over economische medezeggenschap lieten de partijen
volop ruimte voor het opnieuw innemen van eigen stellingen en posities. De
moeizame gang van zaken bij de voorbereiding van de Wet op de bedrijfs-
organisatie (1950) illustreert dat. In het volgende hoofdstuk komt dat aan de
orde.
Bij het zoeken naarmogelijkheden voor gezamenlijk optreden ten aanzien

van maatschappijhervorming was de ‘Nota inzake sociaal-economische or-
dening’ van de drie vakcentrales een markant element. Het was een indicatie
dat de drie vakcentrales, ondanks hun verschillende ideologische uitgangs-
punten, in staat waren compromissen te sluiten. Dat, en de reikwijdte ervan,
verklaart de heftige reactie van de liberale ondernemers. Stapelkamp speelde
bij de opstelling van de ‘Nota’ een belangrijke rol. Het was een compromis-
tekst met concessies over en weer, maar het resultaat stond goed beschouwd
dichter bij de ‘Richtlijnen’ van het cnv dan bij de plannen uit 1940 die De
Bruijn als uitgangspunt had gekozen en waarbij Kupers aanvankelijk zo veel
mogelijk aansluiting had gezocht. In het cnv zag men het zelf ook zo.158

In de literatuur is er nadruk op gelegd dat de vakbeweging in ruil voor deze
toezeggingen een grote concessie heeft gedaan, namelijk ‘datmedezeggenschap
van de arbeiders in het beheer van de onderneming niet gevraagd wordt’.159

Harmsen en Reinalda gaan in dat verband zover dat ze menen dat het cnv, het
rkwv en het nvv ‘zich nadrukkelijk verplichtten de kapitalistiese maatschappij
en de overheersende positie van de ondernemers in het bedrijfsleven niet aan
te tasten’.160 Deze voorstelling van zaken behoeft enige nuancering.
Voor het cnv en het rkwv was medezeggenschap op microniveau tot dan

toe sowieso geen thema van betekenis. Om diverse redenen hadden zij zich
in het interbellum geconcentreerd op medezeggenschap op meso- en macro-
niveau. Hoofdstuk 6 gaat daar dieper op in. Ook na de oorlog zou het nog
geruime tijd duren voordat beide zich, in een naar hun smaak door vooral so-
cialisten opgedrongen debat, serieuzer en positiever met ondernemingsraden
zouden gaan bezighouden. Het nvv daarentegen kende wel een historische
belangstelling voormedezeggenschap in de onderneming, maar ook daar was
in de jaren dertig, mede in het kader van groeiende interesse voor planeco-
nomie en ordening, de belangstelling voor ondernemingsraden goeddeels
weggeëbd. Tijdens het oorlogsoverleg maakte Kupers geen moment een se-
rieus punt van medezeggenschap in de onderneming. Op basis van de in het
interbellum ontwikkelde eigen ideeën van het nvv over sociaal-economische
ordening op meso- en macroniveau had hij overeenstemming gezocht en ge-
vonden met de katholieke en protestantse bedrijfsorganisatie-alternatieven
voor het liberaal kapitalistische stelsel.161
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Hoofdstuk 5

‘Moest dit nu zo?’
Het cnv en de totstandkoming van de
Wet op de bedrijfsorganisatie (1950)

Inleiding

‘Het c.n.v. treedt een nieuw tijdperk in. Nieuwe verhoudingen breken zich
op sociaal-economisch gebied baan. De vakbeweging zal daarvan den invloed
ondergaan. Zij zal naar gehoopt mag worden, veel minder dan voorheen
strijdorgaan zijn, en meer orgaan om te bouwen.’ De redactie van het cnv-
orgaanDe Gids, die in juni 1945 met deze woorden haar blad opende, liet er
geen twijfel over bestaan dat de christelijke vakbeweging klaar stond om in
het bevrijde Nederland de laatste stappen te zetten naar de verwezenlijking
van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Dat was het lang gekoesterd
ideaal om in de bedrijfstakken aan de veronderstelde organische gemeenschap
van werkgevers en werknemers een wettelijk kader te geven voor zelfregule-
ring en uitbanning van klassentegenstellingen en de arbeiders via hun vak-
bondsbestuurders te verzekeren van medezeggenschap op meso- en macro-
niveau.
Tijdens de bezetting waren de vooroorlogse ervaringen en opvattingen

over de pbo uitgekristalliseerd in de ‘Richtlijnen voor de bedrijfsorganisatie’.
Hierin waren naar de stellige overtuiging van de opstellers de vooroorlogse
lijnen van het protestantse denken consequent doorgetrokken. De ‘Richtlij-
nen’ hadden in de eigen ondergedoken beweging brede instemming gevon-
den en de eerste algemene vergadering na de bevrijding stelde ze officieel vast
als richtsnoer van het beleid. De cnv-opvattingen waren tot verrassing van
de auteurs wel gestuit op principiële tegenkanting van de calvinistische
rechtsfilosoof prof. dr. H. Dooyeweerd. Maar hoewel invloedrijk in het ge-
reformeerd-antirevolutionaire milieu, vertegenwoordigde deze maar een
vleugel van het totale protestantse volksdeel. Andere protestantse juristen
hadden juist steun gegeven aan de cnv-voorstellen. Een positief teken was
verder dat de cnv-ideeën voor en na de bevrijding in Trouw goed waren ont-
vangen.1

Op basis van de ‘Richtlijnen’ waren voorts principeafspraken gemaaktmet
de vertegenwoordigers van het socialistische nvv en de Katholieke Arbeiders
Beweging (kab2) over sociaal-economische ordening enmedezeggenschap en
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over een daarop afgestemde, uniforme herinrichting van de vakbeweging.
Met werkgevers waren demogelijkheden voor structurele hervormingen van
het sociaal-economische stelsel afgetast. Het manifest waarmee de werkge-
vers en werknemers in mei hun ondergronds voorbereide Stichting van de
Arbeid presenteerden, sprak van de noodzakelijkheid van publiekrechtelijke
organen en van het onmiddellijk in studie nemen daarvan door alle betrok-
kenen.
Het in juni aantredende kabinet-Schermerhorn-Drees kondigde op zijn

beurt in een geïmproviseerde regeringsverklaring via de radio wettelijke re-
gelingen aan ‘voor de organisatie van het bedrijfsleven in groote samenvat-
tende eenheden, waarin overheid, ondernemers en arbeiders hun plaats krij-
gen, welke organen onder goedkeuring van hooger gezag, algemeen bindende
regelingen zoowel op sociaal als op economisch terrein voor de bedrijfstak-
ken kunnen vaststellen’.3

Het cnv had kort na de bevrijding ook haast.De Gids van juni 1945 wees
erop dat de ontwikkelingen al een lange voorgeschiedenis kenden. Vóór 1940
was op sociaal terrein ‘een vrij behoorlijke medezeggenschap’ verworven en
aan de vooravond van de Duitse inval was ook aangeklopt op de ‘tot dan toe
gesloten poort’ van economische inspraak.De Gids: ‘In het nieuwe tijdperk
zal in een vlug tempo op dien weg moeten worden verder gegaan. De nadruk
mag hier wel gelegd worden op vlug. Er is gevaar voor uitstel. Groote soci-
ale en economische problemen roepen om een oplossing. Daarbij zijn de be-
langen der arbeiders op het nauwst betrokken. Zij kunnen er niet in berus-
ten dat hierover zonder hen wordt beslist.’4
Het zou meer tijd en moeite kosten dan het blad verwachtte en hoopte.

Pas vierenhalf jaar later, op 25 februari 1950, aanvaardde de Eerste Kamer de
begeerde Wet op de bedrijfsorganisatie. Bij de kab gingen daarop de vlaggen
uit. Niet bij het cnv. Dat zat begin 1950 met een grote kater. Niet over de
wet zelf. Die spoorde volgens een adres dat het vakverbond in september
1948 aan de Tweede Kamer had gezonden met wat sinds Groen van Prinste-
rers verzuchting uit 1848 (‘Is er geen middel om, gewijzigd, de associatiën te
doen herleven?’) door visionaire figuren als Kuyper, Sikkel, Talma, Slotema-
ker de Bruïne, Amelink en Smeenk in protestants Nederland was gepropa-
geerd en door het cnv in hun voetspoor decennialang was nagestreefd.5

De teleurstelling kwam doordat deze wet niet dankzij, maar ondanks het
protestants-christelijke volksdeel tot stand was gekomen. Met lede ogen had
het cnv na de bevrijdingmoeten aanzien hoe de partners uit het Convent van
Christelijk-Sociale Organisaties waren ‘ontgleden aan het ideaal’.6 Hoe van-
uit de Vrije Universiteit oppositie was gevoerd, niet alleen door de oude op-
ponent Dooyeweerd, maar ook door de moderne econoom prof. dr. J. Zijl-
stra. En hoe als klap op de vuurpijl de fracties van arp en chu een omstreden
staatsrechtelijk probleem aangrepen om tegen het wetsontwerp te stemmen.
‘Moest dit nu zo?’, kopteDe Gids op 29 oktober 1949 in een mengeling van
boosheid en gelatenheid na de stemming in de Tweede Kamer.7
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Aan deze kop zijn de twee centrale vragen van dit hoofdstuk opgehangen:
Welk aandeel heeft het cnv na 1945 gehad bij de totstandkoming van de Wet
op de bedrijfsorganisatie (1950) en hoe kwam het hierbij binnen het eigen
volksdeel alleen te staan? Gekeken wordt naar de reactie van het cnv op de
plannen van het kabinet-Schermerhorn-Drees (‘het voorontwerp-Vos’), naar
de inbreng bij de besprekingen in de Stichting van deArbeid en in de gemeng-
de commissie-Van der Ven die in maart 1948 een voorontwerp presenteerde,
en ten slotte naar de opstelling tijdens de parlementaire behandeling tussen
juni 1948 en februari 1950. Daarnaast wordt bezien hoe het vakverbond ope-
reerde binnen zijn eigen ‘zuil’: in het Convent en ten opzichte van zijn belang-
rijkste politieke partner, de arp. Met de chu was, afgezien van persoonlijke
contacten, geen sprake van samenwerking of van dialoog van enige betekenis.
Over de totstandkoming van de pbo-wet is vrij veel gepubliceerd.8 De spe-

cifieke bijdragen van de werkgevers- en werknemersorganisaties hebben tot
dusver echter alleen grondig aandacht gekregen in de studie van H.J. Lange-
veld over het nvv.9 Naar het aandeel van de confessionele vakbeweging is bij-
na geen onderzoek verricht. In de door J. Roes geredigeerde tweedelige stu-
die Katholieke arbeidersbeweging, waarin veel andere aspecten van de
naoorlogse tijd onder de loep zijn genomen, is het een vergeten hoofdstuk.10

Dat is des te opmerkelijker omdat voor de katholieke vakbeweging, meer dan
voor haar socialistische en protestantse tegenhangers, corporatieve ordening
hoofddoel van haar actie was. Zozeer zelfs dat het falen van de pbo een ka-
talysator achter de fusiedrang van het nkv wordt genoemd.11

Naar de cnv-rol is evenmin gericht historisch onderzoek gedaan. P.A.J.M.
Steenkamp besteedde in zijn in 1951 verschenen proefschriftDe gedachte der
bedrijfsorganisatie in protestants christelijke kring aandacht aan de ‘ideenge-
schichtliche’ plaats en betekenis van enkele naoorlogse publicaties van het
cnv.12 H.E.S. Woldring deed dat eveneens in zijn beschouwing over Dooye-
weerds debatten met Gerbrandy en Ruppert, maar bleef beknopt over de na-
oorlogse fase.13 Voor D. Bosscher was voor zijn boekOmde erfenis van Co-
lijn de pbo- en medezeggenschapsproblematiek relevant voor zover ze de
politieke betrekkingen tussen de arp en het vakverbond betrof.14 De archie-
ven van het cnv en van de sociaal-economische commissie van de arp liet hij
buiten beschouwing en andere circuits waarbinnen het cnv opereerde vielen
buiten zijn vraagstelling. De pbo-kwestie komt wel aan de orde in het arti-
kel van R.E. van der Woude en mij over het Convent van Christelijk-Socia-
le Organisaties in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog.15

Dit hoofdstuk is, behalve op literatuur en gedrukte bronnen, gebaseerd op
onderzoek in archieven. De belangrijkste zijn die van het cnv, de arp, het
Convent, het Verbond van Protestants-ChristelijkeWerkgevers, de Stichting
van de Arbeid, de ministeries van Sociale Zaken en van Economische Zaken,
dr. M. Ruppert en mr. K. Groen. Voorts zijn interviews gehouden met mr.
K. Groen, H. Kikkert, C. van Nierop, mr. dr. A.A. van Rhijn, prof. dr. H.
van Riessen en dr. M. Ruppert.
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1. ‘Vos in de wijngaard’

Net als de meeste andere maatschappelijke organisaties kampte het cnv in de
eerste maanden na de bevrijding met veel problemen, vanwege de bestuurlij-
ke en sociaal-economische ontreddering en de schade aan de infrastructuur,
waardoor het ontbrak aan vervoer, telefoons en andere communicatiemoge-
lijkheden, liquide middelen en personeel. Demedewerkers waren na 1941 el-
ders in dienst getreden en alleen beambte C. van Nierop, zoon van een vak-
bondsbestuurder en schoonzoon van oud-voorzitter K. Kruithof, stelde zich
meteen beschikbaar voor kantoorwerk. Het duurde lang voordat bonden en
centrale weer op de oude personeelssterkte waren.
Alle vakbondskantoren waren in andere handen overgegaan, ook de cnv-

gebouwen aan de Stadhouderslaan 43-45 in Utrecht, en moesten met behulp
van advocaten worden opgeëist. De eigen drukkerij-uitgeverij Edecea in
Hoornwas leeggeroofd.Met behulp van dr. ir. A.H.W.Hacke, die medio juli
1945 tot liquidateur van het naf was benoemd, kwam in de zomer wel wat
meubilair beschikbaar uit de naf-boedel. Maar de liquidatie van het naf zelf
werd een ingewikkelde en slepende affaire. Niet wetend dat de afhandeling
nog tot ver in de jaren vijftig de juristen zou bezighouden, verzuchtte de
schrijver van het jaarverslag over 1946: ‘In het nieuweNederland schijnt niets
moeilijker te zijn dan rechtsherstel te verkrijgen.Wij zijn en blijven arm, tot-
dat de zon door de juridische nevels heen breekt.’16

Verder zag het cnv zich geplaatst voor omstreden kwesties als de samen-
smelting van arp en chu tot één christelijke volkspartij, iets wat veel cnv-
bestuurders graag zagen gebeuren, maar bij de partij-elites op grote weerstan-
den stuitte. Tegelijkertijd zagen de cnv’ers geen heil in de meeromvattende
Doorbraak, waarvoor in hervormde kring campagne werd gevoerd. De te-
rugkeer van leden leek er door te worden bedreigd. Het zou tot begin 1947
duren voordat het vakverbondmet 120.000 ledenweer op de sterkte van voor
de Duitse inval was. In de industriële sectoren en de vier grote steden bleef
het echter nog geruime tijd met achterstanden worstelen.
Op vakbondsgebied speelden bovendien lastige vragen als het zuiver

houden van de verhoudingen tussen de drie samenwerkende vakcentrales.
Zorgwekkend was de weerklank die de communistische Eenheidsvakbewe-
ging/Eenheidsvakcentrale (evb/evc) vond met haar staaltjes van ‘stakings-
gymnastiek’ in de mijnstreek, de Rotterdamse havens, bij de Hoogovens en
in de scheepsbouw. In een speciaal pamflet riep het cnv de stakers op ‘op
dezen fatalen weg niet voort te gaan’.17 De vrijages tussen het nvv en deze
evb/evc baarden het cnv aparte zorgen.
Toch overheersten tijdens de eerste algemene vergadering na de bevrijding

– niet toevallig belegd op 25 juli 1945, op de dag af vier jaar na deDuitse over-
val op de christelijke vakbeweging – dankbaarheid en optimisme. Dankbaar-
heid over de herwonnen vrijheid en het geringe aantal doden dat onder de
collega’s viel te betreuren. Grote voldoening was er over het eigen optreden
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tijdens de bezettingsjaren. Zuivering van het kader was niet nodig omdat ‘nie-
mand zich heeft laten vangen door het zoet gefluit van den nazi-vogelaar’.
Van de leden, die ondanks waarschuwingen, toch naar het naf waren over-
gegaan, hoefden maar weinigen te worden geroyeerd.18

Het beleid dat de voorgaande vier jaar boven- en ondergrondswas gevoerd,
kon daardoor zonder problemenworden goedgekeurd, inclusief de afspraken
die waren gemaakt over de Raad van Vakcentralen en de Stichting van de Ar-
beid.Ookwerden nieuwe statuten en een nieuwhuishoudelijk reglement aan-
genomen. Centralisatie was daarbij het sleutelwoord. De bonden werden di-
recter bij het werk van de vakcentrale betrokken. Hoewel de naoorlogse
geleide loon- en prijspolitiek niet de drijfveer was – de veranderingen waren
al tijdens de bezetting voorbereid – was de reorganisatie van belang voor een
effectieve deelname aan het gecentraliseerde sociaal-economisch beleid van na
1945.
Optimisme was er over de mogelijkheden voor structurele hervormingen.

De Stichting van de Arbeid en de Stichting voor de Landbouw waren na wat
aanloopstrubbelingen door de regering erkend. De Stichting voor de Land-
bouw, waarvanM. Ruppert als vertegenwoordiger van de grootste landarbei-
dersbond tweede voorzitter was, maakte grote vorderingen met de concrete
toepassing van bedrijfsorganisatie, compleet met volledige sociale en beperk-
te economische medezeggenschap. In het maandelijkse overleg met minister
S.L. Mansholt kon het daardoor gebeuren dat Ruppert namens de hele sec-
tor het woord voerde, niet alleen over de lonen maar ook over de prijzen van
landbouwproducten. In de statuten van deze Stichtingwas ook vastgelegd dat
pbo het einddoel was.19

Dat het niet allemaal rozengeur was, bleek uit competentieconflicten die
weldra tussen beide stichtingen ontstonden over het eigengereide loon- en
prijsbeleid van de Stichting voor de Landbouw. In het cnv hadden die hun
weerslag op de betrekkingen tussen enerzijds de vakcentrale en de industrië-
le bonden, gepersonifieerd in de figuur van cnv-voorzitter Stapelkamp, en
anderzijds de christelijke landarbeidersbond nclb, waarvan Ruppert de
spreekbuis was.
Over de Raad van Vakcentralen heerste in het cnv overwegend tevreden-

heid. Een van de eerste daden van de Raad was de installatie op 26 juni 1945
van een commissie die principeafspraken over een uniforme bedrijfstakgewij-
ze opzet van de drie centrales moest gaan uitwerken. Elk zou per bedrijfstak
één vakbond krijgen, waarvan alle werknemers, van witte tot en met blauwe
boorden, lid moesten worden. Het zou een einde maken aan de beroepsbon-
den en aan de grensconflicten binnen de vakcentrales, en de grondslagen leg-
gen voor efficiënter cao-overleg én de komende pbo. ‘Op dat moment leef-
den we met elkaar in de waan, of in de hoop, want we waren optimisten die
dachten dat de nieuwe wereld begon, dat we een stuk bedrijfsorganisatie tot
stand zouden brengen’, herinnerde Ruppert, een van de cnv-leden van de
commissie, zich later de ambities.20
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Hoewel het een gecompliceerde materie betrof en de cnv’ers ongelukkig
waren met het voorzitterschap van de nvv’er A. Vermeulen, die zich in hun
ogen in het eerste jaar van de bezetting ‘fout’ had gedragen, presenteerde de
commissie al binnen enkele maanden haar rapport, dat naar de kleuren van
de omslag de geschiedenis is ingegaan als het ‘Blauw-Zwarte boekje’. Als uit-
gangspunt had ze de bedrijfsindeling gekozen van de organisatie-Woltersom,
de in 1940 op instigatie van de Duitsers in het leven geroepen organisatie van
het hele bedrijfsleven. Maar doordat inmiddels de bonden hun plaats weer
hadden ingenomen, de gehechtheid aan de eigen organisaties groot was en het
standsdenken hardnekkiger dan de bevlogen voorstanders vermoedden of
wensten, zou de implementatie veel voeten in de aarde hebben en alle vak-
centrales, de kab nog het meest, tot in de jaren zestig bezighouden.21 Een aan-
wijzing dat het scheppen van nieuwe overleg- en organisatiestructuren in de
praktijk een stuk lastiger was dan op papier.
Ondanks het optimisme werden in de loop van 1945 wel signalen afgege-

ven dat het cnv niet helemaal gerust was op de hervormingsgezindheid bij de
ondernemers. In juni 1945 benadrukteDeGids daarom nogmaar eens dat de
privaatrechtelijke Stichting van de Arbeid een tijdelijk karakter droeg en al-
leen bedoeldwas omdirect na de bevrijding een vacuüm te voorkomen. Twee
maanden later waarschuwde cnv-secretaris F.P. Fuykschot dat van de werk-
gevers offers werden verlangd: ‘Offers aan macht en invloed, offers aan vrij-
heid en inkomsten. Want de arbeiders van 1945 (…) vragen een dusdanige
plaats in de bedrijfsgemeenschap, dat zij met hun heele persoonlijkheid, als
volwaardigemenschen en op democratische wijze aan het welzijn van het be-
drijfsleven kunnen medewerken. (…) De persoonlijkheid van den arbeider is
in de moderne bedrijfsontwikkeling al te lang onderdrukt.’22

Toch baarde het kabinet-Schermerhorn-Drees, met op het departement
van Handel en Nijverheid ir. H. Vos, de meeste zorgen. De socialist Vos was
een van de geestelijke vaders van het vooroorlogse Plan van de Arbeid (1935)
en een overtuigd voorstander van een centraal geleide planeconomie.Het uit-
te zich in de oprichting van het Centraal Plan Bureau (cpb) in september 1945
en in de benoeming tot cpb-directeur van de andere grote promotor van het
Plan van de Arbeid, prof. dr. J. Tinbergen.
Terwijl de Stichting van de Arbeid in mei 1945 had aangedrongen op het

onverwijld door de overheid, de ondernemers en dewerknemers in studie ne-
men van economische samenwerking en publiekrechtelijke bedrijfsorganisa-
tie, gaf de regering de voorkeur aan een snelle en efficiënte voorbereiding
door een interdepartementale werkgroep. Van de gemengde staatscommissie
die de Stichting van de Arbeid voorstelde, verwachtte ze alleen maar verwar-
ring en vertraging.Wel zegde de regering toe dat het georganiseerde bedrijfs-
leven commentaar zou mogen leveren op het ontwerp.
De Stichting van de Arbeid en de Raad van Vakcentralen voelden zich

hierdoor buitenspel gezet. In een gezamenlijke open brief aan minister Vos
schreven Stapelkamp, E. Kupers (nvv) en A.C. de Bruijn (kab) dat ze waar-
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dering hadden voor de intenties van de regering, omdat het ‘de bekroning
[kan] worden van een jarenlang door deArbeidersbeweging bewust gestimu-
leerde evolutie’, maar dat ze niet te spreken waren over hun eigen aandeel bij
de voorbereiding.23 De bespreking die volgde, stelde het cnv niet gerust. In
het dagelijks bestuur werd bezorgd gemeld dat de regering ‘in de richting van
het rapport der s.d.a.p., getiteld “Nieuwe Organen”’ koerste.24

Het cnv steunde daarom het voorstel van de voorzitter van de Stichting
van de Arbeid, Heineken-directeur mr. D.U. Stikker, om zelf ook de pbo in
studie te nemen, samenmet vertegenwoordigers van de zes hoofdgroepen van
de organisatie-Woltersom. De hoofdgroepen Industrie, Ambacht, Handel,
Bankwezen, Verzekeringswezen en Verkeer waren, na te zijn gezuiverd en
ontdaan van het leidersprincipe en de verordenende bevoegdheid, in stand ge-
houden als contact- en ordeningsorganen. Voor de werknemers was echter
nog steeds geen plaats ingeruimd. Stikker wilde met zijn voorstel duidelijk
proberen het initiatief toch naar de Stichting toe te trekken. In de commis-
sies die op 24 oktober 1945 in zijn kantoor aan het Amsterdamse TweedeWe-
teringplantsoen werden geïnstalleerd, namen vijf cnv’ers zitting.
De Stichting voor de Landbouwwas eveneens uitgenodigd,maar hield zich

wat afzijdig van dit initiatief, omdat daar op 5 juli 1945 onder leiding van mr.
C.Th. E. graaf van Lynden van Sandenburg al een eigen ‘wetgevingscommis-
sie’ aan de slag was gegaan. Behalve vertegenwoordigers van de drie boeren-
en landarbeidersbonden – voor deChristelijke Boeren- en Tuindersbond nam
mr. W. Rip zitting en voor de nclb Ruppert – waren ook twee hoofdambte-
naren van het ministerie van Landbouw uitgenodigd. Een van hen was de an-
tirevolutionair mr. J. van Aartsen, de latere secretaris van het vpcw.
De wetgevingscommissie van de Stichting voor de Landbouw kon voort-

borduren op de besprekingen die in landbouwkring voor de bevrijding al ver
gevorderd waren.25 Een overgebleven knelpunt was de samenstelling van de
organen van het landbouwschap: op basis van individueel kiesrecht van alle
bedrijfsgenoten, de voorkeur van het neutraal-liberale Koninklijk Neder-
landsch Landbouw Comité, of van benoeming door de ‘verzuilde’ organisa-
ties, het streven van de nclb en de cbtb. Omdat alle confessionelen hiervan
onder leiding van Ruppert een halszaak maakten, werd op 6 februari 1946 in
het bestuur van de Stichting het pleit in hun voordeel beslist.26

De andere grote strijdvraag, die van paritaire medezeggenschap op econo-
misch vlak, waarvoor de landarbeidersbond van het nvv zich het sterkst
maakte maar waartegen de grote Groninger boeren zich met hand en tand
verzetten, mondde uit in een vergelijk: economische pariteit werd niet uitge-
sloten, maar zou vooralsnog niet worden ingevoerd. Begonnen kon worden
met een stemverhouding van 2:1. De nclb aanvaardde dit compromis, vol-
gens Van Lynden van Sandenburg omdat Ruppert de principiële toezegging
het belangrijkste vond en hij in commissies allerlei technische zaken toch aan
de boeren wilde overlaten.27 Ook het besluit dat de overheid preventief toe-
zicht kon uitoefenen op belangrijke verordeningen en besluiten, aanvaardde
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de cnv-bond. Directe participatie van de overheid in de bestuursorganen
werd algemeen afgewezen.
Het ‘Voorontwerp van wet tot instelling van een openbaar lichaam voor

het Nederlandsche landbouwbedrijf’, dat op 30 maart 1946 gereed kwam en
op 7 augustus door het bestuur van de Stichting voor de Landbouwwerd aan-
vaard, speelde in het pbo-debat echter geen rol van betekenis meer. Het werd
ook niet uitgegeven. Het voorontwerp van de regering en de ‘Proeve van een
ontwerp van wet op de bedrijfschappen en den sociaal-economischen raad’
van het met de Katholieke Volkspartij (kvp) gelieerde Centrum voor Staat-
kundige Vorming waren inmiddels de publieke discussie gaan beheersen.
Mede daardoor was het inzicht gerijpt dat voor aparte sectorale oplossingen
zonder algemene kaderwet geen plaats was.28

De op 24 oktober 1945 geïnstalleerde commissies van de Stichting van de
Arbeid hadden door hun latere start nog minder betekenis. Voor ze goed en
wel waren begonnen, presenteerde de regering medio december namelijk
haar ‘Voorontwerp van wet op de bedrijfschappen’, dat beter bekend is ge-
worden als het ‘voorontwerp-Vos’.29 Dit voorontwerp ademde de voorkeur
die de socialisten in de regering hadden voor een centraal geleide economie.
In de bedrijfsorganen was daarom een dominante positie weggelegd voor de
‘commissaris’, een door de Kroon benoemde voorzitter. Kenmerkend was
verder een verticale opbouw (van groothandel in grondstoffen tot detaillist)
in een beperkt aantal schappen.
Een ander kenmerk was de zwakke relatie van de beoogde bedrijfsorga-

nen met de werkgevers- en werknemersorganisaties, wier rol werd geredu-
ceerd tot een soort kiescolleges. De gekozenen zouden zonder last en rugge-
spraak hun werk moeten doen. Vos ging bovendien uit van federaties per
branche van de belangenverenigingen van werkgevers en werknemers. Op-
vallend was de mogelijkheid om het bestuur van de schappen op te splitsen
in een paritair samengestelde sociale kamer en een economische kamer zon-
der dwingend voorgeschreven pariteit. Benoeming van vertegenwoordigers
van het algemeen belang en van de consumenten behoorde eveneens tot de
mogelijkheden.Het voorontwerp bevatte nog geen gedetailleerde uitwerking
van een sociaal-economisch toporgaan, waaraan Vos, met zijn voorkeur voor
rechtstreekse sturing door de overheid, trouwens maar beperkte, adviseren-
de betekenis toedacht.
De publicatie van het nog niet in alle details uitgewerkte voorontwerpwas

bedoeld om commentaren te krijgen, om die vervolgens te verwerken in een
definitief wetsontwerp, dat dan nog voor de verkiezingen van 16 mei 1946
naar de Kamer kon worden gestuurd. Vos vroeg de sociale partners daarom
uiterlijk 31 januari 1946 hun bevindingen kenbaar te maken, een termijn die
hij onder druk van Stichting van de Arbeid en de afzonderlijke werkgevers-
en werknemersorganisaties verlengde tot 1 maart. In het eerste deel van zijn
opzet slaagde de minister glansrijk. Hij oogstte een storm van kritiek. Een
‘zevenklapper’ zou zijn opvolger, minister G.W.M. Huysmans (kvp), het
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voorontwerp later eens noemen.30 Mede daardoor slaagde Vos niet in het
tweede deel van zijn voornemen. Een wetsontwerp van zijn hand kwam er
niet. Wel bleef zijn voorontwerp voor de Partij van de Arbeid (pvda) en het
nvv nog geruime tijd een belangrijk ijkpunt.
In het koor van de critici zong het cnv zijn partij stevig mee. Waar het

doorgaansministers, ook die van andere politieke signatuur, voorkomend te-
gemoet trad, schuwde het nu termen als ‘bakerpraatjes’ niet.31 In zijn eerste
commentaren verweet het de regering de sociale partners niet bij het voor-
werk te hebben betrokken, waardoor het voorstel ver was afgedwaald van
wat het georganiseerde bedrijfsleven wenselijk en haalbaar achtte. Wat Vos
volgens De Gids beoogde was niet bedrijfsorganisatie maar overheidsorga-
nisatie. Vooral de almachtige ambtenaar-voorzitter, het heerschap in het be-
drijfschap, moest het ontgelden. Die heette ‘zoo regelrecht uit deWoltersom-
sche organisatie overgestapt’.32 Niet minder verwerpelijk vond het blad dat
de minister niet alleen de werkgevers- en werknemersorganisaties margina-
liseerde, maar dat hij hen ook tot federatieve samenwerking wilde verplich-
ten. ‘Door-en-door on-Nederlandsch’, was het niet mis te verstane oordeel
over zulke ‘eenheidsdwangorganisatie’. ‘Laat hij niet trachten haar door de
achterdeur der federatie binnen te halen waar hem dit door de voordeur der
eenheidsorganisatie niet mogelijk is.’
Het cnv achtte het voorontwerp belangrijk genoeg om er op 30 januari

1946 een buitengewone algemene vergadering voor bijeen te roepen in Ho-
tel Noord-Brabant in Utrecht. Inleider Fuykschot toonde hier aan dat het
voorontwerp haaks stond op vrijwel alles wat het cnv altijd had nagestreefd
en wat in de ‘Richtlijnen’ was neergelegd.33 In tegenstelling tot Vos was het
cnv niet uit op economische ordening, maar wilde het de ‘Kaïnsgedachte in
het bedrijfsleven vervangen door het beginsel van de christelijke naastenlief-
de’. Terugdringen van de klassenstrijd, sociale en economische medezeggen-
schap en breidelen van oneerlijke concurrentie, daar moest het om gaan. Het
cnv wilde structuur geven aan de organische gemeenschappen die op hori-
zontaal niveau gestalte hadden gekregen. Verticaal bestonden zulke gemeen-
schappen volgens Fuykschot niet. Binnen de bedrijfsgemeenschappen was
krachtens de idee van de soevereiniteit in eigen kring ook geen plaats voor
vertegenwoordigers van het algemeen belang en van de consumenten. Op-
splitsing van het bestuur in twee aparte kamers vond Fuykschot ongewenst,
want strijdig met de gedachte van de organische gemeenschap.
De cnv-secretaris ontkende overigens geenszins dat de overheid een zelf-

standige economische taak had en in bijzondere omstandigheden, zoals de
wederopbouwtijd, ordenend kon optreden. De gangbare protestantse visie
op de staat die het cnv onderschreef liet daarvoor ruimte. Maar de overheid
moest dat dan overeenkomstig haar eigen functie zelf doen, geadviseerd en
eventueel geassisteerd door organen van het bedrijfsleven. Maar dan was er
geen sprake van bedrijfsorganisatie in de goede zin van het woord.
De tweede spreker, de bevriende jurist van de federatie van drukkerspa-
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troons mr. P. Borst, bij wie het cnv bij het opstellen van zijn ‘Richtlijnen’ al
te rade was gegaan, viel Fuykschot volmondig bij. ‘Voorontwerp-Vos offert
de bedrijfsorganisatie op aan de plan-economie’, oordeelde Borst, die ver-
volgde: ‘Dat doet kwaad aan de goede zaak. (…) Wie het voorontwerp-Vos
aanvalt, vindt bij de individualisten toejuiching, bij hen, die ook onze be-
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drijfsorganisatie niet willen. Hier is tragiek.’ Hij adviseerde het voorontwerp
af te wijzen en ‘dwars tegen elk conservatisme in’ vast te houden aan de
‘Richtlijnen’. De vergadering nam zijn voorstel over en sprak unaniem haar
onaanvaardbaar uit.
De rest van het protestantse volksdeel viel eveneens over de plansocialist

Vos heen. Het dagblad Trouw, dat vergelijkingen met Hitler-Duitsland en
Stalin-Rusland niet schuwde en sprak van ‘middeleeuwsche hoorigheid’,
schaarde zich achter de kritiek van het cnv.34 In de Kamer signaleerde de
vroegere cnv-bestuurder en Patrimonium-voormanC. Smeenk een afglijden
naar de dictatuur.35 En arp-leider J. Schouten waarschuwde dat ‘een vos niet
in den wijngaard van ons sociaal-economisch leven mag worden geïntrodu-
ceerd’.36 Heftig reageerde ook het Verbond van Protestants-Christelijke
Werkgevers. Na 1941was van het vpcwweinigmeer vernomen. Aan het oor-
logsoverleg van werkgevers en werknemers had het niet deelgenomen. Vos
had het vpcw echter goed wakker geschud.
Een vpcw-commissie, waarvoor behalve enkele eigen bestuursleden en ju-

risten van brancheorganisaties (onder hen mr. Borst) ook Dooyeweerd was
uitgenodigd, oordeelde dat het misleidend was dat Vos van bedrijfsorganisa-
tie sprak, terwijl hij staatsorganen wilde waarbij het bedrijfsleven tot ‘lede-
pop van den economischen machtsstaat wordt gedegradeerd’.37 Ze vond het
‘ondenkbaar, datwaarachtige democratie zichmet deze Staatsoverheersching
verdraagt’. De ‘verwerpelijke uniformeeringstendenz’ die uit de hele opzet
sprak, was ontsproten aan ‘den revolutionnairen gedachtengang’. En de re-
geringscommissaris heette ‘een nog veel gevaarlijker dictator’ dan de voor-
zitter in de nationaal-socialistische organisatie-Woltersom. De commissie
concludeerde eenstemmig dat dit voorontwerp ‘zelfs na amendeering niet te
accepteeren’ was.
Mr. Borst wilde niet met deze afwijzing volstaan, maar de kritiek verge-

zeld doen gaan van constructieve voorstellen voor publiekrechtelijke be-
drijfsorganisatie en een sociaal-economische raad in de geest van wat voor de
oorlog binnen de christelijk-sociale bewegingwas bepleit. Dat stuitte op ver-
zet van Dooyeweerd en het voorstel leed vervolgens schipbreuk in het be-
stuur van het vpcw. Wat overbleef was, wat is genoemd, de ‘hardste’ veroor-
deling.38 Zelf was het vpcw erg tevreden over zijn optreden: ‘Indien ooit, dan
heeft ons Verbond wel zijn bestaansrecht bewezen, in die, wij zouden haast
zeggen spannende dagen van begin 1946, toenMinister Vos zijn snoode plan-
nen op het stuk der bedrijfsorganisatie had uitgebroed.’39

Bijna alle andere werknemers- en ondernemersorganisaties oordeelden
eveneens negatief. In de bedrijfsorganisatiecommissies van de Stichting van
de Arbeid toonden alleen enkele nvv-vertegenwoordigers sympathie voor
Vos’ uitgangspunten van prioriteit van het algemeen belang, geleide econo-
mie en grote en blijvende invloed van de staat. Maar ook zij plaatsten vraag-
tekens bij sommige uitwerkingen. Bovendien herinnerden Stapelkamp enDe
Bruijn hun nvv-collegaH.Oosterhuis in de zware commissie voor de Indus-
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trie aan de afspraken die ze gedrieën tijdens de oorlog in hun ‘Nota inzake
sociaal-economische ordening’ hadden neergelegd.40

Op 4maart 1946 spraken de samenwerkende organisaties in een door Stik-
ker geconcipieerd adres hun ‘ernstige teleurstelling’ uit dat geen vooroverleg
was gepleegd met het georganiseerde bedrijfsleven. Daardoor had onnodige
vertraging en veel misverstand voorkomen kunnen worden.41 De inhoud van
het voorontwerp, zo verklaarden ze kort en goed, schoot tekort omdat er
‘geen levende organen, doch schijnfiguren’ waren voorgesteld. Ze erkenden
dat de overheid altijd het laatste woord moest houden, maar dat de bedrijfs-
organen wel ‘van onderop’ moesten worden ingericht, met inschakeling van
de vrije organisaties vanwerkgevers enwerknemers enmet behoud, ‘zoolang
en zooveel mogelijk, van het beginsel van autonomie’.
Omdat aanvaarding van hun denkbeelden onvermijdelijk tot ‘diepgaande

wijziging’ van het voorontwerp zou leiden, stelden ze voor alsnog een klei-
ne, maar representatieve gemengde staatscommissie met die taak te belasten.
Geen amendering en geen concrete aanbevelingen dus, maar een voorstel om
het helemaal opnieuw en beter te doen: vernietigender kon het eigenlijk niet.
Het was duidelijk dat het maatschappelijk draagvlak voor dit model ontbrak
en dat Vos had gefaald. Hoewel sommige organisaties nog eigen petities ver-
zonden – het nvv deed dat nog op 29 mei – zag het cnv van verdere actie af.
Insturen van het adres, dat na de buitengewone algemene vergadering van 30
januari was opgesteld, werd niet meer nodig geacht.42

Minister Vos heeft met dit advies van het samenwerkende bedrijfsleven
niets meer gedaan. Het volgende kabinet-Drees-Van Schaik zou het uitein-
delijk ter harte nemen en op 24 januari 1947 de gemengde commissie-Van der
Ven installeren om een nieuw voorontwerp op te stellen. Alvorens in te gaan
op het aandeel van het cnv in deze commissie eerst een uiteenzetting over de
verhoudingen in het protestantse kamp. Dat is nodig, omdat eenparige ver-
werping van de ‘snoode plannen’ van Vos niet wilde zeggen dat daar eensge-
zindheid bestond over hoe het dan wel moest. Eenheid in het negatieve be-
tekende nog geen eenheid in het positieve.

2. ‘Keurcorps van “goede” Antirevolutionairen’

Op 29 augustus 1945, tijdens zijn eerste vergadering na de bevrijding, besloot
het Centraal Comité van de arp een speciale sociaal-economische commis-
sie in te stellen die onder leiding van J. Schouten (voorzitter) en R. Gosker
(secretaris) op korte termijn advies moest uitbrengen over de sociaal-econo-
mische paragrafen van het verkiezingsprogram en daarna over aanpassing van
het beginselprogram. Het moderamen had voorgesteld alleen Stapelkamp en
Smeenk als representanten van de werknemersgroep op te nemen. Maar na
protest vanuit de vergadering, dat de arbeiders in de circa vijftienkoppige
commissie ondervertegenwoordigd waren, was ook Ruppert gevraagd toe te
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treden. Die had daarin toegestemd, met de kanttekening dat hij niet kon ga-
randeren dat hij partijlid zou blijven. Veel hing af van het standpunt dat de
partij zou innemen met betrekking tot de door hem vurig gewenste samen-
smelting van de arp en de chu tot één christelijke volkspartij.43 Ruppert zou
in deze jaren, als het om de arp ging, een patent krijgen op dit soort geclau-
suleerde bereidverklaringen.
Schouten had aan Ruppert de voorkeur gegeven boven andere kandidaten

die in het Centraal Comité waren genoemd – onder hen de voorzitter van de
grafische bond J. Hofman en cnv-secretaris Fuykschot. Hij had Ruppert tij-
dens de oorlog vrij goed leren kennen en diens aandeel bij de opstelling en
verdediging van de ‘Richtlijnen’ was hem niet ontgaan. Schouten wilde dit
cnv-rapport als uitgangspunt nemen van de besprekingen van de paragrafen
over bedrijfsorganisatie. Dat was begrijpelijk, want de ‘Richtlijnen’ waren het
enige actuele protestantse document over deze materie en in 1943/1944 was
gebleken dat de meningen daarover uiteenliepen. Politiek was het van belang
dat er eenstemmigheid kwam. Rupperts opponent Dooyeweerd was boven-
dien ook aangezocht, evenals diens leerling mr. K. Groen, de latere directeur
(vanaf december 1946) van de Kuyperstichting.
Hoewel de commissie zich ookmoest buigen over brandende kwesties als

sociale zekerheid, volkshuisvesting, belastingen, lonen en prijzen, midden-
standsvraagstukken en nationalisatie, eisten medezeggenschap in de onder-
neming en vooral pbo verreweg de meeste aandacht op. Ten aanzien van me-
dezeggenschap in de particuliere onderneming bleek dat er sinds de
polemieken van de jaren twintig weinig was veranderd. VolgensDooyeweerd
was na 1926 het zwaartepunt van de belangstellingweliswaar verschoven naar
de bedrijfstak, maar was medezeggenschap in het technische en commercië-
le beheer van de onderneming voor het cnv nog steeds het sluitstuk van zijn
sociale actie. Stapelkamp ontkende dat niet. Hij legde uit dat de ‘Richtlijnen’
er alleen maar over zwegen, omdat het cnv ‘de gevoeligheden der onderne-
mers’ niet had willen prikkelen. Dit om te voorkomen dat alle aandacht zich
op dit secundair geachte thema zou gaan richten.44 Om dezelfde reden had
hij er ‘vrede’ mee dat, wat hij zelf noemde, ‘het groote woord “onderne-
mingsraad”’ uit het verkiezingsprogram werd gelaten. Maar de afwijzing op
grond van de gezags- en eigendomsargumenten van Dooyeweerd en diens
geestverwant ir. H. van Riessen accepteerde hij niet. Smeenk, die zich in de
jaren twintig stevig in de discussies over medezeggenschap had geweerd,
evenmin.
Over de organisatie-Woltersom liepen de meningen niet veel uiteen. Die

moest zo snel mogelijk worden opgedoekt. Alleen commissielid dr. F.L. van
Muiswinkel, adviseur van de Christelijke Middenstandsbond (cmb), zag
voordelen in het (voorlopig) laten voorbestaan. Natuurlijk waren allen het
erover eens dat ze hoe dan ook van al haar nationaal-socialistische elemen-
tenmoest worden ontdaan. Geen verschil van inzicht was er ook over de ver-
werping van stelselmatige socialisatie. De ondernemingsgewijze productie
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moest uitgangspunt blijven. De commissie accepteerde wel dat de overheid
in het kader van dewederopbouw een grote ordenende taak had; een blijvend
en stelselmatig door de overheid geleide economie wezen alle leden af.
Maar bij de bespreking van de ‘Richtlijnen’ tekenden zich twee kampen

af. Enerzijds de arbeidersgroep van Stapelkamp, Ruppert en Smeenk. Door-
dat Stapelkamp en Ruppert op vitale momenten afwezig waren, was Smeenk
eigenlijk de voornaamste advocaat van de cnv-ideeën. Hij kende de ‘Richt-
lijnen’ al uit de oorlogstijd en achtte ze representatief voor wat er voor 1940
aan denkbeelden was ontwikkeld. Smeenk kreeg wel herhaaldelijk steun van
de gezaghebbende oud-minister van Justitie en lid van de Hoge Raad mr. dr.
J. Donner, die het cnv al tijdens de oorlog bij de onderhandelingen met de
sociale partners over bedrijfsorganisatie en medezeggenschap ter zijde had
gestaan. Donner had duidelijk niet veel op met het gedachtegoed van de
dooyeweerdianen. Volgens de tegenpartij vond Smeenk bovendien bij
Schouten altijd een gewillig oor.45

Die tegenpartij bestond uit de aanhangers van de Wijsbegeerte der Wets-
idee Dooyeweerd, Groen en Van Riessen. De ondernemer en vpcw-bestuur-
der J.Wilschut en de thesaurier-generaal dr. J. Ridder kozen dikwijls hun zij-
de.46 Wilschut manifesteerde zich als een hartstochtelijk voorstander van de
vrije markteconomie. ‘Ik kies voor vrije ruilverkeer-maatschappij met vrije
concurrentie’, aldus Wilschut, die ook opmerkte: ‘Het gaat om de zelfstan-
digheid van den vrijen ondernemer. Datmoetenwe ronduit uitspreken.’47 Hij
hechtte aan strikte scheiding van het sociale en het economische.
Commissielid Diemer, van 1909 tot 1916 voorzitter van het cnv en sinds-

dien eenman van naam in de protestantse ondernemerswereld, nam eenmid-
denpositie in. Hij kon zich nog steeds goed vinden in veel van de sociaal-ethi-
sche idealen en argumenten van de christelijke vakbeweging.Maar in een nota
‘Voortzetting der historische lijn?’, die hij eind september inbracht, conclu-
deerde hij toch dat zijn vroegere collega’s met de ‘Richtlijnen’ een ‘geforceerd
beslag’ wilden leggen ‘op den zuiver economischen factor’. De historische lijn
was volgens hem nog altijd de uitbouw van de cao en het algemeen verbin-
dend verklaren van de cao en van ondernemersovereenkomsten.48 Hoewel hij
zeker geen dooyeweerdiaan was, verkondigde Diemer in praktisch opzicht
vrijwel hetzelfde als wat Dooyeweerd en Groen aanhoudend bepleitten.
Dooyeweerd maakte zich niet geliefd bij voorzitter Schouten, die zich

merkbaar ging storen aan zijn scherpslijperij en terminologische gehakketak.
‘Woordenspel’ en ‘In welke discussie vervagen we nu weer?’, verzuchtte
Schouten tijdens de derde bijeenkomst van de commissie.49 Een week eerder
constateerde hij al dat Dooyeweerd ‘de tegenstellingen verabsoluteert’. ‘Zijn
er dan geen overgangen, tusschenvormen, gradaties?’, wilde hij weten.50 Don-
ner sloot zich bij hem aanmet de opmerking dat Dooyeweerd ‘de historische
ontwikkeling der maatschappij verabsoluteert’.
Dooyeweerd reageerde als door een wesp gestoken. Dit historisch relati-

visme met beroep op overgangsvormen waren uitingen van onchristelijk
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‘evolutionisme’, oordeelde hij. Bij het cnv zag hij hetzelfde. Daar wilde men
concessies doen aan ideologische concepten van socialisten en katholieken en
daardoor ‘verzinken we in den nacht waarin alle katten grauw zijn’. Zelfs
Schouten betichtte hij ervan wel het nationaal-socialisme en het socialisme te
verwerpen, maar niet de overgangsfiguren van het katholicisme.De encycliek
Quadragesimo Anno stuurde volgens Dooyeweerd ook aan op geleide eco-
nomie. Er wasmaar één oplossing: de arpmoest voor zijn calvinistischewijs-
begeerte kiezen. ‘Zonder dien wijsgeerigen grondslag valt de Antirevolutio-
naire groep uiteen in Liberalen en half-Socialisten, of in Conservatieven en
Progressisten, en hoe bereiken we dan het compromis?’
Inhoudelijk leverden de debatten na de notawisselingen uit de oorlogsja-

ren tussenDooyeweerd enRuppert betrekkelijk weinig nieuwe gezichtspun-
ten op. Beide partijen stonden met de hakken in het zand. Ruppert en zijn
medestanders verwierpen de gedachte dat de calvinistische wijsbegeerte nor-
matief zou kunnen zijn voor de hele arp. De groep-Dooyeweerd weigerde
te accepteren dat de ideeën van het vakverbond maatgevend waren. Ze bleef
erop hameren dat het cnv in feite staatssocialistische en planeconomische
ideeën uitdroeg en zich had laten beïnvloeden door verkeerde rooms-katho-
lieke opvattingen. Het cnv ging er volgens hen van uit ‘dat er komen moet
een geleide economie. Het geheele systeem van vakorganisatie, bedrijfsorga-
nisatie, Nationaal Corporatieve Raad, en daarboven de regeering wijst in die
richting.’51 Tegenwerpingen van Schouten, die passages uit de ‘Richtlijnen’
aanhaalde, en opmerkingen van Ruppert dat pbo volgens het systeem van de
‘Richtlijnen’ inderdaad ook economische ordening zou brengen, maar een
van heel andere orde dan een centraal geleide planeconomie, overtuigden hen
in het geheel niet. Dooyeweerd hield staande dat er een ‘zekere plangedach-
te’ achter school, ‘welke het bedrijfsleven ziet als een totaliteit, die geordend
moet worden, hetzij door de Overheid, hetzij door den Nationaal Corpora-
tieven Raad’.
Op 7 februari 1946 kwam een concept-rapport ter tafel, dat Schouten zelf

had geschreven.52 Duidelijk verwoord waren de afwijzingen van socialisatie,
blijvend door staat geleide economie en van het intussen verschenen vooront-
werp-Vos. Het opbouwende deel daarentegen blonk uit door omzichtige
vaagheid. Bevorderd moest worden ‘eene bedrijfsorganisatie, welke vrucht is
van de samenwerking van vrije patroons- en arbeidersorganisaties’. Haar
hoofddoel was het mogelijk te maken dat ‘de levensverhoudingen op het ter-
rein van den arbeid beantwoorden aan de beginselen van recht en moraal’. De
overheid moest de wettelijke kaders scheppen, toezicht uitoefenen en de or-
ganisatie waar nodig belasten met de uitvoering van wettelijke maatregelen.
Over de verdere taken en bevoegdheden werd voorzichtig gesteld dat aan de
bedrijfsorganen ‘worde toevertrouwd de regelingen tot stand te brengen,
waaraan het arbeids- en bedrijfsleven behoefte heeft’. Voorwaarde bij toewij-
zing van taken en bevoegdheden zou de ‘rijpheid’ van de verhoudingen zijn.
Begrippen als ‘publiekrechtelijk’ en ‘verordenen’waren zorgvuldig vermeden.
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Schoutens toelichting erop verschafte hier en daar iets meer duidelijkheid.
Daarin werd onderstreept dat, naar het inzicht van de commissie, bedrijfsor-
ganisatie primair sociaal moest worden gezien. Verder dat de bedrijfsorganen
– bestaande uit een gelijk aantal werkgevers en werknemers – op dat terrein
‘gelijkwaardig’moesten zijn.Maar ten aanzien van de omstreden vraag of dat-
zelfde orgaan zich ook kon gaan wijden aan economische zaken, had Schou-
ten zich in ingewikkelde bochten gewrongen. Dat hing volgens zijn tekst af
van de vraag of een bedrijfstak een gemeenschap was. Het cnv betoogde van
wel; Dooyeweerd hield het op ‘maatschap’.Het antwoord van de concepttoe-
lichting luidde dat een bedrijfstak in elk geval ‘niet is eene gemeenschap als de
onderneming’, maar dat er toch ‘in menig opzicht zulk een samenhang tussen
de ondernemingen is gegroeid, dat er sprake mag zijn van eene gemeenschap
waarvoor economische regelingen noodig of wenschelijk zijn’. (curs. pw) Een
positief antwoord dus.Wel vervolgde de tekst dat er door de geringe ervaring
op economisch terrein en het gebrek aan kennis en geschoolde mensen bij de
werkgevers- en vooral de werknemersorganisaties nog nauwelijks sprake van
kon zijn. En ten slotte werd vastgesteld dat werknemers ‘in het orgaan voor
economische bedrijfsaangelegenheden’ – dewoordkeus lijkt toch te duiden op
een apart lichaam –wel een behoorlijke vertegenwoordigingmoesten krijgen,
maar dat pariteit vanwege de bijzondere verantwoordelijkheden en risico’s
van de ondernemers ‘niet juist zou zijn’.
Over het verloop van de commissievergadering van 7 februari is weinig be-

kend. Vast staat dat de antagonisten Dooyeweerd en Ruppert niet aanwezig
waren. Duidelijk is verder dat Groen en Van Riessen erin slaagden om de ge-
cursiveerde zinsnede, dat de bedrijfstak óók een gemeenschap was, te laten
schrappen, waardoor de redenering in feite werd ontkracht, terwijl de ver-
volgopmerking over nut en noodzaak van economische ‘regelingen’ overeind
bleef. Voor het overige werd Schoutens tekst vrijwel ongemoeid gelaten.
Aangenomen mag worden dat hij zelf weinig zin had in verdere substantiële
wijzigingen. Een maand eerder had hij in een rede in Den Haag de inhoud al
grotendeels onthuld, waardoor hij bewust of onbewust de speelruimte had
beperkt.53 Bovendienmoest de tekst zo snel mogelijk de deur uit naar de kies-
verenigingen.
Dat geen van beide kampen tevreden was met dit compromis laat zich ge-

makkelijk raden. Groen, Van Riessen en Dooyeweerd lieten na afloop aan
Schouten weten dat ze het oneens waren met de uitgangspunten en uitwer-
kingen, maar dat ze er met de verkiezingen in het vooruitzicht geen rucht-
baarheid aan wilden geven.54 Ze hielden vast aan het systeem van algemeen
verbindend verklaren. Groen liet bovendien aantekenen dat er wat hem be-
trof ook bij pbo op basis van functionele decentralisatie voor arbeiders geen
plaats in economische bedrijfsorganenwas.Hij verzekerde dat dit geen uiting
was van reactionair liberalisme, maar van de overtuiging ‘dat den arbeiders
een zoodanige vertegenwoordiging krachtens de scheppingsstructuur van het
economische niet toekomt’. Dooyeweerd was het op dit onderdeel niet met
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zijn oud-leerling eens. Hij schreef Groen dat hij weliswaar geen voorstander
was van economische pbo, maar als die er in de geest van bijvoorbeeld het
voorontwerp-Vos toch kwam, dan was er geen enkele reden vertegenwoor-
digers van de arbeiders te weren. Zewerden dan behartigers van het algemeen
belang.55

Ook Ruppert liet Gosker weten ongelukkig te zijn met het rapport en het
daarop gebaseerde program van actie. Het was hem allemaal veel te vaag en
te terughoudend. Maar hij erkende dat hij door zijn afwezigheid kansen had
laten liggen om er in het eindstadium nog invloed op uit te oefenen.56 Rup-
pert en Stapelkamp namen er voor de verkiezingen publiekelijk ook geen af-
stand van. Klaarblijkelijk wogen bij hen de partijbelangen eveneens zwaar.
D.W. Ormel, bestuurder van de bond van kantoor- en handelsbedienden

en een van de angry young men binnen het cnv, had minder scrupules. Or-
mel was lid van de arp, maar een warm pleitbezorger van een progressieve
christelijke volkspartij. Naar aanleiding van het pbo-rapport en het program
schreef hij in het kritische antirevolutionaire weekbladNu, dat van deze arp
weinig te verwachten viel voor medezeggenschap op sociaal en economisch
gebied. Hij meende dat er sprake was van een willen ‘prolongeeren van het
verleden’ en waarschuwde dat het vasthouden aan de ‘hooggeroemde gelei-
delijkheid’ voor partij en volk fatale gevolgen zou hebben.57

InDe Gids hekelde Ormel ook de ‘liberale geest’ die uit de ideeën van de
wdw’ers sprak en de invloed die zij meenden te kunnen opeisen.58 Aanleiding
was een aanval die Groen in het partijblad Nederlandsche Gedachten deed
op de pbo-wensen van het cnv.59 Hoewel dewdw’ers onderhand wel gewend
raakten aan dit verwijt, was Groen danig in zijn wiek geschoten. Hij protes-
teerde bij Ormel en Stapelkamp en verzocht om als lid van het cnv – hij was
aangesloten bij de bond vanOrmel – inDeGids de aanklacht te mogenweer-
leggen.60 Stapelkamp weigerde dit.61 Hij zat niet te wachten op Groens lasti-
ge verhandelingen over soevereiniteit in eigen kring. Wel speelde hij de brief
door aan Ormel, die Groen in een persoonlijke reactie liet weten dat hij mis-
schien geen liberaal was, maar dat zijn opvattingen dat zeer zeker wel waren.
Hij hield Groen voor dat hij goed moest beseffen dat de aanhangers van de
Wijsbegeerte der Wetsidee een kleine minderheid vormden in gereformeer-
de kring en daarbuiten helemaal geen volgelingen kenden. Hij moest daarom
het cnv en de arpDooyeweerd niet als ‘peetvader’ willen opdringen.62

Na de verkiezingen van 16mei 1946werd de discussie in protestantse kring
voortgezet. Dat gebeurde in eenminder krampachtige sfeer dan daarvoor.Het
cnv drong aan op spoed, omdat de protestanten nog steeds alleen de ‘Richt-
lijnen’ hadden en deze in het algemene publieke debat nauwelijks een rol
speelden. Het rooms-rode kabinet-Beel, dat in juli 1946 was aangetreden,
toonde evenmin veel belangstelling voor het cnv-rapport. Het koos als uit-
gangspunten van zijn beleid het voorontwerp-Vos en de ‘Proeve’ van het ka-
tholieke Centrum voor Staatkundige Vorming. Het cnv wilde dat de arp,
liefst samenmet hetConvent en de chu, tot een gemeenschappelijk standpunt
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kwam voordat de gevraagde gemengde staatscommissie haar werkzaamheden
zou beginnen.Het hoopte dat de protestanten zo iets van het initiatief, dat ooit
bij hen had gelegen, weer naar zich toe zouden trekken.
Bijkomend motief om haast te maken, was de groeiende wrevel over de

Woltersomse organisaties. In de Tweede Kamer viel Stapelkamp, sinds de
verkiezingen lid van de arp-fractie, heftig uit tegen het besluit van het kabi-
net-Beel om hun levensduur te verlengen en ze misschien zelfs te gebruiken
als aanknopingspunt voor de nieuwe pbo.63 Volgens Stapelkamp maakte hun
totalitaire, nationaal-socialistische origine ze volkomen ongeschikt als bouw-
stenen voor goede bedrijfsorganisatie. Voor de korte termijn betekende hun
voortbestaan dat de arbeidersbeweging, die er part noch deel aan had, ver-
stoken bleef van invloed in deze ondernemersbolwerken. Om vergelijkbare
reden dwongen de drie samenwerkende vakcentrales in februari 1948 verte-
genwoordiging af in de Economische Raad, die in afwachting van de almaar
uitblijvende pbo nieuw leven werd ingeblazen.64

De gedachtewisseling in arp-kring werd hervat tijdens een speciale soci-
aal-economische conferentie in het Haagse restaurant Den Hout, op 1 en 2
november 1946. Als inleiders traden op VanMuiswinkel over geleide econo-
mie en Ruppert over bedrijfsorganisatie. Voor de laatste taak was eerst cnv-
secretaris Fuykschot gevraagd. Fuykschot had na de bevrijding regelmatig
over het onderwerp gepubliceerd, onder meer in een op grote schaal ver-
spreid boekjeDát is bedrijfsorganisatie.65 Maar bijvoorbeeld ook voor de eer-
ste naoorlogse algemene vergadering van het Internationaal Christelijk Vak-
verbond had hij daarover een referaat gehouden.66 Omdat Fuykschot naar een
conferentie van de International Labour Organization in Montreal moest,
was nclb-voorzitter Ruppert aangezocht.
Ruppers lezing was een verdediging van de ‘Richtlijnen’, ingebed in een

kritische analyse van het voorontwerp-Vos en de ‘Proeve’.67 Hij begon met
te stellen dat niet de functionele decentralisatie van Vos of het subsidiariteits-
beginsel van de ‘Proeve’ het zuivere uitgangspunt van bedrijfsorganisatie kon
zijn, maar het principe van de soevereiniteit in eigen kring. Door Luther met
zijn leer van de drie nevengeschikte ‘Gottesstiften’ gezin, kerk en staat aan te
wijzen als de ‘Urheber’ van de gedachte en Kuyper als degene die op dit re-
formatorisch stramien had voortgeborduurd, verbreedde hij subtiel het
draagvlak en de interpretatieruimte van het principe. Als antirevolutionaire
lutheraan met christelijk-historische sympathieën viel hem dat uiteraard niet
moeilijk. Voor het multiconfessionele en officieel partijpolitiek neutrale cnv
vond hij het belangrijk.
Aan de hand van een reeks uitspraken van Groen van Prinsterer, De Sa-

vornin Lohman, Sikkel, Smeenk, Diemer, Amelink, Slotemaker de Bruïne,
Gerbrandy, Beekenkamp, Fuykschot tot enmet vpcw-secretaris mr. A.Hoe-
kema –NederlandscheGedachten sprak instemmend van ‘een keurkorps van
“goede” Antirevolutionairen’ – toonde hij vervolgens aan dat niet Dooye-
weerdmaar het cnv het traditionele protestantse standpunt verdedigde.68 Hij
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bestreed het verwijt dat deze de afgelopen maanden in zijn blad Nieuw Ne-
derland had gemaakt, dat het cnv zonder het te weten de gevangene was ge-
worden van de rechtsfilosofischeHistorische School, waardoor het nogmaar
één dilemma zag: universalisme dan wel individualisme. Volgens Dooye-
weerd waren de vakbondsmannen in de ban geraakt van onschriftuurlijke,
katholieke en ‘christelijk-historische’ theorieën. Uit afkeer van het individua-
lisme hadden ze gekozen voor het totalitaire universalisme en het bedrijf ge-
plaatst in het totaalverband van de staat als belichaming van de nationale
volksgemeenschap.69

Ruppert wees dit verontwaardigd van de hand. Dat anderen dat beoogden
met hun plannen voor bedrijfsorganisatie, betekende nog niet dat het cnv dat
deed. De bedoeling van het vakverbond was juist om de staat uit de soeve-
reine bedrijfsgemeenschap te weren. Eén blik op de ‘Richtlijnen’ kon dat
zijns inziens leren. Was Dooyeweerd niet zelf vervallen in de dwalingen van
de Historische School, wilde hij weten. Verabsoluteerde de professor niet si-
tuaties uit de bloeitijd van het economisch liberalisme en verhief hij deze niet
tot norm? Het leven stond niet stil, aldus Ruppert, die ook niet terugschrok
voor stevige taal en waarschuwde voor ‘ras-echte contra-revolutionairen’ die
de klok wilden terugzetten.
Allerlei concrete kwesties die Dooyeweerd inNieuwNederland aansneed

en die naar later zou blijken medebepalend waren voor het fiasco van de pu-
bliekrechtelijke bedrijfsorganisatie, liet Ruppert buiten beschouwing. Bij-
voorbeeld de uitvoerige uiteenzetting dat men met pbo het bedrijfsleven in
een nationaal keurslijf wilde persen, terwijl bedrijfstakken naar hun innerlij-
ke aard niet bij de landsgrenzen ophielden en daarom niet straffeloos in een
dwingend staatsverband geplaatst konden worden. Dooyeweerd wees in dat
verband ook op internationaal opererende bedrijven als Philips en Shell,
waarvoor het niet uitmaakte waar ze hun hoofdzetel hadden.
Welwillendwas Ruppert over de ‘Proeve’. Protestantenmochten enmoes-

ten van hem kritiek leveren op evident verkeerde aspecten ervan, zoals de
daarin voorgestelde indirecte vertegenwoordiging van de overheid doormid-
del van waarnemers in de bedrijfsorganen, of de suggesties voor het voorzit-
terschap (de ‘burgemeestersfiguur’). Dat het subsidiariteitsbeginsel en de soe-
vereiniteit in eigen kring in één adem werden genoemd, vond hij ook te
simpel. Maar het katholieke rapport bevatte zijns inziens veel goede kanten,
zoals de accentuering van de eigenheid van de horizontale bedrijfsgemeen-
schap, de afwijzing van de almachtige commissarisfiguur, en de tripartite so-
ciaal-economische raad met adviserende, regelgevende en adviserende be-
voegdheden. ProtestantsNederlandmoest deze voorstellen niet op voorhand
veroordelen, louter omdat ze van katholieke zijde kwamen. Het moest vol-
gens hemmogelijk zijnmet de katholieken zaken te doen.Het waren belang-
rijke woorden, omdat Ruppert hier aangaf dat hijzelf aan compromissen met
de katholieken wilde meewerken.
Uit het verslag in Nederlandsche Gedachten valt op te maken dat over
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Rupperts woorden ‘warm gedisputeerd’ werd, speciaal over economische
medezeggenschap en de aard en toelaatbaarheid van verordenende bevoegd-
heid, maar dat de conferentie toch ‘in groote lijnen’ met zijn betoog konmee-
gaan. Het blad bevestigde dat de cnv-spreker inderdaad aansluiting had ge-
vonden bij de antirevolutionaire traditie en dat er mogelijkheden voor een
vergelijk aanwezig waren. De partij heette rijp voor de formulering van een
eensluidende visie. Op voorstel van Schouten was daarom besloten de soci-
aal-economische commissie op te dragen op korte termijn met een afgewo-
gen standpunt te komen.
Toch duurde het wonderlijk genoeg nog tot eind februari 1947 voordat de

commissie opnieuw bijeenwerd geroepen, ruim eenmaand nadat de regering
de zo belangrijke gemengde commissie-Van der Ven had geïnstalleerd. En de
feitelijke werkzaamheden begonnen nog weer een maand later en wilden
daarna ook niet erg vlotten. Pas eind november verscheen haar rapport in
druk. De preoccupatie met de Indische kwestie was een van de verklaringen
die daar naderhand voor werd gegeven.70

Deze traagheid, en de onmogelijkheid om binnen afzienbare tijd een door
het cnv dringend gewenst, koersbepalend derde christelijk-sociaal congres te
organiseren, waren voor het verbondsbestuur redenen om te proberen langs
de weg van het Convent van Christelijk-Sociale Organisaties tot een breed
gedragen protestants standpunt te komen. Dat moest de protestants-christe-
lijke positie in de commissie-Van der Ven versterken en richting geven aan
de discussie in de arp en eventueel ook de chu.

3. ‘Birkhovense Thesen’

Het Convent was na de bevrijding traag op gang gekomen. De opbouw van
de afzonderlijke organisaties eiste alle aandacht op. Daarnaast lag de priori-
teit bij het naoorlogsewerkgevers- enwerknemersoverleg bij de Stichting van
de Arbeid en de Stichting voor de Landbouw. De ondernemers hadden naast
het gereguleerde overleg van de werkgeverscentrales bovendien hun ‘gezui-
verde’ Woltersomse organisaties, waarin de protestantse ondernemers on-
danks principiële bezwaren gewoon actief waren. De vakcentrales op hun
beurt coördineerden hun beleid in de Raad vanVakcentralen. Verschillen van
inzicht over kwesties als sociale verzekering, de benadering van de Door-
braak en de wenselijkheid en opzet van een derde christelijk-sociaal congres
vertroebelden bovendien de sfeer tussen de protestantse sociale partners.
Splijtzwamwas de vraag of een controversiële ‘doorbreker’ enmaatschappij-
hervormer als mr. dr. A.A. van Rhijn, de hervormde secretaris-generaal van
het ministerie van Sociale Zaken, aan zo’n congres mocht deelnemen.
Pas op 15 januari 1946 vergaderde het Convent voor het eerst, onder lei-

ding van het nieuw gekozen bestuur van Stapelkamp (voorzitter) en vpcw-
secretaris mr. J. Kramer (secretaris). Aanleiding tot het bijeenroepen was het
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voorontwerp-Vos. Maar hoewel de deelnemers unaniemwaren in hun afwij-
zing van Vos’ plannen, resulteerde het overleg niet in een gemeenschappelij-
ke verklaring. Knelpunt was de vraag: wat wel? Daarover liepen de menin-
gen te zeer uiteen. De ‘Richtlijnen’ van het cnv wilden de werkgevers niet
zonder meer onderschrijven. Meer dan de afspraak, dat ieder in eigen kring
de studie zou voortzetten en men elkaar daarvan op de hoogte zou houden,
zat er niet in.71

In het vpcw vonden de opvattingen vanDooyeweerdmeer weerklank dan
die van bijvoorbeeld de hervormingsgezinde mr. Borst en groeide het verzet
tegen het streven van het cnv. Niet voor niets vroeg vpcw-secretaris Hoeke-
ma inmaart 1946 of zijn verbond publicaties vanDooyeweerd over het voor-
ontwerp-Vos en de ‘Richtlijnen’ mocht bundelen en heruitgeven.72 Hoeke-
ma sympathiseerdemet deWijsbegeerte derWetsidee. Dat gold niet voor zijn
voorzitter A. Borst Pzn. Voor het praktische beleid van het vpcwmaakte het
niet zo veel verschil. Borst was directeur van een groot Rotterdams bakkers-
bedrijf en een sociaal ondernemer.Hij was om sociaal-ethische redenen voor-
stander van samenwerking vanwerkgevers enwerknemers op sociaal terrein,
zolang die vrijwillig bleef. Van opgelegde publiekrechtelijke bedrijfsorgani-
satie moest hij weinig weten en van actieve bemoeienis van de overheid met
het bedrijfsleven nog veel minder.73

In het urgentieprogram dat de protestantse werkgevers in november 1946
publiceerden, klonken deze invloeden door. In dit program, waaraan ver-
bondsvoorzitter Borst samen met onder meer Wilschut de laatste hand had
gelegd, werd niet alleen bedrijfsorganisatie à la Vos veroordeeld, maar in het
algemeen ‘het opdragen van zoodanig groote bevoegdheden aan een z.g. vrije
bedrijfsorganisatie, dat [die] in wezen een “staat in den staat” gaat vormen’.
Het vpcwwilde vasthouden aan het vooroorlogse algemeen verbindend ver-
klaren van in vrij overleg tot stand gekomen afspraken.74

Dezelfde geluiden klonken door in een artikel van mr. B. Colenbrander in
Economisch-Statistische Berichten van 24 december 1946.75 Colenbrander was
een belangrijk juridisch adviseur van het vpcw-bestuur. Hij beweerde dat het
cnv ‘met publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie den Staat binnenhaalt, waar
men hem zegt en bedoelt te weren. Met recht: “het paard van Troje”’. Fuyk-
schot en zijn vriendenmoesten het daarom niet zoeken in deze ‘denatureren-
de’ oplossingen, maar in vrijwillige, privaatrechtelijke samenwerking. ‘Juist
die vrijwilligheid biedt een gezonde basis voor verdere natuurlijke en gezon-
de ontwikkeling. Geen pressie, in welke vorm dan ook van hoogerhand’, al-
dus Colenbrander.
In dit spanningsveld wilde het cnv toch proberen met de partners van het

Convent tot overeenstemming te komen.Dat gebeurde op 14 en 15 april 1947
tijdens een conferentie op ‘Birkhoven’, het vakantie- en vergadercentrum van
de cbtb bij Amersfoort.76 De voorzitter en sprekers waren aangezocht en
geïnstrueerd door Fuykschot. Voor het voorzitterschap had hij aangetrok-
ken Chr. van den Heuvel, de voorzitter van de cbtb en lid van de Tweede
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Kamerfractie van de arp. Van den Heuvel was een pragmaticus en een be-
hendig leider van vergaderingen. Hoewel er binnen de cbtb een groeiende
oppositie bestond tegen publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, was hij zelf
niet tegen pbo als instrument om meer orde in het bedrijfsleven te brengen
en de overheid op afstand te houden. In het ideologisch dispuut tussen de
voor- en tegenstanders in en rond het Convent had hij geen partij gekozen.
Van denHeuvel benadrukte in zijn openingsrede dat het zuivere geluid te-

gen het ‘dodelijk gevaar’ van de oprukkende socialistische staat niet werd ge-
hoord omdat de georganiseerde orthodox protestantse minderheid politiek
buiten spel stond en zij het onderling ook nog eens oneens was. Van de ka-
tholiekenmet hun, wat hij noemde, ‘oeverloos opportunisme’ verwachtte hij
in dat opzicht niet veel. Van denHeuvel drukte de deelnemers op het hart de
verschillen niet op de spits te drijven en elkaar vooral niet uit te maken voor
socialist of liberaal, progressief of conservatief.
De vijf inleiders en de toehoorders namen deze oproep ter harte. Nog het

meest controversieel was mr. J. van Andel, sinds jaar en dag chef de bureau
van de cmb en tijdens en na de oorlog intensief betrokken bij de organisatie-
Woltersom.Hij had geen principiële bezwaren tegen pbo, maar stondwel af-
wijzend tegenover invoering in zijn eigen sectoren, omdat er naar zijn zeg-
gen eenvoudigweg geen behoefte aanwas. Dat er veel geregeldmoest worden
stond voor hem vast, maar Van Andel vond doelmatigheid in het bedrijfsle-
ven belangrijker dan gezochte bijbelse antwoorden bij vooringenomen stand-
punten.
Afgezien van Van Andels eigen mensen, kon zijn gehoor dit relaas maar

weinig waarderen. Het minst de arbeidersvleugel, die hem desgevraagd ook
hoorde uitleggen dat hij niet zat te wachten op werknemers in de organisatie-
Woltersom. Als de tijd er rijp voor was, konden door de overheid erkende
privaatrechtelijke samenwerkingsverbanden van de vrije ondernemersorga-
nisaties het economische werk van de Woltersomse organisaties overnemen,
maar ook dan moest vermenging met sociale elementen vermeden worden.
De betoogtrant van de andere sprekers was vertrouwder en verzoenender.

Alle vier waren voorstander van publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie met
sociale en economische medezeggenschap voor vakbondsvertegenwoordi-
gers. Fuykschot zelf bestreed als inleider de Schriftuurlijke en juridisch-eco-
nomische bezwaren tegen toekenning van economischemedezeggenschap en
economische pbo in het algemeen. Maar hij wees erop dat het cnv talrijke
economische en technische aangelegenheden aan de ondernemers wilde over-
laten, al was het alleen maar om praktische redenen. Hij legde nog eens uit
dat de door zijn vakverbond aangehangen gemeenschapsgedachte weliswaar
gelijkwaardigheid impliceerde – de basis voor paritaire besluitvorming –maar
ook inhield dat ondernemer en arbeider hun eigen plaats en taak behielden.
De cnv-secretaris verzekerde dat van een op de stoel van de ondernemer wil-
len gaan zitten daarom absoluut geen sprake was, noch in de onderneming
noch in de bedrijfstak. Bovendien bepleitte hij geleidelijkheid en maatwerk
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per sector, op voorwaarde dat de wettelijke grondslagen voor publiekrech-
telijke bedrijfsorganisatie maar stevig waren gelegd.
Referent mr. W. Rip kon zich daarin vinden. Rip was algemeen secretaris

van de cbtb en nauw betrokken bij de bedrijfsorganisatie in de land- en tuin-
bouw. Hij was lid van de Eerste Kamer voor de arp. Rip had wel enig begrip
voor de kanttekeningen die Dooyeweerd bij de cnv-opvattingen plaatste. In
een kort tevoren verschenen boekje bepleitte hij om kritisch te kijken naar
de gemeenschapsideeën van het cnv en veel meer rekening te houden met de
onmiskenbare verschillen in belangen en posities van werkgever en werkne-
mer.77 In dat licht moesten volgens hem de programverschillen tussen vpcw
en cnv worden bezien. Daarmee wilde hij niet zeggen dat hij de verschillen
automatisch accepteerde. Het moest hem van het hart dat het recente urgen-
tieprogram van het vpcw nog niet volledig was gezuiverd van de ‘liberale
zuurdesem’.
Verder beaamde Rip in zijn boekje dat soevereiniteit in eigen kring en ver-

ordenende bevoegdheid met elkaar op gespannen voet stonden. Maar net als
Van den Heuvel wilde hij daar niet al te ingewikkeld over doen. Als de om-
standigheden erom vroegen en de tijd er rijp voor was, konden bedrijfsorga-
nen verordenende bevoegdheid krijgen. Om misverstanden te vermijden,
wilde hij dat dan niet koppelen aan het beginsel van de soevereiniteit in eigen
kring, maar aan het principe van de doelmatigheid.78

Belangrijk was de bijdrage van bruggenbouwer mr. Borst. Hij betreurde
het dat ‘er een stroming in onze gelederen gekomen is, welke de lijn der so-
ciale politiek onzer vaderen niet wil doortrekken naar de publiekrechtelijke
bedrijfsorganisatie’. Zoeken van het haalbare vond hij duidelijk zinvoller dan
het vruchteloos berijden van principiële stokpaarden. Borst verklaarde dat hij
daarom bewust had gezocht naar het gemeenschappelijke in plaats van het
verdelende. Kern van zijn betoog was dat de bedrijfsorganisatie kleinschalig,
gevarieerd, horizontaal, niet-hiërarchisch en democratisch moest zijn en pri-
mair het ‘redelijk’ bedrijfsbelang moest dienen. Bij besluitvorming achtte hij
instemming van ‘een overwegende meerderheid’ belangrijk, of het nu ging
om verbindend verklaren of om door de overheid te sanctioneren en te be-
waken sociale en economische bedrijfsverordeningen. Hij zag tussen beide
slechts een gradueel of temporeel verschil, zeker als een element van preven-
tief toezicht door de overheid werd ingevoerd. Wel verwachtte hij meer heil
voor de bedrijfsgemeenschap van systematisch verordenen dan van inciden-
teel verbindend verklaren.
De besprekingen op Birkhoven verliepen in een dusdanig harmonieuze

sfeer – Van den Heuvel sprak aan het slot van een ‘broederlijke geest’ en ook
anderen prezen na afloop de goede stemming79 – dat het mogelijk bleek om
op basis van de uiteenzettingen van Fuykschot, Borst en Rip eenstemmig een
aantal conclusies te aanvaarden, in de wandeling wel de ‘Birkhovense The-
sen’ genoemd. Zelfs Groen, die samen met Hoekema en Colenbrander danig
de dooyeweerdiaanse trom had geroerd, verklaarde dat hij weliswaar vast-
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hield aan het zuivere onderscheid tussen algemeen verbindend verklaren en
verordenen, maar dat hij realist genoeg was om de compromissen te accep-
teren.
Ten eerste werd geconcludeerd dat bedrijfsorganisatie als ‘resultaat van de

samenwerking van patroons en arbeiders’ noodzakelijk was en bevorderd
diende te worden. Ten tweede dat zuivere bedrijfsorganisatie zich beperkte
tot het horizontale vlak. Op het verticale vlak moest de overheid zelf optre-
den. Om de eigenheid van horizontale bedrijfsorganisatie goed te benadruk-
ken, werd uitgesproken dat de overheid zich ‘buiten de bestuurszaken’ dien-
de te houden. Voorts dat daar weliswaar in de regel aan uitvoering van
overheidsopdrachten diende te wordenmeegewerkt, maar dat dit ook gewei-
gerd moest kunnen worden. Ten derde kwam men overeen dat de horizon-
tale bedrijfsorganen de bevoegdheidmoesten krijgen om, naast adviseren van
de overheid, ‘de voor het bedrijf noodzakelijke regelingen te treffen en uit te
voeren’. Wat daaronder verstaan moest worden, viel in een aparte, wat cryp-
tisch geformuleerde conclusie te lezen: ‘Teneinde de bedrijfsorganisatie in
staat te stellen de voor de bedrijfstak noodzakelijke regelingen uit te voeren,
zal zij voor sommige dezer regelingen verordenende bevoegdheid nodig heb-
ben.’ Ten slotte concludeerde men dat voor sociale aangelegenheden pariteit
geboden was, maar dat deze voor ‘zuiver economische zaken (…) niet steeds
vereist’ was.
In de eerste dagen na Birkhoven heerste er optimisme over de herleving van

het Convent.DeGids: ‘Stellig zal blijken, dat meerdere dergelijke bijeenkom-
sten bevorderlijk zullen zijn aan het gemeenschappelijke optreden van allen,
die de Heilige Schrift tot uitgangspunt nemen tegen degenen, die zich laten
leiden door onjuiste, anti-Schriftuurlijke beginselen. Het is ook dringend no-
dig, dat ons Christenvolk, zowel werkgevers, middenstanders als arbeiders,
naar buiten zich openbaart als van éénzelfde geest en gevoelen. Birkhoven
heeft daaraan een flinke stoot gegeven!’80 En volgens de niet minder geestdrif-
tigeDe Werkgever was een goede basis gelegd voor een derde christelijk-so-
ciaal congres.81 Over de conclusies schreef De Gids: ‘Wij verheugen ons zeer
over dit resultaat. Vooreerst, dat algemeen de noodzaak van publiekrechtelij-
ke bedrijfsorganisatie is aanvaard. Vervolgens, dat in de conclusies voldoen-
de ruimte is gelaten om in de toekomst te komen tot verdere precisering van
de uitwerking der bedrijfsorganisatie. En eindelijk – om meer niet te noemen
– dat economischemedezeggenschap aller instemming vond.’82
Winst voor het cnv was dat nu inderdaad met zoveel woorden verorde-

nende bevoegdheid was erkend. Maar van een analyse of toelichting van wat
er precies onder moest worden verstaan, onthield De Gids zich. Zo niet De
Werkgever, waarvan Hoekema redacteur was.83 Ten aanzien van de uitspra-
ken over verordenende bevoegdheid werd in de werkgeversperiodiek om-
standig uitgelegd dat ook bij horizontale bedrijfsorganisatie verordenen geen
uitvloeisel kon zijn van soevereiniteit in eigen kring maar alleen van functi-
onele decentralisatie. Het bleef dus een overheidsbevoegdheid. Alleen daar-
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door hadden de eigenlijke tegenstanders van pbo deze uitspraken volgens het
blad aanvaard en alleen zo mocht de cryptische toevoeging worden geïnter-
preteerd: verordenen in de betekenis van uitvoeren van bepaalde overheids-
regelingen. Dit was niet de interpretatie die het cnv eraan gaf.
Aan deze conclusie verbond De Werkgever verder met grote stelligheid

nog twee beperkende elementen, die mr. Borst had aangereikt en Groen tij-
dens de slotzitting als amendementen had ingediend, maar die uiteindelijk
niet door Van den Heuvel in stemming waren gebracht. Ten eerste dat de
overheid preventief zulke verordeningenmoest sanctioneren. Ten tweede dat
daarbij vast moest staan dat de overgrote meerderheid der bedrijfsgenoten de
verordening steunde. Het verschil met algemeen verbindend verklaren viel
daardoor vrijwel weg, verzekerde het blad. Voorts steldeDeWerkgever zijn
lezers gerust dat van een parallel met gemeenten en waterschappen – de ‘zo
gevreesde versmelting van Staat en maatschappij’ – geen sprake was, omdat
uitvoeren immers geweigerd kon worden. Om nog eens extra te onderstre-
pen dat het christelijke werkgeversverbond er ondanks al deze restricties in
het geheel niet op zat te wachten, werd ten slotte met instemming Groen ge-
citeerd. Op opmerkingen uit de zaal dat verordenen de ‘kroon’ op vrije be-
drijfsorganisatie was, had deze op Birkhoven schamper gereageerd dat ‘door-
nenkroon’ een beter woord was.
Bij de conclusie over medezeggenschap in economische zaken was in het

midden gelaten wat de aard (meeweten, meepraten, meebeslissen) en reik-
wijdte daarvan precies was. Dat bood de vpcw-leiding, toen uit de achterban
bezorgde vragen kwamen, de ruimte om in haar orgaan te verklaren dat ze-
ker geen ‘economisch meebeslissingsrecht’ was toegezegd en dat men erop
vertrouwde dat ‘bij onze vrienden uit de Christelijke Arbeidersbeweging ge-
voel van nuchterheid enwerkelijkheidszin op dit punt niet ontbreken’.84 Maar
uit de ‘Richtlijnen’ en Fuykschots boekje Dát is bedrijfsorganisatie was be-
kend dat het cnv wel degelijk op mesoniveau meebeslissingsrecht opeiste
voor algemene economische vraagstukken, en in elk geval bij onderwerpen
die direct van invloed waren op de positie van de werknemers. De mogelijk-
heid van dispariteit was op Birkhoven evenmin concreet ingevuld. Het cnv
was vermoedelijk akkoord gegaan, omdat de ‘Richtlijnen’ ruimte lieten voor
disparitaire secties onder paritaire bedrijfsraden, waar alle eindverantwoor-
delijkheid berustte, dus ook voor de economische sectie. In werkgeverskring
daarentegen gingen de gedachten uit naar gescheiden kamers, met ongelijk-
heid in aantallen of stemverhoudingen in de economische.
De christelijke werkgevers gebruikten de vaagheid van de Birkhovense

Thesen om ook de andere conclusies naar zich toe te halen. Zo legde De
Werkgever de uitspraak over bedrijfsorganisatie als resultaat van samenwer-
king van werkgevers en werknemers uit als een consequente keuze voor al-
leen ‘van onderen op’ van vrije organisaties en voor erkennen in plaats van
instellen.
Het compromiskarakter van de Birkhovense Thesen school bovendien in
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wat juist niet in de conclusies te lezen viel. Dat was het duidelijkst het geval
bij het ontbreken van uitspraken over een sociaal-economische raad (ser).
Fuykschot had daarop in zijn briefings wel aangedrongen, maar tijdens de
conferentie bleek men het te oneens over taak, bevoegdheden, samenstelling
en plaats in het geheel van de pbo om daarover überhaupt uitspraken te kun-
nen doen. Het cnv wilde een tripartite orgaan (met Kroonleden) met ruime
taken en bevoegdheden: leiding geven aan en toezicht houden op het gehele
bedrijfsleven; adviseren van regering en parlement over wetgeving, inclusief
het opstellen van voorontwerpen; verordenen in de zin van uitvoeren van
wetten. Dat was allemaal in de ‘Richtlijnen’ neergelegd en van grote contro-
verses was tot dusverre geen sprake geweest, hoewel Dooyeweerd er in de
arp-commissie met zijn kritiek op de planeconomische bedoelingen van het
cnvwel wat van had gezegd. Bij het vpcw groeiden evenwel de weerstanden
tegen een toporgaan, waarin ook vertegenwoordigers van overheid of con-
sumenten zitting zouden nemen en dat met verordenende bevoegdheden in-
breuk konmaken op de soevereiniteit in eigen kring van de bedrijfstak. In de
commissie-Van der Ven zou vpcw-voorzitter Borst zich dezer dagen ont-
poppen als de felste bestrijder van een dergelijke ser.
Het is opmerkelijk dat het cnv deze eenzijdige interpretaties van de werk-

geversjuristen en identieke geluiden van Groen inNederlandsche Gedachten
onbeantwoord liet. De enige plausibele verklaring is dat men, terwijl de on-
derhandelingen in de commissie-Van der Ven gaande waren, de verschillen
niet te breed wilde uitmeten. De indruk kon zo wel ontstaan dat dit de eni-
ge lezingen waren. Dat zou zich wreken toen de sociaal-economische com-
missie van de arp de conclusies van Birkhoven als uitgangspunt koos voor
het rapport dat ze eind 1947 uitbracht. Pas toen kwam het cnv ertegen in het
geweer.
In de beslotenheid van de commissie-Van der Ven was toen al gebleken

dat Birkhoven niet meer dan een schijneenheid had gebracht en dat de bete-
kenis van de conferentie was overschat. In deze commissie moesten het cnv
en het vpcwwel kleur bekennen over een ser en moesten ze in de onderhan-
delingen met derden keuzes maken in kwesties als de deelname van waarne-
mers van de overheid in bedrijfsorganen. De Conventspartners kwamen
daardoor steeds onverzoenlijker tegenover elkaar te staan.

4. Team zonder teamgeest

Op 24 januari 1947 installeerde dr. G.W.M.Huysmans, de minister van Eco-
nomische Zaken (de nieuwe naam van het departement van Handel en Nij-
verheid) van het rooms-rode kabinet-Beel, de gemengde staatscommissie die
zich moest gaan buigen over het pbo-vraagstuk. Vanuit de Stichting van de
Arbeidwas na de brief van 4maart 1946 herhaaldelijk op zo’n commissie aan-
gedrongen. Naar haar voorzitter, de Tilburgse hoogleraar dr. F.J.H.M. van
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der Ven, is ze bekend geworden als de commissie-Van der Ven.Die naam ver-
dient ze eigenlijk alleen in formele zin, want Van der Venwas een zwak voor-
zitter, van wie weinig leiding uitging en die voortdurend moest worden aan-
gespoord en bijgestuurd.85 Tot secretaris van de commissie werd benoemd
prof. mr. B.C. Slotemaker, de gedelegeerde van de Stichting van de Arbeid
en een routinier uit de neutraal-liberale werkgeverswereld.
Namens het cnv namen Ruppert en Fuykschot zitting in de commissie.

Stapelkamp koos voor de commissie-Van Rhijn, die zich tegelijkertijd ging
bezighoudenmet de ondernemingsraden.86 Het vpcw vaardigde zijn voorzit-
ter Borst af. De leden van de commissie mochten zich laten bijstaan door
technisch adviseurs. Het cnv, dat pas na het aantreden van Ruppert als voor-
zitter werk ging maken van de professionalisering van het advies- en com-
missiewerk, maakte van deze mogelijkheid geen gebruik. Borst daarentegen
liet zich bijstaan en vaak ook vervangen door demr. Colenbrander. Een veel-
zeggende keuze, want Colenbranderwas een verklaard tegenstander van pbo.
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W.F. de Gaay Fortman,
in 1947 aangetrokken als
rector van de cnv-
kaderschool, die be-
stuurders moest voor-
bereiden op hun pbo-
werk.



Behalve dit viertal namen nog twee antirevolutionairen aan het overleg
deel: de hoofdambtenaren mr. J. van Aartsen (Landbouw, Visserij en Voed-
selvoorziening) en mr. W.F. de Gaay Fortman (Sociale Zaken). Beiden zou-
den tussentijds van werkkring veranderen, maar hun werk afmaken. Van
Aartsen trad op 1 januari 1948 in dienst bij het vpcw als opvolger van Hoe-
kema. De Gaay Fortman aanvaardde enkele dagen na de installatie van de
commissie een – vanwege zijn ruimdenkendheid tamelijk omstreden – benoe-
ming tot hoogleraar aan de Vrije Universiteit.87

Tussen het cnv en De Gaay Fortman groeiden vanaf 1947 nauwe banden.
De Gaay Fortman liet zich in de zomer van 1947 graag door de nieuw geko-
zen voorzitter Ruppert overhalen rector van de nieuwe kaderschool van het
cnv te worden en beide mannen raakten weldra hecht bevriend.88 Maar hoe-
wel hij veel vrijheid genoot, bleef DeGaay Fortman in de commissie-Van der
Ven in de eerste plaats vertegenwoordiger van minister Drees en van staats-
secretaris Van Rhijn en was hij beslist geen spreekbuis van het cnv. In het
boekje De arbeider in de nieuwe samenleving dat hij halverwege de werk-
zaamheden van de commissie-Van der Ven in juli 1947 publiceerde, leverde
hij zelfs kritiek op het christelijk vakverbond. Dat maakte naar zijn smaak te
sterk onderscheid tussen staat en maatschappij. Ook voor het sectoregoïsme
dat zich na 1945 in ‘Rupperts’ Stichting voor de Landbouw had gemanifes-
teerd, had hij geen goed woord over. De Gaay Fortman had daarom een
voorkeur voor de neutrale waarnemers met serieuze taken en bevoegdheden
en voor andere praktische oplossingen die in de ‘Proeve’ van het Centrum
voor Staatkundige Vorming waren aangedragen.89

Opdracht van de commissie-Van der Ven was een voorontwerp van een
raamwet te maken op basis van drie documenten: het voorontwerp-Vos, de
‘Proeve’ en een vertrouwelijke nota vanHuysmans zelf.90 Over deze richting-
gevende notawas overeenstemming bereikt in deministerraad.Hij heldewel-
iswaar over naar katholieke zijde, vooral op het punt van indirecte in plaats
van directe overheidsinvloed enmet het voorop stellen van de autonomie van
de bedrijfsgemeenschap, maar bevatte met ruime aandacht voor het belang
van functionele verticale verbanden ook socialistische accenten.91 Verder
moest het blijkens de doelomschrijving in Huysmans nota bij pbo gaan om
het dienen van het ‘redelijke gemeenschappelijke bedrijfsbelang (…), dat on-
dergeordend dient te worden aan het algemeen welzijn’. Of dit in horizon-
tale of verticale ‘schappen’ of combinaties daarvan gebeurde, werd be-
schouwd als een doelmatigheidskwestie.
Voor de terreinenwaarop verordenende bevoegdheden toegekend konden

worden, wildeHuysmans een limitatieve opsomming.Het verlenen van deze
bevoegdheden zou geleidelijk en gedifferentieerd gebeuren enwaar nodig te-
ruggedraaid kunnen worden als hogere belangen of bijzondere conjuncture-
le omstandigheden dat vereisten. Voor de bewaking van het algemeen belang
dacht hij primair aan waarnemers en alleen als het nodig was aan meer direc-
te overheidsinvloed. In verticale schappen moesten in elk geval door de
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Kroon benoemde voorzitters komen met bevoegdheden als die van de bur-
gemeester of de commissaris van de koningin. Veel nadruk legde Huysmans
op vroegtijdige instelling van een overkoepelend toporgaan met adviseren-
de, toezichthoudende en verordenende taken en bevoegdheden.
Het cnv was erg teleurgesteld dat zijn ‘Richtlijnen’ niet dezelfde status

hadden gekregen als het voorontwerp-Vos en de ‘Proeve’. In het jaarverslag
over 1946 trachtte het dat enigszins te versluieren met de opmerking dat met
alle drie de documenten rekening zou worden gehouden.92 Tijdens een spe-
ciaal aangevraagd onderhoud met de minister had Huysmans echter alleen
gezegd dat hij waardering had voor het ‘project’ van het cnv en dat hij het
niet zou negeren, maar dat er geen speciale status voor was weggelegd.93 De
conclusies van Birkhoven, die het Convent in april 1947 aan de minister en
de commissie-Van der Ven toezond, waren eenzelfde lot beschoren. Het te-
kent de positie van de protestantse werknemers enwerkgevers in de commis-
sie. In politieke analyses die de ambtenaren voor hun chefs maakten, werd
aan hun standpunten ook duidelijk minder waarde gehecht dan aan die van
de kab, het nvv, de twee neutrale ondernemersorganisaties vnw en cswv
(Centraal Sociaal Werkgeversverbond) en de Woltersomse hoofdgroepen.
Het was de bedoeling dat de commissie binnen enkele maanden zou rap-

porteren. Stapelkamp had daar in het bestuur van de Stichting op aangedron-
gen, om te voorkomen dat ‘de zaak ons ontglipt’.94 Het bleek al snel een illu-
sie. Het duurde meer dan een jaar voordat het werk kon worden afgerond.
Hoofdoorzaak waren oplopende meningsverschillen. Naarmate de tijd ver-
streek, de politiek-maatschappelijke verhoudingen normaliseerden en het op
constructieve oplossingen en concretiseringen aankwam, verminderde de be-
reidheid tot compromissen. Ambtenaren deden hun superieuren regelmatig
verslag van ‘ernstige impasse’ en ‘onoverbrugbaremeningsverschillen’95, ‘hef-
tige discussie’96, ‘geprikkelde sfeer’97 en zelfs ‘zware veldslag’98. Meer dan eens
dreigde deze en gene met opstappen om blokkades op te werpen of om juist
weer schot in de onderhandelingen te brengen. Dat daarvan weinig uitlekte,
kwam door de stilzwijgende afspraak de broedende kip niet te storen met
openbare raadpleging van achterbannen en wapengekletter. Het cnv hield
zich daaraan. Wel plaatste het zijn jaarlijkse wintercampagne van 1947/1948
in het teken van het motto ‘Naar vernieuwing der samenleving’.
In de eerste fase was het echter vooral een gebrek aan regie dat de voort-

gang frustreerde. Veel tijd ging op aan algemene beschouwingen en aan de
uitvoerige behandeling van het voor de meesten weinig controversiële vraag-
stuk van de aard en samenstelling van een ser. Bij dat onderwerp bleek al-
leen het vpcw onoverkomelijke, ideologische en staatsrechtelijk bezwaren te
hebben tegen een tripartite samengesteld, hiërarchisch lichaammet meer dan
alleen adviserende of consultatieve betekenis. Borst waarschuwde in de com-
missie voor het monstrum van een sociaal-economische Derde Kamer. Bin-
nen zijn eigen bestuur lichtte hij toe dat hij zo tegen de beoogde ser gekant
was, dat hij daarna bij alles waar dit orgaan aan te pas zou komen contrair
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ging.99 Na twee maanden rapporteerde De Gaay Fortman aan minister Drees
dat Van der Ven te veel ruimte liet voor lange, vruchteloze debatten, waarbij
het leek ‘alsof het vraagstuk van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie in
Nederland voor het eerst in deze commissie onder het oog wordt gezien’.100

Op aandrang van de ambtenaren ging men vanaf eind maart werken aan
de hand van een lijst concrete vraagpunten. Dat gebeurde bovendien niet
meer in de voltallige commissie, die na 21 maart voor lange tijd stilviel, maar
in een kerngroep, ook wel het ‘Bureau’ genaamd. De ontwikkeling van het
Bureau was symptomatisch voor de sfeer en de verhoudingen. Het was be-
doeld als een soort vijfkoppig dagelijks bestuur bestaande uit Van der Ven,
Slotemaker en adjunct-secretaris mr. P. VerLoren van Themaat, plus een
werkgever en een werknemer. Omdat het cnv de nvv’er Vermeulen niet ver-
trouwde, bedong het voor Fuykschot een zetel, waardoor er naast Stikker
weer een ondernemer bij moest. Dat werd een katholiek. kab (H.J. Kuiper)
en vpcw (Colenbrander) konden toen niet meer achterblijven, evenals alle be-
trokken ministeries. Het Bureau werd zo toch weer een tamelijk log gezel-
schap.
In het Bureau kwamenweldra de overige geschillen aan het licht: de schei-

ding van het sociale en het economische en het daarmee verweven vraagstuk
van economische pariteit, het voortbestaan van de Stichting van de Arbeid en
de plaats van de overheid. De spanningen hierover liepen in het voorjaar zo
hoog op dat het Bureau-overleg begin juni in een impasse belandde. Een ad-
vies van Huysmans aan Van der Ven om eindelijk eens ‘met de vuist op tafel
te slaan om tot opschieten te manen’, sorteerde geen effect.101

Bijkomend probleem was dat Stikker door ziekte uitviel en de hele werk-
nemersgroep, als puntje bij paaltje kwam, liever wachtte tot hij weer was her-
steld dan dat men werd opgezadeld met een liberale houwdegen van het type
T.J. Twijnstra. Twijnstra was in de commissie-Van der Ven benoemd om de
kleuren van deWoltersomse hoofdgroepen te verdedigen en deed datmet ver-
ve. Stikker had bij de arbeiders veel meer krediet vanwege zijn rol tijdens de
TweedeWereldoorlog. Ze waren ervan overtuigd dat met hem in redelijkheid
over pbo en medezeggenschap te praten viel en dat hij daarvoor in eigen ge-
lederen zijn nek wilde uitsteken. Ruppert later: ‘Wij konden nooit een kwaad
woord over Stikker horen. Hij was hartstikke liberaal, maar een goede libe-
raal – voor zover die er zijn. Je kon op hem aan. Hij stond voor zijn zaak.’102

Op 13 augustus werd de impasse doorbroken tijdens topoverleg van al-
leen de sociale partners. De uitnodiging voor deze separate bijeenkomst
kwam van Slotemaker. De eerste afspraak die werd gemaakt, betrof de Stich-
ting van de Arbeid. De liberalen waren zeer gebrand op haar voortbestaan.
Nog voordat de commissie met haar werkzaamheden was begonnen, had
Stikker aan werkgeversvrienden toevertrouwd dat hij om tactische redenen
zo veel mogelijk aansluiting zou zoeken bij basiselementen van de ‘Proeve’,
maar vooral de Stichting van de Arbeid wilde ‘sauveeren’ en verder ‘veel
overlaten aan de evolutie’.103 De privaatrechtelijkheid van de Stichting garan-
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deerde vrijwilligheid en buiten de deur houden van de overheid. De ervaring
daarmee in de Stichting beviel hen uitstekend. Voortbestaan bevestigde te-
vens het onderscheid tussen de sociale en economische sferen en kon de ont-
wikkeling naar publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie afremmen. Alle andere
deelnemers waren aanvankelijk tegen handhaving van de Stichting. Gaande-
weg echter kregen Borst en Colenbrander meer begrip voor de argumenta-
tie van hun liberale collega’s en werden ook zij verdedigers van de Stichting.
Dewerknemers die de gevaren voor pbo en hun economische invloed onder-
kenden, bleven zich echter verzetten. Om die redenen had Stapelkamp er tij-
dens de oorlog ook al een breekpunt van gemaakt.104

Ten aanzien van de Stichting van deArbeid kwammen nu overeen dat haar
functies ‘op den duur goeddeels, zo niet geheel, overgenomen kunnen en
moeten worden door de s.e.r.’.105 Aan deze compromisformule werd boven-
dien in één adem toegevoegd de wens om daarna ‘op privaatrechtelijke basis
de mogelijkheid van intern contact tussen de centrale organisaties van werk-
gevers en arbeiders in een instelling als de Stichting van denArbeid te behou-
den’. In het verbondsbestuur van het cnv verdedigde Fuykschot deze gelaag-
de concessie met de opmerking dat het jammer zou zijn als de ‘goodwill’ van
de Stichting volledig verloren ging – een woord dat Stikker al maanden ge-
bruikte.106 Wel verzekerde Ruppert zijn cnv-collega’s dat de christelijke vak-
beweging niet zou accepteren dat de ser er ‘bloedarm’ van zou worden.107

Bij de omstreden pariteitsvraag stemde de meerderheid ermee in dat het
horizontale bedrijfschap een ongedeeld paritair bestuur moest krijgen, ‘ten-
zij bij wet, waarbij het desbetreffende bedrijfschap wordt ingesteld, anders is
bepaald’. Hier was van twee zijden toegegeven. De liberale en protestantse
werkgevers hadden ingezet op aparte kamersmet ongelijke (stem)verhouding
in de economische kamer. De drie vakcentrales op ongedeelde besturen en
volledige pariteit. Ze kregen steun van de katholieke ondernemers, die over
het algemeen even consequent als de kab de ‘Proeve’ verdedigden. Ter wille
van de voortgang aanvaardden Ruppert en De Bruijn nu echter de mogelijk-
heid om in uitzonderlijke situaties in de bedrijfsorganen ongelijke zetel- of
stemverhoudingen voor economische aangelegenheden toe te staan. Hun
nvv-collega’s Oosterhuis en Vermeulen wilden onder geen beding verder
gaan dan eventuele dispariteit in technische commissies – het standpunt dat
het cnv tot dusverre had ingenomen.
Voor zijn eigen mensen verduidelijkte Ruppert naderhand dat een onge-

deeld bestuur en economische pariteit als regel toch grote overwinningenwa-
ren, gezien de standpunten van de verschillende partijen en demachtsverhou-
dingen. Hij beloofde dat hij zich er sterk voor zou maken dat bij wijze van
extra veiligheidsklep de ser een zware stem kreeg bij het bepalen of van de
regel mocht worden afgeweken.108 Het neemt niet weg dat hier sprakewas van
een serieuze concessie van de twee confessionele vakcentrales.
Inzake de positie van de overheid kon het gezelschap zich na veel wikken

en wegen vinden in de formule dat in het horizontale bedrijfschap de voor-
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zitter ‘voor zover bij nadere wet niets anders is bepaald, door het bestuur, uit
of buiten zijn midden gekozen’ werd. De minister moest de benoeming al-
leen bekrachtigen. De nvv’ers hadden hun eis van benoeming door de minis-
ter laten vallen. Bij de verticale productschappen moest de minister zelf, na
raadpleging van de ser, de voorzitter aanwijzen.
Over waarnemers in de schappen was men het nog niet eens. Het vpcw

was op grond van het principe van de soevereiniteit in eigen kring fel tegen
waarnemers in horizontale bedrijfsorganen. Borst noemde ze ‘de levenbene-
mende factor’.109 Het was naar zijn idee voldoende als de overheid van bui-
tenaf toezicht hield. Fuykschot en Ruppert waren het met hem eens: de over-
heid hoorde niet thuis in het bestuur van de bedrijfschappen. Zo was het ook
op Birkhoven afgesproken. Toch zouden ze er in een later stadium geen
breekpunt vanmaken, toen demeerderheid instemdemet het compromis dat
waarnemers zonder stemrecht tot de bestuursvergaderingen van de bedrijf-
schappen konden worden toegelaten. Voor Borst was het een reden om de
twee cnv-bestuurders ervan te betichten dat ze Birkhoven prijsgaven en hem
in de kou lieten staan.
In de loop van september en oktober kwam het principeakkoord weer op

losse schroeven te staan doordat Stikker en Twijnstra, na raadpleging van hun
sceptische achterbannen, op de afspraken terugkwamen. Samen met M.H.
Damme, de derde liberale ondernemer in de commissie, eisten ze dat de Stich-
ting een verplicht adviesorgaan van de ser zou worden. Ruppert en zijn nvv-
collega Vermeulenwilden daaraan niet meermeewerken.Op 13 augustus was
wat hen betrof de ‘uiterste tegemoetkoming’ gedaan.110 Dat bleek rekbaar, al-
thans wat Ruppert aanging.
Omdat zich een totale mislukking aftekende – het nvv dreigdemet opstap-

pen – en hij er zelf niet in slaagde de kloven te dichten, vroeg Van der Ven de
sociale partners onderling oplossingen te zoeken. Dat gebeurde op 27 okto-
ber tijdens een werkdiner op Stikkers kantoor. Ruppert en De Bruijn toon-
den zich, wederom om de patstelling te doorbreken en het totale eindresul-
taat veilig te stellen, bereid water bij de wijn te doen, terwijl het nvv en het
vpcw in zoverre meegingen dat ze zich het recht voorbehielden met eigen
standpunten te komen.111 De uitkomst was dat de meerderheid ermee ak-
koord ging dat de Stichting bleef bestaan, en wel als vast sociaal adviesorgaan
van de ser. Alleen het nvv hield voet bij stuk. Voorts werd afgesproken dat
voor afwijking van de regel van economische pariteit advies van de ser no-
dig was – het punt waarvoor Ruppert had beloofd zich sterk te zullen ma-
ken. Het nvv bleef bij zijn ongeclausuleerde afwijzing van dispariteit.
Ten slotte stemde de meerderheid in met een limitatieve opsomming van

de terreinen waarover de verordenende bevoegdheid zich kón uitstrekken,
een onderwerp dat de gemoederen ook was gaan bezighouden. De ‘Proeve’
bevatte zo’n overzicht, de kab hechtte er veel waarde aan, en minister Huys-
mans had er – tegen het advies van zijn ambtenaren – eveneens op aangedron-
gen. Het cnv vond het geen belangrijke kwestie. Het vpcw daarentegen was
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mordicus tegen elke limitatieve of enumeratieve opsomming.Het wilde even-
tuele toekenning van bevoegdheden volledig aan een variabele groei van on-
derop overlaten en vreesde dat van een lijst een normatieve werking zou uit-
gaan. Het weigerde daarom resoluut zijn stem te geven aan een vergelijk op
dit punt. De liberale en katholieke ondernemers waren evenmin enthousiast
en voorzagen verzet bij hun leden, maar ze accepteerden een maximumlijst
omdat De Bruijn en Vermeulen dat wilden. Hun onvoorwaardelijke eis was
wel dat een door het nvv voorgestelde uitbreiding van het overzicht uit de
‘Proeve’ met thema’s als financiering en winstuitkering niet werd gehono-
reerd. Ruppert en De Bruijn lieten daarop weten dat ze ‘onder de gegeven
omstandigheden niet op opneming [daarvan] wilden aandringen’.112 Het nvv
handhaafde zijn eisen.
In de plenaire commissie liepen de ambtelijke leden tevergeefs storm te-

gen dit ‘Amsterdamse compromis’.113 Ze hadden overwegende bezwaren te-
gen de volgens hen verstarrende verankering van de Stichting en vroegen
Fuykschot, Kuiper, Colenbrander en drs. A.H.M. Albregts, de technische
adviseur van de Algemene Katholieke Werkgeversvereniging (akwv), op de
man af waarom ze haar nu ineens wilden behouden en nog wel in zo’n be-
langrijke positie. Het antwoord was ‘eenmarkant zwijgen’ dat aangaf ‘dat zij
het eenmaal bereikte compromis niet meer konden loslaten’, aldus een amb-
tenaar in een verslag aan zijn minister.114 De mededeling dat de socialistische
ministers niet aan volledige pariteit wilden tornen, en scherpe kritiek op de
limitatieve opsommingmaakten de tongen niet veel losser.Men erkende zon-
der blikken of blozen dat men het met van alles eigenlijk helemaal niet eens
was, maar dat aan het pakket niet te tornen viel. Dit gesloten front stijfde de
ambtenaren in hun negatieve oordeel over het voortbestaan en de incorpora-
tie van de Stichting van deArbeid. In hun departementale beleidsadviezen be-
steedden ze er daarom veel aandacht aan.115

Vanaf begin november konden de ambtenaren onder leiding van commis-
sielid mr. J. Woudstra, hoofd van de afdeling juridische zaken van het minis-
terie van Economische Zaken, aan het werk om de compromissen uit te wer-
ken tot een voorontwerp. Op 14 januari 1948 presenteerden ze het resultaat:
een tekst met 177 artikelen, waarin her en der om technische en staatsrechte-
lijke redenen was afgeweken van gemaakte afspraken en meer accenten wa-
ren gelegd bij de overheid.116 Stikker, Slotemaker en Twijnstra reageerden
ontzet. Volgens Slotemaker was het ‘te zeer in de publiekrechtelijke sfeer ge-
trokken’ en ‘psychologisch onjuist aangevoeld’.117 Vermeulen daarentegen
was tevreden. Aan VerLoren van Themaat vertelde hij dat de andere vakcen-
trales dat ookwaren – wat VerLoren enigszins betwijfelde –maar dat hij ver-
wachtte dat Stikker in de bespreking van 30 januari 1948 dwars zou gaan lig-
gen en zou proberen de zaak over de verkiezingen heen te tillen. Vermeulen
liet weten dat het nvv in dat geval de Stichting van de Arbeid zelf zou verla-
ten.118

Het liep anders. Op verzoek van Stikker kwam de werkgevers- en werk-
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nemerstop de avond voordat de voltallige commissie zich over het concept
zou buigen op de Heineken-brouwerij bijeen voor een werkdiner. Ter tafel
lag een commentaar dat Slotemaker en hij hadden opgesteld. Het bevatte een
pleidooi om de grotere invloed van de overheid terug te draaien en de uit-
werking ervan niet meer aan alleen de ambtenaren over te laten.119 De beproef-
de vergaderstrategie hadweer succes, te meer omdat de confessionelen de kri-
tiek op meer directe bemoeienis van de overheid deelden. De volgende dag
drukte de combine van liberale en katholieke werkgevers, cnv en kab beide
voorstellen door, tot verdriet van de drie nvv’ers, die het een prima ontwerp
vonden, Borst die nog veel meer bezwaren had, en de ambtelijke leden. ‘Zeer
teleurstellend’, luidde het oordeel van De Gaay Fortman over de hele gang
van zaken.120

De gevormde subcommissie werkte opvallend soepel en snel. Dat moest
ookwel.Minister J.R.M. van den Brink, de opvolger van de om gezondheids-
redenen afgetreden Huysmans, had meteen na zijn aantreden 1 maart als
deadline gesteld. Dat lukte, mede omdat een als sussend bedoelde raad van
Ruppert was opgevolgd om het concept alleen te toetsen aan een lijst met
compromissen. De structuur en omvang van het concept bleef daardoor
goeddeels intact. Een actie van Slotemaker om op de valreep nog tweedracht
te zaaien over enkele aanpassingen die de liberale werkgevers niet geheel wel-
gevallig waren, mislukte. De Bruijn gaf hem kortaf te verstaan dat hij moest
oppassen voor de indruk ‘dat Gij advocaat zoudt willen zijn vanmogelijk op-
komende reacties’.121 Slotemakers antwoord, dat hij boven de partijen stond,
was niet erg overtuigend.122 Als gedelegeerde van de Stichting van de Arbeid
en commissiesecretaris had hij keer op keer laten zien dat hij een vooruitge-
schoven post van zijn vroegere liberale broodheren was gebleven.
In de aanbiedingsbrief van 1 maart 1948 lieten nvv, vpcw, de liberale on-

dernemers en de ambtenaren hun afwijkende zienswijzen vastleggen. De eni-
ge die een aparte minderheidsnota liet bijvoegen was vpcw-voorzitter Borst.
Daarin somde hij in stevige bewoordingen zijn bezwaren op. Hij was tegen
de sermet zijn hiërarchische positie, verordenende bevoegdheid en triparti-
te samenstelling. Tegen de vermenging van horizontale bedrijfs- en verticale
overheidsorganisatie. Tegen de waarnemers in de horizontale schappen. Te-
gen het smalle maatschappelijke draagvlak en daardoor ‘ondemocratische ka-
rakter’ van organenmet verordenende bevoegdheid. Tegen de limitatieve op-
somming van bevoegdheden. Tegen het ontbreken van goede regelingen voor
bedrijfsrechtspraak.
In het bestuur van het vpcw had Colenbrander geopperd om ook de pu-

bliekrechtelijke bedrijfsorganisatie als zodanig te verwerpen, maar daar had
Borst zich tegen verzet. Borst wilde de overheid weren, maar vond de bespie-
gelingen over de aard van verordenende bevoegdheid van Colenbrander en
zijn medestanders te theoretisch. Bovendien achtte hij zich gebonden aan de
Birkhovense Thesen. Helemaal afstand nemen van bedrijfsorganisatie, zoals
bestuurslid T. Slavenburg suggereerde, was voor Borst helemaal niet be-
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spreekbaar. In dat geval zou het vpcw immers zijn beginselverklaring van
1923 en zijn program moeten loslaten. Maar uit de besprekingen bleek dui-
delijk dat de meeste vpcw-bestuurders er volstrekt niet op zaten te wachten.
H. Smitskamp bijvoorbeeld sprak van ‘Russische toestanden’, doch begreep
dat het ‘niet tactisch [is] om te zeggen dat wij dit alles niet begeren’. Hij ver-
langde in plaats daarvan wel een ‘fors geluid’.123

Ruppert en Fuykschot werden overrompeld door de inhoud van de bege-
leidingsbrief en de minderheidsnota van Borst. In strijd met afspraken in het
Convent had Borst hen daarover niet geïnformeerd. In zijn eigen dagelijks
bestuur had Borst daarvan gezegd dat hij toch niets meer van het cnv ver-
wachtte.124 Het stak de twee cnv’ers dat het vpcw en vooral het nvv zich zo
konden profileren. Twee dagen voor de slotbespreking van 27 februari schre-
ven ze daarom aan commissiesecretaris Slotemaker dat ze ervan waren uitge-
gaan dat ieder zich stilzwijgend achter de compromissen zou scharen. Nu dit
tot hun spijt niet zo was, wilden zij met naam en toenaam laten optekenen
dat ook zij op drie onderdelen fundamenteel andere ideeën koesterden: ze
waren tegen het voortbestaan van de Stichting van de Arbeid en vooral haar
verplichte adviesfunctie, tegen de mogelijkheid van economische dispariteit,
en tegen overheidswaarnemers in de bedrijfschappen.125

Erg vasthoudend waren de cnv-bestuurders evenwel niet. Ze lieten zich
door Stikker overtuigen dat ze hun kansen hadden verspeeld door daarvoor
niet tijdens het Amsterdamse beraad van 27 oktober ruimte te claimen.126

Geen steekhoudend argument, aangezien Ruppert er zelf getuige vanwas hoe
Twijnstra ná hen, tijdens de slotzitting van 27 februari, nog een dissident
standpunt in de aanbiedingsbrief liet opnemen – een standpunt dat de nota
van Borst overigens opmerkelijk dicht naderde. Klaarblijkelijk hechtten de
twee cnv’ers dan ookmeer waarde aan de overweging dat publicatie van ook
hun bezwaren het wankele bouwwerk verder zou ondermijnen. Ze gaven zo-
doende wel voedsel aan de indruk dat het cnv zijn principes had prijsgege-
ven, terwijl alleen aan een compromis was meegewerkt.127 In een volgend sta-
dium, toen anderen zich van het rapport gingen distantiëren, hernam het
cnv-bestuur zijn vrijheid en bracht het alsnog eigen ideeën en wensen voor
het voetlicht.
Het rapport van de commissie-Van der Ven was een conglomeraat van

compromissen, waarmee eigenlijk alleen de kab en de akwv gelukkig waren.
Geenwonder, want het resultaat stemde in belangrijkemate overeenmet hun
wensen. Om dat te bereiken hadden ze zich niet eens zo heel erg hoeven in
te spannen. Gegeven het collectieve verzet tegen het voorontwerp van Vos,
de verhoudingen in het kabinet, de accenten in de schets van Huysmans en
het compromiskarakter van de ‘Proeve’, was deze uitkomst min of meer
voorspelbaar.128 Bovendien had Stikker blijkens zijn ontboezemingen aan be-
vriende werkgevers vanmeet af aan de bedoeling gehad zo veel mogelijk aan-
sluiting bij de ‘Proeve’ te zoeken enwas het nvv blijkens een in 1947 versche-
nen commissierapport intussen ook enigszins in die richting opgeschoven.129
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DeGaay Fortman heeft in zijn eindverslag voor minister Drees van resul-
taat en werkwijze van de commissie rake typeringen gegeven: ‘De r.k.werk-
gevers en arbeiders kunnen zich er zich nog het best mee verenigen. n.v.v. en
c.n.v. staan gereserveerd, ieder op eigen gronden. Het Christelijk Werkge-
versverbond wil geen publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. De heer Stikker
wil deze persoonlijk wel, maar vindt het voorontwerp te ambtelijk [terwijl]
zijn “achterban” voor de gehele zaak eigenlijk weinig voelt.’130 Over het func-
tioneren van de commissie verzuchtte hij, dat hij nog nooit een team met zo
weinig teamspirit had meegemaakt.
De Conventspartners hebben allerminst bijgedragen aan verbetering van

de teamgeest. Borst en Colenbrander verweten Ruppert en Fuykschot dat ze
het vpcw in de kou lieten staan bij het verzet tegen de verkwanseling van de
principes en afspraken. De cnv’ers op hun beurt betichtten hen ervan zich
schuldig te maken aan starre rechtlijnigheid. Wilde je in de gegeven politiek-
maatschappelijke context iets van de eigen idealen waarmaken en je maat-
schappelijk niet isoleren, dan moest je bereid zijn om wat in te leveren.131

Daar wrong de schoen. Het cnvwilde pbo en was daarom bereid tot con-
cessies, zolang die binnen aanvaardbare marges bleven. Tijdens de arp-con-
ferentie van november 1946 had Ruppert bij zijn analyse van de ‘Proeve’ die
bereidheid al laten doorschemeren. In dat licht bezien en afgezet tegen de
‘Richtlijnen’ was het resultaat voor het cnv niet optimaal maar wel bevredi-
gend. Het vpcw daarentegen hoefde niet zo nodig en kon het zich daarom
permitteren om consequent en principieel te zijn.
Bovendienwas het isolement van het vpcw veel minder groot dan het leek.

Borst zelf stelde met voldoening vast dat aan het eind van de commissie-
besprekingen Twijnstra hem heel dicht was genaderd. Als zijn liberale con-
frater eerder was gaan schuiven, was er een ander rapport gekomen, meen-
de hij. Borst verwachtte dat als het vpcw met een eigen tegenontwerp zou
komen het daarvoor op veel sympathie van neutrale collega’s kon rekenen.
Interessant in dat verband is het verwijt dat ir. F. Philips ‘zijn’ vertegen-
woordigers in de commissie-Van der Ven maakte. Op 17 april 1948 schreef
Philips aan het bestuur van het vnw: ‘Dit had niet alleen de nota van deHeer
Borst moeten zijn.’132 Van het cnv verwachtte Borst daarentegen weinig
meer. Dat had Birkhoven immers losgelaten en zich uitgeleverd aan de ka-
tholieken.
De gang van zaken in de commissie-Van der Ven liet het Convent niet on-

beroerd. Vanaf eind 1947 was de sfeer er om te snijden. In de nieuwe cnv-
voorzitter Ruppert had het vpcw duidelijk minder vertrouwen dan in zijn
voorganger Stapelkamp. Tijdens de bespreking van de nota van Borst riep
vpcw-bestuurder C. Schellevis daarom op om bij de andere leden van het
Convent steun te gaan zoeken om ‘de heer Ruppert af te remmen, die het
c.n.v. in de richting van socialisatie schijnt te drijven’.133 Van Aartsen, sinds
enkele weken secretaris van het vpcw en gematigder van opvatting, vond dat
niet verstandig. Hij stelde voor om positief te reageren op een voorstel van
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Ruppert om in besloten kring met een klein gezelschap een laatste poging te
wagen tot overeenstemming te komen.134

Deze bijeenkomst van het Convent vond plaats van 16 tot 18 juni 1948 in
het Zeister conferentieoord Woudschoten. Na ‘open en vrije gedachtenwis-
seling’ over inleidingen van Ormel en Van Aartsen kwammen er niet verder
dan de constatering dat de meningsverschillen tussen cnv en vpcw onover-
brugbaar waren.135 In Woudschoten bleek bovendien dat het protestgeluid
van Borst katalyserend had gewerkt bij de cbtb en de cmb. Zij schaarden zich
achter zijn verzet tegen een tripartite sermet hiërarchische taken en bevoegd-
heden en tegen waarnemers in de bedrijfschappen.

5. ‘Verstaan we elkaar nog wel?’

Ondertussen waren de verhoudingen tussen het cnv en de arp er ook niet
beter op geworden. In de zomer van 1947 had zich in het cnv een wisseling
van de wacht voorgedaan. Ruppert, die in mei 1947 de overstap van de nclb
naar het verbondsbestuur had gemaakt, was op 25 juli vrij onverwacht Sta-
pelkamp opgevolgd als voorzitter.136 Hoewel hij dankzij een soort coup van
de kritische vleugel met nipte meerderheid was gekozen en terdege rekening
had te houden met de meer behoudende krachten in het vakverbond, bete-
kende zijn aantreden een klimaatsomslag. In het cnv ging een professione-
ler, ambitieuzer en kritischer wind waaien. Dat uitte zich bijvoorbeeld in de
oprichting van de kaderschool met De Gaay Fortman als rector en college-
ruimten bij de Rijksuniversiteit Utrecht en per se niet bij de Vrije Universi-
teit.137 Verder in het instellen van vaste adviescommissies met academisch ge-
schoolde adviseurs, bijvoorbeeld de commissie bedrijfsorganisatie met onder
meer mr. Borst en De Gaay Fortman als leden en een speciale subcommissie
vennootschapsrecht onder voorzitterschap van prof. mr. N.Okma.Het ging
tevens gepaard met meer afstand nemen van de arp. Het rapport dat de so-
ciaal-economische commissie van de arp in november uitbracht over het
vraagstuk van de bedrijfsorganisatie speelde daarbij een rol. Op dat rapport
was meer dan acht maanden gebroed.
Op 26 februari 1947 had de door Schouten voorgezeten sociaal-economi-

sche commissie van de arp besloten een subcommissie te belastenmet het op-
stellen van het grondige rapport, waarom vier maanden eerder tijdens de par-
tijconferentie in het Haagse restaurant Den Hout was gevraagd. Als leden
werden gekozen Donner (voorzitter), Groen (secretaris), vier exponenten
van de werknemers- en werkgeversorganisaties, te weten Stapelkamp (cnv),
Van den Heuvel (cbtb), Van Muiswinkel (cmb) en Wilschut (vpcw), en ten
slotte Dooyeweerd. Als opdracht had de subcommissie meegekregen dat ze
uit moest gaan van publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie – dat was dus een
gegeven! – en daarvoor een synthese moest zoeken tussen de twee opvattin-
gen binnen de partij.
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Bij de bespreking van de opdracht had Schouten wel gezegd dat hij zelf
meer begrip had gekregen voor de redenen waarom Dooyeweerd, Groen en
Van Riessen vorig jaar februari protest hadden aangetekend tegen zijn rap-
port. De kritiek die Colenbrander in december 1946 in Economisch-Statisti-
sche Berichten op Fuykschot had geleverd, was hem evenmin ontgaan. ‘Het
bezwaar, dat men den publiekrechtelijken kant niet uit kan, omdatmen daar-
mede de organisatie automatisch tot een verlengstuk van denOverheids-arm
zou maken, is inderdaad een principieele bedenking’, erkende hij nu.138 Hij
hoopte daarom dat er oplossingen lagen in het aansluiting zoeken bij alge-
meen verbindend verklaren en bij differentiatie tussen het sociale en econo-
mische.Hoewel dit geen onbelangrijke vingerwijzing van de partijleider was,
stelde hij Van Riessen en Groen niet volledig gerust. Zijn vreesden dat het
zoeken naar compromissen afbreuk zou doen aan de zuivere interpretatie van
de soevereiniteit in eigen kring.
Donner wilde met zijn subcommissie snel toewerken naar concrete resul-

taten, ‘daar we anders weer in eindelooze, onvruchtbare besprekingen van al-
gemeenen aard verzeilen, waarin de standpunten toch blijkbaar niet verzoen-
baar zijn’.139 Hij had zich daarom verzet tegen het voorstel van Van Riessen
om de subcommissie eerst het vraagstuk van de soevereiniteit in eigen kring
als zodanig te laten onderzoeken. Smeenk en Stapelkamp waren Donner bij-
gevallen. Maar Donner kon niet voorkomen dat zijn simpele vaststelling, dat
ieder het erover eens was dat op enigerlei moment de meerderheid van de be-
drijfsgenoten een minderheid zou moeten kunnen binden, toch uitmondde
in breed uitwaaierende beschouwingen over de aard en reikwijdte van der-
gelijke dwang. Voor Stapelkamp was het reden om al tijdens de tweede bij-
eenkomst aan te dringen op spoed en op meer begrip voor wat in de dage-
lijkse werkelijkheid groeide en nodig was.140

Aan de, wat Donner zelf noemde, ‘potpourri’ kwam pas een einde nadat
in april 1947 de conclusies van Birkhoven beschikbaar kwamen.141 Afgespro-
ken werd om deze uitspraken als leidraad te nemen. Vanaf dat moment ging
Groen een stempel op de besprekingen zetten en hij was bovendien degene
die het opstellen van het conceptrapport voor zijn rekening nam.HoeGroen
over de ‘Birkhovense Thesen’ dacht, was geen geheim. Onder de kop ‘Een
verblijdend resultaat’ schreef hij op 30 april 1947 inNederlandsche Gedach-
ten een analyse die naadloos aansloot bij de beperkende interpretaties die
Hoekema bijna gelijktijdig inDeWerkgever publiceerde. Groen, die zelf ju-
rist bij de christelijke bouwondernemers was geweest, stond op goede voet
met de juristen van het vpcw. Hij kende de meesten uit de Calvinistische Ju-
risten Vereeniging en hij nam deel aan hun beleidsoverleg met voorzitter
Borst. In zijn artikel inNederlandscheGedachten herhaaldeGroen overigens
zijn kritiek op het cnv en cbtb-secretaris Rip en slaakte hij nogmaals de ver-
zuchting dat verordenen toch eigenlijk de ‘doornenkroon’ van echte bedrijfs-
organisatie was.142

De kern van Groens concept kreeg bij de bespreking op 25 juni weinig
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fundamentele kritiek.143 Van den Heuvel vond zijn tekst te ingewikkeld en
maakte bezwaar tegen de antikatholieke teneur van sommige passages. Hij
meende dat ‘meer moest worden gezocht naar wat ons met hen verenigt dan
naar wat ons van het scheidt’. Donner en Van Muiswinkel onderschreven
deze mening, omdat naar hun idee in de praktijk met de katholieken moest
en kon worden samengewerkt. Alleen Dooyeweerd was het niet met hen
eens. Voor hem konden de scheidslijnen niet duidelijk genoegworden gemar-
keerd: ‘Men vergete niet, dat weliswaar de Roomsen wel gaarne den staat zo-
veel mogelijk terug dringen, maar ... dan ten behoeve van de Kerk.’
Een ander bezwaar van Donner was dat Groen het dooyeweerdiaanse

standpunt overbelichtte, terwijl dat voor het betoog en de conclusies niet no-
dig was. Hij zegde toe zelf de eindversie te zullen schrijven en daarin deze
elementen aan te passen. Dat liet lang op zich wachten. Pas in oktober kwam
Donners eindtekst gereed. Afgezien van aanpassingen van de gewraakte frag-
menten en herschikking van enkele onderdelen verschilde zijn versie niet we-
zenlijk van Groens concept.144

De subcommissie accepteerde een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie,
maar alleen als uitkomst van voorzichtige groei en met afwijzing van opge-
legde uniformiteit. Het rapport verheelde niet dat over de rechtsgrond van
verordeningen de meningen fundamenteel verschilden, maar dat men, met
behoud van de eigen zienswijze, elkaar had gevonden in een drieledige for-
mule: prioriteit voor vrijwillige afspraken van vrije organisaties van werkge-
vers en werknemers, alleen toekenning van beperkte verordenende bevoegd-
heid bij evident gebleken rijpheid, en verordeningen niet dan na preventieve
goedkeuring door de overheid en ‘hearing’ van betrokkenen. Omdat veror-
denende bevoegdheid hoe dan ook ‘niet meer dan een sluitstuk’ zou zijn,
moest de mogelijkheid van algemeen verbindend verklaren blijven bestaan.
Over verordenen in de economische sfeer verklaarde de subcommissie dat

hiervan ‘voorshands’ geen sprake zou zijn, omdat de vrijwillige samenwer-
king – het uitgangspunt immers – hier ‘nog in haar windselen’ lag, terwijl ook
de aard van het economische meebracht ‘dat een uit het oogpunt van zowel
individuele belangen als van het algemeen belang aanvaardbare regeling hier
minder gemakkelijk is te verkrijgen’. Maar als het ooit zover zou komen, dan
alléén op basis van gescheiden kamers en met als voorwaarde dat in de eco-
nomische kamer ‘niet pariteit als eis kan worden gesteld’.
Over een ‘centraal orgaan’ – het woord ‘toporgaan’ wees men vanwege de

hiërarchische connotatie van de hand – constateerde het rapport dat zo’n li-
chaam ‘aanbevelenswaardig’ was, mits het alleen consultatieve en adviserende
taken kreeg en beslist geen regelende en/of besturende. Bij de samenstelling
dachtmen aan vertegenwoordigers van dewerkgevers- enwerknemersorgani-
saties en aan deskundigen en vertegenwoordigers van de overheid.
Onder het rapport dat het Centraal Comité in november 1947 publiceer-

de, prijkten de namen van alle leden van de voltallige sociaal-economische
commissie, dus ook die van Stapelkamp en Ruppert.145 Stapelkamps inbreng
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in de subcommissie was uiteindelijk bescheiden gebleven, waarmee hij zich
overigens niet onderscheidde van Van den Heuvel, Van Muiswinkel en Wil-
schut. Het commissiewerk had grotendeels om het drietal Donner, Dooye-
weerd en Groen gedraaid. Stapelkamp had op cruciale momenten bovendien
verstek laten gaan, verklaarbaar wellicht vanwege de vele functies die hij
moest combineren als verbondsvoorzitter, lid van het dagelijks bestuur van
de Stichting van de Arbeid, de Raad van Vakcentralen en de arp, en sinds
1946 van de Tweede Kamer. Bovendien was hij bezig met de voorbereiding
van de overdracht van het cnv-voorzitterschap in juli 1947.
Zijn optreden in de subcommissie getuigde hoe dan ook niet van de alert-

heid en strijdvaardigheid waarmee hij in de oorlogsjaren de cnv-stellingen
had verdedigd tegen de werkgevers of Kupers en De Bruijn. Het feit dat hij
de in die tijd zo veel belangrijker geachte en zwaarder bezette commissie-Van
der Ven aan Fuykschot en Ruppert had overgelaten en zelf voor de ‘secun-
daire’ commissie-Van Rhijn had gekozen, lijkt een aanwijzing, dat zijn be-
trokkenheid bij de pbo-problematiek wat was gaan tanen. Daar kwam bij dat
hij – tot bezorgdheid van Ruppert – niet helemaal ongevoelig was voor
Dooyeweerds argumenten en dat hij in partijverband altijd voorzichtiger
opereerde dan in het debat met buitenstaanders.
Stapelkamp was afwezig geweest in de commissievergadering van 3 mei

waarin Groen en Van denHeuvel verslag deden van Birkhoven en Groen in-
formatie versterkte over een bespreking van dewerkgeversjuristenmet vpcw-
voorzitter Borst over de vraag wat de inzet ten aanzien van een ser moest
zijn.146 Tijdens deze vergadering van 3 mei waren in hoog tempo conclusies
getrokken over kernzaken als de gescheiden kamers, de economische dispa-
riteit, alleen een adviserende taak van de ser, preventieve sanctie door de
overheid en hearing van de betrokkenen bij verordeningen. In de volgende
sessie kwam Stapelkamp op geen van deze besluiten terug. Hij reageerde
slechts op de mededeling van Van den Heuvel, dat op Birkhoven de privaat-
rechtelijke bedrijfsorganisatie op de voorgrondwas geplaatst. Stapelkamp zei
daarover: ‘Wij moeten vermijden den indruk te wekken, als zouden wij de
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie eigenlijk niet willen’.147 Grote bezieling
sprak niet uit deze woorden. Bij de bespreking van Groens conceptrapport
was hij ook absent.
Wat Stapelkamp precies dacht van het eindrapport laat zich niet goed

doorgronden.Hij viel het rapport niet af. In een artikel inNederlandscheGe-
dachten schreef hij in december 1947 dat er geen principiële verschillen wa-
ren met wat het cnv bepleitte. Economische medezeggenschap bijvoorbeeld
was volgens hem principieel erkend en de formulering dat pariteit niet als eis
kon worden gesteld, liet naar zijn idee ‘ruimte voor ontwikkeling’. Hij con-
cludeerde dat er sprake was van een ‘zeer belangrijk rapport’.148

Daar dacht zijn opvolger Ruppert heel anders over. In het verbondsbe-
stuur liet hij weten dat hij geen verantwoordelijkheid voor het rapport wil-
de dragen.Hij had niet aan de beraadslagingen deelgenomen en het document
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voor publicatie niet gelezen.149 Aan Schouten schreef hij dat hij zijn naamwil-
de laten schrappen, omdat de tegenstanders van pbo er een veel te grote in-
vloed op hadden gehad. ‘’t Is een rapport, dat iedere objectieve beoordelaar
met 1938 zou dateren’, aldus Ruppert.150
In een verslag voor het dagelijks bestuur van de partij constateerde Schou-

ten dat de nieuwe cnv-voorman ‘moeilijkheden’ maakte en dat ook Stapel-
kamp niet goed begreep wat Ruppert precies bezielde.151 Schouten sloot niet
uit dat er sprake was van een verborgen agenda. Ruppert zou een vooruit-
strevende christelijke volkspartij nastreven en de kwestie aangrijpen om af-
stand te nemen van de arp. Het cnv zou daarom ook op eigen houtje het der-
de christelijk-sociaal congres willen voorbereiden. Schouten vond het
belangrijk om met de cnv’ers in gesprek te blijven.
Schoutens partijpolitieke analyse was juist, maar toch onderschatte hij de

weerstand die het trage en aarzelende pbo-beleid opriep. In het cnv over-
heerste de indruk dat het pbo-rapport een stap terug was vergeleken met de
conclusies van Birkhoven. Bovendien was bij ingewijden bekend hoe het er
in de commissie-Van der Ven voor stond en de cnv’ers wilden daar om be-
grijpelijke redenen zo dicht mogelijk bij in de buurt blijven. Net als twee jaar
eerder was het Ormel die de grieven het duidelijkst verwoordde. Ormel was
eind januari gekozen tot secretaris van het cnv. ‘Dit is een wijze radicaal /
Wachter bij ’t oude ideaal / Organisatie – economisch, sociaal!’, rijmde huis-
dichter A. Borstlap na zijn verkiezing.152

InDeGids kwalificeerdeOrmel het rapport als ‘een pover resultaat’.153 Hij
hekelde opnieuw de grote aarzeling ten aanzien van hervorming van de so-
ciaal-economische verhoudingen en stelde dat met dit rapport pbo op de lan-
ge baan werd geschoven, waardoor de staat juist nog meer naar zich toe zou
gaan trekken. Het kwam omdat de arp-commissie was blijven steken bij de
vooroorlogse opvattingen over vrijwilligheid en geleidelijke groei van onde-
ren op. ‘Het zou humoristisch zijn als het niet zo tragisch was’, aldus Ormel.
Hij haalde waarschuwende woorden van De Gaay Fortman aan, dat als er
niet bijtijds langs normale democratische weg hervorming van demaatschap-
pelijke orde kwam, kwaadwilligen vroeg of laat zouden proberen deze langs
revolutionaire weg tot stand te brengen. Een waarschuwing die des te meer
reliëf kreeg door de artikelen over het rode gevaar die in deze dagen van op-
laaiende Koude Oorlog de kolommen van het cnv-orgaan begonnen te vul-
len. Ormels conclusie was dat het cnv onverkort moest vasthouden aan de
eigen ‘Richtlijnen’.
Ormels kritiek vormde de opmaat tot de golf van verwijten die Schouten

op 21 februari 1948 over zich heen kreeg tijdens een besloten bijeenkomst in
de Utrechtse Jaarbeurs met een dertigtal vooraanstaande cnv-bestuurders
plus de oudgediendenAmelink, Kruithof, Smeenk en Stapelkamp.154 Voor het
rapport had niemand een goed woord over. Te laat en te weinig was de strek-
king van de reacties. Volgens Ruppert waren de beslissingen al lang gevallen:
‘De Commissie-van der Ven is per 1 Maart gereed. Maar nu gaan wij daar-
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over praten. Dat is erg, dat is heel erg. Dat had veel eerder moeten gebeuren.’
En Schouten had nooit mogen toestaan dat Dooyeweerd in de subcommis-
sie zitting had genomen.
Schouten wees deze laatste opmerking van de hand. Als partijleider moest

hij proberen de eenheid te bewaren en dat bereikte je niet door één stroming
te weren. Op Rupperts interruptie dat ook hij dan in de subcommissie had
moeten zitten, antwoordde Schouten, dat een briefje voldoendewas geweest,
maar dat hij niets van Ruppert had vernomen. Hij weersprak verder dat de
arp achter de feiten aan liep en dat hij daar persoonlijk debet aan was. De
commissie had er inderdaad wat langer over gedaan dan de bedoeling was ge-
weest, maar dat lag zeker niet aan hem. Hij was zelf geen lid van de subcom-
missie geweest en had weerstand geboden tegen ‘sterke aandrang’ om de be-
handeling van het pbo-rapport nog langer uit te stellen. Schouten erkende dat
het rapport erg compact en geleerdwas, maar de inhoudelijke kritiek begreep
hij niet. Er was immers aansluiting gezocht bij de ‘Richtlijnen’ én Birkhoven.
Alleen ten aanzien van de ser zag hij echte verschillen. Van de commissie-
Van der Ven verwachtte hij niet veel goeds. Hij wist dat er een ontwerp met
meer dan 170 artikelen zat aan te komen en ‘men kan er staat op maken, dat
het Thomisme daar in sterke mate tot uitdrukking komt, met alle rationalis-
tische en perfectionistische tendenzen, welke daarvan een uitvloeisel zijn’.
Schoutens verdediging, die herhaaldelijk werd onderbroken, viel verkeerd.

A. van Driel riep uit dat hem tijdens het lezen van het rapport het gevoel was
bekropen in een ander land verzeild te zijn geraakt. Hij vond het onbegrij-
pelijk dat de pvda en de kvp al lang wisten wat ze wilden, terwijl de arp nog
moest beginnen aan de behandeling van een rapport dat uitblonk door twee-
slachtigheid. ‘Wat lezenwe…nu eensDooyeweerd, danweer Smeenk…dan
weer Dooyeweerd … maar ten slotte worden zij beiden in een veilige haven
geloodst. Verstaan we elkaar nog wel? (…) Voelt en ziet men dan niet waar
het naar toe gaat? Er is onrust onder de arbeiders. Er dreigen grote gevaren.’
Hij verzekerde dat het onderwerp leefde. Bij hem in Haarlem kwam bijna
niemand op partijvergaderingen; nuwel. Fuykschot noemde het pbo-rapport
een symptoom.De arpwas een statische, dode partij geworden, waar het cnv
weinig meer te zoeken had. Het draaide er alleen nog maar om het veilig stel-
len van privé-eigendom en een krampachtig afwijzen van geleide economie.
De bijeenkomst mondde uiteindelijk uit in een ontlading van opgekropte
frustratie over het totale beleid van de partij in de afgelopen vijfentwintig
jaar.155

Schouten besefte dat er iets moest gebeuren. Op 26 februari besloot het
Centralen Convent, volgens het verslag inNederlandsche Gedachten na ‘le-
vendig debat’ en gemor over het gemis aan profetische getuigenis en de ‘taal-
techniek verbonden aan een bepaalde wijsgerige beschouwing’, om aan het
program van actie een speciale appendix over pbo toe te voegen.156 Daarin
zouden de commentaren worden verwerkt. Het aanhangsel zou eind april of
begin mei worden vastgesteld.
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In afwachting daarvan voerden de cnv-leiders de druk op. Hofman waar-
schuwde inNieuwNederland datmenmet dit pbo-beleid bezig was de chris-
telijke arbeiders weg te jagen.157 En in een paginagroot openingsartikel met
als kop ‘Een mat en negatief Rapport’ dreigdeDeGids van 3 april dat, als dit
ongewijzigd het richtsnoer van het partijbeleid werd, de christelijke vakbe-
weging haar eigen weg zou moeten gaan.158 Achter de schermen wendde Sta-
pelkamp zijn invloed aan om de tekst van de appendix meer in de richting
van het cnv te trekken.159 Op 23 april 1948 stelde het Centralen Convent de
stellingen vast, waarna de deputatenvergadering van 12 mei ze bekrachtigde.
De stellingen waren minder defensief en ontwijkend dan het rapport. Vrij-

willigheid bleefweliswaar uitgangspunt,maar nu heette hetwel dat de bedrijfs-
organisatie ‘met kracht bevorderd’ moest worden, als ‘noodzakelijk’ christe-
lijk antwoord op zowel individualistisch egoïsme als staatsvoogdij. Het doel
van de bedrijfsorganisatie werd omschreven als de handhaving en ontwikke-
ling van ‘de rechtsorde van den arbeid’, en de werkzaamheid diende zich uit
te strekken over zowel het sociale als het economische terrein binnen horizon-
tale bedrijfstakken. Bij de omstreden verordenende bevoegdheid werd over
‘sluitstuk’ niet meer gesproken; alleen nog over de rijpheid van de bedrijfstak
als voorwaarde bij het toekennen van alle taken en bevoegdheden. Van veror-
denen werd nu gezegd dat het ‘worde erkend, voor zover de toepassing van
de rechtvaardigheid de totstandkoming en uitvoering van zulke regelingen
noodzakelijk maakt’ – een nieuwe formulering die de tegenstelling cnv-
Dooyeweerd moest toedekken.160 Over aparte kamers werd niet meer gerept,
wel over de aanbevelenswaardigheid van secties. Pariteit bij economische aan-
gelegenheden heette nu alleen nog ‘niet onder alle omstandigheden noodza-
kelijk’. De aandrang van het cnv om de taakomschrijving van de ser uit te
breiden had geen resultaat opgeleverd. Dat bleef dus een knelpunt.
De conclusies kwamen het cnv al met al een eind tegemoet. Groen was

daarover zeer verbolgen. Aan Schouten schreef hij woedend dat er nu echt
een eind moest komen aan de concessies aan de ‘extreme vakbewegingsmen-
sen’.161 Het cnv op zijn beurt reageerde voorzichtig-positief, het meest nog
over de veranderde toon. In Evangelie en Maatschappij, het nieuwe kader-
blad, prees Ormel de rede die Schouten voor de deputatenvergadering had
gehouden.Hij stelde vast dat de antirevolutionaire voorman zich niet had be-
perkt tot negatieve kritiek op allerlei bedreigingen, maar ook gekeken had
naar positieve oplossingen. Het tempo mocht van Ormel wel omhoog.162De
Gids stelde vast dat de appendix in elk geval beter was dan het pbo-rapport,
dat maar gauw in de la moest verdwijnen.163

In die geest had Ruppert zich eerder al binnen de partij uitgelaten. Vol-
gens verslagen in Nederlandsche Gedachten en de protestantse pers had hij
in het Centralen Convent ‘con amore’ zijn instemming met de appendix be-
tuigd, waarna een ‘opgewekt applaus’ was losgebarsten en de oude Diemer
zijn ‘kleinzoon’ in de armen had gesloten. In een lange, indringende brief die
Ruppert op 7 juni 1948 aan Schouten schreef en waarin hij veel meer neteli-
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ge politieke onderwerpen aansneed, nam Ruppert afstand van de euforie die
was ontstaan.164 Hij verklaarde dat hem door het applaus en de vreugdekre-
ten van Diemer min of meer de mond was gesnoerd, waardoor een ongemo-
tiveerd optimisme was ontstaan. Hij had alleen gezegd dat de ontwerpreso-
lutie een betere geest ademde en dat hij ‘wanneermenmij thans zou dwingen’
de uitspraak zou aanvaarden. Aan een rustige behandeling van zijn beden-
kingen was hij daarna niet meer toegekomen.
Aan Schoutenmaakte Ruppert duidelijk dat hij zo kort voor de verkiezin-

gen zijn kritiek niet in de publiciteit wilde gooien. Maar dat het roer in de
arp om moest, stond voor hem vast. De partij was in negativistisch, contra-
revolutionair vaarwater terecht gekomen, getuige haar optreden inzake In-
donesië, de geleide economie, de pbo en het sociale vraagstuk in het algemeen.
Het enthousiasme en ‘de aanvalshouding’ waren verdwenen en de arp was
een partij van boeren, fabrikanten enmiddenstanders geworden. Zemoest te-
rug naar haar wortels en roeping en de principiële strijd voor sociale hervor-
ming weer oppakken. De proletarisering, ontmenselijking van de arbeiders-
massa, niet zozeer materieel als wel immaterieel, dát was het grote actuele
vraagstuk: ‘Dát is het punt, dat zit achter het streven naar bedrijfsorganisa-
tie, economische medezeggenschap, ondernemingsraden, bezitsspreiding,
vergemeenschappelijking van de onderneming enz.’ Volgens Ruppert was
voor de vereiste omslag hoe dan ook een drastische verjonging nodig, een
opener partijcultuur, een uitbraak uit het politieke isolement en een terug-
dringen van de buitenproportionele invloed van de aanhangers van de Wijs-
begeerte der Wetsidee.
Rupperts brief maakt duidelijk dat de antirevolutionaire linies voor de ver-

kiezingen zich sloten, maar dat de verschillen bepaald niet uit de wereld wa-
ren. Tegelijkertijd was het Convent diep verdeeld in een werknemers- en een
ondernemerskamp. De grote vraag was hoe men zich na de zomer zou gaan
opstellen bij de behandeling van het wetsontwerp, dat op 23 juni, veertien da-
gen voor de Kamerverkiezingen door het kabinet-Beel bij de Tweede Kamer
was ingediend. De behandeling werd overgelaten aan de nieuwe regering, het
kabinet-Drees-Van Schaik, dat stoelde op een brede basis van pvda, kvp, chu
en vvd. De arp bleef in de oppositie.

6. ‘Vlees en bloed van de Christelijke vakbeweging’

Het wetsontwerp, dat gretig aftrek vond – er werden niet minder dan 30.000
exemplaren van verkocht165 – verschilde weinig van het voorontwerp van de
commissie-Van der Ven. In de doelomschrijvingen was op sterke aandrang
van Drees wel de prioriteit omgedraaid van het bedrijfsbelang naar het alge-
meen belang.166 Nieuwwaren zogenaamde hoofdbedrijfschappen. Geschrapt
waren verder de door het nvv en de ambtenaren betwistte inschakeling van
de Stichting van de Arbeid en de limitatieve opsomming. Bovendien was on-
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der socialistische druk toch gekozen voor een afzonderlijke wet voor de on-
dernemingsraden.
Het cnv begroette het wetsontwerp, het kon bijna niet anders, met gepaste

vreugde. InDeGids verzekerde Ruppert dat van de drie grote wetten die vlak
voor de verkiezingen waren ingediend – de andere betroffen het ontslagrecht
en de ondernemingsraden – dit verreweg de belangrijkstewas. pbowas volgens
de cnv-voorzitter ‘vlees en bloed van de Christelijke vakbeweging’ geworden
enmet de compromissen, die aan het ontwerp onvermijdelijk ten grondslag la-
gen, kon het cnv leven.167 Boos gispte hij de liberale werkgevers die vanuit de
hoofdgroepen en hun eigen cswv en vnw na de publicatie van het rapport van
de commissie-Van der Ven waren begonnen met een stelselmatige uitholling
van hun toezeggingen en nu de aanval inzetten op het ontwerp.
Omdat de Tweede Kamer in september met de schriftelijke behandeling

van het wetsontwerp zou beginnen, riep het cnv-bestuur het Convent op 2
september in spoedzitting bijeen om te zien of er op basis van een cnv-tekst
een gemeenschappelijk adres konworden verzonden.Diemoeite had het zich
kunnen besparen. Op de juichtonen waarmee het cnv het adres dacht te be-
ginnen, zat Borst bepaald niet te wachten. Van den Heuvel, Rip en hij ver-
klaarden dat ze met sommige elementen van het cnv-ontwerp wel konden
instemmen, maar dat de hiërarchische opzet van het geheel, de samenstelling
en verordenende bevoegdheid van de ser en de uitschakeling van de Stich-
ting van de Arbeid voor hen onverteerbaar bleven. Voor cmb-afgevaardigde
Joh. de Jong was de bemoeienis van de overheid het grote probleem. De ver-
gadering kon daardoor uiteindelijk slechts concluderen ‘dat ernstig getracht
is het eens te worden, dat zulks niet is mogen lukken, dat elke organisatie
thans het recht heeft naar eigen inzichten te handelen’.168 Tot een gemeen-
schappelijk optreden van de ondernemers kwam het evenmin, omdat de boe-
ren dewerkgevers toch te negatief vonden enmen de relaties met het cnv niet
helemaal wilde verstoren.169

Het cnv kwam in zijn adres aan de TweedeKamerwoorden tekort om uit-
drukking te geven aan zijn ‘dankbaarheid’, ‘grote waardering en erkentelijk-
heid’ en ‘meer dan gewone voldoening’ over het ontwerp en om uit te leggen
dat dit was waarvoor sinds de negentiende eeuw de christelijk-sociale bewe-
ging had gestreden.170 Alleen op ‘minder belangrijke punten’ – een understa-
tement gezien aard en aantal van de eigen wijzigingsvoorstellen, maar het
mocht beslist niet te negatief klinken – verlangde men aanpassing, zoals bij-
stelling van de ideologische onderbouwing (soevereiniteit in eigen kring in
plaats van subsidiariteit), de omkering van de taakomschrijving en de onjuist
geachte regeling in één en hetzelfde hoofdstuk van de zo verschillende
(hoofd-)bedrijfschappen en productschappen. Verder kantte het zich tegen
demogelijkheden voor dispariteit. Het schrappen van de Stichting van deAr-
beid als verplicht adviesorgaan noemde het daarentegen een verbetering; de
ontkoppeling van de ondernemingsraden niet. Een aparte wens betrof de
voorgestelde zetelverdelingen. Het cnvwilde levensbeschouwing als criteri-
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um in plaats van ledentallen. Protestanten, katholieken en algemenen behoor-
den op elk niveau evenveel vertegenwoordigers krijgen.
Het rekest dat het vpcw verzond, was een aangeklede versie van de min-

derheidsnota van Borst.171 Toegevoegd waren bezwaren tegen het omdraaien
van de doelomschrijving, het schrappen van de Stichting van de Arbeid en de
verdere hiërarchisering door de introductie van de hoofdbedrijfschappen. Dit
wetsontwerp bracht geen echte bedrijfsorganisatie maar ‘min of meer geca-
moufleerde Overheidsorganen’ die de mogelijkheid openden voor ‘blijven-
de bemoeienis met en leiding van het bedrijfsleven door de Overheid’, was
de slotconclusie.
Een betere indruk van de beleving in werkgeverskring dan dit officiële

adres gaf een rede die Colenbrander in het vpcw-kwartiertje van dencrv-radio
hield en die samen met de tekst van het adres in De Werkgever werd afge-
drukt. Colenbrander had zijn causerie opgehangen aan het onlangs versche-
nen proefschrift over socialisatie van mr. A. Zeegers, een antirevolutionair
van reactionaire snit, wiens stem in het werkgeversverbond steeds vaker te
horen viel.172 Colenbrander concludeerde dat er tussen socialisatie en pbo zo-
als die in christelijke milieus werd aangeprezen qua intentie wel maar qua ef-
fect geen verschil bestond: linksom of rechtsom nam de staat het bedrijfsle-
ven in de houdgreep. Hij herhaalde wat hij eind 1946 over de cnv-ideeën had
geschreven: ‘Men meent zich van de Staatsinvloed, van het regelen van bo-
venaf, te ontdoen, door een stelsel van p.b.o., maar haalt diezelfde Staat on-
vermijdelijk langs de achterdeur weer in.’ Instemmend citeerde hij Zeegers,
die verkondigde dat pbo onvermijdelijk het einde betekende van de particu-
liere eigendom. Werkgevers die eraan meewerkten ‘verkopen hun privaat-
rechtelijk eerstegeboorterecht voor een schotel publiekrechtelijke linzen-
moes!’, vonden beiden.
Doordat het vnw, het cswv en Twijnstra’s eigen hoofdgroep Industrie in

hun bezwaarschriften veel opnamen van wat Borst in zijn minderheidsnota
had neergelegd, was er van verschillen met de liberalen eigenlijk geen sprake
meer. Een ambtenaar die alle commentaren samenvatte en categoriseerde, zag
de overeenkomsten ook en plaatste het vpcw, het vnw en het cswv onder één
noemer: ‘vrijwel algehele verwerping’. Volgens hem verschilde alleen de ide-
ologische onderbouwing: ‘soevereiniteit in eigen kring’ in plaats van ‘doel-
matigheid en opportuniteit’.173 Het vpcw-bestuur was ingenomenmet de bij-
val van de liberale zusterorganisaties, maar besloot om ideële en tactische
redenen niet openlijk met hen te gaan samenwerken.174

De genoemde ambtenaar hanteerde nog twee andere categorieën: de com-
munistische evc en deWoltersomse hoofdgroepenHandel, Verkeer, Banken
en Verzekering rangschikte hij onder ‘algehele verwerping’. cnv, kab, nvv en
akwv bracht hij onder bij ‘aanvaarding onder voorbehoud van niet onbelang-
rijke detailcritiek’.175 Bij nadere analyse van de verschillen stelde hij vast dat
het cnv en het vpcw ondanks dezelfde ideologische uitgangspunten en hier
en daar overeenkomende bezwaren toch tot een verschillende slotsom kwa-
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men. Zijn eigen conclusie was: ‘De Prot. Chr. werkgevers [willen] liever niets
dan het voorgestelde, terwijl de Prot. Chr. werknemers liever het voorgestel-
de willen dan niets’.
Tijdens de verschillende fasen van de behandeling door de Tweede Kamer

kwamen veel van de bekende knelpunten opnieuw voor het voetlicht. Op-
positiepartij arp en coalitiegenoten chu en vvd kwamen daarbij dikwijls tot
dezelfde conclusies. Zij verzetten zich, samen met de kvp overigens, tegen de
pvda die toch weer de positie van de overheid in de bedrijfschappen wilde
versterken met door de Kroon benoemde voorzitters met opschortend veto-
recht. Gedrieën maakten ze zich sterk voor een terugkeer naar de taakom-
schrijving van de commissie-Van der Ven waarin het bedrijfsbelang voorop
stond. Samen bestreden ze de pvda die ongedifferentieerde pariteit in bedrijf-
en productschappen eiste en ze waren niet enthousiast over het kvp-stand-
punt dat de dispariteit in uitzonderingssituaties altijd tijdelijk moest zijn.
Vrijwilligheid en erkenning door de overheid van het geleidelijk gegroeide
was een ander gemeenschappelijk thema.Op versnelde en versimpelde instel-
lingsprocedures die socialisten en katholieken suggereerden, zaten ze niet te
wachten. Ten slotte maakten arp, chu en vvd zich sterk voor de Stichting
van de Arbeid als vast adviesorgaan van de ser op sociaal terrein.
Als antwoord op alle reacties uit Kamer en samenleving kwam staatssecre-

taris van Economische Zaken mr. W.C.L. van der Grinten (kvp), die in ja-
nuari was belast met het pbo-dossier, met een pakket niet onbelangrijke wij-
zigingen. Zo keerde de limitatieve opsomming terug en werd voor de
Stichting van de Arbeid toch weer een plaats ingeruimd. Een andere aanpas-
sing was de mogelijkheid om bedrijfschappen (niet de productschappen) in
te stellen bij algemenemaatregel van bestuur (amvb) in plaats van bij wet, zo-
als tot dusverre was voorzien. Doel was versnelling van het proces. Van der
Grinten was van oordeel dat de Grondwet delegatie aan de Kroon toestond
als het in de raamwet was geregeld, maar zelfs de ministerraad was over deze
opvatting verdeeld.176 De arp, maar ook de chu, de vvd en de sgp oordeel-
den dat instelling bij amvb strijdig was met artikel 152 van de Grondwet, dat
instelling van nieuwe lichamen bij wet voorschreef. Instelling bij amvb was
voor hen daarom onaanvaardbaar.
Van der Grintens wijzigingsvoorstellen verscherpten de reeds bestaande

tegenstellingen waarmee het cnv te maken had. Het vpcw constateerde op 2
september 1949 in een nieuw adres aan de Tweede Kamer dat het wetsont-
werp er, afgezien van de terugkeer van de Stichting van deArbeid, alleenmaar
slechter op was geworden. Het schaarde zich achter de Kamerfracties die de
amvb-constructie als ongrondwettig brandmerkten. Algemene maatregelen
van bestuur zouden bovendien verambtelijking in de hand werken. Daar
kwam nog bij dat de protestantse werkgevers geen waardering hadden voor
het achterliggende motief om instelling te vergemakkelijken en te versnellen.
Harmonieuze samenwerking in het bedrijfsleven was niet gebaat bij haast en
forceren, vonden ze.177
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In de pbo-commissie van het cnv waren de meningen verdeeld. De voor-
zitter van de bond van fabrieks- en transportarbeiders C. van Baren jr., de
grote tegenspeler van Ruppert binnen het vakverbond, was niet ongevoelig
voor de argumenten van de arp-fractie. Maar ook De Gaay Fortman wees
Van derGrintens voorstel af. In een artikel in het SociaalMaandblad, dat ook
in de Kamer aandacht trok, onderschreef hij weliswaar de beleidsoverwegin-
gen van de staatssecretaris, maar verwierp hij instelling bij amvb om staats-
rechtelijke redenen.178

Commissievoorzitter Ruppert, die te rade was gegaan bij mr. Borst, vond
de amvb-constructie daarentegen een gelukkige greep, niet alleen omdat het
de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie kon bespoedigen, maar ook vanwe-
ge de grotere invloed die Van der Grinten bij de toepassing van de amvb aan
de serwilde geven. De eigen verantwoordelijkheid van werkgevers en werk-
nemers zou daardoor volgens Borst en Ruppert aan betekenis winnen. Rup-
pert argumenteerde verder dat artikel 152 van de Grondwet ‘naar letter en
geest’ toeliet dat in een raamwet de instellingsvoorwaarden werden vastge-
legd en dat zodoende de uitvoering door de overheid toch bij de wet was ge-
regeld.179 Materieel was er naar zijn idee ook geen verschil, omdat de volks-
vertegenwoordiging altijd het laatste woord hield.
Ruppert waarschuwde dat de tegenstanders van pbo aan de haal konden

gaanmet een afwijzing door het cnv en dat men dan zou profiteren van twee-
spalt tussen de drie vakcentrales. Hij wees bovendien op politieke bijbedoe-
lingen van de opposanten, die het volgens hem vooral zo hoog speelden van-
wege de Indiëpolitiek van de regering. ‘Het Indonesië-vraagstuk moet niet
uitgevochten worden op “de rug” van de p.b.o.’, was zijn boodschap. Rup-
pert overtuigde de bestuursorganen en in het adres dat het cnv op 1 septem-
ber aan de Tweede Kamer zond, werd instelling bij amvb ‘een verbetering’
genoemd.180 Tot genoegen vanmr. C.P.M. Romme, de fractieleider van de kvp
en een voorstander van de amvb-constructie, die Schouten met dit belangrij-
ke afwijkende geluid uit diens achterban confronteerde.181

Tijdens het ‘amendementenfestival’182 – er werden 68 wijzigingsvoorstel-
len ingediend – probeerde Schouten alsnog om de instelling bij amvb onge-
daan te maken. Dat ging vergezeld van de oproep zijn fractie niet in gewe-
tensnood te brengen. Dat beroep was tevergeefs. Zijn amendement kreeg
steun van arp, chu, vvd, sgp, cpn en de katholieke dissident Ch.J.M. Wel-
ter, maar werd met 51-32 stemmen verworpen. Bij de eindstemming op 12
oktober 1949 besloten de arp- en chu-fracties daaraan consequenties te ver-
binden en tegen te stemmen.
Voor de KamerledenH. Kikkert, sinds 1946 lid van de chu-fractie en nog

altijd hoofdbestuurder van de nclb, en de vroegere cnv-voorzitter A. Sta-
pelkamp schiep dit een loyaliteitsconflict. Kikkert vroeg en kreeg van zijn
fractievoorzitter H.W. Tilanus ruimte om zijn eigen afwegingen te maken.
Zoals vaker bij belangrijke politieke kwesties zocht hij Ruppert op voor ad-
vies. Kikkert: ‘Ik heb mijn rede de avond voor het debat bij Ruppert thuis
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geschreven, aan de hand van zijn aantekeningen en ben daarna bij hem blij-
ven slapen.’183 De volgende dag stemde hij als enige Tweede Kamerlid uit een
andere fractie dan die van de pvda of de kvp voor de wet.
Stapelkamp was uit ander hout gesneden. Hij maakte zijn eigen afwegin-

gen. Het wetsontwerp was voor hem in hoofdlijnen acceptabel. Tijdens de
debatten had hij op bevlogen toon enmet aanhalingen uit de ‘Richtlijnen’ ge-
tuigd dat pbo ‘vlees en bloed’ was geworden van de beweging waaruit hij
voortkwam.184 Tegelijkertijd had hij begrip voor de staatsrechtelijke bezwa-
ren en wilde hij niet de fractiediscipline trotseren. Omdat hij tegenstemmen
niet over zijn hart kon verkrijgen, trok hij zich bij de eindstemming op het
laatste moment achter de groene gordijnen terug.185 Een persoonlijk drama.
Voor de einduitslag maakte het niet veel uit. Het ontwerp werd met 55-35
stemmen aangenomen. ‘Dit is een revolutionaire practijk’, was het oordeel
van Trouw over het ongrondwettig geachte besluit.186
Het cnv reageerde verbitterd. ‘Moest dit nu zo?’, luidde de kop boven de

eerste beschouwing die De Gids aan gang van zaken in de Tweede Kamer
wijdde.187 ‘Had men met het handhaven van zijn bezwaren tegen de instel-
lingsprocedure, toen alle verzet nutteloos bleek, niet kunnen vóór stemmen,
te meer daar de juistheid van het bezwaar op zijn minst genomen dubieus
was?’, wilde het blad weten. Het trok de integriteit van de ar- en ch-tegen-
stemmers in twijfel met de vraag of die zich eigenlijk niet door andere mo-
tieven hadden laten leiden. Zelf wistDe Gids het antwoord wel: ‘Men wilde
het wetsontwerp niet.’ Wat zich manifesteerde was ‘de oppositie, die met
name in a.r.-kringen de laatste jaren tegen de p.b.o.wordt gevoerd. Het rap-
port-Bedrijfsorganisatie dat – gelijk wij destijds in ons blad schreven – zich
weinig warm, ja zeer aarzelend, over de p.b.o. uitliet, was daarvan een symp-
toom. En het is bekend, dat er in die kring waren, die tegen de publiekrech-
telijke bevoegdheden bezwaren ontwikkelden.’
Voor de christelijke ondernemers had het cnv-orgaan geen goed woord

over. Die hadden alleen maar lippendienst bewezen aan het ideaal van be-
drijfsorganisatie, maar in werkelijkheid stelselmatig dwars gelegen toen het
op daden aan kwam. Enwat ervan te denken dat ‘eenHoogleraar aan de Vrije
Universiteit!’ vlak voor de eindstemming met acht merendeels liberale colle-
ga-economen kwam aanzetten met een manifest tegen pbo en arbeidersme-
dezeggenschap en voor het liberale principe van het vrije spel der krachten?
De laatste opmerking sloeg op prof. dr. J. Zijlstra, wiens oratie in Evan-

gelie en Maatschappij al kritisch door Ormel was gerecenseerd, vanwege de
liberale ondertonen die hij beluisterde.188 Het hooglerarenprotest bevestigde
de bange vermoedens van de cnv-top. Het bezwaarschrift dat Zijlstra samen
met onder meer prof. dr. P. Hennipman en prof. dr. H.J. Witteveen indien-
de, bekritiseerde het ambigue karakter van het wetsontwerp, het ontbreken
van een leidend beginsel en de geringe aandacht voor de economische conse-
quenties. De negen economen, die adhesie kregen van vijf andere collega’s,
waarschuwden voor onbeheersbare machtsconcentraties van belanghebben-
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den. ‘Je geeft een aap geen scheermessen’, was daarvoor een geliefde uitdruk-
king van Zijlstra.189 Medezeggenschap per sector – volgens de negen hoogle-
raren sowieso een abstractie voor de individuele arbeider – woog daardoor
volgens hen niet op tegen de risico’s die de arbeidersklasse als geheel liep.
Zonder verordenende bevoegdheden zou het allemaal zo’n vaart niet lopen,
maar dan rees weer de vraag of er voor resterende taken wel zo’n omvang-
rijk en kostbaar apparaat nodig was.
De uitbarsting inDeGids zorgde voor veel commotie, zowel intern als ex-

tern. Stapelkamp, die na de eindstemming geen goedmeer bij het cnv-bestuur
kon doen, kreeg bijvoorbeeld vanVan Baren als voorzitter-redacteur van zijn
oude bond de ruimte om in het bondsbladToenadering te protesteren.190 Het
cnv-bestuur zag zich door deze kritiek genoodzaakt inDeGids te verklaren
dat van ‘de meest bevoegde zijde’ was verzekerd dat aan de oprechtheid van
de tegenstemmers niet getwijfeld mocht worden.191 Maar aan haar algemene
analyse van de onderliggende weerstanden tegen pbo hield de cnv-leiding
vast. Ter bevestiging wees men op wat in de aanloop naar de behandeling
door de Eerste Kamer uit de hoek van de drie andere Conventsorganisaties
werd vernomen. In Ons Platteland van de cbtb en De Werkgever van het
vpcw en tijdens cmb-vergaderingen vernam het geluiden ‘uit de donkerste pe-
riode der liberale overheersing’.192 Niet vaak was het cnv in zulke bittere be-
woordingen uitgevallen naar geestverwanten. Het Convent lag aan diggelen.
De verhoudingen met de arp waren op een dieptepunt beland. Van de chu
werd niets verwacht.
Om te redden wat er nog te redden viel, probeerde Ruppert de fractielei-

ders in de Eerste Kamer prof. mr. A. Anema (arp) en mr. dr. G. Kolff (chu)
te overtuigen van het belang dat er toch nog een goed signaal werd afgegeven
aan de protestantse arbeiders. Maar hij kreeg nul op rekest. Ruppert: ‘Ane-
mawond er geen doekjes om.Mijn hele amvb-verhaal: “Allemaal flauwekul”.
Ook de argumenten van Schouten: “Allemaal flauwekul”. Hij had zijn eigen
staatsrechtelijke redenen om deze wet af te wijzen.’193 Ook bij Rip ving het
cnv bot. In de Eerste Kamer verklaarde de cbtb-secretaris dat de staat te veel
invloed had gekregen en dat aan de onderscheiden plaats en taak van over-
heid, ondernemer en werknemer niet voldoende recht was gedaan. Hij had
hier nog wel overheen willen stappen, ware het niet dat de ongrondwettige
amvb-constructie het hem onmogelijk maakte.194

Zijn antirevolutionaire fractiegenoot J. Schipper, scheidend tweede voor-
zitter van het cnv, dacht daar anders over. Onmiddellijk na Rip het woord
voerend, verklaarde hij ‘achting’ te hebben voor de ingebrachte grondwette-
lijke bezwaren, maar deze ‘als groot voorstander der publiekrechtelijke or-
ganisatie en levende uit de gedachtensfeer der Christelijk-sociale actie, de ge-
wetensbinding aan de Grondwet niet te onderschrijven. Het kan zijn, dat ik
dit niet voldoende staatsrechtelijk beoordeel, maar ik kan dit streven der
Christelijk-sociale actie niet loslaten.’195 Op 25 januari 1950 werd de wet met
30-11 stemmen aanvaard. Rip stemde tegen. Schipper ging als enige Kamer-
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lid met de voorstemmende fracties van kvp en pvdamee. De wet werd op 27
januari afgekondigd en trad op 15 februari in werking.
Het cnv kon de moed niet opbrengen inDe Gids een hoofdartikel aan de

aanvaarding vanwet te wijden. In plaats daarvan prijkte op de voorpagina een
uitvoerig antwoord op beschuldigingen dat het cnv met zijn medezeggen-
schapideeën het Schriftuurlijk eigendomsbegrip aantastte. Symbolischer kon
het eigenlijk niet. Zowel de aanval, dit keer van de vrijgemaakt-gereformeer-
de ondernemer en latere medeoprichter van het Gereformeerd Maatschap-
pelijk Verbond P. Groen, als het verweer waren herhalingen van wat in het
eerste kwart van de eeuw daarover zoal te berde was gebracht.196

Alleen een klein hoekje van de openingspagina van het cnv-orgaanwas in-
geruimd voor de wet. Het was een zuur bericht over de toekenning van een
koninklijke onderscheiding niet alleen aan mr. Woudstra en professor Van
der Ven, maar ook aan de katholieke hoogleraar mr. J.A. Veraart vanwege
diens baanbrekende werk voor de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie.
‘Want’, aldus een verongelijkteDeGids, ‘het is nog altijd zo, dat DE pioniers
van de bedrijfsorganisatie in de Protestants-Christelijke kring zijn te vin-
den’.197 Velen van hen waren overleden, zoals Sikkel en Talma. Maar Diemer,
Amelink, Smeenk, Gerbrandy en Van Rhijn leefden nog en hadden volgens
het cnv-blad evenveel recht gehad op een onderscheiding.
De frustratie laat zich goed verklaren. De pbo, waarop het cnv decennia-

lang zijn lange termijnstrategie had gebaseerd en waaraan het, vooral ter on-
derscheiding van de socialisten, grote identiteitswaarde had gehecht, was
door katholieken en socialisten tot stand gebracht. De christelijke partijen en
ondernemersorganisaties waarmee het voor de oorlog dat ideaal ontwikkeld
dacht te hebben, waren na 1945 in het kamp van de tegenstanders beland.
nvv-bestuurder en pvda-parlementariër J.G. Suurhoff wreef nog eens extra
zout in dewonden.Naar aanleiding van het ‘Moest dat nu zo?’-artikel schreef
hij in het nvv-orgaan De Vakbeweging dat de analyses van De Gids volko-
men juist waren. Suurhoff verbond er de conclusie aan dat maar weer eens
was bewezen dat godsdienst geen basis was voor politieke en maatschappe-
lijke organisatie en dat de protestantse arbeiders voor hun emancipatie en de
realisering van hun idealen beter af waren bij de sociaal-democratie.198

De ervaringen hadden geleerd dat met het verstrijken van de tijd de weer-
standen aan ondernemerskant alleen maar waren toegenomen. De spannin-
gen die bij voorbereiding waren gerezen en de manier waarop het ontwerp
vervolgens van alle kanten was belaagd, spotten met de verzoenende beteke-
nis die het cnv aan pbo toedichtte. Bovendien voorzag de nieuwe raamwet
alleen in snelle instelling van de ser. De vorming van de horizontale bedrijf-
schappen, waar het voor het cnv hoofdzakelijk om te doen was, was afhan-
kelijk van de goodwill van de sociale partners. Dat spoordemet de eigen over-
tuiging, maar de houding van de ondernemers beloofde weinig goeds. Op de
katholieken na hadden alle werkgevers zich immers tegen de wet gekeerd. In
een gemeenschappelijk schrijven aan de eerste ser-voorzitter prof. mr. F. de
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Vries beloofden ze dat ze zich loyaal zouden opstellen. Voorwaarde die de
werkgevers stelden was dat de zelfstandigheid van de ondernemers overeind
bleef en ‘dat de nieuwe organen tot wasdom zullen komen als vrucht van
voorafgaand vrijwillig overleg en daarom niet van bovenaf zullenworden op-
gelegd’. De ‘medewerking van de grotemeerderheid der bedrijfsgenoten, zo-
wel aan de kant der ondernemers als aan de zijde der arbeiders’ heette onont-
beerlijk.199 Van het nvvwas verder bekend dat het meer interesse had voor de
productschappen en huiverig stond tegenover loonverordeningen. Voor eu-
forie was bij het cnv in 1950 al met al geen plaats. De strijd gaat nu pas echt
beginnen, was in deze dagen een veelgehoorde waarschuwing.200

7. Samenvatting en conclusie

Het cnv kwam bij de voorbereiding van deWet op de bedrijfsorganisatie van
1950 in eigen kring van Convent, arp en chu alleen te staan omdat het cnv
als enige organisatie werkelijk naar publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie ver-
langde en de overige organisaties niet of nauwelijks. Het cnv bleek bereid om
– binnen zekere grenzen – constructief mee te werken aan oplossingen en
compromissen met katholieken, socialisten en liberalen, opdat een wettelij-
ke regeling mogelijk zou worden. Het deed dat op basis van de ‘Richtlijnen
voor de bedrijfsorganisatie’ die in 1943 in het ondergrondse cnvwaren vast-
gesteld. De animo bij de protestantse partners om zelf of samen met de an-
deren op vergelijkbare wijze eigen ideeën systematisch uit te werken was mi-
nimaal. Hun bereidheid om in samenspraak met derden actief aan de
realisering van de pbo bij te dragen en daarvoor water bij de wijn te doen was
zo mogelijk nog geringer. Verschillen in posities en belangen en het ontbre-
ken van een coherente, breed gedragen maatschappijvisie binnen het sociaal,
levenbeschouwelijk en politiek zo gemêleerde protestantse milieu speelden
het cnv parten.
Verschillen in posities en belangen zijn de belangrijkste verklaringen voor

de divergentie binnen hetConvent. Dewerknemers dachtenmet pbo heel wat
te winnen: medezeggenschap en – secundair – sociaal-economische stabiliteit.
De ondernemers hadden veel te verliezen: vrijheid en zeggenschap ten opzich-
te van de werknemers en in het toenmalige tijdsgewricht vooral ook met be-
trekking tot de overheid. Bedrijfsorganisatie was voor ondernemers alleen
aanlokkelijk als instrument voor zelfregulering bij behoud van zoveel moge-
lijk vrij ondernemerschap. Arbeidsvrede, een lading die de (p)bo-gedachte van
oudsher ook dekte, werd door allen gewenst en nagestreefd, maar bood on-
voldoende tegenwicht aan de uiteenlopende of conflicterende belangen.
In hetConvent ontpopten het cnv en het vpcw zich als de grote tegenspelers.

De cbtb en de weinig uitgesproken cmb namen aanvankelijk nog tussenpo-
sities in, maar gingen gaandeweg overhellen naar de zijde van de protestant-
se werkgevers, vanwege hun eigen aarzelingen ten aanzien van verordenen en
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van de bemoeienis van derden met eigen bedrijf en bedrijfstak. Tot gecom-
bineerde acties tegen het cnv of ter beïnvloeding van de overheid kwam het
tussen hen niet. De cbtb, die vanwege andere ervaringen en behoeften in de
agrarische sector wat meer geneigd was pragmatische oplossingen te zoeken,
wilde zich niet binden aan het dogmatische verzet van het vpcw en ook niet
alle deuren naar het cnv dichtgooien.
Het cnv en het vpcw beriepen zich beide op hetzelfde ideologische ge-

dachtegoed van de soevereiniteit in eigen kring. Het vpcw betwistte op basis
hiervan kernelementen uit de ‘Richtlijnen’: het van bovenaf instellen van be-
drijfsorganen, de ongedifferentieerde pariteit, het meebeslissen op sociaal en
economisch terrein, het tripartite enmeer dan alleen adviserende karakter van
een ser. In het spoor van Dooyeweerd voerden diverse woordvoerders van
het vpcw bovendien aan dat publiekrechtelijk verordenen een exclusieve
staatsfunctie was en ten principale onverenigbaar met de soevereiniteit in
eigen kring.
Dat bezwaarwas niet nieuw. Tijdens het eersteChristelijk-Sociaal Congres

van 1891, was het door de juristen A.F. de Savornin Lohman en Th. Heems-
kerk naar voren gebracht, maar door Kuyper nogal lichtvaardig onder het ta-
pijt geveegd.201 Bij de voorbereiding van de Bedrijfsradenwet had de katho-
lieke werkgeversjurist Kortenhorst ook verwezen naar de bedenkingen van
De Savornin Lohman en Heemskerk, maar in het protestantse kamp was het
geen thema van betekenis geweest.202 Pas in het debat over de ‘Richtlijnen’
tussen Dooyeweerd en Ruppert was de kwestie hoog op de agenda geplaatst.
Voor de tegenstanders van publiekrechtelijke en pleitbezorgers van privaat-
rechtelijke bedrijfsorganisatie was het een welkome aanvulling van hun arse-
naal aan argumenten. Het versterkte hun pleidooi voor algemeen verbindend
verklaren van collectieve arbeidsovereenkomsten en ondernemersovereen-
komsten als eindstation. Voor het cnv waren de (afzonderlijke) algemeen
verbindendverklaringen tussenstations geweest, die het in de oorlogsjaren
achter zich had gelaten.
Het cnv kon de kritiek moeilijk verkroppen. Erin meegaan zou beteke-

nen dat het een lang gekoesterd ideaal moest prijsgeven, juist op het moment
dat daarvoor voldoende maatschappelijk draagvlak aanwezig leek. Het zou
zich dan bovendien volledig isoleren van het nvv en de kab en kwetsbaar
worden voor hun kritiek en propaganda. Afwijzing zou conflicten in het
eigen volksdeel opleveren. Het cnv koos voor vasthouden aan het pbo-ide-
aal en de eigen ‘Richtlijnen’, voor niet onnodig accentueren van de verschil-
lenmet deConventspartners en voor bestrijden van de dooyeweerdiaanse in-
vloeden. Met dat laatste moest het wel voorzichtig zijn vanwege
levensbeschouwelijke en partijpolitieke implicaties en omdat er in de cnv-ge-
lederen ook belangstelling voor de calvinistische wijsbegeerte bestond.Waar
het cnv van Ruppert Dooyeweerd en Van Riessen bijvoorbeeld van zijn ka-
derschool weerde, daar schakelde zijn tegenstrever Van Baren de prominen-
te wdw’ers in bij het scholings- en advieswerk van zijn eigen bond.
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Ten aanzien van het voorontwerp-Vos (december 1945) traden in het pro-
testantse kamp geen noemenswaardige verschillen van mening aan het licht.
Doel en opzet van Vos’ voorstellenwerden eenstemmig afgewezen.Die ston-
den haaks op aller interpretatie van de soevereiniteit in eigen kring. In plaats
van de doorVos voorgestane top down geleide planeconomie, wilde ieder zelf-
regulering op horizontaal vlak, aansluitend bij het gegroeide overleg op voor-
al sociaal terrein in de bedrijfstakken.
Het cnvmoest echter toezien hoe het voorontwerp-Vos de ontwikkeling

vertraagde en oude en nieuwe weerstanden opriep. Zo handhaafde het pro-
testantse werkgeversverbond zijn hooggestemde beginselverklaring van
1923, inclusief de ‘organische’ elementen daarin, maar ging het, in het licht
van de nieuwe politiek-maatschappelijke verhoudingen met de pvda in het
centrum van de macht en de arp (en tot 1948 ook de chu) op een zijspoor,
er een andere inkleuring aan geven. Meer dan voor 1940, kwam bij de pro-
testantse werkgevers de nadruk te liggen op het veilig stellen van de vrijheid
en verantwoordelijkheid van individu en maatschappij tegenover de opdrin-
gerige staat. Daarover heeft de historicus W.J. Wieringa in 1958 in een feest-
bundel voor het vpcw vastgesteld dat, als reactie op slingers naar links, de
slinger wel eens erg ver naar rechts doorsloeg en de verschillen met de neu-
traal-liberale zusterorganisaties vervaagden.203

Tijdens de conferentie van Birkhoven (april 1947) – de enige keer dat de
Conventspartners in deze jaren betreffende pbo verder kwamen dan een
‘agree to disagree’ – verschool men zich nog achter vage en incomplete con-
clusies. In de commissie-Van der Ven (januari 1947-februari 1948) waren
concrete keuzes niet langer te vermijden en kwamen het cnv en het vpcw in
twee verschillende kampen terecht. Het cnv zat door de bank genomen op
één lijn met het nvv en vooral de kab. Ter wille van de voortgang en het eind-
resultaat wilden de cnv’ers hier en daar concessies doen. De woordvoerders
van het vpcw, die zich minder dan hun liberale confraters bekommerden om
eventuele politieke of maatschappelijke repercussies van een mislukken van
de commissie, hielden daarentegen onverkort vast aan eigen principes. Hun
minderheidsnota vond na publicatie van het rapport van de commissie-Van
der Ven veel weerklank in liberale werkgeverskringen.
De kloof tussen cnv en vpcw verbreedde zich in de parlementaire fase (juni

1948-februari 1950). In dat stadium groeide ook de verwijderingmet de cbtb
en de cmb. Het Convent, belichaming toch van de organische gedachte die
ook aan het protestantse denken over bedrijfsorganisatie ten grondslag heet-
te te liggen, faalde jammerlijk op hetmoment dat het zich bij uitstek hadmoe-
ten bewijzen. ‘De grote vraagstukken op sociaal en economisch gebied kwa-
men nauwelijks aan de orde, en voor zover zij in het overleg getrokken
werden, kon zelden of nooit een eensluidend standpunt worden bepaald’, al-
dus het cnv-jaarverslag over de jaren 1948-1949.204

De arp moest als heterogene ‘volkspartij’ rekening houden met de ver-
schillende belangenorganisaties, alsook met andere, overwegend behouden-
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de elementen en stromingen in de partij.205 Vooral Dooyeweerd en zijn me-
destanders lieten zich gelden. Hun ideologische, rechtsfilosofische en prak-
tische bezwaren tegen demotieven achter en consequenties van publiekrech-
telijke bedrijfsorganisatie in het algemeen en die van de ‘Richtlijnen’ in het
bijzonder, creëerden op z’n minst twijfel, versterkten de verdeeldheid en
dempten hoe dan ook de animo in de partij.
Dooyeweerd liet zich niet leiden door hetzij werkgevers- hetzij werkne-

mersbelangen – iets wat niet altijd van al zijn volgelingen kanworden gezegd.
Dooyeweerd zag het als zijn taak om vanuit het perspectief van zijn calvinis-
tische wijsbegeerte politieke, maatschappelijke en andere ontwikkelingen en
ideeën te toetsen. Zijn oogmerkwas niet het cnv te beroven van zijn vernieu-
wingsidealen, maar deze te analyseren op onjuistheden, inconsequenties en
gevaren. Hij was daarbij niet gericht op synthese met andere denkrichtingen.
De context van rechts en links totalitarisme, Doorbraak en wederopbouw-
economie versterkte zijn motivatie en gaf aan zijn optreden en argumentatie
een gespannen en extra scherp karakter.
Het multiconfessionele cnv kon en wilde zich niet binden aan de calvinis-

tische wijsbegeerte. Voor praktisch opereren en concrete beleidskeuzes van
een grote, gemêleerde vakorganisatie in een dynamisch en geschakeerd poli-
tiek-maatschappelijk krachtenveld was ze te schematische en apodictisch en
qua implicaties bovendien te veel gericht op behoud van de bestaande ver-
houdingen in het bedrijfsleven. Daar kwam bij dat de dooyeweerdianen geen
vernieuwende, bezielende alternatieven boden voor wat ze afwezen. Ze kre-
gen daardoor in het cnv vanzelf het etiket liberaal en conservatief opgeplakt.
Dooyeweerd-kenner Woldring heeft vastgesteld dat de vu-filosoof nergens
in zijn publicaties stem gaf aan onderdrukten en dat hij ook geen ‘visionair
practicus’ was.206 VolgensWoldring paste Dooyeweerds denktrant bij de tra-
ditie van de maatschappelijk conservatieve burgerlijke en aristocratische eli-
te van de negentiende eeuw, terwijl Ruppert, in het voetspoor van mannen
als Gerbrandy, Talma en Kuyper, het emancipatorische ‘kleine luyden’-ge-
luid liet horen. Dooyeweerd was een behoudende realist, Ruppert een ver-
anderingsgezinde idealist. Dat botste.
De arp heeft noch de opvattingen van Dooyeweerd en het vpcw, noch die

van het cnv volledig omhelsd, maar geprobeerd de tegenstellingen zo goed
mogelijk toe te dekken. De weinig inspirerende compromissen die uiteinde-
lijk voor de programs van 1946 en 1948 in de partij werden gesloten, bevre-
digden niemand – hetminst de op verandering ingestelde arbeidersbeweging.
Aangetekend moet worden dat de cnv’ers in de sociaal-economische com-
missie van de arp, waar de standpunten werden voorbereid, een stuk minder
alert waren dan hun tegenspelers. Doordat de cnv-vertegenwoordigers nog-
al eens verstek lieten gaan, moest het verbond zich achteraf inspannen om de
uitkomsten nog enigszins in eigen richting bij te sturen.
Analyse van deKamerdebatten en latere verzekeringen door de leiding van

de arp doen vermoeden dat de antirevolutionaire fracties uiteindelijk in
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meerderheid of als geheel niet tegen de wet zouden hebben gestemd, als de
ongrondwettig geachte instelling bij amvb was geschrapt. Het cnv heeft de
verklaring hieromtrent van de partijleiding later ruiterlijker aanvaard dan
eerst het geval was.207 Maar de twijfel die daarover in eerste instantie door het
cnv-bestuur werd geuit, is begrijpelijk. Na de bevrijding had het bij arp, chu
en de Conventspartners bar weinig gemerkt van echte animo om structureel
iets te willen doen aan de zeggenschapsverhoudingen in het bedrijfsleven. In-
tegendeel.

8. Epiloog

Op vrijdagavond 17 april 1953 revancheerde het cnv zich voor de matte ver-
toning na de aanvaarding van de Wet op de bedrijfsorganisatie. Onder het
motto ‘Van Loonslaaf tot Bedrijfsgenoot’ kwam men in het Amsterdamse
Concertgebouw bijeen om grootscheeps te vieren dat ’s middags de ser zijn
eerste adviezen had vastgesteld over de instelling van onder meer het Land-
bouwschap. Via de ncrv-radio was Nederland er getuige van hoe Piet Me-
liefste van de metaalbewerkersbond zich bereid verklaarde om als ‘dienst-
knecht in het koninkrijkGods (...) nieuwe verantwoordelijkheid voor het tot
stand komen van een werkelijke bedrijfsgemeenschap te aanvaarden, tot ze-
gen van land en volk’. Hoe de rector van de kaderschool De Gaay Fortman
onderstreepte dat ‘werkelijke vernieuwing van maatschappelijke vormen al-
leen mogelijk [is] in verbinding met Hem, Die ons in Zijn wereld geen ogen-
blik buiten Zijn dienst stelt’. Hoeminister van pbo-zaken A.C. de Bruijn een
oude fout van de regering kwam goedmaken en Amelink bevorderde tot Of-
ficier in deOrde vanOranje-Nassau. En hoe hetUtrechts Buurkerkkoor on-
der leiding van Mees van Huis en begeleid door een symfonieorkest onder
directie van Meindert Boekel en Piet van Egmond op het orgel de cnv-hym-
ne ten gehore bracht. Een verslag: ‘Nooit heeft de melodie vanDe Vrijheids-
vaan zo geklonken als in deze vergadering. (…) Een machtig samenspel van
koor, orkest, orgel en samenzang, waarboven uit de trompetten klonken als
de juichkreten van iemand, die een groot goed gaat bereiken. Het wás ook
vreugde, welke de bijeenkomst beheerste, maar een bezonken vreugde, om-
dat zij gepaard ging met het gevoel van grote verantwoordelijkheid voor de
groei naar en het bereiken van nieuwe maatschappelijke vormen.’208

Deze stemmige vreugdetonen konden niet verhullen dat Ormel een jaar
eerder bij het opmaken van een tussenbalans reeds had geconstateerd dat het
ideaal al heel wat aan glans had verloren.209 Dat kwam door kwesties als de
ongelijke zetelverdelingen (7:5:3 in plaats van 1:1:1) tussen nvv, kab en cnv,
het ser-voorzitterschap (prof. mr. F. de Vries in plaats van De Gaay Fort-
man), de beslotenheid van het ser-overleg, de terugkerende fricties over de
rol en het voortbestaan van de Stichting van deArbeid en de pariteit, en voor-
al door de stroperige besluitvorming.
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Het gevoel van onbehagen werd na 1954, toen de eerste schappen werden
geïnstalleerd, snel sterker en rond 1960 was duidelijk dat de pbo in feite was
vastgelopen. De agrarische en enkele ambachtelijke sectoren daargelaten, was
ze nergens van de grond gekomen. Bovendien gingen hier en daar al weer
stemmen op omniet goed functionerende schappenmaar weer op te heffen.210

In de literatuur zijn diverse verklaringen voor dit falen aangedragen.211 Veel
hiervan was door de ser – die zelf op cruciale momenten ook lang niet altijd
optimaal functioneerde – in 1961 al in een ‘Stagnatienota’ op een rij gezet.212

In hoofdlijnen ontstaat het volgende beeld.
De pbo-gedachte wortelde in de vooroorlogse, nog tamelijk gesloten agra-

risch-ambachtelijke samenleving en was bovendien sterk beïnvloed door er-
varingen tijdens de depressies in het interbellum, de oorlog en de eerste we-
deropbouwperiode. Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie werd gezien als
alternatief voor een door de staat geleide planeconomie om crises te bestrij-
den en te voorkomen. De specifieke aard van de bedrijfstak en continuïteit
met vooroorlogse regelingen en instellingen verklaren waarom pbowel aan-
sloeg in de landbouw, waar de landbouwcrisiswetgeving, de agrarische be-
drijfsraden, de voedselvoorziening tijdens de bezetting en de Stichting voor
de Landbouw opeenvolgende wegbereiders waren van het Landbouwschap.
Na 1950 manifesteerde zich echter een snelle industrialisering, dynamise-

ring en langdurige, vrijwel contante groei van de economie. Dat ging gepaard
met ingrijpende wijzigingen in de aard en de opbouw van de beroepsbevol-
king en van de maatschappelijke verhoudingen. Statische sectorindelingen
beantwoordden nog wel aan behoeften van land- en tuinbouw en sommige
sectoren van het midden- en kleinbedrijf, maar niet aan die van expanderen-
de, sectoroverstijgende industriële bedrijven en complexen. ‘De pbo [was] de
perfecte oplossing van de problemen, die we na de oorlog niet meer hadden’,
aldus cnv-secretaris dr. W. Albeda in 1965 tijdens een conferentie van het
Convent.213

Tegelijkertijd deed zich na 1945 een radicale centralisering van de financi-
eel-economische beleidsvorming voor, waarvan de geleide loon- en prijspo-
litiek en het actieve industralisatie- en exportbeleid aspecten waren. Dat
schiepwel behoefte aan een centraal overleg- en adviesorgaan als de ser, maar
veel minder aan bedrijfslichamen en dus ook niet aan een ser als toporgaan
van een heel bouwwerk. Bovendien voltrok zich vanaf eind jaren veertig
mentaal en feitelijk een proces van internationalisering, dat samenhing met
de dekolonisatie, het prijsgeven van de neutraliteitsgedachte, de grensover-
schrijdende verplichtingen van deMarshallhulp, de Benelux, de egks, de eeg,
en de groeiende betekenis van multinationals. Een nationaal ingericht orde-
ningssysteem liet zich daarin moeilijk voegen. Dooyeweerd in zijn geschrif-
ten en de liberale ondernemersorganisaties in hun adressen uit 1949 (over de
Benelux) hadden daar al aandacht voor gevraagd.
De invoering van pbo was afhankelijk van de medewerking van de vrije

organisaties van werkgevers en werknemers en van de overheid. De algeme-
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ne indruk is dat alle drie hebben bijgedragen aan het fiasco. De veelomvat-
tende doel- en taakomschrijving en het ambigue karakter van de wet (die-
nen van algemeen belang én bedrijfsbelangen, verticaliteit én (gelaagde) ho-
rizontaliteit, centraal én decentraal regelen, dwingen én behouden van vrij
ondernemerschap, realiseren van sociale en economische medezeggenschap,
harmoniseren van klassentegenstellingen op basis van gescheiden belangen-
organisaties, fundering op en sterke afhankelijkheid van privaatrechtelijke
verenigingen, de handhaving van de Stichting van de Arbeid) deden daaraan
geen goed omdat de betrokkenen andere en soms tegengestelde prioriteiten
stelden.
In de voorbereidende stadia leefde dat ook al wel, maar de tegenstellingen

waren toen overwonnen door een sterk en van gezamenlijke crisis- en oor-
logservaringen doortrokken saamhorigheidsbesef. In theoretische debatten
was men bovendien ook wel eens geneigd om over eigen aarzelingen heen te
stappen of waarschuwingen in de wind te slaan. De lichtvaardigheid waar-
mee het cnv omging met de opmerkingen van Dooyeweerd over de gevol-
gen van loonverordeningen voor de positie van de bonden is daarvan een
goed voorbeeld. Het consensusgevoel boette na 1950 evenwel aan betekenis
in, mede door generatiewisselingen. Botsingen in de Stichting van de Arbeid
vanaf 1950 en het einde van de Raad van Vakcentralen (1954) waren er symp-
tomen van.214

De overheid stimuleerde de ontwikkeling niet echt, omdat het haar soci-
aal-economische invloed zou beperken. Ze had genoeg aan de ser als centraal
adviesorgaan. De ministeries bleven wet- en regelgeving zo veel mogelijk in
eigen hand houden enwaren terughoudendmet het inschakelen van bedrijfs-
lichamen en het overdragen van taken. Zelfs het ‘pbo-minded’ ministerie van
Landbouw en Visserij liep daar niet warm voor. De werkgevers werkten niet
erg mee omdat ze hun vrijheden wilden behouden of weer uitbreiden. Het
vrijwillige karakter van de wet bood hun volop ruimte de ongewenste ont-
wikkelingen tegen te gaan. De privaatrechtelijke ondernemersorganisaties
wonnen na 1950 door de wet paradoxaal genoeg juist aan kracht en beteke-
nis doordat zijzelf, bij ontstentenis van schappen, het vacuüm opvulden dat
de door de pbo-wet verplichte opheffing van de Woltersomse organisaties
achterliet.215 De ondernemers zaten verder niet te wachten op de economische
medezeggenschap van vakbondsbestuurders.
De vakbeweging op haar beurt drong ook niet echt aan. De vakcentrales

participeerden in het centrale overlegstelsel en daarvoor stonden ser en Stich-
ting van de Arbeid ter beschikking en er bestonden tal van rechtstreekse in-
gangen bij de overheid. Ze verlegden bovendien opvallend snel hun aandacht
naar nieuwe thema’s voor profilering, zoals de rechtsvorm van de onderne-
ming en de bezitsspreiding. Bij veel bonden groeide het onbehagen over hun
zwakke posities, vooral toen zwarte lonen structurele vormen begonnen aan
te nemen en zemet ledenverliezen temaken kregen.Het perspectief van door
meerderheden opgelegde loonverordeningen en de daaraan vrijwel automa-
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tisch gekoppelde inperking van de ruimte voor (stakings)acties lokte hen niet,
ook de cnv-bonden niet. W. Albeda noemt in dat verband de ervaringen met
de ‘schildersclausule’ in het Bedrijfschap Schildersbedrijf. De bevoegdheid
om het bestuur de lonen vast te laten stellen, zou pas toepast worden nadat
organisaties van werknemers en werkgevers daartoe een verzoek hadden in-
gediend. Dat gebeurde nooit.216

Met vrije cao-onderhandelingen, (stakings)acties en desgewenst algemeen
verbindend verklaren konden de bonden zich veel beter profileren en bewij-
zen. Loonverordeningen betekenden functieverlies en de leden zei de gede-
legeerde medezeggenschap op macroniveau weinig of niets. De negen eco-
nomen hadden dat in 1949 al nuchter vastgesteld en vanmassale aandrang van
leden is nooit iets gebleken.217 De ervaringen met het Landbouwschap zou-
den bovendienweldra leren dat de schappenmet serieuze legitimiteitsproble-
men te maken kregen.218 pbo bleek vooral een concept van een bestuurselite.
Van Baren, de voorzitter van de grote industriële Christelijke Bedrijfs-

groepen Centrale die in 1950 als een der eersten in het cnv al waarschuwin-
gen liet horen over de gevaren van loonverordeningen en tijdens de Chris-
telijk-Sociale Conferentie van 1952 soortgelijke geluiden ventileerde,
verklaarde in 1953 tijdens de algemene ledenvergadering van zijn bond dat
de vrije onderhandelingen van vrije belangenorganisaties niet moesten ver-
dwijnen, want ‘het medespreken en medebeslissen der arbeiders over hun
loon en arbeidsvoorwaarden is een groot goed’.219 Hij liet weten dat het pbo-
ideaal in een andere tijd was geformuleerd en riep op ‘de ontwikkelingen van
de p.b.o. nuchter gade te slaan en ons te behoeden voor allerlei, op geen er-
varing berustende, idealistische voorstellingen’.
De ervaringen met de pbo-wet afzettend tegen de discussie in protestant-

se kring in de jaren veertig, concludeerde Albeda begin jaren tachtig dat de
ontwikkelingen Dooyeweerd, met zijn bezwaren tegen de gemeenschaps-
ideeën van het cnv en sociaal-economisch verordenen in nationale context,
in wezen in het gelijk hebben gesteld.220 Woldring zegt het hem na.221 Wol-
dring wijst er terecht op dat Dooyeweerd meer oog had voor de situatie van
de industrie, terwijl Ruppert was gevormd door de ervaringen met de land-
bouw in de jaren dertig.
De laatste reageerde in 1980 afwijzend opAlbeda’s oordeel.222 Het misluk-

ken van de pbowas volgens Ruppert niet een kwestie geweest van onverenig-
baarheid van bedrijfsleven en verordenende bevoegdheid. Hij schreef het op
het conto van de socialistische vakbeweging en de liberale ondernemers. Die
waren blijven hangen aan strijd- en machtsdenken. Onbedoeld bevestigde
Ruppert met deze woorden het gelijk van Dooyeweerd, die immers concur-
rentie en belangenstrijd wel bij het bedrijfsleven vond passen en verordening
en stakingsverbod niet. Bovendien waren ook de protestants-christelijke
Conventspartners, nadat ze in de loop van 1951 dankzij bruggenbouwers als
drs. J.W. de Pous de contacten hadden hersteld, als het erop aan kwam blij-
ven opereren op basis van belangenposities en niet langs lijnen van levensbe-
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schouwing.223 Voor hen gold evenzeer, wat W.J.P.M. Fase als hoofdverkla-
ring voor de malaise in de pbo heeft aangedragen: ‘Werkgevers- en werkne-
mersorganisaties hebben nooit hunmachtsdenken willen prijsgeven. Ze heb-
ben hun (subjectief gevoelde) tegengestelde belangen de doorslag laten geven
en deze tegenstelling niet willen doen toedekken in publiekrechtelijke struc-
turen, waarin geen andere ruimte is dan voor gezamenlijke belangenbeharti-
ging. (…) De pbo is nooit het niveau van machtsverhoudingen en -structu-
ren ontstegen.’224
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Hoofdstuk 6

‘Eisch van Christelijk beginsel’
Het cnv en de totstandkoming van de
Wet op de ondernemingsraden (1950)*

Inleiding

Op 7 juni 1950 trad in Nederland de eersteWet op de ondernemingsraden in
werking. Dewet bepaalde dat binnen drie jaar in alle bedrijvenmet 25 ofmeer
personeelsleden een ondernemingsraad moest zijn ingesteld. De benaming
‘ondernemingsraad’ en de samenstelling uit alle categorieën personeelsleden
met de ondernemer/directeur qualitate qua als voorzitter, benadrukten de be-
oogde taken en het karakter van de or: een orgaan van overleg en samenwer-
king tussen werkgever en werknemers, dat moest bijdragen tot de verbete-
ring van de arbeidsverhoudingen en van de goede gang van zaken in de
onderneming.1

Deze wet – ‘wor-1’ – was het voorlopig eindpunt van een ontwikkeling
die terugging naar het laatste kwart van de negentiende eeuw, toen in enkele
bedrijven vormen van personeelsvertegenwoordiging en georganiseerd over-
leg werden ingevoerd. Het wetgevingsproces als zodanig was opgestart door
het kabinet-Schermerhorn-Drees (1945-1946), dat van eenwettelijke regeling
van medezeggenschap in de onderneming regeringsbeleid maakte. De werk-
gevers- en werknemersorganisaties die samenwerkten in de Stichting van de
Arbeid werden nauw bij dit proces betrokken. Dat betekende dat zij concre-
te standpunten moesten innemen ten aanzien van vragen die hen tot dan toe
vaak eigenlijk alleen theoretisch hadden beziggehouden. Volgens mr. dr.
A.A. vanRhijn, destijds zelf een hoofdrolspeler in het wetgevingsproces, ging
het bij medezeggenschap vooral om vijf punten. Ten eerste de inhoud: mee-
weten (informatie krijgen), meespreken (gehoord worden, advies geven),
meebeslissen. Ten tweede de reikwijdte: sociale, technisch-organisatorische,
commercieel-economische aangelegenheden. Ten derde het niveau waarop
ze moest worden uitgeoefend: micro- (onderneming), meso- (bedrijfstak),
macroniveau (land). Ten vierde de rol van de vakbeweging. Ten vijfde de
wenselijkheid van wettelijke regeling.2
In dit hoofdstuk wordt, mede aan de hand van deze aandachtspunten, na-

gegaan hoe in hoofdlijnen de gedachten over werknemersvertegenwoordi-
ging enmedezeggenschap in de particuliere onderneming zich tot 1950 bij het
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cnv hebben ontwikkeld en welk aandeel dit vakverbond heeft gehad bij het
tot stand komen vanwor-1.3 De aandacht richt zich primair op de georgani-
seerde vertegenwoordiging en niet op meer of minder verwante kwesties als
medebezit of hervorming van de rechtsvorm van de onderneming. Het over-
heidsbedrijf en dergelijke blijven eveneens buiten beschouwing.

1. Kernen of vakverenigingen

De eerste aanzetten tot georganiseerd overleg binnen de onderneming date-
ren in Nederland van het laatste kwart van de negentiende eeuw. In 1878 in-
stalleerde J.C. vanMarken in zijn n.v.NederlandscheGist- en Spiritusfabriek
te Delft de eerste zogenaamde ‘kern’. Vijf jaar later volgde de Hengelose ma-
chinefabriek Stork dit voorbeeld. Aanvankelijk selecteerden de ondernemers
de leden uit het kaderpersoneel en de oudere geschoolde werknemers. Gaan-
deweg werd echter het kiezen van de kernleden door en uit alle vaste perso-
neelsleden gebruikelijk. Bij VanMarken ging dat gepaardmet de vorming van
aparte afdelingen voor lager en hoger personeel. De werkgevers bekleedden
zelf het voorzitterschap. De taken en bevoegdheden van de kernen of fa-
brieksraden beperkten zich totmeeweten enmeespreken op sociaal, bedrijfs-
organisatorisch en technisch terrein.
VanMarken en Stork reageerden op hunmanier op de complexe verande-

ringsprocessen die zich na 1848, ‘het jaar van Thorbecke’, en vooral vanaf cir-
ca 1870 in de Nederlandse samenleving voltrokken. Van een traditionele,
kleinschalige, ambachtelijk-agrarische standenmaatschappij begon Neder-
land zich te transformeren naar een meer open, modern-industriële klassen-
samenleving met nieuwe, veelal onpersoonlijker en grootschaliger arbeids-
verhoudingen. Hun initiatieven getuigden van een ontluikend besef dat de
‘sociale quaestie’ niet meer primair gezien moest worden als een pauperpro-
bleem,maar als een structureel arbeiders- en emancipatievraagstuk. Bij de be-
oordeling van deze initiatieven moet beseft worden dat tot de jaren negentig
van de negentiende eeuw geen sprake was van serieuze sociale wetgeving en
dat de vakorganisaties van arbeiders nog tot ontplooiing moesten komen.
In hoeverre orthodox-protestantse werknemers deel hebben genomen aan

de negentiende-eeuwse kernen is niet bekend. Aangenomenmag worden dat
dit het geval is geweest. Harmonieuze samenwerking vanwerkgever enwerk-
nemer was immers een belangrijk element in het ideologisch gedachtegoed
dat zich in protestantse kringen aan het ontwikkelen was. ‘Rijken en armen
ontmoeten elkander’, was niet voor niets het bijbelse motto van de oudste
protestantse werkliedenvereniging Patrimonium (1876), die behalve werkne-
mers ook ondernemers tot haar leden telde. Aan de organisatie van het on-
dernemingsniveauwerd echter weinig tot geen aandacht besteed.Wel aan het
mesoniveau. Als een van de eersten in Nederland pleitte arp-leider dr. A.
Kuyper voor de vorming vanKamers vanArbeid, voor overleg van vertegen-
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woordigers van de werknemers met de werkgevers in dezelfde bedrijfssecto-
ren. Aangenomen wordt dat Kuyper met deze aanzet tot bedrijfsorganisatie
en medezeggenschap op mesoniveau niet alleen een oplossing zocht voor de
nog ontbrekende vakorganisaties, maar ook een uitweg voor het precaire
vraagstuk van de gezagsrelatie tussen de patroon en zijn personeel.4 Op het
meso- en het macroniveau, die de directe gezagsverhouding tussen werkge-
ver en werknemer overstegen, was dit minder problematisch.
Het Christelijk Sociaal Congres van 1891 liet de organisatie van de particu-

liere onderneming eveneens buiten beschouwing. Alleen in een aparte avond-
zitting van ondernemers sprak ds. H. Pierson, de directeur van de Heldring-
gestichten in Zetten, terloops over Belgische experimenten met raden van
arbeiders.5 Maar over de Nederlandse equivalenten bij Van Marken en Stork
repte hij niet. Het grotere industriële bedrijf, dat in het vroeg geïndustrialiseer-
de België wel maar in Nederland nog niet veel voorkwam, lag klaarblijkelijk
nog buiten het gezichtsveld van hemendemeeste andere congresgangers.Waar
het congres zich wel concreet over uitsprak was de noodzakelijkheid van ge-
scheiden belangenverenigingen van arbeiders en ondernemers en het weer bij-
eenbrengen van beide partijen in Kamers van Arbeid. Daarmee zette het con-
gres de trend voor protestants Nederland in de eerste helft van de twintigste
eeuw: medezeggenschap op mesoniveau in het kader van (publiekrechtelijke)
bedrijfsorganisatie.
De voorbeelden van VanMarken en Stork kregen aanvankelijk nauwelijks

navolging. Rond 1900 veranderde dat. Tal van ondernemers begonnen toen
ook met het instellen van kernen, waarbinnen ze niet alleen over secundaire
maar ook over primaire arbeidsvoorwaarden gingen onderhandelen. Met
deze kernen wilden zij de snel opkomende vakbeweging weren uit hun be-
drijf. Geen wonder dat deze de kernen de rug toekeerde. In 1907 omschreef
het congres van de Algemeene Nederlandsche Metaalbewerkers Bond van
het socialistische nvv de kernen als ‘remtoestellen tegen het werkelijke be-
lang der arbeiders’.6 Het congres riep de arbeiders daarom op de kernen te
boycotten.
Ook in het protestantse kamp ging de kwestie kernen – vakverenigingen

de gemoederen bezighouden. Dit gebeurde naar aanleiding van uitspraken
van ds. J.C. Sikkel, een gereformeerde predikant uit Amsterdam die een naam
had opgebouwd als sociaal geïnteresseerd en geëngageerd man. In de chris-
telijk-sociale beweging genoot hij respect en waardering, vooral in de kring
van de christelijke werkgeversvereniging Boaz. Enkele maanden na de grote
spoorwegstaking van 1903 opende hij de aanval op de vakbeweging, de chris-
telijke in het bijzonder. In een lezing voor protestantse patroons verklaarde
hij dat vakbeweging betekende ‘vernietiging van alle gezag en troon, van alle
religie en van alle wet, van alle vrijheid in het menschelijk leven; zij is de An-
archie tegenover het van Godswege georganiseerde leven’.7 Ook christelijke
vakbeweging zou onafwendbaar leiden naar het rijk van de antichrist. Hij
riep de ondernemers daarom op de vakbeweging te weerstaan door niet met
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haar te onderhandelen, en naar voorbeeld van Stork en zijn geestverwanten
organen voor overleg met alleen het eigen personeel te vormen.
Sikkel baseerde zich op het doorKuyper ontwikkelde principe van de soe-

vereiniteit in eigen kring. Hij leidde daaruit af dat de onderneming, gelijk het
huisgezin, bij uitstek een soevereine gemeenschap was, waarin voor exogene
elementen als de staat en de vakbeweging geen plaats was. Bovendien bena-
drukte hij dat de ondernemer in zijn bedrijf de exclusieve drager was van het
door God gegeven – en dus in wezen onaantastbare – gezag.
Tegen deze aanval op de vakbeweging kwammet name de hervormde pre-

dikant A.S. Talma, een van de drijvende krachten achter de eerste protestant-
se vakcentrale, het Christelijk Arbeidssecretariaat (1900), in het geweer. Kort
tevoren was hij ook al in het krijt getreden tegen enkele andere gereformeerde
theologen, die demoderne arbeiders hadden voorgehouden dat de bijbelse ver-
maningen aan het adres van slaven inzake gezag en onvoorwaardelijke gehoor-
zaamheid niets aan geldingskracht hadden ingeboet. Talma bestreed hun sacra-
le gezags- en gehoorzaamheidsbegrip en benadrukte het functionele karakter
van de leiding- en ondergeschiktheidsrelaties in demoderne arbeidsverhoudin-
gen. Sikkel hield hij voor dat de individueel zwakke en afhankelijke arbeider
vakorganisaties met sterke kassen en onafhankelijke vrijgestelden nodig had
om langs de weg van collectief overleg aan zijn lotsverbetering en emancipatie
te kunnenwerken.Hij herhaalde zijn standpunt inzake de functionele, contrac-
tuele betrekkingen tussen de werkgever en zijn arbeiders.
In januari 1905 zetten Sikkel en Talma tijdens een druk bezochte confe-

rentie in Amsterdam een streep onder hun polemiek. Sikkel verklaarde hier
dat hij, zolang er van een ‘rechtsconstitutie’ in het bedrijfsleven nog geen
sprake was, protestantse vakbeweging kon accepteren. Voorwaarde was dat
deze zich, naast de directe belangenbehartiging, zou toeleggen op het langs
vrijwillige weg tot stand brengen van zo’n ‘rechtsconstitutie’. Unaniem kon-
den daarop de 300 aanwezigen zich scharen achter de uitspraak dat zelfstan-
dige christelijke vakbeweging nodig was voor de behartiging van de materië-
le en immateriële belangen van werknemers én werkgevers en voor de
voorbereiding van ‘eene goede vakconstitutie’.8 In de praktijk betekende dit
dat de collectieve vakverenigingslijn van Talma had gezegevierd.
Eén aspect van Sikkels ideeën verdient hier nog enige aandacht. Bij zijn ad-

vies om kernen te creëren had Sikkel voor de onderneming zeer ruime mo-
gelijkheden voor medezeggenschap geschetst, tot en met ‘geregelde inspraak
(…) wat de leiding en regeling der arbeidsgemeenschap aangaat’.9 Voorwaar-
de was wel dat de werkgever zelf in volle vrijheid het initiatief nam en hield
en de gezagsverhouding bleef bestaan. Sikkel: ‘Ook voor de meest democra-
tische republikeinsche Bedrijfsgemeenschap, die zich ongetwijfeld in den
constitutioneelen weg ontwikkelen kan, blijft altoos deze goddelijke orde-
ning gelden ...’ Evenmin sloot hij verregaande organisatie van de bedrijfstak
op landelijk en zelfs internationaal niveau uit, mits die bedrijfsorganisatie
vanuit de ondernemingenwerd opgebouwd, uitsluitend privaatrechtelijk van
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karakter bleef en dus de soevereiniteit in eigen kring van de onderneming casu
quo de ondernemer onaangetast liet. Voor een dwingende wettelijke regeling
voelde hij uiteraard niets.
Na de conferentie van 1905 verdwenen deze ideeën naar de achtergrond.

De jonge protestantse vakbeweging deed er niets mee. Begrijpelijk, gezien het
totaal van Sikkels opvattingen over kernen, vakverenigingen en ondernemers-
gezag.Over Sikkels uitspraak dat de vakbeweging kon verdwijnen als de ‘vak-
constitutie’ eenmaal een feit was geworden, bekommerde men zich niet.
Na 1905 heeft de christelijke vakbeweging het vraagstuk van de medezeg-

genschap in de onderneming laten rusten. Incidentele uitspraken als ‘Wij,
christelijke arbeiders, wenschen geen alleenzeggenschap zooals de sociaal-de-
mocraten, maar slechts medezeggenschap’, in 1911 gedaan door een Christe-
lijke Besturenbond, getuigden meer van antisocialisme dan van een bewust
streven naar inspraak.10 OokC. Smeenk, een volgeling van Talma en bestuur-
der van zowel Patrimonium als het cnv, wijdde in 1914 in zijn handboek
Voor het sociale leven slechts enkele regels aan de voor- en nadelen van fa-
brieksraden. Zolang ze geen afbreuk deden aan de onmisbare vakverenigin-
gen had hij geen fundamentele bezwaren tegen zulke raden als adviserende
lichamen: ‘Gerugsteund door hun organisatie zullen de arbeidersleden ook
in den raad wel iets goeds kunnen bereiken.’11 Maar hij betwijfelde of de
werknemers ooit voldoende vrijmoedigheid zouden hebben om in het bijzijn
van de directeur voor hun mening uit te komen.

2. Bedrijfsorganisatie voorop

Na de EersteWereldoorlog raakten de discussies over structurele hervormin-
gen van het sociaal-economisch-politiek systeem in een stroomversnelling.
Belangrijke oorzakenwaren de invoering van het algemeenmannenkiesrecht
(1917), de sterke groei en maatschappelijke ‘ingroei’ van de vakbeweging
sinds het uitbreken van de oorlog, en de kortstondige economische hausse
(1918-1920) die de arbeidersbeweging een sterke onderhandelingspositie ver-
schafte. Daar kwam nog bij het revolutionaire klimaat dat Europa vanaf 1917
kenmerkte en dat in Nederland eind 1918 tot uiting kwam in de opwinding
rond de ‘vergissing’ van Troelstra.
Vooral in kringen van de rooms-katholieke en socialistische arbeidersbe-

weging schiep dit een sfeer van rising expectations en dynamiek. Daarvan ge-
tuigen het ambitieuze rk Bedrijfsradenstelsel (1919-1922) alsook de sociali-
satieplannen die het nvv en de sdap rond 1920 ontvouwden. Beide openden
perspectieven op sociale en economische medezeggenschap, zij het alleen
voor het niveau van de bedrijfstak voor vakbondsvertegenwoordigers. Het
rk Vakbureau zou daaraan blijven vasthouden. Onder invloed van ontwik-
kelingen in het buitenland – met name de Duitse ‘Betriebsrätegesetz’ (1920) –
groeide in socialistische kring weldra ook de belangstelling voor medezeg-
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genschap in de onderneming. Dat resulteerde in het nvv/sdap-rapport Be-
drijfsorganisatie en medezeggenschap (1923), waarin voor ondernemingsra-
den een belangrijke plaats werd ingeruimd.12

Het cnv reageerde terughoudender. Het plaatste zich op het typisch anti-
revolutionaire en christelijk-historische standpunt dat succesvolle hervor-
mingen alleen op basis van positieve overtuiging en langs geleidelijke weg ge-
realiseerd konden worden. Het rk Bedrijfradenstelsel, dat op zichzelf
genomen als model weinig bezwaren opriep, werd om die reden afgekeurd.
Het was te veel ‘maakwerk’ en riekte naar ‘November 1918’.13 Beter was het
volgens het cnv om de aanbeveling van het tweede Christelijk Sociaal Con-
gres van maart 1919 te volgen. Hier was uitgesproken dat vernieuwing van
het sociaal-economisch leven stapsgewijs tot stand moest komen door ver-
dere ontwikkeling van de collectieve arbeidsovereenkomst, algemeen verbin-
dendverklaring van cao’s en bedrijfsorganisatie. Langs die weg zou aan het
billijke verlangen van de ‘vierde stand’ naar medezeggenschap bij het vast-
stellen van arbeidsvoorwaarden tegemoet gekomen kunnen worden, had de
vroegere cnv-voorzitter en inmiddels werkgever geworden H. Diemer het
congres voorgehouden.14

In maart 1921 wijdde het cnv zelf een conferentie aan het thema maat-
schappijhervorming. Daaraanwas behoefte omdat de katholiekeminister van
Arbeid mr. P.J.M. Aalberse de door hemzelf geïnstalleerde Hooge Raad van
Arbeid om advies had gevraagd over bedrijforganisatie, collectieve contrac-
ten en ondernemingsraden. Het cnvwas in deze voorloper van de ser verte-
genwoordigd. Daarnaast klonk vanuit sommige bonden de roep om een dui-
delijker eigen geluid tegenover de propaganda voor socialisatie van het nvv
en voor bedrijfsraden van het rk Vakbureau.15

Als inleider trad op verbondssecretarisH. Amelink. Amelinkwas van huis
uit textielarbeider, die na de lagere school alleen een weefopleiding had ge-
noten in de fabrieksschool van de Enschedese textielfabriek Nico ter Kuile.
Gedreven door sociale onvrede, een diepe calvinistische geloofsovertuiging
en fel antisocialismewas hij zich op jonge leeftijd gaan inzetten voor het werk
van de interconfessionele textielarbeidersbond Unitas. Al in zijn Unitas-tijd
had hij uiting gegeven aan zijn idee dat de vakbeweging behalve primaire be-
langenbehartiging vooral een taak had om de arbeidersklasse structureel te
verheffen. In 1916 was hij benoemd tot secretaris van het cnv. Door studie-
zin, brede belangstelling, intensieve internationale contacten (hij was onder
meer mede-oprichter en bestuurder van het Internationaal Christelijk Vak-
verbond), schrijftalent en ambitie ontwikkelde hij zich tot de ‘denker van het
cnv’. Bovendien was hij in de jaren twintig en dertig de eerste gegadigde van
het cnv voor het bezetten van een zetel in het parlement. In 1925/1926maak-
te hij korte tijd deel uit van de Eerste Kamerfractie van de arp; in 1931 deed
hij zijn intrede in de Tweede Kamer.
Amelink plaatste zijn referaat geheel in het teken van de medezeggen-

schap.16 Zijn uitgangspunt was dat de moderne productieverhoudingen,
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waarin de arbeider niet meer werd erkend als verantwoordelijk schepsel van
God, volkomen in strijd waren met de goddelijke ordinantiën. Het niet kun-
nen dragen van verantwoordelijkheid voor eigen werk en dus ook voor eigen
levenwas voor hem een fundamenteler probleem dan demateriële achterstel-
ling en uitbuiting, al bagatelliseerde hij die niet. In medezeggenschap, als
voorwaarde voor medeverantwoordelijkheid, zag hij het middel bij uitstek
om aan de morele vervreemding van de arbeidersklasse serieus en structureel
het hoofd te bieden.
Amelink verwachtte dat medezeggenschap en -verantwoordelijkheid de

organisch-solidaristische relaties tussen werkgevers en werknemers konden
helpen herstellen. Door het moderne kapitalisme waren deze verloren ge-
gaan. De christelijke organisch-solidaristische maatschappijopvatting hield
volgens hem onder meer in dat de factor arbeid in het productieproces ge-
lijkwaardig en even onmisbaar was als de factoren kapitaal en leiding. Mede-
zeggenschap was ook daarom ‘eisch van Christelijk beginsel’.
Wilde de medezeggenschap werkelijk inhoud en betekenis krijgen, dan
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kon ze niet beperkt blijven tot volledige medezeggenschap (meebeslissen) in
de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden, maar diende ze ook vormen van
meeweten en meespreken in technische en commerciële zaken te omvatten.
Voorlópig wilde hij dat wel beperkt houden tot vormen die voor een adequa-
te uitoefening van de sociale medezeggenschap onmisbaar waren, zoals boe-
kencontrole bij voorgenomen ontslagen. Van bezwaren op grond van het ei-
gendomsrecht wilde hij niet horen: ‘Naar Christelijke beginselen is er geen
onbeperkt eigendomsrecht.’
Over de vraag waar en door wie medezeggenschap uitgeoefend moest

worden, liet de cnv-secretaris geen onduidelijkheid bestaan: op mesoniveau
in bedrijfstakorganen, door bestuurders van de vakbonden.Overeenkomstig
de conclusies van het Tweede Christelijk Sociaal Congres wilde hij die orga-
nen tot stand zien komen door geleidelijke uitbouw van de cao. De Duitse
experimenten met de ‘Betriebsräte’ konden hem niet bekoren, om dezelfde
redenen als waarom hij nadien de voorstellen voor ondernemingsraden van
het nvv en de sdap afwees. Hij erkende dat de ‘Betriebsräte’, althans op pa-
pier, de arbeiders veel invloed gaven.Maar ze waren hem te individualistisch,
stonden te los van de vakbeweging en waren daardoor schadelijk voor zowel
arbeiders en hun nog jonge vakbonden als voor de hele bedrijfstak. Ze zou-
den afbreuk doen aan de noodzakelijke, bredere solidariteit. ‘De anarchie in
de loonen en bedrijven zou terugkeeren’, vreesde hij. Bovendien misten de
gewone arbeiders de scholing en bekwaamheid om de grote verantwoorde-
lijkheid, die een dergelijke medezeggenschap meebracht, te kunnen dragen.
De reacties van Amelinks collega’s op zijn uiteenzetting waren opvallend

gereserveerd.17 Verscheidene sprekers toonden zich vooral verheugd dat hij
het traditionele antirevolutionaire en christelijk-historische gedachtegoed
niet over boord had gezet. Zij lieten zich leiden door theologisch gefundeer-
de noties betreffende Gods providentiële leiding, de betekenis van het histo-
risch gewordene en het zondebesef. Fundamentele kritiek op het kapitalis-
me en het ontwikkelen van eigen alternatieve stelsels was ze vreemd. Amelink
wilde om godsdienstige en praktische redenen zelf ook geen uitgewerkte
blauwdruk geven van een nieuwe sociaal-economische orde. Maar passief af-
wachtenwilde hij evenmin.Het cnvmoest wel degelijk nagaan of de bestaan-
de maatschappij voldeed aan de christelijke normen en waarden en de zonde
bestrijden waar dat niet zo was.
Amelinks ideeën over economischemedezeggenschapwerden bestempeld

als iets dat ‘zeker niet van naaste toekomst’ was. P. Graaff (spoor- en tram-
wegpersoneel) vond het onverstandig om het daarmee op de spits te drijven.
Hij adviseerde omwel enige inspraak na te streven, maar daarnaast toch voor-
al ook ‘vertrouwen te koesteren in de leiding’. Een andere aanpak zou zijns
inziens fatale gevolgen hebben. Alleen B. Kruithof van de sigarenmakersbond
plaatste vraagtekens bij Amelinks eenzijdige oriëntatie op het mesoniveau.
Hij meende dat goede arbeidsverhoudingen ook gebaat konden zijn bij fa-
briekscomités. Amelink verklaarde daarop dat dat voor het persoonlijke con-
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tact en de onderlinge verstandhouding tussen de ondernemer en diens per-
soneel inderdaad het geval kon zijn. Maar de taken en de bevoegdheden van
zulke comitésmoesten beperkt blijven tot bijvoorbeeld het oplossen van klei-
ne geschillen en controle op de naleving van collectieve afspraken. Bedrijfs-
organisatie zonder vakverenigingen op basis van ondernemingsraden – het
model van Sikkel, dat ook in bepaalde delen van de katholieke arbeidersbe-
weging werd omhelsd – kwalificeerde de cnv-secretaris elders als ‘utopisti-
sche droomerijen’.18

Het beleid van het cnv in deze jaren spoorde met de hoofdlijnen die Ame-
link had aangegeven.Het sociaal-politiek program van november 1921 drong
aan op een wet algemeen verbindend verklaren van cao’s, ‘ter voorbereiding
van eenmeer omvattende publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie’.19 Suggesties
om ondernemingsraden in het program op te nemen wimpelde het bestuur
af, en de christelijke metaalbewerkersbond kreeg het advies om van mede-
zeggenschap in de onderneming geen actiepunt te maken.20

In de Hooge Raad van Arbeid maakten de cnv-vertegenwoordigers geen
bezwaar tegen de uitspraak dat het goed zou zijn als in de ondernemingen
vertegenwoordigingen van de werknemers zouden komen. Maar een wette-
lijke regeling beschouwden zij op z’n minst als prematuur en mogelijk zelfs
schadelijk voor de ontwikkeling tot bedrijfsorganisatie. Van een wet die tot
instelling van ondernemingsraden zou verplichten, wilde het cnv niet weten.
Dat laatste wensten alleen enkele socialistische leden van de Raad. Het cnv
behoorde tot de meerderheid die prioriteit gaf aan wettelijke regeling van het
algemeen verbindend verklaren van cao’s.21

3. Debat met H. Dooyeweerd

Ofschoon Amelinks lezing in druk werd uitgegeven – het is de eerste Neder-
landsemonografie over het onderwerpmedezeggenschap – en het boekje on-
der andere aan alle leden van de Protestantsch-Christelijke Bond van Spoor-
en Tramwegpersoneel werd verstrekt, kregen zijn ideeën in protestants-
christelijke kring aanvankelijk weinig aandacht. Hijzelf had de indruk dat
zijn betoog werd doodgezwegen.22

Dit veranderde toen de rechtsgeleerde dr. H. Dooyeweerd in het arp-tijd-
schriftAntirevolutionaire Staatkunde in 1925 de aanval opende op de gedach-
te om vakorganisaties wettelijk het recht op inzage in bedrijfsboekhoudingen
te geven.23 Hoewel dergelijke boekeninzage vooral door socialisten werd ge-
propageerd, had Amelink zich er in principe positief over uitgelaten. Hij was
diep onder de indruk geraakt van de gevolgen van de economische crisis die
na de EersteWereldoorlog grote delen vanEuropa in haar greep hield en sinds
1921 ook in Nederland goed voelbaar was. Hij zag in boekenonderzoek een
mogelijkheid om bij bedrijfssluitingen of de introductie van nieuwe, arbeids-
besparende productiemiddelen de noodzakelijkheid daarvan te toetsen.
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Dooyeweerd was sinds 1922 directeur van de Kuyperstichting, het weten-
schappelijk bureau van de arp, en legde in deze tijd de grondslag voor zijn
wijsgerig systeem dat onder de naam Wijsbegeerte der Wetsidee en later als
Calvinistische Wijsbegeerte opgang zou maken in binnen- en buitenland. In
het milieu van Gereformeerde Kerken, arp en Vrije Universiteit, maar ook
binnen delen van het cnv, verwierf hij groot gezag.
Op scherpe toon kwalificeerde Dooyeweerd een wettelijk geregeld boe-

kenonderzoek als eerste aanzet tot economische medezeggenschap. En dat
achtte hij in strijd met de bestaande, in de goddelijke scheppingsordinantiën
gegronde en dus onaantastbare, gezags- en eigendomsverhoudingen. Het
streven van de arbeidersbeweging naar wettelijke medezeggenschap was de
voorbereiding van ‘wettelijk gesanctioneerde diefstal’.24 De protestantse vak-
beweging koerste volgens hem op dit punt, ‘zij ’t ietwat geleidelijker, precies
in het zog (…) van den socialistischen ijsbreker’.25 Ook zij bedreigde de van
God gegeven soevereiniteit in eigen kring van de onderneming c.q. onderne-
mer en daarmee de soevereiniteit van God zelf. ‘Wie op dit fundamenteele
punt het principe van de souvereiniteit in eigen kring los laat, tast de souve-
reiniteit aan niet van een ondernemer, niet van een bedrijf, maar vanGod den
Heere, die aan al het geschapene zijn bijzondere wetten heeft gesteld.’26

Van cnv-zijde kon dat niet onweersproken blijven, temeer niet omdat
Dooyeweerd bijval kreeg vanDe Standaard en van arp-leider H. Colijn. De
krant sprak van ‘Een geslaagd betoog’ en Colijn veegde in zijn deputatenre-
de ‘Om de bewaring van het pand’ van 23 april 1925 ‘de roep naar medezeg-
genschap in de leiding van het bedrijf’ op één hoop met andere modernisti-
sche aberraties en bedreigingen als communistische celvorming, eugenetica,
euthanasie, gelijkberechtiging van homoseksualiteit en dergelijke: ‘Ni dieu,
ni maître!’27 Bij zijn uitweiding overmedezeggenschap gingColijn weliswaar
alleen nader in op het streven van syndicalisten en socialisten, maar voor de
goede verstaander was duidelijk dat hij tevens doelde op dwalingen in eigen
gelederen. In zijn inleiding had hij immers duidelijk gezegd dat hij de laatste
tijd tot het besef was gekomen ‘dat de zuigkracht van onjuiste begrippen, van
verkeerde beginselen ook in onzen eigen kring niet geheel zonder invloed
bleef’.28

Bij zijn verweer kreeg Amelink op zijn beurt steun van Patrimonium-
voorman en arp-Kamerlid Smeenk en van de sociaal actieve advocaat mr. P.S.
Gerbrandy. Met de laatste zat Amelink sinds een aantal jaren in een protes-
tants studiegroepje voor vraagstukken als bedrijfsorganisatie. Gerbrandy
ontleende allerlei ideeën en inzichten aan de cnv-secretaris en droeg daar ver-
volgens juridische onderbouwingen voor aan.29 Vermoedelijk attendeerde
Gerbrandy op zijn beurt Amelink op aspecten van het organische denken van
zijn schoonvader ds. Sikkel en op werk van eigentijdse Duitse auteurs als W.
Rathenau.30 Binnen het cnv zelf kwam bijval van J. Hofman, de gezagheb-
bende voorzitter van de grafische bond, die in de loop van 1926 diverse gron-
dige beschouwingen in hetGrafisch Orgaan aan de discussie wijdde.
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Dit viertal bestreed dat het protestantse eigendomsbegrip een principiële
barrière opwierp voor medezeggenschap, ook niet voor vormen die zich uit-
strekten tot de particuliere onderneming. De gedachte dat alleen bezit (Ame-
link: ‘een handvol goud’31) rechtstitel voor zeggenschap was, wezen ze una-
niem van de hand. Arbeid (Smeenk: ‘het levend kapitaal’32) was dat óók.
Bovendien waren niet de kapitaalverschaffers, maar de werknemers de grote
belanghebbenden en risicodragers. En met verwijzing naar Talma’s meer
functionele interpretatie van de relaties tussenwerkgever enwerknemers, on-
derstreepten ze dat medezeggenschap geen aantasting, maar juist een legiti-
mering van de ondernemerspositie zou betekenen. Gerbrandy ten slotte
waarschuwde omKuypers soevereiniteit in eigen kring niet tot karikatuur te
degraderen, door er een slogan van temaken voor het behoud van de bestaan-
de orde en de alleenheerschappij van de patroon.33

De controverse heeft de gemoederen in het cnv, Patrimonium en de arp
ruim anderhalf jaar volop bezig gehouden. Over en weer vielen harde woor-
den. Die illustreerden dat er binnen de arp, als het erop aan kwam, grote me-
ningsverschillen bestonden over de wenselijkheid van structurele emancipa-
tie van de werknemers. Opmerkelijk is dat Amelink en Smeenk zich tijdens
het debat door nadere studie en analyse gaandeweg positiever gingen uitla-
ten over ondernemingsraden. Amelink kwam in een bijdrage voor het tijd-
schriftMedezeggenschap tot de conclusie dat deze best een programpunt van
de christelijke arbeidersbeweging konden worden. Als taken en bevoegdhe-
den ging hij noemen overleg over nieuwe arbeidsmethoden en verandering
van de productiecapaciteit, plus advisering over commerciële aangelegenhe-
den. Periodieke informatie over de financieel-economisch stand van zaken
achtte hij daarvoor noodzakelijk.34 Smeenk deelde die mening. Hij zag bo-
vendien geen principiële beletselen voor een wettelijke regeling.35

In oktober 1926 werd de discussie gesloten. Tijdens een speciaal daarvoor
belegde partijconferentie schaarden beide kampen zich achter de weinig zeg-
gende conclusie dat ‘bedrijfsorganisatie’ gewenst was.36 Een poging om tot
een verhelderende definitie of invulling van dit begrip te komen hadmen niet
gedaan.Menwilde om partijpolitieke redenen het publieke debat beëindigen.
Dooyeweerd zelf had daar in een vertrouwelijk schrijven bij Amelink op aan-
gedrongen: ‘Het gaat zoo niet goed! (…) Ik vrees, dat op die wijze iets wordt
stuk geslagen, dat men in jaren niet meer zal kunnen herstellen! Het broe-
derlijke vertrouwen en den mystieken band van eenheid en geloofsgemeen-
schap. (…) Het geldt hier geen academische kwestie, maar een zaak, waar-
door ieder onzer zich diep eenzaam voor de vierschaar Gods en zijne
consciëntie heeft te plaatsen. Daarom liever, dan opnieuw een scherp artikel
te schrijven, zou ik U willen voorstellen, de verdere gedachtenwisseling in
stilte voort te zetten, buiten het oog van het publiek.’37

Of dit voorstel is overgenomen, is niet bekend. Vermoedelijk niet. Wel is
duidelijk dat Amelink zelf de lust verloor omde discussie voort te zetten, om-
dat zijn eigen achterban meer signalen begon af te geven dat men hem niet
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meer volgde. Tijdens de tweede christelijk-sociale cursus van september 1925
was al lacherig opgemerkt dat ‘we nuchter moeten handelen en de zaak voor-
loopig laten een zaak van studie, om Amelink tevreden te stellen …’.38 In juli
1926 gaven diverse bondsbestuurders hem in een tamelijk geprikkelde sfeer
te verstaan dat hij steeds fraaiere toekomstbeelden schetste, maar dat de ‘offi-
cieren vooruitmarcheeren en het leger achterblijft’.39 Bij de leden zou de kwes-
tie in het geheel niet leven. Sterker, Amelinks uitspraken over ‘evenwaardig-
heid’ en economischemedezeggenschapmaakten niet alleenwerkgeversmaar
ookwerknemers kopschuw,wisten enkele bondsbestuurders. ‘Er is vrees, dat
de ontwikkeling der bedrijven door medezeggenschap zal worden tegenge-
houden, dat men de stichting van nieuwe bedrijven zal tegenhouden’, waar-
schuwde W. Belger van de spoorwegbond.40
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Van openlijke steun aan Dooyeweerd was weliswaar geen sprake, maar
diens bezwaren hadden de toch al bestaande aarzelingen vanwege het gezags-
en eigendomsbegrip beslist niet verkleind. cnv-voorzitter K. Kruithof bij-
voorbeeld liet in een interview in De Standaard doorschemeren dat het ei-
gendomsprobleem hem tot nadenken stemde. En evenals verbondspenning-
meester J.S. Ruppert jr. vond hij het allemaal veel te theoretisch.41 Na de
Tweede Wereldoorlog zou Amelink dan ook met recht constateren dat ‘de
ontwikkeling ookwel geremd [was] doormensen uit de vakbeweging, diemij
in 1921 ook al veel te “vooruitstrevend” vonden’.42

Na 1926 kreeg de medezeggenschap in de particuliere onderneming in het
cnv vrijwel geen aandacht meer.43 In 1929 mocht de gereformeerde theoloog
dr. W.A. van Es nog wel een uiteenzetting geven over medezeggenschap in
de onderneming in het licht van bijbelse gezags- en eigendomsopvattingen.
Maar de reacties op diens behoudende betoog waren lauw en plichtmatig.44

Eind 1930 haaldeAmelink nog eens uit naarDooyeweerd, die een gehoor van
christelijke ondernemers had voorgehouden dat zij vanGodswege gerechtigd
en zelfs verplicht waren om zich te verzetten tegen wettelijke aantasting van
hun gezagspositie. ‘Opwakend liberalisme’ waar deze christelijke onderne-
mers wel pap van lustten, was het schampere commentaar van Amelink.45 En
Gerbrandy mocht in 1931 in De Gids breed uitmeten over een experiment
bij de n.v. Glasfabriek ‘Leerdam’, waarbij hij persoonlijk nauw betrokken
was.46 Maar binnenskamers oordeelde het cnv-bestuur niet erg positief over
deze proefneming, waarbij medezeggenschap werd verkregen in ruil voor
loonsverlaging. ‘Deze royaliteit ten opzichte van het geven vanmedezeggen-
schap etc. is verdacht’, luidde het oordeel.47

Alle aandacht in de jaren dertig ging uit naar de bedrijforganisatie en, zij
het in beperktere mate, economische ordening. ‘Bedrijfsorganisatie ga voor-
op; ondernemingsraden hebben secundaire beteekenis’, aldus Amelink in
1939 in de herdruk van zijn boek De sociale wetgeving.48 Alleen binnen het
raamwerk van volgroeide bedrijfsorganisatie kon voor ondernemingsraden
een plaats worden ingeruimd. En aangezien van serieuze bedrijfsorganisatie
nog hoegenaamd geen sprake was, ondanks de Bedrijfsradenwet (1933) en de
Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepa-
lingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (1937), vond de cnv-secreta-
ris het zinloos om verder over het vraagstuk te speculeren.
De bezettingsperiode bracht evenmin nieuwe inzichten. In het rapport

‘Richtlijnen voor de bedrijfsorganisatie’, dat de illegale ‘Binnencontactgroep’
van het cnv in 1943 vaststelde, werd met geen woord over medezeggenschap
in de onderneming gerept. cnv-voorzitter A. Stapelkamp zou kort na de oor-
log verklaren dat dat met opzet was gedaan om de werkgevers niet onnodig
te prikkelen en om hen geen gelegenheid te geven om zich daarin volledig vast
te bijten.49 Of dit waar is of niet (ook bij de discussie over de concept-‘Richt-
lijnen’ bleef medezeggenschap in de onderneming geheel buiten beeld), vast
staat dat de aandacht in het stuk zich volledig concentreerde op sociale en eco-
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nomischemedezeggenschap in paritaire publiekrechtelijke bedrijfsorganen en
in een nationale sociaal-economische raad. En die vormen van medezeggen-
schap waren voor Stapelkamp en zijn socialistische en katholieke collega’s
eveneens de inzet tijdens de illegale besprekingen van vertegenwoordigers van
de werkgevers- en werknemersorganisaties die uiteindelijk in mei 1945 resul-
teerden in de oprichting van de Stichting van de Arbeid. Nadat op dat punt
doormr.D.U. Stikker namens de ondernemers enkele toezeggingenwaren ge-
daan, had Stapelkamp er geenmoeite mee in eenmanifest van de Stichting van
de Arbeid te laten vastleggen ‘dat medezeggenschap in het beheer van de on-
derneming niet gevraagd wordt’.50 Dat was nooit door het cnv bepleit, en op
zichzelf genomen sloot deze formulering vormen van georganiseerd overleg
op microniveau niet uit.51

4. Commissie-Evelein

Het voornemen van de initiatiefnemers van de Stichting van de Arbeid om
de medezeggenschap in de onderneming lage prioriteit te geven, werd door-
kruist door demaatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Genoemd kun-
nenworden het nieuwe elan in het kernwezen, hetMijnstatuut (1945) dat aan
ondernemingsraden enige economische bevoegdheid toekende, het bedrij-
venwerk van de snel groeiende communistische evc, een tamelijk vergaande
raamregeling in de metaal-cao, de wetgeving in buurlanden als Frankrijk en
België, de invloed van nieuwe angelsaksische ‘human relations’ concepten.
Doorslaggevend was de opstelling van het kabinet-Schermerhorn-Drees. In
zijn eerste contacten met de Stichting van de Arbeid maakte de socialistische
minister van Sociale Zaken W. Drees duidelijk dat hij wél hoge prioriteit gaf
aan de medezeggenschap in de onderneming.52 En in de regeringsverklaring
die premier W. Schermerhorn op 27 juni 1945 voor de radio aflegde, bleek
dat het voornemen bestond om aan ondernemingsraden een wettelijke
grondslag te geven.
Om toch vooral het initiatief en het tempo in eigen hand te houden, be-

sloot het bestuur van de Stichting van de Arbeid eind juli 1945 om zelf een
commissie in te stellen die het vraagstuk van de ondernemingsraden zou on-
derzoeken. Minister Drees sanctioneerde dit initiatief vervolgens door de
Stichting van de Arbeid formeel om advies te vragen. Voorzitter van de com-
missie werd de liberale werkgever G.F. Evelein, die als directeur sociale za-
ken bij Philips alleszins vertrouwd was met het kernwezen. De meeste leden
hadden in bedrijf of vakbond eveneens ervaringen opgedaan met kernen. W.
Strijbis Pzn. en G. Hordijk, de voorzitters van respectievelijk de fabrieks- en
transportarbeidersbond en de metaalbewerkersbond, namen voor het cnv
zitting. Strijbis was de enige werknemer in de redactiecommissie.
Ondanks herhaaldelijke aandrang van de zijde vanminister Drees rappor-

teerde de commissie-Evelein pas medio juli 1946 aan haar directe opdracht-
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gever, het bestuur van de Stichting van de Arbeid. Veel haast had men ken-
nelijk niet.53 Interessant in dit verband is de afspraak die het bestuur van de
Stichting van de Arbeid op 7 september 1945 maakte om de werkgevers te
manen zelf met de oprichting van kernen of ondernemingsraden ‘niet te veel
spoed te betrachten, omdat de werkzaamheden van deze instellingen de
werkzaamheden van de vakorganisaties dreigen te doorkruisen’.54

Het cnv had zeker geen behoefte aan spoed. In zijn ‘Urgentieprogram’
voor de verkiezingen van 1946 ontbrak de medezeggenschap in de onderne-
ming volledig. Alles draaide om de dringende noodzaak van bedrijfsorgani-
satie. Ten aanzien van het program voor de verkiezingen van 1946 van de arp
gold hetzelfde. In de commissie die dit arp-document eind 1945 voorbereid-
de, had cnv-voorzitter Stapelkamp zitting gehad.Hij had zich daar weliswaar
verzet tegen het medelid Dooyeweerd, toen deze zijn principiële bezwaren
van twintig jaar eerder herhaalde.Maar tegelijkertijd verklaarde de cnv-voor-
zitter dat ondernemingsraden hem niet konden bekoren. De vakbeweging
had er slechte ervaringen mee. Voor verbetering van de betrekkingen tussen
patroon en arbeider konden ze enig nut hebben.Maar daar moest het bij blij-
ven. Hij had er daarom ‘vrede’ mee dat het ‘groote woord “ondernemings-
raad”’ niet in het verkiezingsprogram werd opgenomen.55

Het rapport van de commissie-Evelein had een hoog kernen-gehalte.56 De
commissie omschreef ondernemingsraden en kernen als overlegorganen, die
door meeweten en meespreken de bedrijfsvrede, de arbeidsvreugde en het
verantwoordelijksheidsbesef en dergelijke konden bevorderen. Versterking
van de invloed van dewerknemers zag zij niet als hoofddoel. Ze bepleitte lou-
ter adviesbevoegdheid op sociaal terrein. Een formele relatie tussen onder-
nemingsraad en bonden wees ze af. Bij de kandidaatstelling konden de bon-
den prioriteit krijgen, maar zeker geen exclusiviteit. Wettelijke regeling was
volgens de commissie prematuur.
Opmerkelijk is de eenstemmigheid waarmee deze commissiebevindingen

werden gepresenteerd. In het bestuur van de Stichting van de Arbeid bleek
namelijk dat er wel degelijke grote verschillen bestonden. Daar gaven alleen
de drie ondernemersorganisaties steun aan het rapport. Bezwaar maakten zij
slechts tegen de formule om aan de bonden prioriteit te geven bij de kandi-
daatstelling. Zij wilden dat er tussen ondernemingsraad en vakverenigingen
geen verband zou zijn en dat ongeorganiseerden dezelfde rechten kregen. De
vertegenwoordigers van de drie vakcentrales reageerden kritischer. ‘Het rap-
port [ademt] een geest van vrijheid en geleidelijkheid, die zeker niet meer de
geest van deze tijd is’, was bijvoorbeeld het oordeel van de Katholieke Ar-
beiders Beweging.57

Het cnvwas nog het minst negatief.58 Het had kritiek op twee punten. Ten
eerste plaatste het vraagstekens bij de afzonderlijk behandeling van het vraag-
stuk van de ondernemingsraden. Deze mochten van het cnv alleen in het ka-
der van de pbo tot stand komen, als sluitstuk daarvan. Ten tweede wenste het
cnv in beginsel alle niet- of anders-georganiseerden volledig uit te sluiten.
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Aan asociale ‘free riders’ bestond altijd al een grote hekel. Maar in dit geval
was men bang dat de ongeorganiseerden voor de bedrijfsleiding pionnen te-
gen de vakbeweging konden worden. Bij de anders-georganiseerden vreesde
men vooral voor de invloed van de communisten. Het cnv stelde daarom
voor om, bijzondere omstandigheden daargelaten, het passief en het actief
kiesrecht voor te behouden aan de leden van de drie ‘erkende’ bonden. In het
bestuur van het cnv hadM. Ruppert, de voorzitter van de landarbeidersbond
en de coming man binnen de vakcentrale, zelfs bepleit om helemaal geen ver-
kiezingen te houden en de bonden de leden van de ondernemingsraad te la-
ten benoemen. Maar dat was niet overgenomen.59 Tegen de bescheiden taken
en bevoegdheden die de commissie-Evelein voorstelde, uitte het cnv geen be-
zwaar. Integendeel, het onderstreepte dat deze inderdaad beperkt moesten
blijven. Het wilde hoe dan ook voorkomen dat de or zich met serieuze za-
ken kon gaan bezig houden en de eenheid en uniformiteit in de bedrijfstak in
gevaar zou brengen.
Het cnv wilde daarom niet meegaan met de kab, die wel enig meebeslis-

singsrecht in sociale aangelegenheden bepleitte. Laat staan met de nvv-ver-
tegenwoordigers, die onder druk van hun achterban, alsnog de eis van mee-
beslissen in bepaalde technische en economische aangelegenheden inbrachten.
Stapelkamp benadrukte dat het sociaal-economische meebeslissingsrecht
waarom zijn cnv vroeg ‘niet geldt voor den ondernemingsraad maar voor de
bedrijfsgemeenschap. Medezeggenschap voor den ondernemingsraad in den
meer stringenten zin kan niet gewenscht geacht worden, aangezien zulks het
doel voorbij zou streven’.60 Hij kon de bezorgde werkgevers in de Stichting
van de Arbeid verzekeren dat hij het manifest van de Stichting van de Arbeid
van mei 1945 nog steeds onderschreef en dat het cnv in de onderneming be-
slist ‘niet op de stoel van de ondernemer’ plaats wilde nemen. Aan het streven
van het nvv naar een aparte ondernemingsradenwet gaf het cnv evenmin zijn
steun. In tegenstelling tot het socialistische vakverbond wilde het wachten op
de pbo-wetgeving. De kab was dezelfde mening toegedaan.
Het resultaat van maandenlang moeizaam onderhandelen in het bestuur

van de Stichting van de Arbeid was een compromis dat op 6 januari 1947 aan
minister Drees werd toegezonden.61 Dit compromis zou het uitgangspunt
worden van alle verdere discussies. De essentie ervan lag besloten in de taak-
omschrijving van de ondernemingsraad: ‘overleg, toezicht, uitvoering of re-
geling van alle aangelegenheden de onderneming betreffende, welke in ver-
band met den aard en de omstandigheden van de onderneming en binnen het
kader eener publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie daarvoor in aanmerking
dienen te komen, zulks onder erkenning van de zelfstandige functie van de
met het beheer in de onderneming belaste instantie’. ‘Regeling’ kwam tege-
moet aan de wensen van kab en nvv, en onder ‘alle aangelegenheden’ kon het
nvv ook economische onderwerpen verstaan. De ondernemers waren hier-
mee akkoord gegaan, nadat de inperking aan het slot van de omschrijvingwas
geaccepteerd. cnv en kab herkenden zich in de inkadering van de onderne-
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mingsraad in de pbo. De uitspraak dat wettelijke regeling van de onderne-
mingsraad onderdeel moest worden van een pbo-wet onderstreepte dat nog
eens extra. Alleen het nvv liet aantekenen dat het een aparte wet wenste.
Ten aanzien van de kandidaatstelling kregen de drie centrales in zoverre

hun zin dat aanbevolen werd om deze normaliter aan de erkende vakvereni-
gingen over te laten, waarna alle personeelsleden aan de stemming konden
deelnemen. Het cnv-voorstel om in beginsel alleen vakbondsleden actief en
passief kiesrecht te geven had geen bijval gekregen. De enige die weigerde zijn
fiat aan dit onderdeel van het compromis te gevenwasA. Borst Pzn., de voor-
zitter van het Verbond van Protestants-ChristelijkeWerkgevers. Hij liet aan-
tekenen dat elke directe bemoeienis van de vakbeweging in strijd was met de
soevereiniteit in eigen kring van de onderneming. Stapelkamp had dit bestre-
den.Hij hield Borst voor dat alleen de vakorganisaties de dragers konden zijn
van de organische gemeenschap in het bedrijfsleven die ook het vpcw zei na
te streven. En, zo voegde hij toe, voor het bedrijfsleven was het veel gevaar-
lijker als ongeorganiseerden of evc’ers invloed in de ondernemingsraad kre-
gen. De bonafide vakbeweging had volgens hem voldoende bewezen dat ze
de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven goed behartigde.62

5. Commissie-Van Rhijn

Nog voordat hij het advies van de Stichting van deArbeid had ontvangen had
minister Drees, die het wachten duidelijkmoewas, besloten zelf een gemeng-
de staatscommissie in te stellen. Onder voorzitterschap van zijn secretaris-
generaal A.A. van Rhijn moest deze een wetstekst formuleren.63 Stapelkamp
nam zelf zitting in deze commissie-Van Rhijn. Tegenover zijn cnv-collega’s
maakte hij op 20 januari 1947 duidelijk wat zijn inzet zou zijn: ‘Wij mogen
ons (…) niet van de idee van ondernemingsraden distantieeren. We zullen
echter van onzen kant niet op spoed aandringen.’64 In een commissie van de
arp herhaalde hij dat Drees niet een ondernemingsradenwet met een ruime
taakomschrijving mocht krijgen voordat de pbo was geregeld. De onderne-
mingsraden zouden anders wel eens zo’n grote vlucht kunnen nemen dat ze
de pbo én de vakbeweging konden gaan dwarsbomen.65

In de commissie-VanRhijn liepen de emoties enkelemalen hoog op. Amb-
telijke verslagen maakten melding van ‘heftige debatten’ over de bevoegdhe-
denkwestie en ‘op een klip lopen’ inzake de kandidaatstelling.66 Toch waren
de besprekingen in de commissie-Van Rhijn hoofdzakelijk een doublure van
die in het bestuur van de Stichting van deArbeid. Als taak- en bevoegdheden-
omschrijving koos de commissie uiteindelijk ook voor de compromisformu-
le van de Stichting van de Arbeid, zij het dat ze de bewoordingen wat aan-
paste en toevoegde dat de ondernemingsraden óók de goede verstandhouding
en samenwerking moesten bevorderen en dienden bij te dragen tot een zo
goed mogelijk functioneren van de onderneming.67
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Volstaan kan hier worden met de constatering dat een meerderheid van
cnv, kab en werkgevers bewerkstelligde dat het rapport in de vormwerd ge-
goten van een hoofdstuk van het voorontwerp voor een pbo-wet, waarmee
tegelijkertijd een andere commissie onder leiding van prof. dr. F.J.H.M. van
der Ven bezig was.68 Een minderheid van het nvv en de ambtelijke leden van
de commissie hadden zich daartegen tevergeefs verzet. Dezelfdemeerderheid
zorgde ervoor dat werd vastgelegd dat de wetgever zou volstaan met het ge-
ven van algemene richtlijnen. Uitwerking, instelling en toezicht moesten aan
de bedrijfsorganen worden overgelaten. De mogelijkheden voor bedrijfstak-
gewijze differentiatie die dit bood, vond het cnv in principe prima.
Het cnv kon dus tamelijk tevreden zijn. Toch stuurde het op 5 mei 1948

drie wijzigingsvoorstellen naar de ministers van Sociale Zaken en van Eco-
nomische Zaken.69 In de eerste plaats het voorstel om – op basis van de taak-
omschrijving van de commissie-Van Rhijn – in de wet eenminimumopsom-
ming op te nemen van de taken en bevoegdheden van de or. Dit om te
voorkomen dat in elke bedrijfstak telkens opnieuw dezelfde strijd zou ont-
branden over de concretisering van de algemene formule. Het cnv stelde
voor: (a) bespreken van wensen en klachten van personeelsleden; (b) overleg
over uitwerking van cao-bepalingen en bedrijfsverordeningen voor vakantie,
ploegendiensten, rusttijden en dergelijke; (c) controle op de naleving van re-
gelingen voor lonen en andere arbeidsvoorwaarden; (d) toezicht op wettelij-
ke voorschriften voor arbeidsomstandigheden; (e) medebeheer van perso-
neelsfondsen; (f) periodieke kennisname van bedrijfseconomische informatie
alsmede gelegenheid tot boekenonderzoek; (g) adviseren, gevraagd en onge-
vraagd, ten aanzien van ‘alle maatregelen, welke de bloei van de onderneming
zouden kunnen bevorderen’. Ten tweede verlangde het cnv tochweer benoe-
ming van de leden van de ondernemingsraad door de erkende bonden, na
raadpleging van hun eigen leden in de desbetreffende onderneming. Ten slot-
te sprak het cnv uit dat de drie erkende vakcentrales als regel evenveel zetels
moesten krijgen – een eis die het cnv dezer dagen overal naar voren bracht.
Dit cnv-adres verraadt de hand van een duo dat tot het eind van de jaren

vijftig als een soort tweemans-denktank nieuwe dynamiek en inhoud ging ge-
ven aan het vakverbond: de nieuwe voorzitter M. Ruppert en de vu-hoogle-
raar prof. mr. W.F. de Gaay Fortman. Ruppert was in juli 1947 Stapelkamp
opgevolgd. De Gaay Fortman had hij kort nadien bereid gevonden om zit-
ting te nemen in pas gevormde permanente adviescommissies van het cnv. In
1948 werd De Gaay Fortman bovendien de eerste rector van de kaderschool
van het cnv, die vooral bedoeld was om de bestuurders voor te bereiden op
hun nieuwe medezeggenschapstaken.
De Gaay Fortman was een geëngageerde, onafhankelijke antirevolutio-

nair. In zijn proefschrift (1936) had hij zich al onderscheiden door een posi-
tieve belangstelling voor de onderneming.70 Zij was een reëlere gemeenschap
dan de bedrijfstak, schreef hij in 1947 in zijn boekje De arbeider in de nieu-
we samenleving. Hierin brak hij een lans voor ‘een gelijkwaardige plaats aan
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de dragers van de uitvoerende arbeid tegenover de verschaffers van het kapi-
taal en hen, die met de leiding van de onderneming zijn belast’.71 Daarvoor
vond hij nodig wettelijke medezeggenschap – inclusief meebeslissen – bij se-
cundaire arbeidsvoorwaarden, en meeweten en adviseren in economische
aangelegenheden. Mede door toedoen van De Gaay Fortman werd het on-
dernemingsradenbeleid van het cnv constructiever en kreeg de medezeggen-
schap in de ondernemingsgemeenschap in 1948 voor het eerst een plaats in
het ‘Urgentieprogram’ van het vakverbond.Het voorstel om in dewet als mi-
nimum een aantal taken en bevoegdheden op te nemen kwam ook van De
Gaay Fortman. Als ambtelijk lid van de commissie-Van Rhijn – voor zijn be-
noeming tot hoogleraar aan de vu was hij ambtenaar op het ministerie van
Sociale Zaken – had hij al gepleit voor precisering van de werkingssfeer van
de ondernemingsraad.72

Ruppert was een andere persoonlijkheid dan zijn voorganger Stapelkamp.
Deze was meer geneigd het haalbare na te streven en het compromis te zoe-
ken. Ruppert daarentegen schroomde niet om met uitgesproken standpun-
ten en voorstellen de eigen positie van de protestantse beweging te marke-
ren. De haalbaarheid kwam daarbij niet altijd op de eerste plaats. Zijn inzet
bij de zetelverdeling voor de or is daarvan een voorbeeld. Ofschoon op
grond van eerdere ervaringen genoegzaam bekend was dat de grotere zuster-
centrales daar niets voor voelden, maakte Ruppert toch een actiepunt van de
gelijke zetelverdeling op basis van de historisch gegroeide levensbeschouwe-
lijke driedeling vanNederland. Geïrriteerde afwijzingen doornvv en kabwa-
ren het voorspelbare gevolg.
Even voorspelbaar was de reactie van de werkgevers op de idee om de le-

den van de ondernemingsraad door de bonden te laten benoemen. Gebleken
was dat zij al de grootste moeite hadden met een voorkeursbehandeling van
erkende bonden. Het streven van het cnv om het individiduele kiesrecht uit
te bannen, was daarom voor hen onacceptabel. En omdat het nvv en de kab
het radicale cnv-standpunt niet overnamen en vasthielden aan de formule van
het exclusieve recht op kandidaatstelling voor de bonden en verkiezingen
door alle personeelsleden, kwam het cnv alleen te staan. Desondanks bleef
het cnv lang op dit punt hameren.
Ook iemand als Dooyeweerd had grote bezwaren tegen benoeming van le-

den van de ondernemingsraad door de vakbonden.73 Begrijpelijk, gezien zijn
kijk op de soevereiniteit in eigen kring van de onderneming. Hij en zijn geest-
verwanten in de arp hielden bovendien hun principiële bedenkingen tegen
wettelijk verplichtemedezeggenschap in de onderneming.Maar anders dan bij
de pbo-kwestie het geval was, waarover Dooyeweerd en Ruppert vanaf 1943
in de clinch lagen, bleef een groot debat over de medezeggenschap in de on-
derneming in protestantse kring achterwege. Niemand had behoefte aan een
extra conflict over dit secundair geachte vraagstuk. Ook het bestuur van het
vpcw besloot om confrontaties te vermijden en zoveel mogelijk aansluiting te
zoeken bij de visie op ondernemingraden van het cnv.74 Uit bezorgdheid over
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de invloed van de communistische evc temperde het vpcw bovendien zijn be-
zwaren tegen een voorkeurspositie van de bonafide vakverenigingen.
In het najaar van 1948 leek het even of Ruppert met een paar hoofdartike-

len in het dagblad Trouw toch nog roet in het eten zou gooien. Ruppert ver-
klaarde dat de voorliggende plannen voor ondernemingsraden voor het cnv
niet meer dan een begin waren. Hij verzekerde dat zijn organisatie af wilde
blijven van de dagelijkse leiding van de onderneming. Maar dat betekende
geenszins dat het cnv genoegen wenste te nemen met minder invloed dan de
kapitaalverschaffers bij de vaststelling van de hoofdlijnen van het onderne-
mingsbeleid of bij de benoeming en het ontslag van de directie.
De opwinding die over Rupperts woorden dreigde te ontstaan, werd door

de hoofdredactie van Trouw snel geneutraliseerd. De krant ontkende dat de
cnv-voorzitter de bijbelse eigendoms- en gezagsgeboden vertrapte en rich-
ting communisme koerste, zoals boze brievenschrijvers beweerden. Hij had
slechts het vraagstuk van de rechtsvorm van de naamloze vennootschap aan-
gekaart. Voor zijn roep om dit nieuwe thema in studie te nemen, verdiende
het cnv alleenmaar waardering, aldus de krant.75 Baanbrekendwas deze roep
overigens allerminst. De regering had begin 1948 de Stichting van de Arbeid
over de kwestie van de rechtsvorm van de onderneming om advies gevraagd,
en De Gaay Fortman drong al langer aan op onderzoek van deze materie.

6. Wet op de ondernemingsraden

Op 1 juli 1948, een week voor de Tweede Kamerverkiezingen, presenteerde
het kabinet-Beel zijn ontwerp voor een aparte wet op de ondernemingsra-
den. Het voorstel om de wettelijke regeling te incorporeren in een pbo-wet
was dus niet overgenomen. Drees was daar nooit voorstander van geweest.
Voor de verkiezingsprocedure had hij vastgehouden aan de formule van de
Stichting van de Arbeid en de commissie-Van Rhijn. Daarop richtte zich de
meeste kritiek van het cnv. In een adres aan de Tweede Kamer schreef het
cnv-bestuur dat de kandidaatstelling door de organisaties slechts ‘een doek-
je voor het bloeden’ was omdat het individuele kiesrecht gehandhaafd bleef.76

Toch was het algemene oordeel over het ontwerp overwegend positief: ‘Het
verheugt ons, dat de samenwerking in de onderneming thans een wettelijke
basis verkrijgt. Wij menen, dat zulks geenszins te vroeg geschiedt, aangezien
hier mag worden gewezen op een ontwikkeling van zeventig jaren.’ Omdat
het afzonderlijke ontwerp wel voorzag in een belangrijke adviserende, uit-
voerende en controlerende rol voor bedrijfsorganen en de serwas de kritiek
op de keuze voor een aparte wet gematigd. Voor de omschrijving van de be-
voegdheden was er niets dan lof. Geen wonder, aangezien deze vrijwel iden-
tiekwas aanwat het cnv in zijn brief van 5mei 1948 aan de regering had voor-
gesteld.
Op de langeweg naar het Staatsblad – pas op 6 juni 1950werd dewet daar-
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in afgekondigd – heeft het ontwerp nog diverse, niet onbelangrijke wijzigin-
gen ondergaan. In de eerste plaats moet genoemd worden het schrappen van
de mogelijkheid tot verplichte instelling door de Kroon, ten gunste van in-
stelling door de ser. Het cnv vond dit een belangrijke verbetering, omdat
hierdoor de invloed van de overheid verder werd teruggedrongen en de band
tussen ondernemingsraden en publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie ver-
sterkt. Nog mooier zou zijn geweest als de Tweede Kamer een amendement
van oud-voorzitter Stapelkamp (arp) had aangenomen, waarin stond dat de
bedrijfsorganen dat recht zouden krijgen. Dat ook Stapelkamps motie om de
ondernemingsraden alsnog in de pbo-wet onder te brengen niet was aange-
nomen, speet het cnv-bestuur uiteraard. Dat voorstel had alleen de steun ge-
kregen van arp, chu en de liberale vvd. De kvp-fractie deelde de gezichts-
punten van Stapelkampwel, maar gaf hem bij de stemming geen steun, omdat
zij zich verbonden had aan een deal met de pvda: wij de publiekrechtelijke
bedrijfsorganisatie en jullie de ondernemingsraden.77

Niet te spreken was het cnv over het feit dat de verantwoordelijke minis-
ter mr. A.M. Joekes (pvda) had vastgehouden aan de kandidaatstelling door
de vakbonden, met subsidiair mogelijkheden voor ongeorganiseerden. Ver-
der werden vraagtekens geplaatst bij de taakomschrijving die uiteindelijk
toch danig was gekortwiekt. Uit de bekende compromisformule van de com-
missie-Van Rhijn had Joekes in tweede instantie de cruciale zinsnede ‘over-
leg inzake, toezicht op en uitvoering of regeling van alle aangelegenheden’ ge-
schrapt, omdat die zijns inziens te weinig omlijnd was en te veel ruimte bood
voor speculatie. Wat overbleef was het ‘onder erkenning van de zelfstandige
functie van de ondernemer, naar vermogen bij te dragen tot een zo goed mo-
gelijk functionneren der onderneming’.
Het gevolg was dat alle nadruk kwam te liggen op de ondernemingsraad

als instituut voor toenadering en arbeidsvrede, voor meepraten, en nauwe-
lijks nog óók op de vergroting van de invloed van de werknemers. Van mee-
beslissen was geen sprake. De precisering die het cnv als minimum had be-
doeld was gehandhaafd, maar was door de inkorting van de algemene
omschrijving in feite het maximum geworden. De nadruk waarmee de wet
de zelfstandigheid van de ondernemer onderstreepte, bevestigde een en an-
der nog eens extra. In alles hield hij het laatste woord. Op de keper be-
schouwd kwamdewet beter overeenmet het advies van de commissie-Evelein
dan met de adviezen van de Stichting van de Arbeid en van de commissie-
Van Rhijn. De Gaay Fortman en de voormalige cnv-secretaris D.W. Ormel
moesten daarom in hun commentaar op de wet een toevlucht nemen tot een
vergelijking met de huwelijkse verhoudingen om nog iets van echte medezeg-
genschap in de wet te ontdekken.78 En het cnv-bestuur oordeelde dat door de
inperkingen ‘aan de ondernemingsraad de noodzakelijke ontwikkelingsmo-
gelijkheidwordt ontnomen, hetgeen noch aan zijn betekenis voor het bedrijfs-
leven noch aan zijn populariteit bij de werknemer ten goede zal komen’.79

Hoezeer deze vrees gegrond was, zou in de volgende jaren blijken. Eind
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1955, ruim twee jaar na de verplichte invoeringsdatum, bleek negentig pro-
cent van de ondernemingen waarop de wet betrekking had nog geen or te
hebben.80 Dit kon straffeloos, omdat de wet geen sanctiebepalingen bevatte
– iets wat van cnv-zijde overigens nooit was bepleit omdat naar zijn inzicht
de ware arbeidsgemeenschap in de onderneming immers ten principale alleen
zonder dwang tot stand kon komen. In een ‘Leidraad’ voor afdelingsverga-
deringen in de winter van 1947/1948 viel daarover te lezen: ‘Een soepele re-
geling is gewenst. Het komt vooral aan op de geest. Is die geest goed, dan is
er van de arbeid in de ondernemingsraad wat te maken. Deugt die niet, dan
bereiktmenmetwettelijke voorschriften, al zijn die nog zomooi geredigeerd,
toch niets.’81 Of, om Stapelkamp te citeren: ‘Wanneer bij een of beide partij-
en zich een geestesgesteldheid openbaart, die vruchtbaar samenwerken on-
mogelijk maakt, dan is daar door strafbepalingen toch geen verandering in te
brengen. De wet kan slechts den groei bevorderen.’82

7. Conclusie

Het vooroorlogse streven van het cnv was niet gericht op medezeggenschap
van de arbeiders, maar op die van de factor arbeid, door middel van de vak-
verenigingen. Georganiseerde medezeggenschap van betekenis in de afzon-
derlijke onderneming paste niet goed bij dit streven.Wel de ontwikkeling naar
volledige sociale medezeggenschap en uiteindelijk ook verregaande vormen
van economischemedezeggenschap opmesoniveau in het kader van (publiek-
rechtelijke) bedrijfsorganisatie, die het cnv vanaf het begin van de jaren twin-
tig ging bepleiten. Ondernemingsraden werden gezien als bedreiging van de
vakbeweging en van de emancipatie en bescherming van de werkende klasse.
Factoren die deze oriëntatie bepaalden, waren ten eerste de negatieve er-

varingenmet de kernen, die aan het begin van de eeuw door ondernemers wa-
ren opgezet om de opkomende vakbeweging te dwarsbomen. Ten tweede de
bezwaren die binnen het protestantse volksdeel werden opgeworpen tegen
aantasting van de soevereiniteit in eigen kring van de onderneming door niet
tot die sfeer behorende vakbonden en van de van God gegeven gezags- en
eigendomsverhoudingen in de particuliere onderneming. Kort na de eeuw-
wisseling had met name ds. Sikkel deze bedenkingen onder woorden ge-
bracht. Bij monde van ds. Talma was deze zienswijze weliswaar principieel
door de arbeidersbeweging bestreden, maar Sikkels gedachtegang bleef in be-
houdende calvinistische kringen in en rond de arpweerklank vinden. Bij het
cnv temperden ze daardoor onmiskenbaar de toch al geringe interesse voor
het ondernemingsniveau. Bovendien was er de historisch gegroeide bedrijfs-
takstructuur van de vakbeweging en de sterke dominantie van het kleinbe-
drijf. Naar algemeen inzicht kwamen kleinschalige ondernemingen niet in
aanmerking voor wettelijk geregelde werknemersvertegenwoordiging.83 Bij
pbo kreeg de vakbeweging invloed in de hele bedrijfstak.
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Bij de voorbereiding van wor-1 hield het cnv vast aan de prioriteit van
medezeggenschap door de vakbeweging. Samen met de kab, die een verge-
lijkbaar standpunt innam, en de werkgevers, die in het geheel geen behoefte
aan wettelijke bepalingen hadden, traineerde het cnv daarom in 1945/1946
het streven van minister Drees naar snelle wetgeving inzake ondernemings-
raden. Het cnvwenste bovenal een pbo-wet, met daarin opgenomen een ba-
sisregeling voor ondernemingsraden. De bedrijfstakorganen konden die dan
naar vorm en inhoud uitwerken en uitvoeren. Deze opzet garandeerde dat
ondernemingsraden pas na invoering van publiekrechtelijke bedrijfsorgani-
satie in de desbetreffende bedrijfstak en alleen met instemming van de vak-
beweging tot stand konden komen.Het voorstel van het cnv omde leden van
de ondernemingsraden, na raadpleging van de eigen bondsleden, door de
bonden te laten benoemen, onderstreept dat het protestantse vakverbond hoe
dan ook wilde voorkomen dat ondernemingsraden zich los van of tegen de
bonden en/of de pbo-organen konden ontwikkelen. Noch met de incorpo-
ratie in een pbo-wet, noch met de benoeming door de bonden kreeg het cnv
in 1950 zijn zin. En ofschoon het cnv zich na 1947, onder invloed van voor-
al DeGaay Fortman, in algemene zin positiever over medezeggenschap in de
particuliere onderneming was gaan uitlaten, bleven daardoor de reserves
groot. Echt rouwig over het beperkte karakter van deze eersteWet op de on-
dernemingsraden was men in het cnv dan ook niet. Het grapje van de cnv-
bestuurder die elke avond de Heer dankte dat de medezeggenschap die dag
niet was gekomen, had volgens een ingewijde als J.C. Looise decennia later
nog een hoog waarheidsgehalte.84
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Hoofdstuk 7

‘Wel blaffen, maar niet bijten’
Het cnv en partijpolitiek in het interbellum*

Inleiding

‘cnv’er stemt steeds vaker sp’, kopte de Volkskrant, toen in de zomer van
2004 peilingen van het ledenpanel van het cnv bekend werden en bleek dat
binnen het vakverbond de aanhang van het cda tot een dramatisch diepte-
punt was gedaald.1 Schaduwverkiezingen onder demedewerkers op het cnv-
kantoor aan de Utrechtse Ravellaan zouden uitwijzen dat ook daar nogmaar
een kleine minderheid ‘christelijk’ stemde. GroenLinks en de pvda scoorden
aan de Ravellaan naar verluidt veel beter. Tegen die achtergrond bezien is het
verklaarbaar dat de toenmalige cnv-voorzitter D. Terpstra het in 2002 ‘spij-
tig’ noemde dat maar één voormalige cnv-bestuurder, de oud-voorzitter van
de cnv Jongerenorganisatie Laurette Spoelman, voor de pvda in de Kamer
zat. En Terpstra haastte zich te zeggen dat uit de zeer intensieve contacten
tijdens de formatie van het tweede kabinet-Balkenende niet de conclusie
mocht worden getrokken ‘dat het cnv en het cda zeer met elkaar verbonden
zijn’.2 Van een eenduidige één-op-één relatie met christendemocratische par-
tijen is in de eenentwintigste eeuw duidelijk geen sprake meer. Ontzuiling,
ontvlechting en zwevende kiezer hebben de partijpolitieke positie van het
cnv er niet eenvoudiger op gemaakt.
Vóór de Tweede Wereldoorlog, de periode waarop dit hoofdstuk zich

hoofdzakelijk concentreert, was de situatie anders, maar niet minder gecom-
pliceerd. Het proces van verzuiling en vervlechting dat toen gestalte kreeg en
waarin de vakbeweging zelf een belangrijk aandeel had, creëerde eigen ge-
compliceerde posities en verhoudingen. In een snel veranderende sociaal-eco-
nomische, sociaal-culturele en politieke context moesten taken, verantwoor-
delijkheden en relaties van staat, politieke partijen, belangenorganisaties en
andere actoren worden verkend en afgebakend. Partijen en vakorganisaties
waren beide in Nederland relatief jonge verschijnselen. De eerste landelijke
vakvereniging, het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond was opge-
richt in 1871, de eerste moderne politieke partij, de Antirevolutionaire Par-
tij, in 1879.
De discussie over competenties en relaties was ook zeker geen exclusief

probleem van het cnv en de protestantse ‘zuil’.3 De ‘rode familie’ worstelde
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er lang mee, evenals de rooms-katholieke, waar tot het midden van de jaren
twintig de keuze van de arbeidersbeweging voor de rk Staatspartij geen van-
zelfsprekendheid was.4 De worsteling was overal belangrijk omdat duidelijk
was dat er in een democratie een wisselwerking zou moeten zijn tussen par-
tijen en belangenorganisaties. De politiekmoest draagvlak scheppen, politiek
talent zoeken en partners vinden om beleid uit te voeren. Het middenveld
wilde het beleid beïnvloeden, was springplank voor ambitieuze en/of bewo-
gen mensen en wilde een vinger aan de pols houden bij de realisering van het
beleid.
Toch was de vooroorlogse partijpolitieke situatie van het cnv over het ge-

heel genomen gecompliceerder. De protestantse ‘zuil’ in wording kenmerk-
te zich door toenemende kerkelijke en partijpolitieke heterogeniteit en was
eerder een conglomeraat van diverse ‘morele gemeenschappen’, stromingen
en minizuiltjes.5 De socioloog D.Th. Kuiper spreekt van een ‘plurale protes-
tantse familie’ met vier ‘opties’: de grote gereformeerd/antirevolutionaire en
de hervormd/christelijk-historische, en de kleine bevindelijk-gereformeerde
en de progressief-dissidente.6 Het cnv en andere middenveldorganisaties als
de Nederlandse Christen Vrouwenbond (ncvb) en het Verbond van de Pro-
testants-Christelijke Werkgevers of de Nederlandse Christelijke Radio Ver-
eniging (ncrv) vormden ‘interprotestantse’ dwarsverbanden.
De belangrijkste politieke partijen waarmee het cnv de hele periode tema-

ken had waren de Antirevolutionaire Partij en de Christelijk-Historische
Unie (1908). Hoewel cijfers ontbreken, mag worden aangenomen dat de
overgrote meerderheid van de leden zich met deze twee partijen verbonden
voelde. Daarnaast waren er zowel ter linker- als ter rechterzijde protestant-
se splinterpartijen. Links met name de Christen-Democratische Partij (cdp;
1905), de Christelijk-Sociale Partij (csp; 1912) en de Christelijk-Democrati-
sche Unie (cdu; 1926). Rechts de Staatkundig Gereformeerde Partij (sgp;
1918) en de Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij (hgsp; 1921). Hier
komt bij dat het cnv in de eerste tien jaar van zijn bestaan (1909-1919) een
interconfessioneel karakter had, waardoor vooral de Algemeene Bond van rk
Kiesvereenigingen, de voorloper van de rk Staatspartij, een factor was waar-
mee rekeningmoest worden gehouden. Een ander complicerend element was
dat de christelijke partijen – zeker de grote – volks- of beginselpartijen waren
en geen belangenpartijen. Ze richtten zich op een sociaal-economische gedif-
ferentieerde achterban en veelal ook op diverse kerkelijke gemeenschappen.
Vleugelvorming lag daardoor voor de hand; het willen voorkomen en bestrij-
den ervan evenzeer.
In de sociologie en politicologie bestaat al lang veel belangstelling voor de

relaties tussen belangenorganisaties en politieke partijen. Historici hebben
zich er eveneens over gebogen. Voor henwas het vaak een aspect van hun on-
derzoek enwas het perspectief doorgaans een politieke partij. H.J. Langeveld
(cdu) en J.P. Stoop (arp) besteden in hun dissertaties aandacht aan de betrek-
kingenmet het cnv in het tijdvak tussen de wereldoorlogen.7 Bij D. Bosscher
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en J.-J. van den Berg komen de relaties met de naoorlogse Antirevolutionai-
re Partij aan de orde.8 Historisch onderzoek naar partijpolitieke visie, posi-
tie en beleid vanuit het oogpunt van de vakbeweging is evenwel beperkt. De
bijdragen aan de bundelBelangenpolitiek (2002) zijn hoofdzakelijk gebaseerd
op eerdere publicaties van eigen hand (Stoop) of op die van de hiervoor ge-
noemde Bosscher en Van den Berg (D.Th. Kuiper) en hebben hetzelfde par-
tijperspectief.9 Met de socialistische vakbeweging is het niet veel anders ge-
steld.10 De katholieken zijn nog het best bediend, met de uitvoerige studie
Lijden aan eenheid. Katholieke arbeiders op zoek naar hun politiek recht van
Van Meeuwen over de periode tot 1929.11

Dit hoofdstuk concentreert zich op de vraag hoe het cnv zich in de eerste
dertig jaar van zijn bestaan (1909-1940) heeft opgesteld ten aanzien van po-
litieke partijen. Welke visies ontwikkelde het op partijpolitiek gebied en op
zijn eigen positie daarin? Welke partijpolitieke keuzes maakte het en waar-
om? Welke methoden achtte men geschikt om invloed uit te oefenen? Kwa-
men theorie en praktijk overeen?Wat werd bereikt? De blik richt zich op de
institutionele relaties. De inhoud van het beleid als zodanig is geen aandachts-
punt. Die komt alleen ter sprake als dat nodig is voor begrip van partijpoli-
tieke kwesties en keuzes.
Een epiloog over de eerste naoorlogse periode belicht op hoofdlijnen de

vraag hoe een nieuwe generatie onder andere omstandigheden met partijpo-
litieke kwesties omging. Deze epiloog eindigt in 1959, toen zowel binnen het
cnv door het vertrek van zijn dominante voorzitterM. Ruppert, als politiek-
maatschappelijk door onder meer het einde van de rooms-rode samenwer-
king, in velerlei opzicht een nieuwe episode begon.

1. Partijpolitiek neutraal

Het vraagstuk van de partijpolitieke posities en relaties was geen onderwerp
waarmee het cnv zich in de eerste jaren intensief bezighield. Alle aandacht
van het minuscule apparaat – het vakverbond kreeg in augustus 1912, ruim
drie jaar na de oprichting, pas zijn eerste parttime vrijgestelde en in 1916 zijn
tweede –werd opgeëist door primaire organisatiezaken: de inrichting van het
cnv zelf, de concentratie van de talloze bondjes in landelijke vakbonden en
hun centralisatie in de vakcentrale. Voorts temperde de positionering ten op-
zichte van de algemene protestantse en katholiekewerkliedenverenigingen de
animo om partijpolitieke thema’s aan te roeren. Het Nederlandsch Werklie-
denverbond Patrimonium (1876), waar de meeste protestantse vakbondsbe-
stuurders van het eerste uur uit voortkwamen en veelal ook bij betrokken
bleven, was van oudsher gericht op de arp. De hervormde Christelijk Na-
tionale Werkmansbond, opgericht in 1894, oriënteerde zich op de chu. De
Federatie van rk Volks- en Werkliedenbonden (1906) had haar eigen opties
met de Algemeene Bond van rkKiesvereenigingen. De gecompliceerde pro-
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blematiek van het interconfessionalisme, waarin het cnv een hoofdrolspeler
was, noopte eveneens tot terughoudendheid.
Alleen in demarge van debatten over sociale wetgeving werdwel eens stil-

gestaan bij partijpolitiek. Ook moest worden gereageerd op schimpscheuten
uit socialistische hoek dat de christelijke vakbondsleiders niet meer waren
dan waterdragers van de confessionele partijbaronnen. De teneur van de re-
acties was dat het cnv politiek neutraal was.12 In mei 1910 benadrukte voor-
zitter H. Diemer dat ook tijdens een eerste studiebijeenkomst over doel en
taak van christelijke vakbeweging. Haar taak was economisch en niet poli-
tiek, betoogdeDiemer. Ze was zeer geïnteresseerd in sociale wetgeving, maar
stond ongebonden tegenover de bestaande politieke partijen. Ook verzeker-
de hij dat ze zelf niet zou overgaan tot vorming van een eigen politieke par-
tij, althans ‘vooralsnog’ niet. Zolang niet zonneklaar was gebleken dat over-
heid en partijen stelselmatig de gerechtvaardigde wensen van de arbeiders
negeerden, was het prematuur daarover te speculeren. En ook dan bleven er
grote problemen te overwinnen: de gevaren voor de eenheid binnen de be-
weging zelf en het moeilijk met de cnv-ideologie te rijmen klassenkarakter
van zo’n eigen arbeiderspartij.13

Maar na 1910 verslechterde de relatie met de christelijke partijen. Neder-
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lagen die de antirevolutionair A.S. Talma, de ‘Leeuw van Patrimonium’, als
minister van Landbouw, Nijverheid en Handel in het kabinet-Heemskerk
(1908-1913) mede door gebrek aan steun van eigen geestverwanten leed, zet-
ten veel kwaad bloed.14 G. Baas Kzn., een gezaghebbende vrijgestelde van de
invloedrijke Nederlandsche Vereeniging van Christelijke Kantoor- en Han-
delsbedienden en tevens actief binnen Patrimonium, stelde als inleider voor
de derde algemene vergadering van november 1912 geïrriteerd vast, dat er
tussen het cnv aan de ene en de arp en de chu aan de andere kant ‘een on-
dempbare principiële klove’ was ontstaan. Dreigend liet hij volgen: ‘Wij kun-
nen er niet aan medewerken Christelijke oud-Liberalen of mensen die hele-
maal geen sociale wetgevingwillen naar de TweedeKamer te brengen. Indien
wij dit doen, dan breken we met de ene hand af wat wij met de andere heb-
ben opgebouwd.’15

Een belangrijk punt van kritiek was dat in de fracties geen vakbondsmen-
sen zaten. Met een man als P. van Vliet jr., de voorzitter van Patrimonium en
sinds 1901 lid van de arp-fractie, was de verhouding ronduit stroef. Toen het
cnv zich in 1911 voor het eerst met een adres tot de Tweede Kamer wendde
om aan te dringen op wijzigingen in de Arbeidswet, liet deze zich laatdun-
kend uit over protestantse vakbondsleiders die zich lieten verleiden tot een
‘wedloop’ met de socialisten en de katholieken.16 Pogingen om C. Smeenk
door de arp te laten kandideren mislukten en dat versterkte het onbehagen.
Smeenk was behalve boegbeeld van Patrimonium ook tweede voorzitter van
het cnv en redacteur van het cnv-orgaanDe Gids. Als auteur van een hand-
boek voor de christelijke vak- en werkliedenverenigingen genoot hij extra
aanzien onder de protestants-christelijke arbeiders.17 Buiten die kring werd
hij vaak afgeschilderd als ‘rood’.
In september 1916 plaatste de Christelijke Zeeliedenbond in Nederland

het vraagstuk van de relatie met de politieke partijen op de agenda van de ze-
vende algemene vergadering van het cnv. Achtergronden waren de oplopen-
de spanningen over de koers van de christelijke partijen, de sociaal-economi-
sche problemen die de Eerste Wereldoorlog met zich bracht en de ‘rising
expectations’ van een groeiende en ingroeiende vakbeweging, die bovendien
hoge verwachtingen koesterde van de aanstaande wijzigingen in het kiesstel-
sel. Algemeen kiesrecht en evenredige vertegenwoordiging zouden de arbei-
dersstem belangrijker maken, was alom de verwachting.
Dewensen van het hoofdbestuur van de zeeliedenbondwaren bescheiden.

Het stelde voor om bij de Kamerfracties van de Coalitiepartijen arp, chu en
de Algemeene Bond van rk Kiesvereenigingen, aan te dringen op de instel-
ling van een permanente commissie voor sociale aangelegenheden ‘opdat elk
gewenscht oogenblik contact tusschen de politieke partijen der Rechterzijde
en de Chr. Vakorganisatie verkregen kan worden’.18 Blijkens de toelichting
bij hun voorstel, spiegelden de zeelieden zich aan de socialisten. De fractie
van de sdap reageerde altijd zeer alert op acties van het nvv en dat kon van
de christelijke Kamerclubs bepaald niet gezegd worden.
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Uit de ongebruikelijke, uitvoerige voorbeschouwing, die Smeenk bij wij-
ze van preadvies in De Gids aan het voorstel van de zeelieden wijdde, blijkt
hoe belangrijk en gevoelig dit onderwerp werd gevonden.19 De strekking van
zijn commentaar was dat het idee van de zeelieden in deze vorm niet uitvoer-
baar was. Nog afgezien van de vraag of de partijen daar zelf wel aan wilden,
moest het cnv zich niet vastleggen op een exclusieve relatie met deze Coali-
tiepartijen. Er waren immers ook nog andere mogelijkheden. Daarbij gingen
zijn gedachten kennelijk niet uit naar deChristen-Democratische Partij (cdp)
van het vroegere arp-Kamerlid A.P. Staalman. Smeenk noemde deze partij,
die in 1905was opgericht maar tot dan toe geenKamerzetel hadweten te ver-
overen, namelijk niet. Vermoedelijk vond hij haar te onbeduidend. Over de
Bond van Christen-Socialisten (bcs), in 1907 opgericht door enkele ortho-
dox-protestantse antikapitalisten, sprak hij evenmin. De bcs had electoraal
geen betekenis en was qua ideologie steeds verder van het cnv af komen te
staan.Wel noemde Smeenk de Christelijk-Sociale Partij (csp). Deze progres-
sieve protestantse partij was in 1912 opgericht doormr. dr. A.R. van der Laar,
maar had bij de verkiezingen in 1913 geen zetel veroverd. Dat kon na de af-
schaffing van het districtenstelsel wel eens veranderen, aldus Smeenk, die op-
merkte dat het cnv csp-aanhangers telde en dat ‘er wel niemand [is], die zal
zeggen, dat zij daarin niet thuis behooren’.
Smeenk hield zijn lezers verder voor dat de wijzigingen in het kiesstelsel

ingrijpende veranderingen in de politieke verhoudingen konden opleveren.
Het was ook daarom zaak dat het vakverbond zijn ‘ongerepte zelfstandig-
heid’ handhaafde. Met de algemene werkliedenbonden kon het een ‘Parle-
mentair Comité’ vormen om slagvaardig gebruik te maken van pressiemid-
delen als publiceren, opiniëren, congresseren, adresseren en confereren met
de afzónderlijke christelijke fracties. Maar het belangrijkste was dat er drie à
vier mannen van verschillende politieke pluimage in het parlement kwamen.
‘“Contact” zoeken met de clubs – uitnemend!Maar het komt toch vooral op
de personen aan’, aldus Smeenk.
Bij de bespreking van het voorstel van de zeelieden bleek eens te meer hoe

groot de politieke frustratie bij sommigen was. Talma’s voortijdige overlij-
den, twee maanden eerder, had die alleen maar vergroot. Men zag in hem een
martelaar voor de arbeiderszaak. Diverse afgevaardigden grepen de gelegen-
heid aan hun gal te spuwen over de fracties en conservatieve figuren als arp-
Kamerlid F.H. de Monté verLoren, een van degenen die zich in 1912 aan de
stemming over Talma’s Bakkerswet had onttrokken.20 De woordvoerder van
de Nederlandsche Christelijke Bouwarbeidersbond, de felle J.S. Ruppert jr.,
repte van ‘in de luren’ leggen en riep op zulke kandidaten openlijk af te val-
len. Dat socialisten en anderen daarmee geholpen werden, moest men maar
voor lief nemen, vond hij.
De bespreking maakte tevens duidelijk dat er bepaald geen eenstemmig-

heid was over strategische kwesties. Men deelde de mening van Smeenk dat
het niet goed was een vaste relatie aan te knopen met de drie Coalitiepartij-
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en.Maar demotieven liepen uiteen van principieel tot tactisch. Over de vraag
of kandidaatstelling uitsluitend een taak van de individuele leden in de eigen
partijen was, verschilden de meningen evenzeer. Diemer, die in 1916 was af-
getreden als voorzitter omdat hij het cnv-werk niet meer kon combineren
met zijn directeurschap bij het antirevolutionaire dagbladDe Rotterdammer
en alleen nog als gast aanwezig was, vond van wel. De meeste andere spre-
kers waren het met hem eens. Ook Smeenk ontkende niet dat de leden pri-
mair verantwoordelijk waren voor de kandidaatstelling binnen hun partijen,
maar vond tegelijkertijd dat de vakorganisatie te weinig deed om daadwer-
kelijk invloed uit te oefenen. ‘Wij hebben ook een taak als organisatie’, aldus
Smeenk, die herhaalde dat ‘wij staan aan de vooravond van nieuwe toestan-
den enmisschien nieuwe partijverhoudingen’. Hij adviseerde een kleine com-
missie te vormen die zich over de materie zou buigen.
Dit advies werd niet opgevolgd. Het besluit dat het verbondsbestuur over

het voorstel van de zeeliedenbond een conclusie moest formuleren en publi-
ceren werd evenmin uitgevoerd. Of het bestuur zijn vingers er niet aan wil-
de branden of zich door tactische motieven liet leiden, is niet duidelijk. Het
volstond met de sobere mededeling dat belangstellenden het verslag van de
algemene vergadering maar moesten nalezen.21 Vragen en onduidelijkheden
bleven daardoor bestaan.
Voor de bond van arbeiders in de voedings- en genotmiddelenindustrie

was dat reden om de kwestie een klein jaar later opnieuw aan de orde te stel-
len tijdens de algemene vergadering van het vakverbond. In verband met de
aanstaande wijzigingen van het kiesstelsel verlangde de bond concrete uit-
spraken over de wijze waarop het cnv politieke invloed dacht te krijgen.
Smeenk kreeg de opdracht het onderwerp aan de hand van stellingen in te lei-
den. Zijn betoog bevatte goed beschouwdweinig nieuwe gezichtspunten. De
betekenis van zijn uiteenzetting zat in de systematische wijze waarop hij de
zaken behandelde en de status die zijn vijftien stellingen kregen.22

Smeenk constateerde dat de wetgever een steeds grotere rol ging spelen in
het sociaal-economisch leven. De arbeidersbewegingmoest zich daarom ook
politiek laten gelden: de vakbonden ten aanzien van kwesties in de eigen sec-
toren, de vakcentrale bij sectoroverstijgende en algemene sociaal-economi-
sche vraagstukken. De vorming van een ‘zuivere’ arbeiderspartij op basis van
klasse wees hij opnieuw van de hand. ‘Wie “de Christelijke beginselen aan-
vaardt en mitsdien den klassenstrijd verwerpt” [zo luidde de grondslag van
het cnv, pw] kan niet aansturen op de vorming van een “klasse-partij”’, heet-
te het in zijn negende stelling. Maar, zo vervolgde hij, het was denkbaar dat
een partij vanwege haar sociale koers ‘practisch’ vrijwel alleen uit arbeiders
zou bestaan. Het was dan de keuze van anderen of zij van deze partij lid wer-
den of niet. Van het cnv kon zo’n partij evenwel niet uit gaan. Evenmin
mocht het vakverbond zelf kandidaten stellen voor politieke colleges. Dat
zou zijn primaire functie als sociaal-economische pressiegroep schaden en
verdeeldheid in eigen gelederen oproepen.
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Wat kon het cnv volgens Smeenk dan wel doen? Ten eerste een sociaal-
politiek program opstellen en dat voorleggen aan de partijenwaartoe de eigen
leden behoorden. Ten tweede proberen invloed uit te oefenen op de verkie-
zingsprograms van desbetreffende partijen. Ten derde de achterban oproe-
pen in hun eigen partijen steun te verwerven voor de wensen van het cnv. En
ten vierde bij de geestverwante partijen aandringen op een redelijke vertegen-
woordiging van vakbondsmannen op de kandidatenlijsten en in de publieke
colleges. De christelijke arbeidersbeweging zelf moest deze mannen voorbe-
reiden op hun taken in het openbaar bestuur.
In het debat over Smeenks stellingen werden weer harde noten gekraakt

over het geringe gehoor dat de arbeiders vonden bij politici ‘die zich dan ook
nog noemen Bijbelsche Christenen’ en over het ‘politieke geknoei’. Anders
dan bij vorige gelegenheden werden dergelijke emotionele uithalen niet of
nauwelijks door anderen gecorrigeerd. Opvallend was het spontane applaus
dat dr. P.J. Kromsigt, hervormd predikant te Amsterdam en zwager van wij-
len ds. Talma, kreeg toen hij opmerkingen van Diemer weersprak. Diemer,
die in 1910 theoretisch nog enige ruimte had gelaten voor een de facto chris-
telijke arbeiderspartij, vond nu dat Smeenk zijn opmerkingen daarovermoest
intrekken. Kromsigt pleitte ervoor dat het cnv die optie openhield. Zijn zwa-
ger had dat ook gedaan.23

Verscheidene sprekers wilden bovendien dat het cnv concreet namen ging
noemen van kandidaten. Ruppert, opnieuw de spreekbuis van de radicale
vleugel, bepleitte bovendien agressievere pressiemiddelen.Hij stelde voor om
systematisch alle potentiële kandidaten voor gemeenteraden, provinciale sta-
ten en parlement commentaar te laten leveren op het nog te schrijven soci-
aal-politiek program van het cnv en dat dan te publiceren. Maar zo’n con-
fronterende aanpak ging de meeste aanwezigen toch te ver. Onder hen was
verbondsvoorzitter K. Kruithof, die Ruppert opriep zijn motie in te trekken
en zich te scharen achter zijn eigen voorstel om de stellingen van Smeenk in-
tegraal te aanvaarden en ze zo een officiële status te geven.Na enig tegenstrib-
belen gaf Ruppert aan dit verzoek gehoor, waarna de vijftien stellingen van
Smeenk met algemene stemmen werden aangenomen. Ze bleven gedurende
het interbellum het officiële standpunt van het cnv.24

Het eerste sociaal-politiek program van het cnv werd op 23 januari 1918
aanvaard. De inhoud kan hier onbesproken blijven.25 Wel verdient vermel-
ding dat het werd toegezonden aan de besturen van de arp, de chu, de csp
en de Algemeene Bond van rkKiesvereenigingen, met het verzoek daarover
te mogen komen praten. Dat ook de laatste partij een exemplaar ontving, had
te maken met het feit dat nog steeds de interconfessionele mijnwerkersbond
deel uitmaakte van het cnv en niet van het rk Vakbureau. Profiterend van
zijn bijzondere positie in het Duits-Nederlandse grensgebied, onttrok deze
bond zich aan de uitspraak van de Nederlandse bisschoppen uit 1912 dat de
katholieke arbeiders op straffe van excommunicatie geen lid meer mochten
zijn van interconfessionele vakverenigingen. Voor de rooms-katholieke par-
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tij was dat vermoedelijk eerder reden om niet te reageren dan wel. Een ant-
woord bleef hoe dan ook achterwege. De arp en chu reageerden wel. Op 8
februari vond een oriënterend gesprek plaats met dr. A. Kuyper, de voorzit-
ter van het Centraal Comité (het partijbestuur van de arp), en op 30 maart
sprak een cnv-delegatie met een speciale sociale commissie van de chu. Het
hoofdbestuur van de csp schreef pas op 4 juni terug, een maand voor de ver-
kiezingen. De partij had haar verkiezingsprogramma toen al vastgesteld. Het
csp-bestuur liet weten een gesprek ‘zeer aangenaam’ te vinden, maar er prak-
tisch weinig van te verwachten omdat de csp zelf veel radicalere eisen stelde.
Voor het cnv-bestuur, dat zich begrijpelijk geschoffeerd voelde, hoefde het
toen niet meer. Het verbrak de contacten met deze partij.26

2. De Achttien van ’18

Hoe moeilijk het was om theorie en praktijk te laten sporen, bleek al meteen
bij de Kamerverkiezingen van 3 juli 1918, de eerste op basis van algemeen
mannenkiesrecht en evenredige vertegenwoordiging. De gevolgenwaren ver-
strekkend.
In de aanloop naar de verkiezingen bouwden de spanningen tussen het cnv

en de arp zich steeds meer op. De oriënterende bespreking met Kuyper van
8 februari was niet gevolgd door een inhoudelijke gedachtewisseling over de
programwensen met het partijbestuur, zoals het cnv had voorgesteld. Dat
was slecht gevallen. Maar een oproep om daar iets aan te gaan doen was in
het algemeen bestuur van het cnv verworpen. ‘Een verkeerde actie zou meer
bederven dan goed maken’, had Kruithof gewaarschuwd.27 Veel meer bevre-
diging had het overleg met de sociale commissie van de chu gegeven. Die
commissie had duidelijk gemaakt dat ze zich in deUnie sterk zoumaken voor
verschillende verlangens van het vakverbond.28

De Deputatenvergadering (het antirevolutionaire partijcongres) van 2 mei
1918, waar afgevaardigden van de kiesverenigingen het program van actie
voor de verkiezingen vaststelden, nam de spanningen niet weg. In zijn ope-
ningsrede getiteld ‘Wat nu?’ wees Kuyperweliswaar het sociale vraagstuk aan
als de nieuwe uitdaging van de partij, maar veel concrete voorstellen bevatte
zijn uiteenzetting niet.29 In plaats van in te gaan op de inhoud van de cnv-
wensen, waarschuwde hij dat de sociale beweging zich vooral niet moest be-
geven op het terrein van de politiek. Het sociale en politieke moesten aparte
sferen blijven. In het verkiezingsprogram zelf kon het cnv maar weinig van
zijn eigen wensen terugvinden. Het legde vooral nadruk op immateriële za-
ken. Pogingen vanKruithof, om als afgevaardigde van een Rotterdamse kies-
vereniging het program op onderdelen een socialer aanzien te geven, hadden
schipbreuk geleden.
Tot een openlijke aanvaring kwam het toen de drie regionale kandidaten-

lijsten van de arp bekendwerden. Over de samenstelling was een ware belan-
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gen- en richtingenstrijd gevoerd binnen de partij. Bij de laatste verkiezingen
had zij elf zetels in de wacht gesleept en de vraag of dat aantal met het nieuwe
kiessysteem weer gehaald zou worden, legde extra druk op de verdeling tus-
sen allerlei vleugels en (kerkelijke) stromingen. Zo eiste de boerengroep naast
A. Colijn, die in 1917 bij tussentijdse verkiezingen in het district Enkhuizen
Smeenk had verdrongen, een tweede agrariër in de fractie.30 Men waarschuw-
de voor stemmenverlies aan de nieuwe plattelanderspartijen, die naar de gunst
van ontevreden kleine boeren en tuinders dongen. L.F. Duymaer van Twist,
fractiesecretaris en een exponent van de hervormde rechtervleugel, viel hen bij
met een pleidooi voor een hervormde zandboer. Dat de arbeiderskandidaat
Smeenk daarvan opnieuw het slachtoffer zou worden, was hun een zorg. Die
was immers een ‘man van de grote steden’. De sociale vleugel had bovendien
al J. van der Molen Tzn., de oud-onderwijzer die redacteur was geweest van
het blad Patrimonium en sinds 1908 lid was van de arp-fractie.
Een interventie van prof. mr. P.A. Diepenhorst was nodig om Smeenks

positie veilig te stellen. Diepenhorst voorspelde grote onrust onder de arbei-
ders als hij geen kansrijke plaats kreeg.31 Maar de ene verkiesbare plaats voor
Smeenk was het maximum. Voor Kruithof en J. Schouten bleken slechts on-
verkiesbare posities weggelegd. Schoutenwas zijn werkzame leven begonnen
als bloemistenknecht, maar inmiddels opgeklommen tot directeur van de n.v.
Rotterdamsche Boaz Bank.Hij was lid van de bond van christelijke kantoor-
en handelsbedienden en gold in het Rotterdamse circuit van Patrimonium-
en cnv-bestuurders (het cnvwas van 1909 tot 1921 in Rotterdam gehuisvest)
als ‘onzer één’. Een vakbondsman pur sang was hij evenwel niet.
Dit magere resultaat viel het cnv rauw op het dak. Gerekend was op twee

tot drie kanshebbende posities en Van der Molen werd niet meer gezien als
een geestverwant. Het was moeilijk ‘in hem nog den vroegeren redacteur van
Patrimonium, den schrijver van “arbeid en loon” te onderkennen’, aldus
Kruithof in een commentaar inDeGids.32 Een hogere plaats afdwingen voor
Kruithof en Schouten kon men echter wel vergeten. Dat kon de partij zich
in dit stadium niet meer permitteren, zo ze dat al wilde. Het cnvmiste daar-
voor bovendien de instrumenten. Eens te meer besefte men hoe belangrijk
het was dat de leden zich politiek organiseerden en via de kieskringen hun
invloed lieten gelden.
De sfeer verslechterde nog meer toen de hoofdredactie vanDe Standaard

het om onverklaarbare redenen nodig vond ook nog eens een frontale aanval
te openen op Smeenk, omdat die in de ban zou zijn geraakt van opvattingen
uit de Britse enAmerikaanse vakbondswereld enweinig christelijks meer had
temelden.33 Het was de druppel die de emmer deed overlopen. Beslotenwerd
om een stemadvies uit te brengen ten gunste van Kruithof, Schouten en
Smeenk.
Omdat de partijleiding had geadviseerd alleen op de lijstaanvoerders

A.W.F. Idenburg, Th.Heemskerk of J.G. Scheurer te stemmen om zo de een-
heid van de partij te accentueren, werd het raadzaam geacht eerst nog te kij-

227



ken of dit advies ingetrokken kon worden. Verbondssecretaris H. Amelink
kreeg opdracht Kuyper zelf daarover aan te schrijven. Amelink voerde aan
dat zonder stemadvies veel ontevreden christelijke arbeiders naar de sdap
zouden overlopen. Met een stemadvies van cnv-zijde kon de partij dus al-
leen maar haar voordeel doen, was zijn redenering. Maar Kuyper was voor
zijn argumentatie niet gevoelig.34 Een onderhoud met een delegatie cnv’ers
op 24 juni bij Kuyper thuis bracht de standpunten niet verder bij elkaar. De
oude partijleider bleek alleen bereid de volgende dag in De Standaard een
waarderend woord te schrijven over Kruithof en Schouten.
Het artikel in De Standaard gebruikte Kuyper evenwel om nog eens te

waarschuwen dat ‘lieden van minder doorzicht’ het spel vooral niet moesten
bederven.Mendacht toch niet dat een prominentman als lijsttrekker Idenburg
gepasseerd kon worden ten gunste van een willekeurige andere kandidaat?35

Een dag later verscheen bovendien in de antirevolutionaire pers een verklaring
waarin de kandidaten, Smeenk en Schouten incluis, gezamenlijk opriepen uit-
sluitend op de lijstaanvoerders te stemmen. Alleen de naam van Kruithof ont-
brak. Hij had de verklaring ongetekend geretourneerd met de mededeling dat
hij deze collectieve oproep ‘disputabel’ vond. Hij voelde zich er niet aan ge-
bonden omdat er geen formeel partijbesluit aan ten grondslag lag.36

Door te weigeren vermeedKruithof dat hij zichmoest distantiëren van een
manifest dat achttien bekende voormannen uit de beweging in de laatste week
van juni lieten verspreiden en waarin de georganiseerde christelijke arbeiders
werden opgeroepen hun stem uit te brengen op Kruithof, Smeenk of Schou-
ten. Formeel traden de ‘Achttien’ op als particulieren en de circulaire ver-
meldde niet hun functies. Hun beslissing was ook niet genomen in een offi-
ciële vergadering. Maar de ‘Achttien’ waren zorgvuldig geselecteerd.
Amelink was de eerste ondertekenaar en stond voor de vakcentrale, de ande-
re zeventien vervulden topfuncties in alle bonden op één na. Alleen de naam
van een vertegenwoordiger van de interconfessionele, maar feitelijk katho-
lieke mijnwerkersbond ontbrak. Sommige bonden drukten, al dan niet ver-
gezeld van een instemmend redactioneel commentaar, het stemadvies boven-
dien af in hun bondsblad, of verspreidden het manifest langs andere kanalen.
Kuyper reageerde even furieus als onheus op deze ‘uitdaging’. InDe Stan-

daard betichtte hij de vakbondsleiders van kwade trouw. Ze hadden alles in
stilte voorbereid en doorgezet en onder de ondertekenaars had hij niemand
van ‘hooger streven’ gevonden. Volgens hem hadden ze zich vooral laten lei-
den door eigenbelang. Kuyper: ‘In het propagandablaadje dat van het Vak-
verbond uitging, komt geen volzin, komt geen regel voor, die hetChristelijk
karakter van het Verbond doet uitkomen. Wat men u voorlegt, is eigenlijk
bedacht op geldelijk gewin en op verbetering van materieele positie; geen
toon van hooger leven klinkt er u uit tegen. Het kan niet lager staan dan ’t
staat. (…) Het is veeleer een lokschrijven, dat nog jaren na dezen ten bewij-
ze zal strekken van het ongeestelijk karakter, waarin deze groep verzonk.’37

Bij de verkiezingen op 3 juli 1918 behaalde de arp 179.523 oftewel 13,4 pro-

228



cent van de stemmen.Dat was goed voor dertien zetels, tweemeer dan de ver-
kiezingen van 1913 hadden opgeleverd. Op de drie arbeiderskandidaten wa-
ren in totaal 5.107 stemmen uitgebracht: 2.597 op de toch al verkiesbare
Smeenk, 1.102 op Kruithof en 1.408 op Schouten. Samen waren deze voor-
keurstemmen goed voor krap 2,8 procent van het arp-totaal. Al met al geen
groot succes voor de achttien actievoerders, ook niet als het resultaat wordt
afgezet tegen de 38.906 leden die het cnv op 1 juli 1918 telde: 13,1 procent.
Dit percentage is niet meer dan een indicatie. Enerzijds behoorde een onbe-
kend maar ongetwijfeld fors aantal cnv-leden niet tot de antirevolutionaire
kiezers, terwijl het anderzijds aannemelijk is dat een aanzienlijk aantal voor-
keurstemmen niet afkomstigwas uit de gelederen van het cnvmaar uit die van
Patrimonium, waar de drie kandidaten eveneens bekende gezichten waren.

Verkiezingsuitslag arp op 3 juli 1918. (Bron: Parlement en Kiezer 1918-1919 en
1923-1924)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
i. Den Bosch 3.071 – – 13
ii. Tilburg 1.710 – – 77
iii. Arnhem 13.754 – – 126
iv. Nijmegen 6.966 – – 101
v. Rotterdam 10.761 362 – –
vi. Den Haag 5.913 445 – –
vii. Leiden 13.974 – – 249
viii. Dordrecht 26.536 – – 359
ix. Amsterdam 7.919 819 – –
x. Den Helder 4.475 370 – –
xi. Haarlem 7.376 601 – –
xii. Zeeland 10.421 – – 97
xiii. Utrecht 13.237 – – 382
xiv. Friesland 18.694 – 164 –
xv. Overijssel 12.276 – 654 –
xvi. Groningen 15.230 – 225 –
xvii. Drenthe 7.027 – 59 –
xviii. Limburg 183 – – 4
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Totaal 179.523 2.597 1.102 1.408
Percentage van eigen
groepslijst 7,1 2,1 1,6
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Verloop en uitkomst van de verkiezingsstrijd maakten een aantal zaken dui-
delijk. Ten eerste dat gecoördineerde partijpolitieke actie binnen het cnv be-
roering en verdeeldheid teweeg bracht. Individuele leden en hele afdelingen
staken in brieven, telegrammen en moties niet onder stoelen of banken dat
ze van dit soort politiek optreden niet gediend waren. L.D. van der Houten
bijvoorbeeld protesteerde in een ingezonden brief inDe Standaard tegen de
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publicatie van het manifest in het blad van zijn ambtenarenbond.38 Hij accep-
teerde de leiding van vakbondsbestuurders in arbeidszaken, maar niet in de
politiek. Ontoelaatbaar was het dat zij de teugels van de partij hadden willen
grijpen, oordeelde hij. De afdeling Sneek van de bond van christelijke kan-
toor- en handelsbedienden dacht precies zo. In een motie sprak ze van ‘zeer
te laken gedoe’ en riep ze alle christelijke werkers op ‘als trouwe broeders en
partijgenooten het advies van hun politieke leiders op staatkundig terrein op
te volgen evenzeer als zij op het terrein der vakbeweging het advies hebben
op te volgen van hen die dáár leiding geven’.39

Tot in het bestuur van het cnv klonken verwijten. H. Verveld enH.J. Stins,
de voorzitters van respectievelijk de Nederlandsche Christelijke Textielarbei-
dersbondUnitas endeAlgemeeneBondvanChristelijkeMijnwerkers, oordeel-
den dat de ‘Achttien’ de partijpolitieke neutraliteit te grabbel hadden gegooid.40

HetverweervanAmelinkdatzij oppersoonlijke titel haddengeopereerd,maak-
teophenweinig indruk.Alleen terwillevandeeenheidaccepteerdenbeidebonds-
voorzitters datAmelink de critici in zijn geest zou antwoorden. Voor de katho-
liekStins,medeoprichtereneerste secretarisvanhetvakverbond,die in1912onder
druk van de bisschoppen bij het cnvwas opgestapt en na enige omzwervingen
in Limburg was beland, was de affaire echter het bewijs dat zijn interconfes-
sionelemaar in feite katholieke bondnietmeer in hetcnv thuishoorde.Het on-
derstreeptedat demijnwerkersbond, dieweliswaar in groottede tweedevanhet
vakverbond was, door aard, overwegend katholieke ledenbestand en perifere
basis steedsmeer in een secundaire positie terecht was gekomen.Het droeg er-
toe bij dat medio 1919 de mijnwerkersbond zich afscheidde om aansluiting te
gaan zoeken bij het rkVakbureau. In 1922 kreeg dat haar beslag.
Voorts was gebleken dat een campagne vóór enkele kandidaten van de

arp kon worden uitgelegd als een actie gericht tégen de chu. Volgens oud-
voorzitter Diemer, die de stembusaffaire aangreep om een heel boek over
politiek en belangenorganisaties te schrijven, was dit de grootste fout van de
‘Achttien’.41 Het christelijk-historische dagblad De Nederlander had er om
die reden inderdaad geen goed woord voor over.42 Prijkten op de chu-lijs-
ten niet ook de namen van onder meer J. Bakker en P.J. Nahuysen, mannen
van eenvoudige komaf en bestuurlijk actief in de Christelijk Nationale
Werkmansbond (cnwb), wilde de krant weten. Voor het cnvwaren dat ech-
ter geen aantrekkelijke figuren. Waar Patrimonium en het cnv elkaar na wat
aanloopmoeilijkheden organisatorisch, programmatische en personeel had-
den gevonden – Smeenk, Schouten en Kruithof en veel andere bestuurders
waren als gezegd in beide volop actief en dubbellidmaatschap was heel nor-
maal – daar bleven competentiestrijd en ideologische verschillen het contact
met de cnwb bepalen. Bakker en Nahuysen waren bovendien niet alleen
geen lid van het cnv, ze bestreden het interconfessionele karakter en prefe-
reerden hervormde vakbonden. In een later stadium zou Bakker ook nauw
betrokken raken bij de concurrerende hervormde Christelijk Nationale
Landarbeidersbond en bij de Christelijk Nationale Vakcentrale.
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Toch hadden Amelink en zijn vrienden zich niet laten leiden door anti-
chu of anti-cnwb overwegingen. Ruppert bijvoorbeeld was een van de acht-
tien ondertekenaars. Als veel andere lutheranen voelde hij zich in verschil-
lende opzichten in de chu beter thuis dan in de ‘gereformeerde’ arp. Als
bouwarbeider en vakbondsbestuurder beduidend minder. De chu was hem
uiteindelijk te elitair en te liberaal. Uitnodigingen om in deze partij een rol te
gaan spelen, wees hij daarom af.43 Volgens Amelinkwas de eenzijdige gericht-
heid op de arp een logisch uitvloeisel van het feit dat de leidende figuren in
de christelijke vakbeweging vrijwel allemaal antirevolutionairenwaren.44 Om
dezelfde reden ontsloegKruithof niet alleen deAlgemeene Bond van rkKies-
vereenigingen maar ook de chu openlijk van de verplichtingen cnv’ers op
hun lijsten te plaatsen.45

Maar het belangrijkste was dat het geringe succes van de stembusactie had
aangetoond dat het cnv niet in staat was zijn eigen achterban politiek te mo-
biliseren. Deze onmiskenbare onmacht kwam de politieke invloed van het
cnv uiteraard niet ten goede. Kuyper had dit meteen triomfantelijk vastge-
steld. Onder de kop ‘Waarschuwing’ schreef hij op 8 juli in De Standaard:
‘Het boezemde weerzin in dat (…) enkele lieden zonder algemeene politie-
ke reputatie driestweg tegen alles ingingen, ’t in alles beter beweerden te we-
ten, en geen hooger gezag ontzagen.’46 Maar deze ‘agenten van het Christe-
lijk vakverbond ontvingen een les, die naar men hopen mag, hen een volgend
maal van hun revolutionair bedrijf zal doen afhouden’. Hij rekende voor dat
de heren hadden gerekend op wel 36.000 stemmen, maar dat ze ‘al te gader
nog niet de helft voor één zetel’ hadden binnengehaald. Kuyper waarschuw-
de dat ze erop konden rekenen dat het Centraal Comité een volgende keer
maatregelen zou nemen.
Kuypers krasse uitspraken waren olie op het vuur. ‘’t Is gewoon verschrik-

kelijk zooals hij tegen ons van leer trekt. Ik kan niet gelooven dat hij het hier
meent’, noteerdeBaas is zijn dagboek. ‘Weworden als schurfterige honden uit-
geworpen en met zekere wellust tracht Kuyper ons te treffen.’47 De beschuldi-
ging dat zij zich louter door materiële motieven en eigenbelang hadden laten
leiden, stak de actievoerders het meest. Kruithof, die het als zijn voorzitters-
taak ging zien de eer van zijn collega’s te verdedigen, eiste daarom inDe Gids
dat de partijleiding zich openlijk van Kuypers liefdeloze optreden distantieer-
de.48 Die genoegdoening kreeg hij niet, althans de eerste twintig jaar niet.
Dat de spanningen na de zomer van 1918 desondanks snel wegebden, is

verklaarbaar. In de eerste plaats hadden de meeste actievoerders hun les wel
degelijk geleerd. Zeker Amelink en Baas die zelf politieke ambities koester-
den. Amelink bestreed Ruppert die tijdens een bijeenkomst van zo’n zeven-
tig bestuurders eind augustus in Arnhem suggereerde om de stellingen van
Smeenk opnieuw ter discussie te stellen.49 Amelinkwas ook niet gelukkigmet
de toon die Kruithof aansloeg.
De tweede factor was dat Schouten in september, na de formatie van het

ministerie-Ruijs de Beerenbrouck waarin arp-ministers zitting namen, door
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opschuiving in de Kamer kwam. Dat dankte hij aan de bepaling in de Kies-
wet, dat bij tussentijdse vacatures niet de lijstvolgorde maar het individueel
behaalde stemmental prevaleerde. De actie van de ‘Achttien’ kreeg zo toch
nog een positief effect en nam wat van de bittere nasmaak weg. Bovendien
zou Kruithof bij een volgende vacature aan de beurt zijn. Deze bepaling,
waardoor ook chu-kandidaat J. Bakker in de Kamer kwam, werd in 1921
overigens afgeschaft.
De derde verklaring is de onrust die in het najaar na Troelstra’s revoluti-

onaire oproep ontstond. In een vergadering met het Centraal Comité op 25
november schoof Kruithof daarom de meningsverschillen voorlopig ter zij-
de en sloten de antirevolutionairen de rijen.50 Financiële steun die het cnv uit
arp-hoek kreeg aangeboden om zijn contrarevolutionaire taken te vervullen
werd dankbaar aanvaard.51 Maar de problemen waren niet opgelost. Het cnv
bleef worstelen met zijn partijpolitieke positie. Behoefte aan invloed en er-
kenning gingen daarbij hand in hand. En de focus bleef onverminderd de arp.

3. ‘Wie in de politiek gaat is weg’

Na 1918 volgde een periode van rust. Er werd aanvankelijk geklaagd dat
– afgezien van Schouten – politici nooit hun gezicht lieten zien tijdens stu-
diedagen van het vakverbond, waardoor het cnv deze mogelijkheid voor de-
bat en beïnvloeding bleef onthouden.52 Het signaal werd kennelijk opgevan-
gen, want na 1920 lieten arp en chu zelden nog een algemene vergadering of
conferentie voorbij gaan zonder officiële representatie. Wel is het zo dat de
eigen studiedagen van het vakverbond opgingen in de zogeheten christelijk-
sociale conferenties die een gezamenlijke activiteit waren van de Commissie
voor Samenwerking van cnv, Patrimonium, cnwb en de kleine lutherse
werkliedenvereniging.Hoewel het cnv in deze commissie de dominante par-
tij was, vielen tijdens deze conferenties dus ook andere standpunten te be-
luisteren en kwamen de arp- en chu-afgevaardigen er ongetwijfeldmede om
hun respectieve ‘natuurlijke’ partners Patrimonium en de cnwb te masseren
en hun visies te vernemen.Het aantal contactenmet de fracties van beide par-
tijen nam na 1920 eveneens toe. Een ‘raad van advies’ van arp en cnv, waar-
over Kuyper in 1918 terloops had gesproken, kwam er evenwel niet.53

De Kamerverkiezingen van juli 1922 brachten maar één echte dissonant.
Niet over het contact over het sociaal-politiek program. Evenmin over de
kandidatuur van Smeenk en Schouten, die beiden als aanvoerder van een van
de zes afzonderlijke arp-lijsten deze verkiezingen ingingen.54 Het probleem
lag bij Kruithof, die een plaats was aangeboden, maar deze afsloeg. In een
open schrijven liet hij weten nog steeds op officiële excuses te wachten voor
wat in 1918 was gepasseerd.55 Bovendien vond hij zijn lage plaatsing niet in
overeenstemming met zijn waardigheid van voorzitter.
Toen de uitslagen bekend werden, bleek dat het cnv door Kruithofs weige-
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ring een Kamerzetel was misgelopen. Dankzij de ‘truc’ met de zes aparte kies-
lijsten sleepten de antirevolutionairen namelijk twee extra restzetels in de
wacht, waardoor hun zeteltal boven verwachting steeg van dertien naar zestien
en degene die Kruithofs plaats had ingenomen wel in het parlement kwam. In
het cnv-bestuur nam men Kruithof dit fiasco persoonlijk kwalijk. Het droeg
er toe bij dat hij in 1922/1923 steeds meer onder vuur kwam te liggen.
In de opbouwjaren van het cnv had Kruithof goed gefunctioneerd. Als

energiek en verbaal begaafd propagandist had hij een belangrijk aandeel ge-
had in opbouwfase van de beweging en bij de consolidatie na de crisis over
het (inter-)confessionalisme. In die jaren had hij naam gemaakt als een recht-
lijnige vechtersbaas enmeedogenloos debater.Maar na 1918 hadden die kwa-
liteiten snel aan betekenis ingeboet. De overlegeconomie die zich begon af te
tekenen, vroeg van de eerste man van een vakcentrale eerder souplesse, stra-
tegisch inzicht en sociaal-economische kennis en visie. In de overlegorgani-
saties, waarin Kruithof qualitate qua zitting nam, had hij geen noemenswaar-
dige invloed. Bij zijn afscheid van de Hooge Raad van Arbeid bijvoorbeeld
zouden sprekers vooral zijn accuratesse bij de notulen en onverzettelijkheid
inzake detailkwesties memoreren. Intern ging hij zijn tekorten compenseren
met autoritaire koppigheid.56

De onvrede over Kruithofs functioneren culmineerde in 1923 in pogingen
hem weg te promoveren naar een burgemeesterspost. Aangrijpingspunt was
zijn frequent absenteïsme, gevolg van zijn weigering om met het cnvmee te
verhuizen naar Utrecht. Als argument voerde hij aan dat hij zijn zetel in de
Rotterdamse gemeenteraad moeilijk kon opgeven. Uiteindelijk wist hij zich
door bruusk optreden (‘Ik ben niet bang voor oorlog.’) en verhuizing naar
Utrecht staande te houden, maar met zijn grootste opponenten Baas en
Smeenk was er nadien geen vertrouwensbasis meer.57 Kruithof betichtte hen
ervan het cnv alleen te gebruiken als springplank voor hun politieke carriè-
re. Baas vertrok nog in hetzelfde jaar. Hij bleef bestuurder van zijn eigen
bond van kantoor- en handelsbedienden en van Patrimonium en in de Am-
sterdamse gemeentepolitiek zou hij, onder meer als wethouder, zijn sporen
verdienen. In 1937 kwam hij – hij was toen geen bondsvoorzitter meer – voor
de arp in de Tweede Kamer. Smeenk ruimde in 1924 het veld. Amelink bleef
wel gewoon lid van het cnv-bestuur, maar de relatie tussen hem en Kruithof
werd nooit meer de oude.
Bij Smeenks besluit om op te stappen speelden nog andere overwegingen

mee. Na 1918 was hij onbezoldigd vice-voorzitter van het cnv gebleven.Wel
had hij de invloedrijke taak van redacteur van De Gids moeten overdragen
aanAmelink. De eerste jaren hadden zichweinig problemen voorgedaanmet
de combinatie van verantwoordelijkheden. Toch voltrok zich geleidelijk een
verwijdering. Smeenk was als puntje bij paaltje kwam meer een Patrimoni-
umman dan een cnv’er. In de opbouwfase was dat niet zo opgevallen. Het
cnv had het netwerk van Patrimonium nodig gehad en Smeenks niet of nau-
welijks geschoolde vakbondscollega’s hadden graag gebruik gemaakt van zijn
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intellectuele kwaliteiten en politieke bekendheid en ervaring. Maar naarma-
te het cnv Patrimonium qua omvang en betekenis steeds verder voorbij-
streefde en er vakbondsbestuurders met eigen intellectuele en politieke am-
bities naar voren kwamen, begon het te wringen. Smeenk als Patrimonium-
én cnv-bestuurder werd een sta in de weg voor ‘echte’ vakbondsmannen als
Amelink om arbeiderszetels in de arp-fractie te claimen.
Daar kwam bij dat Smeenk na 1922 steeds meer bloot kwam te staan aan

kritiek op zijn politieke keuzes. Dat had te maken met de koers van de arp.
Na de verkiezingen van 1922wasH. Colijn als fractieleider in de TweedeKa-
mer en als hoofdredacteur van De Standaard actiever dan voorheen zijn
stempel op het dagelijks beleid van de partij gaan zetten. Met zijn voorgan-
ger Kuyper was er nooit een warme band geweest, maar de afstand tot Co-
lijn was nog groter. Had Kuyper in 1918 in ‘Wat nu?’ de sociale kwestie nog
als het nieuwe politieke speerpunt aangewezen, Colijn manifesteerde zich in
zijn eerste partijredevoeringen ‘Toevende dageraad’ (1920) en ‘Der vaderen
erfdeel’ (1922) als profeet van staatsonthouding, vrije markteconomie en be-
zuiniging op overheidsuitgaven. Behalve door zijn werkgeverservaringen liet
hij zich leiden door een sombere visie op de structuur van de wereldecono-
mie na de Eerste Wereldoorlog.58

Al in 1920 gaf Colijn te verstaan dat van hem geen ingrijpende sociale her-
vormingen te verwachten waren. Wie dat niet beviel, zegde hij de wacht aan:
‘Het is mogelijk dat door zulk een houding sommigen, die nu tot nog toe bij
ons hooren, van ons vervreemd worden. Maar dat mag ons niet weerhouden
om kloek en klaar te kiezen. Veel van de malaise, ook in onze partij, is een ge-
volg van het voortdurend streven om het allen naar den zin te maken.’59 Bo-
vendien bleek Colijn een groot tegenstander van het streven naar enigerlei
vorm van kwaliteitszetels.Hij noemde dat het ‘langs den dol-dwazenweg (…)
jagen naar eigen vertegenwoordigers’.60

Als minister van Financiën – in augustus 1923 volgde hij tussentijds jhr.
mr. D.J. de Geer op – ging Colijn het doortastende bezuinigingsbeleid voe-
ren, waarvoor hij zich tijdens de verkiezingen en de formatie van 1922 al sterk
had gemaakt. Vooral bij het overheids- en onderwijspersoneel, dat het
zwaarst getroffen werd en dat ook met aantasting van rechtsposities te ma-
ken kreeg, riep dat veel weerstand en blijvende frustratie op. ‘Het werk van
den heer Colijn [is] steeds moeilijker te verdedigen. (…) Er is bij de regee-
ring een verkeerde geestesgesteldheid …’, klonk het vanuit de ambtenaren-
hoek tijdens de algemene vergadering van het cnv van 1 juli 1924. Dat Schou-
ten en SmeenkColijn in deKamer steunden, was voor het overheidspersoneel
een zeer bittere ervaring. ‘Wie in de politiek gaat is weg’, werd hen naar het
hoofd geslingerd.61 Het illustreert hoe lastig een dubbele verantwoordelijk-
heid kon zijn. Diemer had daar in 1918 in zijn commentaar op de stembus-
affaire al voor gewaarschuwd. Smeenk trok zijn conclusies en bedankte voor
het lidmaatschap van het cnv-bestuur. Hij ging zich volledig wijden aan Pa-
trimonium, zijn wethouderschap in Arnhem en het Kamerwerk.
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4. ‘Kolen vuurs’

In de aanloop naar de verkiezingen van 1925 speelden zich taferelen af die
herinneringen opriepen aan 1918. De arp had reden de stembus met zorg te-
gemoet te zien. Door de zes aparte lijsten en de twee restzetels had ze sinds
1922 boven haar stand geleefd. Verandering van de Kieswet liet deze slim-
migheid nu niet meer toe. Ter rechter zijde (StaatkundigGereformeerde Par-
tij) en ter linker zijde (Christelijk-Democratische Federatie) dreigde boven-
dien afkalving. De werknemers waren Colijns bezuinigingspolitiek nog niet
vergeten en de verkiezingen stonden geheel in het teken van diens persoon
en beleid. Daar kwam in de loop van 1925 nog eens een hooglopend conflict
bij over arbeidersmedezeggenschap. Dr.H.Dooyeweerd, de directeur van de
Dr. Abraham Kuyperstichting, nam op scherpe toon afstand van ideeën die
daarover in cnv-kring opgeld deden en hij kreeg bijval van Colijn.62

De samenstelling van de kandidatenlijsten van de arp veroorzaakte op-
nieuw onrust in cnv-gelederen. Het partijbestuur besloot twee lijsten in te
dienen: een landelijke hoofdlijst voor zeventien kieskringen en een aparte bij-
lijst voor de kring Maastricht. De laatste bood geen enkele kans op recht-
streekse verkiezing; hooguit kon uit de lijst geput worden voor vervangers.
Op de voorlopige hoofdlijst kwam geen cnv-bestuurder voor. Wel Smeenk,
maar over hem had Schouten al gezegd dat de partijleiding zich goed moest
realiseren dat er in het cnv nog steeds ‘groote ontstemming’ heerste over zijn
steun aan de bezuinigingspolitiek.63 Amelink, Baas en Kruithof waren ge-
vraagd voor de bijlijst, maar Kruithof had voor deze eer bedankt. De defini-
tieve lijstenmaakten het er nauwelijks beter op. Amelinkwasweliswaar over-
geheveld naar de hoofdlijst, maar zijn plaats 19 bood geen reëel perspectief
op een Kamerzetel, ook niet bij doorschuiven. Baas was op de bijlijst boven-
dien gezakt van 8 naar 10. Smeenk was uiteindelijk plaats 11 van de hoofd-
lijst toebedeeld. Dat was een serieuze maar niet erg prestigieuze positie voor
iemand die in 1922 nog een van de zes lijsttrekkers was geweest.
De wijze waarop de cnv-top met deze gang van zaken omging, illustreert

hoe omzichtig men moest opereren. Half januari 1925 hadden Kruithof en L.
Vermeulen, de secretaris van deAlgemeeneNederlandscheChristelijkeAmb-
tenaarsbond en lid van het dagelijks bestuur van het cnv, al een paar kritische
geestverwanten opgetrommeld om over eventuele acties te praten. De mees-
ten van henwaren bondsbestuurders van het tweede echelon en van enkele be-
sturenbonden uit de grote steden. Dit gezelschap concludeerde dat eerst het
algemeen bestuur gepolst moest worden. Daar kregen Kruithof en Vermeu-
len op 4 maart echter onvoldoende steun voor optreden van het cnv zelf. En
in het dagelijks bestuur bleek vooral Amelink er weinig voor te voelen.64

Het groepje critici moest dus een andere strategie kiezen. Toen op 23 april
de definitieve kandidatenlijsten bekendwerden, besloten ze zelf de leden van
het algemeen bestuur – niet het algemeen bestuur als zodanig! – bijeen te roe-
pen voor overleg over tegenmaatregelen.65 De uitkomst van dit informele be-
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raad op 4 mei in het Utrechtse Gebouw voor Christelijk-Sociale Belangen,
waaraan op drie na alle vierentwintig leden van het algemeen bestuur alsook
enkele leden van het dagelijks bestuur deelnamen, was dat een officieel co-
mité in het leven werd geroepen, voorlopige bestaande uit Kruithof, Ruppert
en A. Hanemaaijer. De laatste was voorzitter van de voedingsbond.
Dit Comité Kruithof toog de volgende dag meteen naar het Kuyperhuis

om te praten over aanpassing van de hoofdlijst. Dat leek mogelijk omdat een
paar dagen eerder de gekandideerde DeMonté verLoren was overleden. Met
enig geschuif zou Amelink daardoor plaats 13 kunnen krijgen. Statutair kon
dat. Maar de partijleiding had daar geen oren naar. Zij had de vroegere mi-
nister van Marine mr. H. Bijleveld op het oog voor deze vacature. Na rugge-
spraak te hebben gehouden met Idenburg schreef mr. J.A. de Wilde dat er
geen verschil van inzicht was ‘dat met wenschen der antirevolutionairen, ver-
eenigd in het c.n.v., ernstig dient te worden gerekend’, maar dat dat al afdoen-
de was gebeurd, aangezien ‘uitnemende krachten in onze club, de Heeren
Schouten en Smeenk, destijds als de door onze Christelijke vakbeweging ge-
wenschte mannen gekozen zijn’.66 Ook voor dit risico van de stembusactie
had Diemer in 1918 gewaarschuwd.
Na overleg met hun medestanders uit het algemeen bestuur besloot het

Comité Kruithof zijn activiteiten op te schorten tot een ‘politiek-rustiger-
tijdperk’ om zich dan te gaan bezinnen op eenmeer structurele aanpak.67 De-
monstratieve acties waren wel overwogen. Ruppert maakte aantekeningen
over onder meer een actiecomité en het gezamenlijk demonstratief opzeggen
van het lidmaatschap van de arp.68 Maar vermoedelijk besefte men dat dit niet
veel meer effect zou sorteren dan de stembusactie van 1918 en prevaleerde
bovendien uiteindelijk de loyaliteit aan de partij, die voor moeilijke verkie-
zingen stond. Dat laatste valt af te leiden uit Kruithofs optreden. Kort voor
de verkiezingen, tijdens de algemene vergadering van 16 juni, riep hij zijn
mensen op toch vooral te gaan stemmen op de ‘ons geestverwante partij’ om
zodoende ‘kolen vuurs te hoopen op het hoofd van hen die getoond hebben,
geen voldoende vertrouwen in onze personen, noch in onze beweging te heb-
ben. Stellen wij daartegenover onze onverzwakte trouw.’69 DeWilde, aanwe-
zig als vertegenwoordiger van de antirevolutionaire fractie in de Tweede Ka-
mer, zal dit met genoegen hebben aangehoord.
Het Comité Kruithof, dat intussen was versterkt met J. Kooyman, de

voorzitter van de bond van belastingambtenaren, en H.A. Dijkstra, de secre-
taris van deHaagse Christelijke Besturenbond, hieldwel woord. Een half jaar
na de verkiezingen, die voor de arp een bescheiden verlies van 1,5 procent
maar door het andere lijstensysteem wel een terugval van zestien naar der-
tien zetels hadden opgeleverd, verzocht het in een officieel schrijven aan het
cnv-bestuur om de problematiek aan een grondige bestudering te onderwer-
pen.70 Een tochwel wat curieuze situatie: het Comité Kruithof vroeg het door
Kruithof voorgezeten cnv-bestuur de zaak in studie te nemen, waarna ver-
bondsvoorzitter Kruithof het verzoek enkele keren op de agenda liet plaat-
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sen, zonder dat dit tot besluiten leidde.71 De animo bij zijn directe collega’s
bleek niet erg groot. De verkiezingen waren achter de rug en door het aan-
trekken van de economie, de snelle val van het tweede kabinet-Colijn en het
aantreden van het kabinet-De Geer met cnv-vriend dr. J.R. Slotemaker de
Bruïne aan het roer van het departement van Arbeid, Handel en Nijverheid
was er een veel milder sociaal-politiek klimaat ontstaan.
Pas na anderhalf jaar werd verbondsvoorzitter Kruithof in de gelegenheid

gesteld om voor de algemene vergadering van juni 1927 een inleiding te hou-
den over de vraag ‘Hoe kan er meer en geregeld contact verkregen worden
met deChristelijke politieke partijen?’Het werd eenmerkwaardige, met ein-
deloze citaten uit boeken en correspondentie doorspekte tirade, hoofdzake-
lijk over wat er tien jaar eerder was voorgevallen en welk schrijnend onrecht
hem sindsdien persoonlijk was aangedaan. Voor zijn gehoor, dat een nuch-
tere analyse van de actuele situatie had verwacht en concrete beleidsvoorstel-
len, was zijn litanie een koude douche. Diverse sprekers meenden dat zijn
fixatie op vertegenwoordigers in het parlement contraproductief was. Beter
was het als het cnv zich in navolging van het nvv en het rkwv ging inzetten
op permanente invloed bijvoorbeeld via een contactcommissie met de poli-
tieke partijen en het – net als de christelijke werkgevers, die zich in het Kuy-
perhuis begonnen te nestelen – zou proberen eigen figuren in het partijappa-
raat te krijgen. ‘Kruithof is gepiqueerd, dat hij geen Kamerlid is’, klonk het
in de wandelgangen, nadat hij was uitgesproken.
De wijze waarop Kruithof zich tegen deze opmerking verweerde, ver-

sterkte die indruk. Hij verklaarde dat Schouten in 1918 zijn morele recht op
deKamerzetel had verspeeld door zijn handtekening te plaatsen onder de op-
roep om geen voorkeurstem uit te brengen. Hijzelf had dat als enige kandi-
daat niet gedaan. Verder noemde hij Smeenk en Schouten letterlijk zijn ‘pro-
tégé’s’. ‘Als spr. niet voor hen gewerkt had, waren ze er niet gekomen.’ Hij
wilde ze niet kwijt, maar ze moesten de kansen van cnv-bestuurders niet
frustreren.72

‘Het ging alles als een nachtkaars uit’, aldus Amelink naderhand over
Kruithofs optreden. ‘Het was telkens wel blaffen, maar niet bijten. Men be-
sefte blijkbaar niet, dat dergelijk optreden er vanzelf toe leiden moest, dat
men niet langer ernstig werd genomen.’73 Amelinks inschatting wordt beves-
tigd door het commentaar dat Colijn naar aanleiding van de algemene verga-
dering van 1927 gaf. In het Centraal Comité zei hij geen hoge dunk van de
politieke kwaliteiten van de cnv’ers te hebben. Hij vond ze veel te wispeltu-
rig in hun oordeel over personen en beleid.74

Toch was Amelinks kritiek op zijn collega niet helemaal billijk. Hijzelf
mocht dan afstand houden van Kruithofs groep, de verbondsvoorzitter trad
wel ook voor hém in het krijt. Amelink was immers de eerste kandidaat van
het cnv.75 Bovendien volgden Kruithof en zijn club nog een ander spoor, in
de arp zelf. Daarbij werd het hen evenmin gemakkelijk gemaakt. Een ver-
zoek om een gesprek met partijleider Colijn over andere procedures bij de
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kandidaatstelling en een vorm van vast contact, werd pas nameer dan een jaar
gehonoreerd.76

Over de inhoud van de bespreking is niets bekend. Nieuw was in elk ge-
val dat in augustus 1928 het Centraal Comité het initiatief nam om het ver-
bondsbestuur uit te nodigen voor een gesprekmet Colijn over ‘de wenschen,
welke in den boezem uwer organisatie leven’.77 Voorheen had het cnv daar
altijd ommoeten vragen. Verder ging de arp-fractie ertoe over een vaste com-
missie in te stellen voor overleg met de werkliedenorganisaties. Die commis-
sie, bestaande uit Schouten, Smeenk en Bijleveld had in de loop van 1928 re-
gelmatig overleg met het verbondsbestuur en ook de bonden konden er
terecht. Voor J. Nauta, voorzitter van de bond van kantoor- en handelsbe-
dienden en lid van het dagelijks bestuur van het cnv, was dat aanleiding om
te opperen of de chu-fractie ook niet om zo’n contactcommissie moest wor-
den gevraagd. Maar Kruithof zag daar de noodzaak niet van in.78 Een nieuw
bewijs van zijn partijdigheid en desinteresse voor de chu.
Kruithof en de zijnen hadden er ook een hand in dat in oktober 1928 in

het hele land tijdens drukbezochte afdelings- en districtsvergaderingen ste-
vig werd gedebatteerd over de geringe parlementaire invloed van de christe-
lijke vakbeweging. Vragen over de mogelijkheden van een eigen partij en
waarschuwingen voorweglopen van de christelijke arbeiders naar radicale al-
ternatieven waren daar niet van de lucht.79 Het cnv-bestuur kon dat gebrui-
ken. In een perscommuniqué besteedde het ruime aandacht aan de kritische
toon die overal had geklonken én aan het temperende optreden van zijn be-
stuurders. Die hadden de tien jaar eerder door Smeenk geformuleerde stand-
punten verdedigd, inclusief de stelling inzake een feitelijke arbeiderspartij. De
boodschap van het persbericht was dat de cnv’ers de boosheid en onrust had-
den gekanaliseerd in de uitspraak die op alle bijeenkomsten eenstemmig was
aangenomen, dat ‘iemand uit den kring der christelijke vakbeweging’ een
plaats in de Tweede Kamer moest krijgen.80

De verkiezingen van juli 1929moesten uitwijzen of er daadwerkelijk voor-
uitgang was geboekt. Over programmatische zaken klonken geen klachten
van betekenis. Het overleg met de arp was goed verlopen en de vakbonds-
wensen waren weliswaar niet allemaal gehonoreerd, maar wel serieus geno-
men. Met voldoening werd bovendien vastgesteld dat sommige wensen uit
het nieuwe sociaal-politiek program van het cnv nog voor de verkiezingen
door de regering aanhangig waren gemaakt of zelfs al waren doorgevoerd.81

De kandidatenkwestie daarentegen bleef een heet hangijzer. Op 5 oktober
1928 verzocht het cnv-bestuur de arp ‘minstens één van de antirevolutionair
georganiseerde voormannen van ons Verbond’ een kanshebbende plaats op
haar lijst te geven. Louter om de schijn van partijdigheid te vermijden, ont-
ving de chu een dag later hetzelfde verzoek. Voor de Staatkundig Gerefor-
meerde Partij, Hervormd (Gereformeerde) Staatspartij en deChristelijk-De-
mocratische Unie werd zelfs dat niet nodig geacht. Zij kregen alleen het
sociaal-politiek program toegestuurd.

238



Begin november meldde Kruithof dat hij uit vertrouwelijke bron had ver-
nomen dat Colijn aanstuurde op terugkeer van de dertien aftredende Kamer-
leden en voor de eerste twee reserveplaatsen kerkelijke figuren wenste om zo
groeiend verzet bij de hervormde rechtervleugel in te dammen. ‘Voor een ar-
beiderscandidatuur is niets te hopen’, concludeerde hij. Hij stelde voor het
Centraal Comité nu echt ‘hard aan te pakken’.82 Na rijp beraad besloot het
dagelijks bestuur de partij officieel met klem en met naam en toenaam te vra-
gen Amelink een verkiesbare plaats te geven.
In hoeverre dit invloed heeft gehad, valt niet te zeggen. Feit is dat Ame-

link uiteindelijk plaats 13 kreeg toebedeeld en dat het weinig had gescheeld
of Smeenk was daarvan het slachtoffer geworden. Niet omdat het cnv daar-
op had aangedrongen, maar omdat de rechtervleugel het aangreep om te pro-
beren hem te lozen.83 Smeenkwas niet populair vanwege zijn standpunten in-
zake uitbreiding van de leerplicht en sociale verzekeringen. Maar aangezien
die standpunten niet verschilden van de wensen van het cnv, was het duide-
lijk dat de rechtervleugel vooral tegen versterking van de arbeidersgroepwas.
Smeenk werd uiteindelijk gered doordat Bijleveld zich terugtrok.
Bij de verkiezingen van 3 juli 1929 viel Amelink net uit de boot, omdat de

arp stemmen verloor aan de sgp, die op drie zetels kwam, en aan de Chris-
telijk-Democratische Unie (cdu) en de Christelijke Arbeiderspartij, die bei-
de overigens niet de kiesdrempel haalden. Afgezien van een rituele uitbarsting
van Kruithof – hij was het ‘meer dan zat’ en trok zich uit alle partijfuncties
terug – bleven de reacties op deze nieuwe teleurstelling gematigd.84 De plaat-
sing van Amelink was als erkenning ervaren en hij kwam bovendien als eer-
ste in aanmerking om een opengevallen plaats in te nemen. Die gelegenheid
kwam in oktober 1931, toen dr. J. Severijn aftrad om prof. dr. H. Visscher in
Utrecht op te volgen als hoogleraar wijsgerige ethiek. Amelinks kandidatuur
was nadien niet meer omstreden. In 1933 en 1937werd hij probleemloos her-
kozen. In het laatste jaar kreeg hij bovendien versterking van zijn oud-colle-
ga Baas, die na opschuiving de fractie kwam versterken.
De kandidatenkwestie verdween daardoor na 1931 van de agenda. In 1933

lanceerde Kruithof nog wel de gedachte dat het cnv ‘gehoord’ wilde worden
bij de opstelling van de kandidatenlijsten van de arp.85 Dat was nieuw. Tot
dusverre was van de grote christelijke partijen alleen gevraagd rekening te
houdenmet de wens om een of meer cnv’ers een kanshebbende plaats te bie-
den. Het voorstel had geen betekenis; het werd binnen en buiten het vakver-
bond niet serieus genomen.
Kruithofs strijd was een privé-conflict geworden. In 1933weigerde hij een

lidmaatschap van het Centraal Comité te aanvaarden, zolang allerlei ‘oud- en
nieuw-zeer’ niet was weggeruimd.86 De besprekingen die volgden – niet met
partijvoorzitter Colijn zoals zijn bedoeling was, maar met diens plaatsver-
vanger Schouten – namen zoveel tijd in beslag dat ze pas twee jaar na Kruit-
hofs aftreden als cnv-voorzitter werden afgerond. Na ruim drie jaar soebat-
ten over tekstnuances, kreeg Kruithof op 2 november 1937 zijn gelijk. Het
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Centraal Comité aanvaardde zonder hoofdelijke stemming de formulering
waaraan hij koppig had vastgehouden. Het Centraal Comité erkende dat de
bestrijding in 1918 ‘niet juist is geweest, omdat zij het karakter en de perso-
nen dezer onderteekenaren heeft aangetast’ en dat verwachtingen die Colijn
nadien had gewekt over een herroeping eerder tot resultaat hadden moeten
leiden.87 Kruithof kon daarop met opgeheven hoofd zijn benoeming tot lid
van het Centraal Comité aanvaarden. Het was een overwinning voor een
klein publiek, want aan de verklaring als zodanig werd geen ruchtbaarheid
meer gegeven.

5. Christelijk-Democratische Unie

Het ‘telkens wel blaffen, maar niet bijten’ is verklaarbaar vanuit de historisch
gegroeide loyaliteit aan de arp bij het hogere echelon bestuurders van het cnv
en zijn bonden, in het bijzonder bij de dominante groep van gereformeerden.
Die trouw kon samengaan met rationele afwegingen van partijpolitieke mo-
gelijkheden of van individuele carrièrekansen.De opstelling tegenover de klei-
nere, burgerlijk-elitaire en vaak nogal liberaal getinte chu werd zeker door
zulke afwegingen beïnvloed, ook voor hervormden. Dat gold, om een voor-
beeld te noemen, zowel voor iemand als de ‘middenorthodoxe’ J. Hofman, de
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voorzitter van de Nederlandsche Christelijke Grafische Bond en in 1924
Smeenk opgevolgd als vice-voorzitter van het verbond, maar ook voor een
‘gereformeerde bonder’ als J. Schipper, de secretaris van dezelfde grafische
bond en vanaf 1931 secretaris van het cnv. Beiden waren antirevolutionair.
Daar kwam bij dat de chu een hechte organisatie miste en weinig gespitst

of berekend was op netwerkrelaties.88 Het landelijke apparaat was zwak en
zelfs een centrale ledenadministratie ontbrak.89 In het cnvwerd wel eens ge-
schamperd dat je naar de chu een gefrankeerde envelopmoest meesturen om
een antwoord te krijgen.90 Bovendien zorgde de traditionele hervormd/chris-
telijk-historische aarzeling ten aanzien van aparte christelijke middenveldor-
ganisaties voor ongemakkelijke momenten, zelfs met een op handen gedra-
gen man als Slotemaker de Bruïne. De betrekkingen met de chu bleven
daardoor hoofdzakelijk van persoonlijke aard en primair gericht op enkele
sociaal bewogen types als de genoemde Slotemaker de Bruïne en de werkge-
versjurist en later departementale topambtenaar mr. dr. A.A. van Rhijn.91

Maar hoe zat het met de Christelijk-Democratische Unie die zich in 1926
aandiende en die – objectief bezien – qua programma, kader en electorale po-
sitionering maar ook qua potenties als alternatief of breekijzer interessante
mogelijkheden bood? Een partij bovendien die maar al te graag goede con-
tacten met het cnv wilde.
Na 1918 had het cnv de dissidente christelijke partijen genegeerd. In 1922

vroeg H. Wetselaar (metaalbewerkers) in het algemeen bestuur of de Chris-
telijk-Sociale Partij en de Christelijke Volkspartij (cvp) ook niet het sociaal-
politiek program moesten ontvangen, maar dat had Amelink afgewimpeld.
De banden met de csp waren in 1918 verbroken en de cvp was te onbeteke-
nend en programmatisch te veel verschillend van het cnv, aldus Amelink.92

De cvpwas in 1920 opgericht door rechtzinnige protestanten, sommigenmet
een Patrimonium-achtergrond. Onder hen de Hagenaar F. van Puffelen, die
in 1918 met een grote advertentie in Patrimonium de stembusactie van de
‘Achttien’ had gesteund.93 In het cnv-bestuur was men op de hoogte gehou-
den van de voorbereidingen van de cvp, maar de contacten waren verbroken
toen bleek dat zich onder de initiatiefnemers christen-socialisten bevonden
en men onder meer aanstuurde op verregaande vormen van socialisatie.94 De
partij behaalde in 1922 in totaal slechts 1.556 stemmen.95 Bij dezelfde verkie-
zingen verloor de csp van Van der Laar haar enige zetel.
Het beleid veranderde niet toen in 1924 enkele splinterpartijen de krach-

ten bundelden om als Christelijk-Democratische Federatie (cdf) de verkie-
zingen van 1925 in te gaan. Mogelijk heeft Kruithof zich bij zijn ‘kolen
vuurs’-verklaringmede laten leiden door vrees voor verlies van arp-stemmen
aan deze cdf. Maar er bestonden ook andere weerstanden. De federatievor-
ming was met veel gekrakeel gepaard gegaan. Daarnaast was A.P. Jungcurt
jr. de sleutelfiguur in de Christen-Democratische Bond (cdb), een van fede-
ratiepartners. Jungcurt was algemeen secretaris van de Unie van Christelijke
Onderwijzers en Onderwijzeressen en had in die hoedanigheid deel uitge-
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maakt van het algemeen bestuur van het cnv. De banden met Jungcurt wa-
ren in 1922 doorgesneden toen onder zijn leiding de bond, na een ruzie over
contributieafdracht, zich van het cnv had losgemaakt. De verkiezingsresul-
taten gaven evenmin aanleiding de koers te verleggen. Ondanks het ogen-
schijnlijk gunstige politieke klimaat voor een positief-christelijk alternatief
voor Colijns arp behaalde de cdf geen enkele zetel.
In 1926 vormden de federatiepartners de Christelijk-DemocratischeUnie.

In de beginfase oefende ze vooral aantrekkingskracht uit op rechtzinnig-pro-
testantse ambtenaren, overheidspersoneel, kantoorbedienden en onderwij-
zers – categorieën waar de verbittering over de bezuinigingspolitiek van de
Coalitie groot was. Vanaf 1929, toen bekende figuren als ds. J.J. Buskes jr. en
de Friese dichter-onderwijzer F. Schurer toetraden, verschoven de accenten
wat.Naast structurele sociaal-economische hervormingen in de sfeer vanme-
dezeggenschap en de invoering van premievrij staatspensioen werd antimili-
tarisme een kenmerkend programpunt. Een nieuwe accentverschuiving vol-
trok zich na 1932/1933, toen H. van Houten lijsttrekker werd en zijn eigen
clientèle van ontevreden landpachters meenam. In deze tijd vond de partij
ook weerklank bij door ontslagen en mislukte stakingen teleurgestelde tex-
tielarbeiders in Twente. De cdu richtte zich niet op één kerkgenootschap,
maar omvatte hervormden, gereformeerden, lutheranen en verhoudingsge-
wijs veel leden van de Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband die in
1926waren ontstaan na de afzetting van ds. J.G.Geelkerken. Buskes was pre-
dikant in deze kerk. De cduwas een partij die probeerde om diep gewortel-
de orthodox-protestantse uitgangspunten met tamelijk radicale sociaal-eco-
nomische denkbeelden te verbinden.96

De cdu onderscheidde zich door een felle oppositie tegen de sociaal-eco-
nomische koers van zowel de arp als de chu. Tegelijkertijd zocht ze toena-
dering tot het cnv, dat ze beschouwde als haar natuurlijke bondgenoot. Geen
wonder als we zien dat nogal wat bestuurders en kaderleden banden hadden
met de christelijke vakbeweging. De partijvoorzitter R. van der Brug was af-
delingsbestuurder van de grafische bond en voorzitter van de Goudse Chris-
telijke Besturenbond. Zijn rechterhand was H. Steketee, een bezoldigde van
de Christelijke Bond van Belastingambtenaren. Bij diverse andere besturen-
bonden vervulden cdu’ers eveneens kaderfuncties. In Twente waren enkele
afdelingsbestuurders vanUnitas actief in de plaatselijke politiek. Een van hen,
Joh. Beunk, die tevens voorzitter was van deAlmelose Christelijke Besturen-
bond, was in de jaren dertig enkele termijnen wethouder van Almelo.97 En
Buskes, die door geschiedschrijver H.J. Langeveld de ‘geestelijk leidsman’
van de partij is genoemd, was goed bevriend met Hofman, een van de meest
gezaghebbende figuren binnen het vakverbond.98 Buskes schreef ook voor het
jeugdblad van Hofmans vakbond.
De cdu kon verder wijzen op verwantschap in ideologie en doelen, voor-

al in de afwijzing van de klassenstrijd en het streven naar bedrijfsorganisatie
en medezeggenschap. Dat het cnv tegen staatspensioen was, hoefde geen on-
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overkomelijke barrière te zijn; met de arp en de chu bestonden andere be-
langrijke meningsverschillen, bijvoorbeeld over uitbreiding van de leerplicht
en daar was de cduweer voor. En hoewel Hofman zijn vriend Buskes voor-
hield dat eenzijdige ontwapening geen onderwerp was waarmee men bij de
protestantse werknemers veel succes zou hebben, was dat strikt genomen
geen vakbondsthema en dus geen echt beletsel.99

De leiding van het cnv beantwoordde de avances van de cdu niet. Het om-
gekeerde was het geval. En Amelink speelde daarin passief en actief een
hoofdrol. Diens wankele plaats 13 op de arp-lijst van 1929 zag de cdu pri-
mair als een tegen haar gerichte electorale manoeuvre, om mannen als Van
der Brug wind uit de zeilen te nemen en stemmen voor de arp te behouden.
‘Nu is de Secretaris van het Chr. Nat. Vakverbond juist goed genoeg om den
Voorzitter van den Chr. Besturenbond Gouda te weren’, heette het daar in
een verkiezingspamflet.100

Amelink zelf gaf voeding aan de kritiek.Nadat hij eerst als politicus in zijn
geboortestreek Twente de cdu bestreden had, stelde hij als redacteur vanDe
Gidsmet onverholen voldoening na de verkiezingen vast dat ‘generaal geno-
men’ de christelijke arbeiders en ambtenaren de grote partijen trouw waren
gebleven en zich niet hadden laten verleiden door de cdu. Die hadmet 12.690
stemmen (tegen 32.385 voor de cdf in 1925) geen voet aan de grond gekre-
gen en volgens Amelink was het cnv daar gezien de programmatische ver-
schillen niet rouwig om.101

Dat hij elders in De Gids de aanval inzette op het volgens hem ondemo-
cratisch functioneren van Jungcurt in de Unie van ChristelijkeOnderwijzers
en Onderwijzeressen kan ook geen toeval zijn.102 Jungcurt stond eveneens
kandidaat voor de cdu. In ingezonden brieven protesteerde Van der Brug te-
gen deze, wat hij noemde, schendingen van de partijpolitieke neutraliteit van
het cnv. Hij verzekerde dat onder de cdu-leden en -stemmers veel cnv’ers
zaten.103 Hij betoogde dat de cdu ten minste recht had op een faire, onpartij-
dige behandeling.
Toen de cdu in het begin van de jaren dertig met lijsttrekker Van Houten

haar electorale aantrekkingskracht vergrootte en in 1933 met één zetel in de
Kamer kwam, bladderde het vernisje partijpolitieke neutraliteit verder af.
Opmerkelijk genoeg kon dit straffeloos gebeuren. In 1934/1935 leek Ame-
link even zijn hand te overspelen door VanHouten inDeGids in te delen bij
de ‘linksche extremisten’, samenmet de communisten en de internationale re-
volutionair H. Sneevliet. Aanleiding vormde Van Houtens verzet tegen een
aanvraag door de regering van zestig miljoen gulden krediet voor de werk-
verschaffing.104 Van Houten protesteerde tegen deze ‘politieke slimmigheid-
jes’ van een arp-politicus binnen ‘ons c.n.v.’.105

Hij kreeg steun van individuele cnv-leden en enkele besturenbonden, die
vooral moeite hadden met de kwalificatie ‘links’, omdat dat de kerkelijkheid
van VanHouten ter discussie zou stellen. Amelink repliceerde dat hij dat niet
beoogde, maar voegde er provocerend aan toe dat hij hem toch moeilijk op
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één lijn kon plaatsen met de ‘rechtsche extremisten’ rond ds. G.H. Kersten,
de conservatieve sgp-leider met wie het cnv al jaren in onmin leefde en zon-
der reserves polemiseerde.106 Het punt dat Amelink wilde maken, was duide-
lijk: Van Houten was hoe dan ook een extremist, bij wie de rechtgeaarde
cnv’ers niets te zoeken hadden.
Van meer betekenis leek het verzet van de bonden van ambtenaren en

(semi-)overheidspersoneel, waar de cdu nog steeds op veel sympathie kon
rekenen. De voorzitter van de bond van de belastingambtenaren, J. Kooy-
man, tekende eerst per brief en vervolgens tijdens de algemene vergadering
van juni 1935 officieel protest aan tegen Amelinks aantijgingen aan het adres
van Van Houten.107 Maar tijdens een vervolggesprek achter gesloten deuren
maakten Kooyman en zijn collega’s J. Rooseboom en J. van Keulen duide-
lijk dat zij alleen voor deBühne hun protest hadden laten horen en dat ze per-
soonlijk Amelinks visie deelden. Zij wilden ‘het odium dat zij het voor de
c.d.u. zouden hebben opgenomen, van zich werpen’ en waren van oordeel,
‘dat het Verbond inmeerdere mate tegen het gewroet van de c.d.u. zoumoe-
ten optreden’.108 Het ambtenarenprotest verloor hierdoor veel aan kracht.
Amelink matigde vanaf 1935 wel zijn toon inDe Gids, maar over het ver-

bondsbeleid zei dat niets. De Gids ging bijvoorbeeld alleen naar de burelen
van de arp en de chu en naar de fractieleden van deze twee partijen en niet
naar de cdu of andere partijen. In 1929 en 1933 was wel het sociaal-politiek
program toegezonden aan de cdu. In het najaar van 1934 liet Kruithof de
bondsvoorzitters evenwel weten dat hij daarmee wilde stoppen. Het cnv
moest verdere verbrokkeling van de politiek tegengaan, vond hij. Bovendien
had de cdu in 1933 haar rechten verspeeld door niet te reageren op de toe-
zending van het program van het vakverbond.109

Voor een cnv-conferentie over de bezuinigingspolitiek van de regering in
1935 werden inderdaad alleen de arp en de chu uitgenodigd. L. Vermeulen,
de secretaris van de ambtenarenbond, en Hofman hadden deelname van de
cdu nog verdedigd, maar in het achtkoppige verbondsbestuur hadden zij het
onderspit gedolven.110 In het algemeen bestuur verklaarde Kruithof dat wat
hem betrof het cnv zijn standpunt pas zou heroverwegen als de christelijk-
democraten ‘verbetering van leven en houding’ zouden laten zien. De over-
grote meerderheid van de vergadering was het met hem eens.111

Nadien kwam de cdu vrijwel niet meer ter sprake. De veroordeling door
de Gereformeerde Kerken in Nederland (1936) en het bescheiden electorale
succes van de partij – in 1937 behaalde zij nog wel een tweede zetel waardoor
de vroegere bestuurder van de politiebond H. Posthuma in de Kamer kwam
– hebben daartoe bijgedragen. De cdu zelf ondernam geen pogingen meer
het cnv-bestuur op andere gedachten te brengen.112

Bij sommige bonden ondervonden kaderleden en (afdelings)bestuurders
bij benoemingen hinder van hun lidmaatschap van de cdu.113 En bijeenkom-
sten van ontevreden cnv-ledenmet cdu-sympathieën werden in de gaten ge-
houden.114 Toch werd hun doorgaans individueel niet veel in de weg gelegd.
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Ook kon Buskes een vaste rubriek blijven verzorgen in het Christelijk-Soci-
aal Dagblad – De Amsterdammer, waarvan het cnv sinds 1935 de eigenaar
was. De hogere bestuursfuncties bleven echter voorbehouden aan arp’ers en
een enkele chu’er. J.A. Schaafsma, secretaris van de Nederlandsche Christe-
lijke Bouwarbeidersbond en lid van het algemeen bestuur van het cnv, was
een uitzondering. Hij was niet lid van de cdu, maar van de Nederlandsche
Christelijke Arbeiderspartij (ncap), waarvoor hij in 1933 zelfs op de kandi-
datenlijst stond. De ncap viste in dezelfde electorale vijver als de cdu, maar
wees het antimilitarisme af. De ncap haalde in 1933 slechts 6.787 stemmen
en verdween daarna van het landelijk toneel.115 Omdat hij beide sferen goed
gescheiden hield, was Schaafsma’s politieke voorkeur op verbondsniveau
geen onderwerp van gesprek. De enkele keer dat hij indirect daarvan iets liet
blijken, werd hem het woord ontnomen. Op 31 mei 1935 waren de fractiele-
den van arp en chu aanwezig bij een buitengewone vergadering van het al-
gemeen bestuur over bezuinigingsvoorstellen van de regering. Schaafsmawil-
de wetenwaarom alleen zij waren uitgenodigd en niet ook andere christelijke
partijen. Kruithof gaf hem te verstaan dat zijn vraag buiten de orde was.116

6. Amelinks Kamerlidmaatschap

Partijpolitiek was in de jaren dertig geen belangrijk issue meer in het cnv. Na
1929/1931 nam de aandacht zozeer af, dat de politicoloog J.J. de Jong later van
een toenemende ‘gedesinteresseerdheid’ zou spreken.117 De verklaring zocht hij
in de groei van het directe contact tussen de belangenorganisaties en de over-
heid. Deze observatie is juist. Rechtstreeks overleg van de sociale partners met
overheidsinstanties, al dan niet via officiële kanalen, won in het interbellum
steedsmeer aan betekenis. De crisis van de jaren dertig versterkte deze tendens
alleenmaar.Als het nodigwas,wisten zelfs gewone bondsbestuurders hunweg
te vinden naar (geestverwante) bewindslieden om daar hun belangen te beplei-
ten.118 Het klinkt paradoxaal, maar het cnv bereikte zijn doel, een echte eigen
vakbondsman in de Tweede Kamer, precies op het moment dat het parlement
aan betekenis voor het sociaal-economische leven inboette.119

Verkregen erkenning was echter minstens zo belangrijk. De aandacht had
zich tot 1929/1931 eerder gefixeerd op acceptabele plaatsen op de kandidaten-
lijsten dan op beleidsinhoud. Het bereiken van die erkenning leidde niet tot
uitbreiding van de aandacht voor beleidsmatige aspecten.120 Eerder het omge-
keerde deed zich voor. Loyaliteit aan de arp bij de cnv-top en inkapseling van
een spilfiguur uit zijn midden misten hun uitwerking niet. De teleurstelling
over het rendement van ‘eigen’ mannen in het parlement mag evenmin onder-
schat worden. Dat was al begonnen met Smeenk en Schouten en de ervarin-
genmet de dubbelrol vanAmelink versterkten deze gevoelens. Bovendienwa-
ren de hoge verwachtingen die rond 1918 van de kiesrechthervorming waren
gekoesterd, in het midden van de jaren twintig al grotendeels weggeëbd.
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Na zijn beëdiging als Kamerlid bleef Amelink in dienst van het cnv. Dat
was een beleidskeuze. Het kon omdat parlementair werk destijds niet als een
dagtaak werd beschouwd. Veel dagelijks werk kon Amelink overdragen aan
de nieuw aangestelde secretaris A. Stapelkamp, de latere verbondsvoorzitter.
Maar hij bleef bezoldigd algemeen secretaris, internationaal secretaris en re-
dacteur vanDeGids. De regelingen en afspraken konden niet voorkomen dat
Amelink op tamelijk formalistischewijze zijn functies als belangen- en volks-
vertegenwoordiger trachtte te scheiden. Volgens C. van Nierop was dat het
meest opvallende aan zijn functioneren na 1931.121 Van Nierop kon het we-
ten. Hij was niet alleen schoonzoon van Kruithof en sinds 1927 Amelinks
rechterhand bij het cnv, na de Tweede Wereldoorlog was hij zelf jarenlang
verbondssecretaris alsook Kamerlid voor de arp.
In de Kamer bleef Amelink een backbencher. Voor een vakbondsman, be-

horend tot een regeringspartij, viel er in de crisisjaren niet veel eer te beha-
len. Bij zijn aantreden had fractiegenoot Smeenk hem dat al voorgehouden:
‘Je komt in een slechten tijd. De goede tijd, dat er allerlei wetten tot stand
konden worden gebracht is voorbij.’122 Doordat hij het woordvoerderschap
voor sociale zakenmet dezelfde Smeenkmoest delen, kon hij zich bovendien
minder profileren dan gewenst. Opvallend veel aandacht ging Amelink be-
steden aan algemene defensiezaken. Vanuit het perspectief van de vakbewe-
ging was dat nauwelijks interessant. Het laat zich verklaren als een onderdeel
van de bestrijding van de antimilitaristische cdu. Als lid van de fractie steun-
de hij de hoofdlijnen van het regeringsbeleid van gouden standaard, sluiten-
de begrotingen en ‘aanpassing’. Dat viel hem over het algemeen niet zwaar,
temeer niet omdat het cnv voor dit beleid geen echte alternatieven ontwik-
kelde. De reacties beperkten zich doorgaans tot de praktische effecten van het
partij- en regeringsbeleid, vooral bij de aanpak van de werkloosheid.123

Hoewel onderdelen van dat beleid bij leden en bonden vragen en kritiek
opriepen – de bezuinigingen op uitgaven voor ambtenaren, onderwijzers en
uitkeringstrekkers in 1935 zijn daarvan een voorbeeld – liepen de spannin-
gen niet meer zo hoog op als tien jaar eerder. Het cnv-bestuur nam de kri-
tiek niet over. Protesten van de achterban werden ‘tot de juiste proporties te-
ruggebracht’, zoals tweede secretaris J. Schipper het eens uitdrukte.124 Kritiek
op Amelink in zijn dubbelfunctie werd eveneens in de kiem gesmoord. Zul-
ke verwijten waren een compliment omdat het cnv de ‘meest getrouwe vak-
organisatie’ wilde zijn, aldus Kruithof in antwoord op opmerkingen uit de
hoek van het overheidspersoneel dat Amelink ‘door alles heen’ het ar-beleid
steunde.’125 Dit temperen van de kritiek op regering en partij droeg wel bij tot
de ‘matheid’ die sommige jongeren in het midden van de jaren dertig gingen
signaleren.126

Vanaf 1937 voltrok zich echter een kentering bij het cnv. Na het aantre-
den van het vierde kabinet-Colijn begon het verbond aan te dringen op een
andere benadering van het werklozenvraagstuk. Het werkte plannen uit om
het karakter van de steun en de werkverschaffing te veranderen door ze over
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te hevelen van de ‘zorgsfeer’ naar de reguliere ‘werksfeer’. Niet zozeer eco-
nomische als wel sociaal-psychologische motieven lagen daaraan ten grond-
slag. Het cnv geloofde niet in de oplossingen waarmee het nvv en de sdap in
het Plan van de Arbeid schermden. Groot was de verontwaardiging toen de
indruk ontstond dat Colijn niet eens bereid was het verbondsbestuur te ont-
vangen om over deze plannen te praten en toen dat uiteindelijk – na een in-
terventie vanAmelink – toch gebeurde, de arp-leider er geen serieuze belang-
stelling voor toonde. Voor Z. Bras jr. (kantoor- en handelsbedienden) waren
deze ervaringen aanleiding om in het algemeen bestuur voor te stellen om als
laatste getrouwe met de arp en de regering te breken.127 Dat ging de aanwe-
zigen evenwel te ver.
Maar naar het zich laat aanzien heeft Amelink namens het cnvwel een rol

gespeeld bij de val van het vierde kabinet-Colijn door in de fractie op te roe-
pen geen steun te geven aan voorstellen van de katholieke minister van Soci-
ale Zaken C.P.M. Romme voor een verplichte arbeidsdienst voor jeugdige
werklozen naarDuitsmodel. Voor het cnvwas dat volstrekt onbespreekbaar.
Het zag het als een opmaat naar de totalitaire staat. Dat dit geen overtrokken
reactie was, zou enige tijd later blijken. De geestelijke vader van het ontwerp,
Romme’s topambtenaarG.W.F. vanHoeven, ontpopte zich als een overtuigd
nationaal-socialist. Colijn-biograaf Langeveld twijfelt er niet aan dat Amelink
op 24 mei 1939, bij de besprekingen van het wetsontwerp, de fundamentele
bezwaren van de christelijke arbeidersbeweging nadrukkelijk in de fractie
heeft ingebracht en zo ertoe heeft bijgedragen dat de fractie unaniem Rom-
me’s plannen afwees. Colijn restte toen niet anders dan op 29 juni 1939 het
ontslag van zijn kabinet in te dienen.128 Een maand later verlangde Amelink
opheldering van de nieuwe regering over wat referendaris VanHoeven in he-
melsnaam inHamburg op het congres van ‘Kraft durch Freude’ te zoeken had
gehad. Van Hoeven werd niet lang daarna gearresteerd en wegens spionage
voor Duitsland tot twee jaar en acht maanden gevangenisstraf veroordeeld.129

De onverbloemde voldoening waarmeeDe Gids de snelle val van het vijf-
de kabinet-Colijn begroette, spreekt boekdelen.130 Bij het aantreden van dit
‘zakenkabinet’ had het Christelijk Sociaal Dagblad al geschreven dat die be-
naming ‘minder sympathiek aandoet’.131 De welwillendheid waarmee beide
kranten het kabinet-De Geer met zijn twee socialistische ministers tegemoet
trad, was niet minder veelzeggend.132 Ook het cnv was toe aan vernieuwing.

7. Balans

Het was in het cnv goed gebruik om in de wintertijd voor zijn sociale stu-
dieclubs ‘Leidraden’ uit te geven. Het exemplaar voor de winter van 1934/
1935 was gewijd aan de politiek.133 Na een uitvoerige uiteenzetting over het
belang van de politiek voor de vakbeweging werd de vraag opgeworpen op
welke wijze de christelijke vakbeweging haar politieke verlangensmoest ver-
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wezenlijken. Het antwoord was een parafrase van wat Smeenk in 1917 had
geformuleerd: niet door zelf als politieke partij op te treden en eigen kandi-
daten te stellen; wel door studie te maken van maatschappelijke ontwikkelin-
gen enwetsvoorstellen en daarover schriftelijk ofmondeling in contact te tre-
den met de autoriteiten, door inwerking op de publieke opinie, en door
contact te zoeken met partijen, ‘waarbij de leden der Christelijke vakbewe-
ging in eenigszins beteekenende mate zijn aangesloten’ en daar zijn wensen
kenbaar te maken. Alles onder het uitdrukkelijke beding van partijpolitieke
neutraliteit. Volgens de leidraad had het cnv dezeweg consequent bewandeld.
Op deze constatering valt wel iets af te dingen. Niet ten aanzien van wat

de leidraad vermeldde over beïnvloeding van wet- en regelgeving via publi-
citeit, rapporten, adressen en via optreden in overleg- en adviescolleges als de
Hooge Raad vanArbeid. Dat gebeurde volop. Een verkeerde voorstelling van
zaken gaf de ‘Leidraad’ over de partijpolitieke neutraliteit.
Het vakverbond richtte zich op alle christenen die zijn beginselen wilden

onderschrijven. Aanvankelijk strekte die ambitie zich ook uit tot de katho-
lieken, maar na het bisschoppelijk ingrijpen in 1912 moest men dat prijsge-
ven. Hoewel het lidmaatschap van de interconfessionele mijnwerkersbond
nog wel beperkingen oplegde, manifesteerde het cnv zich vanaf 1912 steeds
meer als een protestantse organisatie. Toen de afscheiding van de mijnwer-
kers in 1919 aan het interconfessionele karakter definitief een einde maakte,
kon het cnv zich zonder reserves concentreren op de plurale protestantse fa-
milie.
De relatie met de diverse kerken gaf weinig problemen. Banden met kerk-

genootschappenwaren er niet. Theologische kwesties werden genegeerd, po-
lemieken over vakbondskwesties met theologen of kerkbesturen doorgaans
vermeden. Alleen met zwaar orthodoxe predikanten en theologen bondmen
een enkele keer de strijd aan als organisatie- of stakingsrecht in het gedingwa-
ren. Onder theologiestudenten en predikanten werd propaganda bedreven,
maar altijd kerkelijk neutraal. Over de respons daar werd overigens regelma-
tig geklaagd evenals over de belangstelling van andere intellectuelen.
Hoewel concrete cijfers ontbreken enmen rekening hield met enige sprei-

ding over diverse kerkelijke gezindten, is er geen twijfel mogelijk dat het
overgrote deel van de bestuurders gereformeerd was. Dat was geen gevolg
van officieel beleid en moet primair worden toegeschreven aan het neocalvi-
nistische activisme. Het aantal hervormde bestuurders was hoe dan ook op-
vallend gering. Dat dit ‘gereformeerde’ coöptatie in de hand heeft gewerkt,
valt niet uit te sluiten. Bewijzen zijn er niet. Wel wond de hervormde vice-
voorzitter Hofman zich in 1935 op over geluiden die hij her en der opving
dat men hem liever niet als opvolger van Kruithof zag, omdat hij hervormd
was. Kruithof en zelfs arp-fractievoorzitter Schouten zouden tégen hem
hebben gelobbyd en vóór de gereformeerde Stapelkamp. Kruithof bevestig-
de dat hij zich voor Stapelkamp had uitgesproken,maar ontkende dat hij zich
overHofmans hervormd zijn had uitgelaten.134 Feit was dat de hersteld-evan-
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gelisch lutherse J.S. Ruppert penningmeester kon zijn en de ‘hersteld-verban-
der’ F.P. Fuykschot secretaris. En zoals gezegd was secretaris J. Schipper een
hervormde ‘gereformeerde bonder’.
Politiek lag de zaak anders. Het cnvmoest en wilde zich bemoeien met de

wet- en regelgeving op sociaal-economisch terrein. Invloed in en op politie-
ke partijen was daarvoor onontbeerlijk. De heterogeniteit van het volksdeel
en de eigen zuilomvattende ambities noopten het cnv als organisatie tot of-
ficiële partijpolitieke neutraliteit, op straffe van interne conflicten, afschei-
ding en ledenverlies. Dat gold in principe zowel voor de bestaande of nieu-
we partijen als voor eventuele eigen initiatieven. Dat kwam de slagkracht en
mogelijkheden om in en via een partij invloed uit te oefenen niet ten goede.
Vastgesteld mag worden dat van de nood geen deugd is gemaakt. Het cnv

speelde niet in op de partijpolitieke heterogeniteit met een beleid van actief
neutralisme, waarbij arp, chu, cdu en andere progressieve orthodox-chris-
telijke partijen daadwerkelijk op gelijke voet werden behandeld en waar no-
dig en mogelijk tegen elkaar uitgespeeld. De omgang met de chu was niet
meer dan formeel. De cduwerd bestreden. Langeveld twijfelt er niet aan dat
de tegenwerking door het cnv ertoe heeft bijgedragen dat de cdu zich elec-
toraal maar weinig kon ontplooien, waardoor haar horzelfunctie beperkt
bleef.135 De kritiek op de streng orthodoxe sgp en de hgsp is minder opval-
lend omdat het cnv met deze zeer conservatieve partijen qua mentaliteit en
program sterk verschilde. Kwalificaties als ‘weerzinwekkend’ als het om de
sociale koers van de sgp van Kersten ging, waren geen uitzondering.136 Anti-
revolutionaire partijbelangen hebben bij deze kritiek op de sgp hooguit een
ondergeschikte rol gespeeld.
De partijgebondenheid van de cnv-top stond een actief neutralistische

koers in de weg. De eerste generatie bestuurders was niet onpartijdig. Zij
wortelde stevig in de neocalvinistische traditie van Patrimonium en de arp.
Ondanks zorgen over de behoudende tendens die daar gaandeweg de boven-
toon ging voeren en waarvan ‘grootwerkgever’ Colijn als de exponent werd
gezien, bleef deze generatie de partij trouw. Daar kwam bij dat de arp met
Colijn de belangrijkste politieke machtsfactor in het protestantse kamp was
en bleef. Pseudo-neutralisme was het resultaat.
De eenzijdige oriëntatie op de gereformeerde/antirevolutionaire optie

bracht met zich dat het cnv weinig deed met ontwikkelingen op de linker-
vleugel van de chu in de loop van de jaren dertig. Rond het chu-dagbladDe
Nederlander verzamelde zich een dynamische groep vooraanstaande intellec-
tuelen met nieuwe denkbeelden over ordening en andere aspecten van de so-
ciaal-economische politiek.137 Onder henmr. dr. A.A. vanRhijn, mr. G.E. van
Walsum, mr. P. Lieftinck en dr. S.A. Rozemond. Zij werden wel eens uitge-
nodigd om als spreker op te treden over onderwerpen als fascisme, ordening
en financieel beleid, maar dat gebeurde op individuele basis en niet als groep.
Voorstellen vanVanWalsum om intensiever te gaan samenwerken enDeNe-
derlander te gebruiken als platform voor het cnv, kregen een lauw onthaal.138
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Aangetekend moet wel worden dat bij de cnv-leiding in de tweede helft van
de jaren dertig huiver ontstond voor de barthiaanse sympathieën bij Van
Walsum en zijn vrienden, die de traditionele hervormde scepsis ten aanzien
van christelijke maatschappelijke organisaties nieuw leven inbliezen.139 Het
was de opmaat voor de ‘doorbraak’ van sommigen van hen na de Tweede
Wereldoorlog.
Opvallend is dat in het interbellum in het cnv geen serieuze stemmen op-

gingen om iets te doen aan de politieke verdeeldheid. In hoeverre men zich
liet leiden door vrees voor versterking van het conservatieve element als arp
en chu zich zouden herenigen, valt niet te zeggen. Men liet er zich eenvou-
digweg niet over uit. De verdeeldheid tussen de antirevolutionairen en chris-
telijk-historischen werd als een gegeven aanvaard. Wel werd in het geval van
de cdu gewaarschuwd tegen verdere versplintering, maar dat lijkt meer in-
gegeven door negatieve, tegen de cdu gerichte, motieven dan door positieve
eenheidswensen. Dat was anders met de verzuchting die helemaal aan het
eind van de periode, op 18 april 1939, in hetChristelijk Sociaal Dagbladwerd
geslaakt: ‘Wat zou het een zegen zijn, wanneer wij, als de Roomschen, had-
den één groote Protestantsch-Christelijke Staatkundige partij. Hoe zou daar-
door de invloed van het Christelijk beginsel worden versterkt! Helaas is het
niet zoo. De Protestantsche Christenen meenen zich de weelde te kunnen
veroorloven, zich in verschillende partijen en partijtjes te splitsen.’ Maar als
orgaan van een niet-politieke instantie wilde de krant er na deze hartenkreet
verder liever het zwijgen toe doen.
Het cnv heeft het de twee grote protestantse partijen in het interbellum al

met al niet echt moeilijk gemaakt.140 Tot vleugelvorming kwam het niet. Kri-
tiek op ‘grootondernemer’ Colijn en de cultus rond zijn persoon werd niet
geschuwd, maar bleef beperkt, vermoedelijk mede omdat men besefte dat
grote delen van de eigen achterban dat niet zouden hebben geaccepteerd.141

Tot 1937/1938 werd Colijns beleid verdedigd. Er is dan ook geen twijfel mo-
gelijk: de cnv-leiders waren medeverantwoordelijk voor het gevoerde crisis-
beleid, omdat men geen alternatieven had en omdat men niet anders wilde.
Dat gold ook voor de leden. Van massaal verzet of significante verschillen
met het ledenverloop bij de kritischer zustercentrales nvv en rkwvwas geen
sprake.
J. Schouten had derhalve gelijk, toen hij na de Tweede Wereldoorlog het

cnv de les las dat het zich niet zo makkelijk van het vooroorlogse beleid van
de arp en vanColijn kon distantiëren.Het cnv had volgens Schouten die po-
litiek grosso modo gesteund. Hij maakte er daarom ‘ernstig bezwaar tegen,
dat velen zich nu tegen Colijn richten, die dit nooit hebben gezegd toen hij
nog leefde. Nu Colijn dood is wordt hij dikwijls gebruikt als in het weiland
de schuurpaal door het vee. Dit is in wezen onchristelijk’.142
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8. Epiloog

Schouten deed zijn uitspraak in februari 1948 tegenover een grote groep ver-
ontwaardigde antirevolutionaire topfiguren uit het cnv. Onder leiding van
de in juli 1947 aangetreden nieuwe voorzitter van het vakverbond M. Rup-
pert protesteerden zij heftig tegen zo ongeveer alles wat de arp deed of na-
liet: verstoren van de oude antirevolutionaire droom van de publiekrechte-
lijke bedrijfsorganisatie, verzet tegen economischemedezeggenschap, ageren
tegen de geleide loon- en prijspolitiek, protesteren tegen aantasting van het
eigendom en tegen bezitsspreiding, eenzijdig ageren tegen de pvda en demin-
stens zo gevaarlijke liberalen met rust laten, de starre benadering van de In-
donesische kwestie, de vruchteloze isolementshouding, de frustrerende in-
vloed van de wijsgeer der wetsidee Dooyeweerd en van andere conservatieve
of reactionaire krachten. De arp kortom was ‘hartstikke liberaal’ geworden,
‘een statische, een dode partij’ die de arbeiders wegjoeg naar de pvda. Ze was
geen schaduw meer van de dynamische, sociaal gerichte partij uit het tijdvak
1891-1920. Zelfs de goodwill die door het verzetswerk was gekweekt, was in
een handomdraai verspeeld door het sociaal-economische beleid en de Indië-
politiek.143

Ruppert, die voorzitter bleef tot 1959, was de belangrijkste exponent van
een nieuwe generatie bestuurders die lessen wilden trekken uit de vooroor-
logse periode. Onder hen waren verscheidene voormalige sympathisanten
van de cdu. Zij kregen steun van oudere critici uit de vorige fase, in het bij-
zonder J. Hofman, J.A. Schaafsma enH.J. Vermeulen, de drie bondsvoorzit-
ters die verantwoordelijk waren voor de ‘coup’ die Ruppert in 1947met krap-
pe meerderheid in het zadel hielp.144 De jonge generatie ging aanvankelijk te
werk op een wijze die herinnering oproept aan het optreden van Kruithof in
de jaren twintig. Ze probeerde pressie uit te oefenen door afstand te creëren
en ostentatief Kamerzetels te weigeren. Partijbonzen werden niet meer uit-
genodigd voor toog- en studiedagen. En op de arp als medeorganisator van
een derde christelijk-sociaal congres dat nieuwe impulsen moest geven aan
het christelijk-sociale denken, zat men niet te wachten. In de vergadering van
februari 1948 kon Schouten dus terecht constateren dat het cnv zich van de
partij distantieerde; in het partijbestuur zei hij dat Ruppert daarom ook de
verschillen cultiveerde.145

Een ander verwijt dat Schouten maakte, namelijk dat het cnv zich van de
politiek als zodanig leek af te wenden, was niet juist. Het cnv-bestuur van na
1947 was politieker dan ooit. En daar zat een groot verschil met het optre-
den vanKruithof. De naoorlogse cnv-leiding trad onder Ruppert onmisken-
baar zelfstandiger en zelfbewuster op. Ze ging zich veel meer bemoeien met
de algemene lijnen van het politieke beleid van de partij. cnv’ers gingen met
kracht eigen hervormingsideeën propageren en bestreden de invloed van con-
servatieve krachten en de druk van andere belangenorganisaties – wat bijna
als vanzelf weer tegenbewegingen van allerlei verontrusten opriep. Ruppert
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en de mensen die hij om zich heen verzamelde waren zodoende vaak betrok-
ken bij ‘deining’ in de partij.146 Aangrijpingspuntenwaren niet alleen publiek-
rechtelijke bedrijfsorganisatie, medezeggenschap, bezitsspreiding of de rol
van de overheid, maar ook kwesties als Indonesië en Nieuw-Guinea. En bij
die laatste thema’s ging het om meer dan alleen kritiek op het politieke iso-
lement dat het koloniale beleid van de arpmet zich bracht. Het cnv had ook
eigen vakbondsplannen met deze gebieden.
Een verschil met de vooroorlogse periode was verder dat er vanaf 1945 ge-

hamerdwerd op de noodzaak van een ‘kleine doorbraak’: de vorming van een
christelijke volkspartij waarin arp en chu moesten opgaan. Achterliggende
gedachte was dat de christelijke vakbeweging dan niet meer met een grote
boog om de partijpolitiek heen hoefde te lopen en haar eisen meer kracht zou
kunnen bijzetten. Het idee van een christelijke volkspartij was kort voor de
bevrijding in kringen rond het verzetsblad Trouw gelanceerd, maar daarna
snel de kop ingedrukt door het antirevolutionaire en christelijk-historische es-
tablishment.147 In het cnvwerd het idee nadien levend gehouden. In 1949 op-
perde het cnv de gedachte van een ongebonden christelijk staatkundig cen-
trum en in 1957 namhet vertrouwelijke initiatieven omde christelijke partijen
bij elkaar te brengen.Het laatste liep na enkele aftastende contacten stuk, eerst
op de weigering van de arp en de chu ommet de kleine oppositionele Chris-
telijke Volkspartij aan één tafel te zitten en vervolgens op hun geringe animo
om gezamenlijk over meer samenwerking en eenheid met het cnv te praten.148

Bij het streven naar een kleine doorbraak paste een zorgvuldiger omgang
met de chu. Dat ging Ruppert makkelijker af dan zijn gereformeerde voor-
gangers omdat hij, evenals zijn vader, als lutheraan wel enige affiniteit had
met deze partij. Hij dreigde zelfs wel eens met een overstap. Via H. Kikkert
die in 1946 in de Kamer kwam, had het cnv-bestuur een goede ingang. Kik-
kert was en bleef bestuurder van de Nederlandsche Christelijke Landarbei-
dersbond en naar eigen zeggen kwamen in de jaren veertig en vijftig zijn be-
langrijkste Kamer- en partijredevoeringen in de studeerkamer van zijn vriend
Ruppert tot stand.149 Dat hij in 1949 als enig Tweede Kamerlid van een niet-
regeringspartij voor de pbo-wet stemde, laat zich zo eenvoudig verklaren.
Ten aanzien van een nauwere samenwerking van arp en chu ging Kikkert
op den duur wel zijn eigen weg. Hij was de drijvende kracht achter het rap-
port met de veelzeggende titel ‘Een getuigenis. Waarom wij christelijk-
historisch zijn en blijven’, dat in januari 1958 verscheen.150

Maar ook met chu-leider H.W. Tilanus en de ministers mr. W.F. Schok-
king en ir. C. Staf werden de banden aangehaald, waardoor er toch ingangen
waren in regeringskring in de tijd dat de arp buitenspel stond. Aan die con-
tacten werd weinig ruchtbaarheid gegeven. Behalve Kikkert waren Tilanus
en freule C.W.I. Wttewaall van Stoetwegen bijvoorbeeld zo onder de indruk
van een rapport dat Ruppert in de lente van 1949 uitbracht over de situatie
in Indonesië, dat zij ‘om’ gingen en heel verrassend voor de soevereiniteits-
overdracht stemden. Maar wie of wat daarvoor verantwoordelijk was, werd
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niet aan de grote klok gehangen, want ‘je kon bezwaarlijk aan de achterban
verkopen dat een anti de schaal had doen doorslaan’.151

Voorts stimuleerde Ruppert de dialoog met de Hervormde Kerk, waar de
doorbraakgedachte opgeld deed, en met individuele orthodox-protestantse
doorbrekers naar de pvda als A.A. van Rhijn. Deze dialoog vroeg eveneens
ommeer distantie tot de arp. Rupperts inzet was dat het cnvmoest openstaan
voor politiek andersdenkenden. Hij drukte daarom door dat gebroken werd
met de gewoonte om de sociaal-politieke programs alleen naar de geestver-
wante christelijke partijen te sturen. Zijn credo was dat het cnv zich moest
heroriënteren van een naar binnen gekeerde beweging van christenen naar een
christelijke vakbewegingmet een universele boodschap en een functie voor de
gehele samenleving. Het kwam voort uit missionaire bezieling en uit strategi-
sche afwegingen. Het was zijn eigen antwoord op de doorbraakgedachte van
hervormden en anderen, onder wie velen uit zijn eigen lutherse omgeving.
Vanaf 1947 was de cnv-leiding een drijvende kracht achter wat wel wordt

genoemd de ‘moderne stroming’ in de arp die een actievere overheid voor-
stond, regeringsdeelname bepleitte en een constructieve benadering van de
pvda wenste.152 Deze stroming, waarvan Ruppert en vooral zijn vriend prof.
mr. W.F. de Gaay Fortman, de rector van de kaderschool van het cnv, sleu-
telfiguren waren, bewerkstelligde dat de antirevolutionairen in 1952 weer re-
geringsverantwoordelijkheid aanvaardden.153 En in de jaren vijftig was er geen
kabinetsformatie waar het cnv-bestuur niet op een of andere manier bij be-
trokken raakte, meestal in de persoon van zijn voorzitter en van De Gaay
Fortman. De climax was de machtsstrijd rond de vorming van het confessi-
oneel-liberale kabinet-De Quay in 1959.
De afhoudende strategie ten opzichte van de arp, die zich uitstrekte tot

over de relatie met oud-voorzitter A. Stapelkamp – met hem als Tweede Ka-
merlid was na 1947 geen contact van betekenis meer – liet het cnv na 1952
varen. Dat werd bevorderd door het stagneren van de dialoog met de Her-
vormde Kerk, de teleurstellende christelijk-sociale conferentie van 1952 en
de geïsoleerde positie waarin het cnv verzeild dreigde te raken na Rupperts
controversiële uitspraken over het bisschoppelijk Mandement (1954).
Doorslaggevend was de terugkeer in de regering van de arp. Maar wat het

cnv-bestuur bovendien aan het denken zette, was dat in 1952 hetnvvmet zijn
bestuurder J.G. Suurhoff en de kabmet zijn voorzitter A.C. de Bruijn ‘eigen’
ministers in dit kabinet kregen en het cnv niemand, ook niet de eigen favo-
riet De Gaay Fortman.154 Wel vu-econoom prof. dr. J. Zijlstra. Die was wel-
iswaar ook een representant van de ‘moderne stroming’, maar meer een van
het pragmatisch-technocratische type en in sociaal-economisch opzicht vaak
andere meningen toegedaan. Met zijn verzet tegen de pbo had hij in de chris-
telijke vakbeweging geen vrienden gemaakt.155

Het cnv ging daarom streven naar versterking van de posities in de arp en
opnieuw naar ‘eigen’ zetels in het parlement. Dat ging in 1956 en 1959 als van-
ouds gepaard met gekrakeel over te weinig kanshebbende plaatsen voor het
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‘arbeiderselement’. Verschil met vroeger was dat niet alleen actief steun werd
gegeven aan antirevolutionairen als drs. C.P. Hazenbosch, C. van Nierop en
J. van Eibergen, de voorzitter van de bond van bouwarbeiders, maar ook voor
de christelijk-historische verbondssecretaris C.J. van Mastrigt arbeidsvoor-
waarden werden gecreëerd om Kamerwerk te kunnen gaan doen. Dezelfde
Van Mastrigt, evenals Kikkert afkomstig uit de landarbeidersbond en even-
eens een persoonlijke vriend van Ruppert, viel in 1956 de eer te beurt om als
eerste cnv-bestuurder ooit gepolst te worden voor een ministerschap. Dege-
ne die hem daarvoor benaderde, was formateur De Gaay Fortman.
De opener relatie met de chu via Kikkert, Van Mastrigt en anderen liet

evenwel onverlet dat partijpolitiek ook in deze fase primair een cnv-arp af-
faire bleef. HetGereformeerd Politiek Verbond (gpv), dat de vrijgemaakt ge-
reformeerden in 1948 oprichtten, werd zelfs genegeerd. Het cnv hield angst-
vallig afstand van de kerkelijke conflicten die daarvan de achtergrond
vormden en vermeed de polemiek met het behoudende GereformeerdMaat-
schappelijk Verbond, dat in 1952 van de grond kwam.
Ruppert, die keer op keer kandidaatstelling had afgewezen, nam zelf in no-

vember 1956 zitting in de Eerste Kamer, waarvan de vroegere cnv-secretaris
J. Schipper al deel uitmaakte. Hij mengde zich volop in de strijd om de op-
volging van Schouten, waarbij hij kandidaat-voorzitter dr.W.P Berghuis, die
een (gematigde) aanhanger was van de door hem zo verfoeide dooyeweerdi-
aanse Wijsbegeerte der Wetsidee, de voet trachtte dwars te zetten. Zijn po-
ging om Hazenbosch of De Gaay Fortman voor die functie naar voren te
schuiven mislukte, evenals de actie om Hazenbosch fractievoorzitter te ma-
ken.156 Maar Ruppert aanvaardde wel een benoeming tot lid van het Centraal
Comité en in 1957 nam hij samen met De Gaay Fortman zitting in het mo-
deramen, het dagelijks bestuur van de partij. Hun conservatieve tegenstan-
ders zagen het handenwringend aan. Dr. N.J. Hommes, gereformeerd predi-
kant in Rotterdam, sprak zelfs van ‘de overwoekering, de dictatuur, de
illegitieme machtsusurpatie der vakorganisaties’.157 Maar ook voor Schouten
was het allemaal reden om nadrukkelijk te waarschuwen voor hun machts-
streven en bemoeienis met de interne zaken van de partij. Hij zag de vleugel-
vorming, waarvoor hij altijd had gewaarschuwd.158

De pressie die de cnv’ers na 1947 uitoefendenwas vaak groot en hard. Toch
temperden zij altijd hun toon als de arp electorale schade kon lijden. Dat ge-
beurde bijvoorbeeld in 1948 toen vlak voor de verkiezingen de verhoudingen
ernstig verstoordwaren over de pbo-kwestie. Ruppert verzocht toen uitdruk-
kelijk om pas na de stembus de problemen in alle openheid te gaan bespreken.
Na frustrerende ervaringenmet de formatie van 1951 deed zich iets dergelijks
voor. Aan de vooravond van de verkiezingen van 1952 ging Ruppert toch het
land in om, na een klaagzang over de antirevolutionaire politiek, een stemver-
klaring voor de arp af te geven. Een kwart eeuw eerder had zijn voorganger
Kruithof op vrijwel identieke wijze gehandeld. Bij gebrek aan alternatieven
bleef ook Ruppert, als het erop aan kwam, loyaal aan de partij.
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cnv’ers schrokken er in deze naoorlogse jaren niet voor terug om bij tijd
en wijle te dreigen met een christelijke arbeiderspartij. Maar daarvan wist ie-
dere ingewijde dat de kans dat het cnv daar daadwerkelijk een rol bij zou spe-
lenminimaal was. Ervaringsdeskundige Schouten liet dat fijntjes blijken toen
in februari 1948 die mogelijkheid weer eens werd geopperd. De christelijke
partijen zouden daar hinder van ondervinden, wist hij, maar het cnv nog veel
meer.159 Ruppert besefte het ook. In een van zijn meest kritische brieven uit
die dagen – als altijd geschreven op privé-papier – schreef hij dat hij niet na-
mens het vakverbond kon spreken omdat hij ervan doordrongenwas ‘datmet
name een groep oudere bestuurders mijn bezwaren niet of slechts zéér ten
dele deelt’.160

Hij noemde geen namen. Maar er is geen twijfel aan dat hij de grote groep
rond C. van Baren jr., de voorzitter van de Nederlandsche Bond van Chris-
telijke Fabrieks- en Transportarbeiders, op het oog had. Deze gereformeer-
de antirevolutionair van de oude stempel had in 1947 zijn eigen gedoodverf-
de voorzitterskandidaat het onderspit zien delven en in de jaren vijftig
groeide hij uit tot het contragewicht vanRuppert. Hij miste diens allure, maar
genoot in de beweging beslist veel aanzien en macht. Hij vertegenwoordig-
de de krachtige minderheid die pal stond voor het traditionele calvinistische
gedachtegoed en voor de historische band met de arp. Dooyeweerd was bij
zijn bond niet alleen een graag geziene gast, maar ook docent aan de eigen
kaderschool. pvda-leden daarentegen werden er wel degelijk geroyeerd.
Bij deze Van Baren klopte cnv-secretaris B. Roolvink in 1959 aan toen hij,

in strijd met plechtige afspraken in het cnv-bestuur maar op aandrang van
minister Zijlstra, een benoeming tot staatssecretaris aanvaardde in het door
Ruppert en zijn vrienden verafschuwde confessioneel-liberale ‘werkgevers-
kabinet’-DeQuay. Van Baren garandeerde Roolvink dat hij bij zijn bond te-
recht kon als hij door een val van het kabinet brodeloos zou raken.161

De formatie van 1959 onderstreepte nog maar eens dat niet alleen de arp
geen monoliet was, laat staan de hele christelijke politieke familie, maar ook
het cnv niet. Het ‘verraad’ van Roolvink had bredere en diepere achtergron-
den dan alleen botsingen van individuele karakters en ambities. Partijpolitiek
was voor het cnv een complexe materie en dat zou het, ondanks de groeien-
de invloed van demoderne en evangelisch-radicale stroming in de arp, en on-
danks de ontzuiling en ontvlechting, na 1960 blijven.162

255



Hoofdstuk 8

‘Op deze zelfwerkzaamheid, dit stukje
volkskracht zijn wij trots’
Het cnv in bankzaken en beleggingen*

Inleiding

In juli 2001 maakte cnv-voorzitter D. Terpstra wereldkundig dat zijn vak-
verbond werkte aan een ‘duurzaam beleggingsfonds’ voor de leden.1 Dit in
het kader van allerlei plannen voor nieuwe vormen van dienstverlening. Aan
het draagvlak onder de leden twijfelde hij niet. ‘Beleggen is een niet meer weg
te denken fenomeen, ook onder onze leden’, aldus Terpstra, die bijna zeker
wist ‘dat mensen die zich aangesproken voelen door het gedachtegoed van
het cnv zich evenzo aangesproken zullen voelen door duurzaam beleggen’.
Vooruitblikkend op komend overleg met de bonden, verklaarde hij wel dat
‘de kogel nog niet door de kerk’ was. Bij de bonden liep niet iedereen warm
voor financiële avonturen van de vakcentrale. ‘September 11’ en het uiteen-
spatten van de zeepbel van de new economy gaven de critici weldra meer ge-
lijk dan zij vermoedelijk zelf hadden kunnen bedenken. Het idee verdween
in de la.
De onderliggende vraag bij dit hoofdstuk is of Terpstra, door achterom te

kijken, misschien iets had kunnen leren over demogelijkheden en kansen van
het cnv in de sfeer van beleggen en bankieren. In het verleden heeft de chris-
telijke vakcentrale zich namelijk een aantal keren op die terreinen begeven.
Wat dreef het cnv destijds tot deze activiteiten en wat bepaalde de keuzes?
Wat werd concreet ondernomen? Werden de doelen bereikt? Welke facto-
ren bepaalden succes en/of falen? Zijn er vergelijkingen te trekkenmet de so-
cialistische en katholieke vakbeweging?
Over het spaarbankwezen in het algemeen bestaat vrij veel literatuur; over

beleggingsfondsen minder.2 Van de spaarbanken van de arbeidersbeweging,
kent alleen de Algemene Spaarbank voor Nederland (asn), voorheen van het
nvv, een eigen grondige wetenschappelijke geschiedschrijving door J. Peet.3

Het omvangrijke bankwerk aan katholieke zijde heeft alleen in overzichts-
werken aandacht gekregen.4 Over de bancaire activiteiten van het cnv is al-
leen door embedded historians geschreven, en niet meer dan in de marge van
hun overzichtswerken.5
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1. Voor de Tweede Wereldoorlog

1.1. Wensen en weerstanden

Sparen in de negentiende en vroege twintigste eeuw was iets voor de ‘kleine
luyden’, de geschoolde handwerkslieden en kleine neringdoenden die een re-
serve wilden én konden opbouwen voor begrafenissen en onzekere tijden.
Alleen de hogere standen belegden. En als zij gelden naar een bankinstelling
brachten om te sparen, dan waren die banken niet toegankelijk voor de ge-
wone man. In de eerste decennia van de negentiende eeuw stichtten gezeten
burgers her en der wel spaarbanken – niet voor zichzelf, maar voor hunmin-
der gefortuneerde stad- en streekgenoten. DeMaatschappij totNut van ’t Al-
gemeenwas een kristallisatiepunt van dit werk, dat wortelde in de traditie van
de Verlichting en zich kenmerkte door een sociale, zij het filantropische en
paternalistische, geest. In het laatste kwart van de negentiende eeuw begon
ook de staat zich met het sparen te bemoeien, met als eerste grote mijlpaal de
oprichting in 1881 van de Rijkspostspaarbank (rps). Deze was bedoeld als
veilige voorziening voor de kleine man. In dezelfde tijd ontdekte de opko-
mende arbeidersbeweging eveneens de mogelijkheden van gezamenlijk spa-
ren. In 1892 stichtte de rkArbeidersvereeniging in Enschede een eigen spaar-
kas ‘Providentia’. Aanvankelijk legde deze haar gelden in bij de rps, maar nog
voor de eeuwwisselingwerd ze ongevormd tot een echte arbeidersspaarbank.
Sommige afdelingen van het Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimoni-
um en de Christelijk Nationale Werkmansbond kenden eveneens spaarkas-
sen, voor specifieke doelen zoals steenkolenfondsen, maar ook met een alge-
mener karakter. In een enkel geval groeide zo’n kas uit tot een zelfstandige
bank. Bijvoorbeeld de spaar- en leenkas ‘Helpt Elkander’, die in 1911 werd
gesticht door de afdeling Nijkerk van Patrimonium. Vanaf 1928 zette deze
haar werk voort als zelfstandige ‘Nijkerksche Spaarbank’.6

In december 1920 rees in het dagelijks bestuur van het cnv de vraag of het
vakverbond, en misschien de hele christelijke arbeidersbeweging, niet de be-
schikking moest krijgen over een eigen bankinstelling. De gedachte paste in
het streven naar zelfvoorziening dat de arbeidersbeweging, inclusief de pro-
testants-christelijke, van oudsher kende: eigen begrafenis- en verzekerings-
fondsen, tbc-bestrijding, inkoopcombinaties, kranten, drukkerijen en derge-
lijke, om bescherming en emancipatie van de arbeidersklasse te bevorderen
en de onafhankelijkheid van de beweging te versterken. Onder leiding van
verbondspenningmeester J.S. Ruppert jr. had het cnv eerder in 1920 bijvoor-
beeld een eigen drukkerij gekocht: de nvMaatschappij tot Exploitatie eener
Drukkerij der Christelijke Arbeidersbeweging – beter bekend onder het
acroniem Edecea. De financiering van dit project was zo moeizaam verlopen
dat die bij Ruppert het eigen-bankidee had aangewakkerd.
Een andere stimulans was de onstuimige groei die de hele Nederlandse

vakbeweging sinds 1914 en vooral na 1918 doormaakte. Het cnv kende in de
jaren 1918-1920 een aanwas van 28.768 naar 76.488 leden (+265 procent). Dat
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kwam het zelfvertrouwen ten goede en legde een vruchtbare basis voor dis-
cussie over grote projecten. Gezien het feit dat Nederland destijds ettelijke
honderden, meestal lokale, spaarbanken telde, met vaak niet meer dan een
paar duizend rekeninghouders, bood een potentieel van tienduizenden trou-
we vakbondsleden een interessant vooruitzicht. Enmet stevige wortels in lo-
kale afdelingen en steeds beter gecentraliseerde landelijke structuren, be-
schikte de vakbeweging als het ware al over een organisatorisch raamwerk
voor een landelijke bank.
Van betekenis was verder de spectaculaire hausse, met een sterke groei van

werkgelegenheid, inkomens en consumptie, die Nederland na de Eerste We-
reldoorlog meemaakte. Als neutraal land was het vrijwel ongeschonden uit
de oorlog gekomen, waardoor deNederlandse economie optimaal kon inspe-
len op de inhaalvraag uit binnen- en buitenland. De revolutionaire oprisping
van Troelstra daargelaten, was Nederland bovendien een oase van politieke
rust, vergeleken met de turbulente ontwikkelingen elders in Europa.
In 1920 leken de kansen om met een landelijke arbeidersspaarbank te be-

ginnen daarom goed. En met de zelfverzekerdheid en slagvaardigheid die het
emanciperende katholieke volksdeel destijds kenmerkten had de katholieke
arbeidersbeweging tijdig het momentum gegrepen. Voortbouwend op een al
bijna dertigjarige traditie van lokale en regionale katholieke arbeidersspaar-
banken, richtte de Federatie van rk Volks- enWerkliedenbonden begin 1920
een eigen landelijke spaarbank op: de n.v.Centrale Volksbank. Deze Centra-
le Volksbank (cvb), die vanaf 1925 de bank van het rkWerkliedenverbond en
later van de kab en het nkv zou worden, moest de spaarzin onder de arbei-
ders bevorderen door hen betrouwbare en solide kassen te bieden. Tegelijker-
tijd moest de cvb geld gaan genereren voor sociale beleggingen. Bij dat laatste
gingen de gedachten uit naar arbeiderswoningen, rusthuizen en sanatoria, en
zeker niet naar ‘bioscoop-, cabaret- of andere soortgelijke ondernemingen, die
in de wufte wereld veel geld plegen te verdienen’.7

Het socialistische kamp was veel terughoudender. Sinds 1903 werd daar,
vooral in de sfeer van de toen opgerichte levensverzekeringsmaatschappij ‘De
Centrale’, wel regelmatig met de gedachte van een eigen bank gespeeld, maar
even zo vaak was ze weer terzijde geschoven. Naast ideologische aarzelingen
en strategische overwegingen (wel beleggen maar altijd kunnen beschikken
over veel liquide middelen), was de succesvolle rps een reden om ervan af te
zien. Binnen het nvv zelf had een centraal beleggingsfonds bovendien hoge-
re prioriteit dan het sparen door de leden. Deze ambivalentie zou gedurende
het hele interbellum en nog lang daarna de oprichting van een nvv-bank in
de weg staan.8

Aangespoord door het katholieke voorbeeld, besloot het cnv-bestuur in
december 1920 de mogelijkheden te gaan onderzoeken van wat meteen maar
genoemd werd de ‘n.v. Spaarverzekering voor de Christelijke Arbeidersbe-
weging’. Deze naam doet vermoeden dat men het breder zag dan alleen een
onderneming van het cnv. Die indruk wordt bevestigd door de samenstel-
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ling van de studiecommissie die zich over de vraag moest buigen. De leden
J.S. Ruppert jr., C. Smeenk en G. Baas Kzn. waren weliswaar alle drie lid van
het cnv-bestuur, maar commissievoorzitter Ruppert was tevens de spilfiguur
van het kleine Nederlandsch Luthersche Werkliedenverbond en de andere
twee waren dat in Patrimonium. Daar staat tegenover dat de Vierte im Bun-
de, de hervormde cnwb, niet was vertegenwoordigd, terwijl deze bepaald niet
kleine cnwb toch bekend stond als ‘fondsenbond’ en dus over de nodige fi-
nanciële en organisatorische expertise kon beschikken. De verklaring mag
worden gezocht in de moeizame relaties die er eigenlijk altijd tussen cnv en
Patrimonium enerzijds en de behoudender cnwb anderzijds bestonden.
Wat de commissie-Ruppert precies heeft gedaan is onbekend. Vermoede-

lijk niet veel. Tot rapportage kwam ze in elk geval nooit. Eind 1920 was het
goede moment voor het opstarten van een arbeidersbank namelijk eigenlijk
al weer voorbij. Toen waren reeds de eerste tekenen zichtbaar van wat in de
jaren daarna zou uitgroeien tot een ware depressie. En deze crisis ging ver-
gezeld van grote valutaire onzekerheden – hier en daar was sprake van regel-
rechte paniek onder spaarders – met als gevolg een ‘slagveld’ in het bankwe-
zen.9 Ze sloeg tevens de bodem weg onder het naoorlogse optimisme over
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groeiende inkomens en spaarruimte voor de kleine man. Bovendien vertaal-
de de economische terugslag zich in een dramatisch ledenverlies bij de hele
vakbeweging. Zo zag het cnv zijn ledental in de jaren 1920-1924 teruglopen
naar circa 50.000, een teruggang met ruim 30 procent.10

Daarbij komt dat de aandacht verschoof van een spaarbank voor leden
naar een voorschots- en depositokas van de vakbeweging. Door de centrali-
satie, groei en navenant gestegen ambities zat de vakbeweging dikwijls om
geld verlegen. Bij commerciële bankinstellingen stuitte ze nog vaak op weer-
standen, zelfs bij de ‘verwante’ protestantse Boazbanken, en dat vertaalde
zich in ongunstige voorwaarden. Bovendien was het vanuit het perspectief
van één beweging moeilijk te verdedigen dat de ene bond zijn vermogen ex-
tern belegde, terwijl de andere duur moest lenen bij misschien wel dezelfde
commerciële instantie.
Opdat aan deze problematiek structureel iets gedaan zou worden, kreeg

het algemeen bestuur van het cnv in juli 1922 een nota voorgelegd, getiteld
‘Schema van een Voorschot- enDepositokas voor de Christelijke Arbeiders-
beweging’. De opstellers wilden door samenvoeging van de vermogens van,
om te beginnen, het cnv, de bonden en het tuberculosefonds ‘Draagt Elkan-
ders Lasten’ een rentegevende belegging creëren. Deze moest leningen bin-
nen het cnvmogelijk maken, ‘opdat leenen van buiten onze beweging staan-
de personen en instellingen tot een minimum beperkt worde en daarbij
billijker voorwaarden verkregen worden’.11

Het voorstel vond bij het algemeen bestuur – alle bonden waren daarin
vertegenwoordigd – een positief onthaal. Desondanks stuitte de cnv-leiding
bij de uitwerking ervan op veel problemen. De aanhoudende crisis bleek bij
de bonden de interesse voor investeren en lenen steeds meer te temperen. De
‘reactie’ van de werkgevers, die hier en daar tot veel en langdurig staken
noopte en de stakingskassen van betrokken bonden uitputte, kwam het fi-
nanciële zelfvertrouwen evenmin ten goede. Bovendien zorgde het ledenver-
lies ervoor dat de totale opbrengst uit contributie in de jaren 1922-1924 met
bijna eenderde terugliep van f1.135.275,– naar f772.789,–.12
Doorslaggevend was echter een heftige discussie die naar aanleiding van

de stakingsgolven ontbrandde over de vraag of het niet de hoogste tijd werd
dat het cnv in navolging van het nvv en het rkVakbureau een centrale weer-
standskas vormde. Dit debat, dat een mengeling opleverde van principiële,
strategische en machtspolitieke argumenten, overschaduwde en vertroebel-
de de voorbereiding van het beleggingsfonds dusdanig, dat het van tafel ver-
dween. Gevolg was dat, toen vanaf 1924 de economie weer begon aan te trek-
ken en ook het vertrouwen in eigen toekomst en mogelijkheden voorzichtig
begon te stijgen, het cnv zijn toevlucht zocht in partiële oplossingen als het
‘Centraal Fonds tot Credietverlening aan Exploitatiën van EigenGebouwen’
(1926).
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1.2. ‘Kind met een lam handje’

Eind jaren twintig was het opnieuw de rooms-katholieke arbeidersbeweging
die daadkrachtig inspeelde op de economische voorspoed van het moment
om een nieuwe stap te zetten op bancair terrein. In 1928 besloot het rkWerk-
liedenverbond, waarin de arbeidersstands- en vakorganisaties hun krachten
hadden gebundeld, voor betalingsverkeer en dergelijke een eigen handels-
bank te stichten om zo bankierswinsten ten bate van de eigen beweging te
kunnen aanwenden. De voorbereidingen waren in het najaar van 1930 dus-
danig gevorderd, dat zelfs de valutaire en financiële paniek die in september
uitbrak, nadat de Britten de gouden standaard hadden losgelaten, het rkwv
niet meer kon tegenhouden. Op 1 oktober 1930 opende hun n.v.Nederland-
sche Arbeidersbank zijn deuren. Tweeënvijftig eigen organisaties en in-
stellingen, waaronder het rkwv zelf, de grootste bonden, verzekeraar Con-
cordia, uitgeverij Lumax en diverse coöperaties werden meteen cliënt-
aandeelhouder. Voorstellen voor een eigen volkskredietbank werden even-
wel geparkeerd. In 1938 kwam deze Volkskredietbank alsnog tot stand.
Geïnspireerd door dit nieuwe katholieke initiatief, besloot de algemene

vergadering van het cnv in juli 1929 om opnieuw de mogelijkheden van een
protestantse arbeidersbank in studie te nemen.Niet dat er niet meteen beden-
kingen waren geuit. ‘Zijn er nog geen bankinstellingen genoeg in ons land?’,
verzuchtte de sceptische Joh.H. Straub van de ambtenarenbond.13 En J.M. van
Nierop van de grafische bond had aangeraden om er, gezien de ervaringen
met de centrale weerstandskas, helemaal niet aan te beginnen. Maar cnv-
voorzitter K. Kruithof had hun te verstaan gegeven dat zij niet op het onder-
zoek vooruit moesten lopen.
De ‘Commissie tot onderzoek naar de mogelijkheid van het stichten ee-

ner Arbeidersbank door de christelijke vakbeweging’, in de wandeling de
‘Bankcommissie’ genaamd, werd op 20 januari 1930 geïnstalleerd. Verbonds-
penningmeester Ruppert werd voorzitter, de Amsterdamse accountant H.J.
Zier secretaris-rapporteur. Ruppert en Zier waren vrienden. Beiden voelden
uit praktische en ideële overwegingen wel wat voor een eigen financiële in-
stelling, al waren ze zeker niet blind voor de risico’s.
Als gewone leden van de commissie waren aangezocht J.B.H. Grotenhuis

en J.H. de Hoog, de penningmeesters van respectievelijk de metaal- en de
bouwbond. Bij Grotenhuis’ bond bestond wel interesse voor een cnv-bank.
Maar de stem van De Hoog woog zwaarder, want zijn bond bezat meer dan
eenderde van het vermogen van alle cnv-bonden bij elkaar. En DeHoog had
veel bedenkingen. De twee overige leden waren mr. H. Bavinck enW.A. van
der Velden. De eerste was advocaat te Rotterdam; de tweede directeur van de
Boazbank in de Maasstad.
De Bankcommissie ging grondig te werk. Niet alleen verrichte ze een li-

teratuurstudie en nam ze de vermogenspositie en wensen van het hele cnv
onder de loep, ook vroeg ze bij het rkwv de jaarverslagen op van de cvb als-
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mede de ontwerpstatuten voor de n.v.Nederlandsche Arbeidersbank. Daar-
naast bestudeerde ze reeds bestaande arbeidersbanken in het buitenland. Ba-
vinck en Grotenhuis reisden in maart 1930 zelfs naar Duitsland voor een be-
zoek aan de Deutsche Volksbanken. Onderzoek naar het draagvlak onder de
eigen leden bleef evenwel achterwege.
Inmei 1931 verscheen het rapport van de commissie.14 In de inleidende pa-

ragrafen klonk de stem van Ruppert en Zier door. Daarin viel te lezen dat een
eigen bank in theorie aantrekkelijke kanten had. In de eerste plaats als onder-
linge voorschots- en deposito-instelling van de vakbeweging zelf. Gezamen-
lijk vermogensbeheer kon een antwoord geven op twee, vaak strijdige, ver-
langens in de vakbeweging: enerzijds moesten de bondsvermogens zo goed
mogelijk renderen, anderzijds vereiste de slagvaardigheid grote liquiditeit. Er
werd voorgerekend dat de behoefte aan liquide middelen van de organisaties
tezamen in principe minder groot was dan de optelsom van deze behoeften
van elk van hen afzonderlijk. Door samenvoeging kon een groter bedrag voor
belegging op langere termijn beschikbaar komen. Een deel daarvan kon aan-
gewendworden voor investeringen in gemeenschappelijke voorzieningen als
Edecea, eigen gebouwen, maar ookwoningcorporaties en coöperaties. Daar-
naast zou een eigen spaarbank de spaarzin bij de leden kunnen bevorderen,
terwijl persoonlijke leningen konden bijdragen aan ‘bestrijding van denwoe-
ker’. Interessant was de overweging dat zo’n bank aandelen zou kunnen ver-
werven in bedrijven, die anders door commerciële kredietverschaffers tot
verlaging van lonen of sluiting zouden worden gedwongen. Niet minder op-
merkelijk was de gedachte dat op termijn door deelname in ondernemingen
medebezit en medezeggenschap te realiseren viel.15

Maar praktisch zag het gezelschap veel bezwaren. Het aandeelhouder-
schap zou om strategische redenen beperkt moeten blijven tot de cnv-bon-
den, eventueel aangevuldmet de algemene protestantse werkliedenverenigin-
gen. Eigen onderzoek echter had geleerd dat de animo bij de bonden niet
overhield. De commissie achtte daarom de kans gering dat de bonden het no-
minaal aandelenkapitaal van circa f500.000,– zouden fourneren; zelfs niet de
f50.000,– tot f100.000,– die bij eerste storting nodig zou zijn. En àls ze al tot
deelname konden worden verplicht – de commissie was daar in principe niet
voor – dan zouden ze nooit allemaal terstond al hun zaken bij deze eigen
bank onderbrengen.Het was namelijk gebleken, ‘dat er zelfs een enkele bond
is wier bankrelatie dusdanige voordelige voorwaarden geeft, dat het de vraag
zal wezen of de arbeidersbank daarmede ooit zal kunnen concurreeren. (…)
Daarommoet niet, zeer zeker niet in het begin, op een al te groote medewer-
king op dit gebied gerekend worden’. Door geringe inleg zou de bank voor-
alsnog vermoedelijk ook weinig kunnen ondernemen op het vlak van socia-
le investeringen en kredietverlening. Van spaaractiviteiten viel in het
gunstigste geval bovendien een rentewinst van slechts enkele honderden gul-
dens per jaar te verwachten, terwijl een dergelijke spaarbank een kostbaar
netwerk van bijkantoren en agentschappen vereiste. Ook als ‘om niet’ ge-
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bruik kon worden gemaakt van de eigen gebouwen en van de belangeloze
medewerking van idealistische kaderleden, was er veel gemoeid met admini-
stratie en beheer. Een eenvoudige automatische spaarregeling, dat wil zeggen
een vaste inleg gekoppeld aan de wekelijkse inning van de contributies, acht-
te de commissie ongewenst, want ‘te weinig aansluitend (…) aan den Hol-
landschen aard’.
De commissie liet er geen onduidelijkheid over bestaan dat er rekening

moest worden gehouden met jarenlang exploitatieverlies, helemaal als een
vakkundig bankdirecteur fulltime met de leiding zou worden belast, zoals
Bavinck en Van der Velden noodzakelijk achtten. ‘Het kostenvraagstuk
opent voor de bank niet veel gunstige perspectieven, noch als centrale der
bonden, noch als spaarbank zijn de ontwikkelingsmogelijkheden vooralsnog
groot’, luidde de hoofdconclusie. Aan deze constatering was evenwel de op-
merking toegevoegd dat, als de beweging ideële of andere motieven zwaar-
der wilde laten wegen, zij de consequenties moest aanvaarden. Zier zou na-
dien laten doorschemeren dat hijzelf en Ruppert die toevoeging hadden laten
opnemen, omdat zij het ideële toch wel wat waard vonden. ‘Het belang is
naar sprekers inzicht zóó groot, dat dat tegen het risico opweegt’, aldus Zier
tijdens de algemene vergadering van 29 en 30 juni 1931.16

Deze toevoeging bleek een handvat voor de voorstanders. Verwacht had
mogen worden dat na dit negatieve advies, dat immers ook gebaseerd was op
een enquête onder de bonden, het idee snel terzijde zou zijn geschoven. Maar
dat gebeurde niet. In het voorjaar en de zomer van 1931 bogen de algemene
vergadering en het algemeen bestuur zich uitgebreid over de vraag of de eigen
beleggings- en spaarbank er tòch nietmoest komen.Het duidelijkst tegen ble-
ken de rijke bouwarbeiders, de werknemers in publieke dienst en de grafici.
G. Moll (bouwarbeiders) gaf geen cent voor de ontplooiingskansen. Wat had
het cnv aan zo’n ‘kind met een lam handje’, wilde hij in de algemene verga-
dering van 29 en 30 juni weten.17 En H.A. van Ingen Schenau (grafici) waar-
schuwde dat zijn bond verregaande consequenties zou verbinden aan ver-
plichte participatie. Anderzijds verwoorddeW.Belger, de penningmeester van
de spoorwegbond, de gevoelens van een grote groep, die vond dat in de com-
missie het commerciële bezwaar te veel was opgeblazen. Anderen lieten door-
schemeren aarzelingen te hebben bij de invloed die Van der Velden als poten-
tiële concurrent had gehad. Het resultaat was dat een meerderheid na lang
beraad concludeerde dat de bank er wel moest komen. Op 10 augustus 1931
droeg het algemeen bestuur het dagelijks bestuur op de voorbereiding van een
beleggingsinstelling ter hand te nemen en daarbij de mogelijkheid voor een
spaarbank open te houden. Opvallend is dat in het hele debat de wereldcrisis
nauwelijks een rol had gespeeld. Dat cnv-secretaris H. Amelink en Patrimo-
nium-boegbeeld Smeenk elkaar elders in de haren vlogen over Amelinks an-
tikapitalistische uithalen naar de dolgedraaide beleggings- en aandelenwereld,
had de beraadslagingen niet merkbaar beïnvloed, positief noch negatief.18

Op 1 maart 1932 aanvaardde het algemeen bestuur het reglement van het
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‘Centraal Beleggingsfonds der Christelijke Arbeidersbeweging’. De opzet
was bescheidener dan wat sommigen voor ogen had gestaan. Het element
spaarbank was geheel verdwenen. Bovendien was deelname facultatief. Dat
bood de bonden van bouwarbeiders, grafici en werknemers in publieke
dienst gelegenheid om afwijzend te reageren op de oproep aan de hoofdbe-
sturen om toe te treden. Diverse andere bonden lieten weten om financiële
of principiële redenen ‘vooralsnog’ niet te zullen participeren of reageerden
helemaal niet. Negen bonden zegden wel deelname toe en stortten samen in
de loop van 1932 en 1933 een kapitaal van f12.000,–. Verbondspenningmees-
ter Ruppert werd qualitate qua de beheerder.

1.3. Dood fonds

Een groot succes werd het Centraal Beleggingsfonds (cbf) niet. Eind 1932
bleek het nog niet in werking getreden. Pas in de loop van 1933 kwam er wat
meer schot in. Ruppert, die sinds 1920 president-commissaris was van Ede-
cea, bewerkstelligde dat de drukkerij enkele duizenden guldens in deposito gaf
voor belegging van pensioengeld. Ook zorgde hij ervoor dat het cnv er zijn
eigen ‘Voorzieningsfonds’ (voor pensioenen, invaliditeit en nabestaanden) on-
derbracht. De Metaalbewerkersbond en na korte tijd ook de kleine Christe-
lijke Werkmeestersbond haalde hij over hetzelfde te doen. Maar bij deze vier
deposanten zou het tot 1941 blijven. En het aantal aandeelhouders bleef bij
het oorspronkelijke aantal van negen.Geen van hen belegde zijn vermogen bij
de cbf.19 De sceptici in de Bankcommissie hadden dat dus goed getaxeerd.
Eind 1933 bedroegen de totale passiva van het fonds f25.424,–, waarvan

f13.261,– aan deposito’s. Een jaar later was het depositobedrag gestegen naar
f119.310,– en bedroegen de totale passiva f132.348,–. Eind december 1940
was de som gestegen naar f406.464,– (zie de tabel op blz. 265).
Bij het beleggen koos Ruppert voor een conservatieve koers, die zijn opvol-

ger W. de Jong na 1934 voortzette. Dat moest ook wel omdat alle deposito’s
pensioengelden waren en dus risicoarme langetermijnbeleggingen vereisten.
Het zwaartepunt legden zij daarombij staats- en gemeenteleningen, deNeder-
landse Spoorwegen en in pandbrieven van hypotheekbanken.Gemiddeldmeer
dan eenderde van de inleg brachten zij zelf in hypotheken onder. Over
1935/1936, het tijdvak waarin de gouden standaard werd losgelaten, kon het
jaarverslag dan ook opmerken: ‘Ondanks de op de beleggingsmarkt, met name
na de depreciatie van den gulden, ontstane “bewegelijkheid”, die in een toene-
mend aantal geslaagde conversieleeningen tegen een verlaagd rentetype mede-
bracht, kon ons c.b.f. voor de bij hembelegde gelden (…) nog rustig 4 pct. ren-
te blijven vergoeden.’21 In de loop van 1937 en 1938 moest dat stapsgewijs wel
naar 3 procentworden bijgesteld,waardoormaar een fractiemeer dan de staats-
en gemeenteleningen werd uitgekeerd.
De voorzichtige aanpak kon niet voorkomen dat in 1939 en 1940 door ge-

ringe beleggingsmogelijkheden en koersdalingen forse verliezen werden ge-
leden. Op 23 april 1940 moest de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van
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265

Het Centraal Beleggingsfonds 1933-1940.20

1933 1.326 23.893 205 25.424

1934 8.624 97.588 25.141 997 132.348

1935 1.070 87.021 72.666 1.098 161.854

1936 1.535 100.657 78.947 1.214 182.353

1937 4.317 167.911 74.687 1.568 5.000 253.483

1938 8.771 182.286 107.112 1.860 5.292 305.322

1939 20.089 182.851 116.941 2.185 10.000 30.944 363.010

1940 17.852 207.148 141.364 2.568 14.866 22.667 406.464
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1933 12.000 13.262 162 25.424

1934 12.000 119.311 775 240 23 132.348

1935 12.000 147.935 836 209 240 47 161.854

1936 12.000 167.693 2.155 168 240 97 182.353

1937 12.000 237.394 2.938 752 240 158 253.483

1938 12.000 288.775 3.418 808 240 80 305.322

1939 12.000 346.712 4.177 120 363.010

1940 12.000 388.631 5.713 120 406.464

passiva



het cbf daarom instemmen met verlaging van de depositorente tot een scha-
mele 1 procent. Dat gebeurde aan de vooravond van de Duitse inval. Na de
gelijkschakeling op 25 juli 1941 eigende het nvv en vervolgens het naf, als in-
strumenten van de bezetter, zich het fonds toe. Uit de balans per 31 decem-
ber 1946 blijkt hoeveel geld daarmee gemoeid was: f440.446,–.
Dat bedrag plus rente ging het cnv na de oorlog opeisen uit de naf-boe-

del. Dat bleek geen sinecure. De financiële afhandeling van de claim bracht
geweldige rechts- en boekhoudkundige problemen met zich mee. In achter-
eenvolgende jaarverslagen heette de afwikkeling ervan ‘één van de grootste
zorgenkinderen’ van zowel de regeringscommissaris voor de liquidatie van
het naf als voor het cnv zelf. Het depositobedrag dat het vakverbond, de
twee bonden en Edecea hadden ingebracht was na 1941 namelijk omgezet in
koopsommen voor ‘het personeel’. Juridisch gezien werd het vermogen van
het cbf ‘derhalve geacht te zijn besteed’.22 Bijkomend probleem was dat het
cnv in 1945 zelf een aantal hypotheken weer in bezit had gekregen. Toen de
regeringscommissaris deze op formele gronden opeiste, plaatste dat het cnv
voor het dilemma: òf, in afwachting van definitieve regelingen, de panden aan
de regeringscommissaris ‘teruggeven’, wat ‘gelet op de oude relaties zeer be-
zwaarlijk was’, òf de panden van de regeringscommissaris ‘aankopen’.23

De uitkomst van deze en allerlei andere verwikkelingen was dat in 1950
het Centraal Beleggingsfonds door het cnv tot ‘dood fonds’ werd verklaard.24

Dat gebeurde nadat de negen aandeelhouders enige uitkeringen uit de naf-
gelden hadden ontvangen en een herschikking had plaatsgevonden van het
hypotheekbezit over het tbc-fonds ‘Draagt Elkanders Lasten’ en het ‘Cen-
traal Fonds Eigen Gebouwen’. Drie jaar later volgde de officiële liquidatie.

2. Na de Tweede Wereldoorlog

2.1. Zo vader zo zoon

Op 9 oktober 1957 kwam in Laren (nh) ten huize van mr. H.J. Hellema een
klein gezelschap bijeen voor bespreking van het onderwerp ‘Individuele be-
zitsvorming door besparingen in de aandelensfeer’.25 Hellemawas hoogleraar
belastingrecht aan de Vrije Universiteit en een man van aanzien in het pro-
testantse volksdeel. Dat gold niet minder voor de andere aanwezigen, onder
wie drs. J.W. de Pous, de voormalige secretaris van het christelijke werkge-
versverbond vpcw en op datmoment lector theoretische economie aan de vu,
en mr. J. Meynen, oud-minister, op dat ogenblik directeur van de Algemene
Kunstzijde Unie n.v. (aku) en een prominent man in het vpcw. Voorts wa-
ren aanwezig J. van Rheenen en M. Ruppert, respectievelijk penningmeester
en voorzitter van het cnv.26 De laatste was de zoon van de vooroorlogse pen-
ningmeester. Hij koesterde de herinnering aan zijn in 1934 in het harnas ge-
storven vader en liet zich in menig opzicht leiden door diens gedachtegoed
en werk, dat hij wilde uitbouwen en afronden.
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Bedoeling van de bijeenkomst was af te tasten of het Convent van Chris-
telijk-Sociale Organisaties een speciale commissie moest installeren voor het
steeds actuelere vraagstuk van de bezitsvorming. Over dit thema had het
Convent zich vijf jaar eerder al uitgesproken, nadat eerst de kab en het nvv
daarover standpunten hadden ingenomen.Bezitsvorming door de arbeiders-
klasse was een rooms-katholiek stokpaardje, nadat de encycliek Quadrage-
simo Anno haar in 1931 op de agenda had geplaatst en de kvp er na de oor-
log een politiek speerpunt van had gemaakt.27 In 1952 publiceerde de kab een
rapport waarin winstdeling, bezitsvorming en bezitsspreiding aan elkaar wa-
ren gekoppeld. De kab opteerde voor een soort semi-collectieve tussenop-
lossing: geen individuele winstdeling in de consumptieve sfeer, maar per be-
drijfstakniveau om zo gemeenschappelijkmedebezit mogelijk temaken en de
gelden voor investeringen beschikbaar te houden.HetWelvaartsplan van het
nvv daarentegen bepleitte dat de staat aandeel zou nemen in winsten, inves-
teringen en eigendom van de bedrijven.
Het protestantse antwoord verscheen eind 1952 en was een typisch Con-

ventsstuk: op basis van gemeenschappelijke ideologische uitgangspunten
bood het voor zowel werknemers als ondernemers herkenbare en aanvaard-
bare handreikingen.28 Het stond diametraal tegenover de visie van het nvv,
maar week ook af van de tussenoplossing van de kab.29 Volgens het Convent
was de verzwakking van het individuele verantwoordelijkheidsbesef een van
de grootste problemen van de moderne tijd. Dat vond ‘ten diepste zijn oor-
zaak in de afval vanGod en in de daaruit voortvloeiende verwereldlijking van
het leven’. Maar materiële misstanden droegen er zeker toe bij. Het Convent
verbond er de conclusie aan dat weliswaar ‘de Bijbel betuigt (...), dat het be-
zit van stoffelijk goed zelfs een belemmering kan vormen voor het waarlijk
Christen zijn’, maar dat niettemin een zekere mate van bezitsvorming ertoe
kon bijdragen dat het individu zich weer rekenschap ging geven van zijn
eigen verantwoordelijkheden, niet in het minst voor de vorm en inrichting
van de samenleving. Bovendien zou dat bijdragen aan de versterking van de
materiële mogelijkheden en vrijheid van het individu en van zijn positie als
‘bedrijfsgenoot’. Collectieve oplossingen wezen de Conventspartners prin-
cipieel van de hand. Individueel bezit in de vorm van eigen huizen en aande-
len, al dan niet in de eigen onderneming, verdienden de voorkeur. En aande-
len vooralsnog wel het meest. Op die manier kon namelijk compensatie
geboden worden voor de directe inkomensbeperking, want: ‘Het belang van
voortgaande industrialisatie maakt het noodzakelijk, dat een aanmerkelijk
deel van de totale inkomens in de investeringssfeer blijft.’
De bijeenkomst bij Hellema bevestigde de gedachtegang van het Convents-

rapport van 1952 en concludeerde dat het tijdwerd voor concrete stappen door
de christelijk-sociale beweging. De economische ontwikkeling en de voorbe-
reiding van allerlei wetgeving om sparen en effectenbezit bij nieuwe doelgroe-
pen te gaan stimuleren mochten niet genegeerd worden. En hoewel het gezel-
schap ‘verzuilde’ oogmerken uitdrukkelijk afwees, zag men ‘voorshands geen
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aanleiding aanwezig in dit verband samen te werken met de Rooms-Katholie-
kemaatschappelijke organisaties, die eveneens bezig zijn aan de uitwerking van
een project op dit terrein’. Deze opmerking doet evenwel vermoeden dat men
zich opnieuw door katholieke activiteiten liet beïnvloeden.30

Naar aanleiding van de aanbevelingen van Hellema cum suis installeerde
het Convent een paarmaanden later een commissie die onder voorzitterschap
van Ruppert met concrete voorstellen moest komen. Probleem was aanvan-
kelijk dat nog een groep bezig was met een protestantse beleggingsmaat-
schappij. Dat was een uitvloeisel van een competentiestrijd die sinds 1947 in
het cnv woedde tussen Ruppert en C. van Baren jr., de voorzitter van de
Christelijke Bedrijfsgroepen Centrale (cbc) en exponent van de behouden-
der, orthodox-gereformeerde vleugel binnen het cnv. Ook op andere terrei-
nen, zoals kaderscholing, ging de cbc het liefst zijn eigenweg. Terwijl het cnv
voorzichtig de mogelijkheden aan het aftasten was, had Van Baren een aan-
tal prominenten uit de wereld van werkgevers, banken en wetenschap bereid
gevonden samenmet hem de ‘Maatschappij voorGemeenschappelijke Beleg-
ging’ (mgb) in het leven te roepen.31

Na vergeefs overleg over samenwerking, besloot de Conventscommissie
om deze mgb te laten voor wat ze was. Bijkomende overweging was dat de
mgb zich geheel op beleggen wilde concentreren, terwijl het Convent na-
drukkelijk ook sparen op het oog had. Doordat mr. F.A. des Tombe, een van
de firmanten van Dudok van Heel & Co, en drs. De Pous tot de commissie-
Ruppert toetraden, bleef er wel een liaison met de groep-Van Baren.32 Ande-
re leden van de commissie-Ruppert waren Van Rheenen, Hellema, jhr.mr.
E.W. Röell en G. Lenderink. De hervormde Röell was firmant van Hope &
Co en stond bekend om zijn sociale belangstelling. Lenderink was de direc-
teur van ubo, de verzekeringsmaatschappij van de voormalige Christelijk
Nationale Werkmansbond die tijdens de oorlog door de Crediet- en Effec-
tenbank Utrecht uit handen van de Duitsers was gered en in 1956 door het
cnv was overgenomen. Lenderink was een competente en creatieve figuur,
die voor ubo een spilfunctie zag weggelegd bij de uitbouw van een compleet
financieel dienstenpakket voor de christelijk-sociale beweging. Bij Ruppert,
een man van grand schemes, vond hij daarvoor een gewillig oor.
Op 20 april 1960 presenteerde de commissie-Ruppert haar eindrapport.33

Ruppert zelf was een half jaar tevoren afgetreden als voorzitter van het cnv
om lid te worden van de Raad van State. Maar het cnv-bestuur had hem ge-
vraagd deze klus af te maken.34 Vice-President van de Raad van State dr.
L.J.M. Beel had het hem toegestaan, mits hij niet te veel op de voorgrond zou
treden. Het vraagstuk van de bezitsspreiding was inmiddels door voorne-
mens van het kabinet-De Quay een hot item en staatsraden werden geacht
politiek uiterst terughoudend te zijn. Desondanks was het rapport groten-
deels Rupperts werk. Met dien verstande dat hij veel had gehad aan vertrou-
welijke adviezen en inzagen bij de cvb. Bovendien had hij gebruikmogenma-
ken van stukken van de Algemene Spaarbank voor Nederland, die het nvv
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en ‘De Centrale’ drie maanden eerder hadden gesticht. Ook in bankzaken
was tussen de centrales, sinds het herstel van hun betrekkingen aan het eind
van de jaren vijftig, dus sprake van steeds betere relaties. Wat niet wegneemt
dat de oprichting van de socialistische asn plus de recente aankoop door het
nvv van de Hollandsche Koopmansbank nv (1959) een van de impulsen was
geweest om er vaart achter te zetten. De belangrijkste andere drijfveren, die
ook het nvv tot daden hadden aangespoord, waren de plannen van het kabi-
net-De Quay om door middel van fiscale stimuleringsmaatregelen het spa-
ren en beleggen voor de kleine man aantrekkelijker te maken.35 De Premie-
spaarregeling Rijksambtenaren (1960) en nieuwe faciliteiten voor vrijwillig
bedrijfssparen waren daarvan voorbeelden.
Het advies van de commissie-Ruppert was tweeledig. In de eerste plaats

moest het cnv – dus niet het Convent of meerdere Conventspartners – on-
verwijld een eigen spaarbank oprichten. De urgentie school in plannen van
het kabinet-De Quay. Als de daarin geboden mogelijkheden werden aange-
grepen, waren de kansen voor zo’n bank groot, aldus de commissie. De spaar-
zin bij protestantse werknemers was verhoudingsgewijs groot; de ervaringen
met ubowezen uit dat de protestantse arbeider voor zijn financiële zaken het
best aanspreekbaar was door een eigen instantie; en met ubo beschikte het
cnv over een professioneel apparaat, dat nog niet optimaal werd benut.
De tweede aanbeveling betrof het ‘sparen in de risico-dragende sfeer’. De

commissie vond het wenselijk dat de arbeiders daar een gedeelte van hun
spaargeld in zouden steken, om macro-economische redenen (investeringen)
en als tegenwicht voor de inflatie. Omdat de gemiddelde arbeider van beleg-
gen geen kaas had gegeten, was hij aangewezen op betrouwbare instanties. De
eigen vakbeweging kon bij uitstek in die behoefte voorzien. Aangeradenwerd
om de vorm van een fonds te kiezen in plaats van eenmaatschappij. Een fonds
was eenvoudiger te realiseren en door de voornemens van het kabinet-De
Quay fiscaal gunstiger. Indien nodig kon het altijd nog worden omgevormd
tot een maatschappij. De commissie zag weinig heil in een gemeenschappelijk
fonds van het Convent, omdat de boeren, middenstanders en ondernemers
toch niet hun banden met de eigen financiële relaties zouden verbreken.
Het kostte Ruppert geen enkele moeite het cnv te overtuigen. De omstan-

digheden waren op het eerste gezicht ook gunstig. De economie floreerde en
de welvaart begon in alle lagen van de bevolking toe te nemen. Na jaren van
loon- en bestedingsbeperking, ontsparing in de eerste naoorlogse periode en
marginale spaargroei in de eerste helft van de jaren vijftig, begonnen sinds
1957 de besparingen van particulieren serieus toe te nemen. De fiscale maat-
regelen en voornemens van de regering voor bezitsvorming door werkne-
mers waren veelbelovend.36 En de collectieve, contractuele besparingen in het
kader van de uitdijende verzorgingsstaat, maakten gezinsbesparing ‘voor het
geval dat’ minder dwingend. Maar dat de traditionele spaarbanken over hun
hoogtepunt heen waren en op de achtergrond zich verschijnselen van soci-
aal-culturele, economische en financieel-bancaire aard begonnen af tekenen
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die hen in de jaren zestig in rap tempo onder druk zouden gaan zetten, werd
nog niet onderkend.37 Een stevig marketingonderzoek of iets dergelijks lag
aan de voorstellen niet ten grondslag.
Op 22 april 1960, twee dagen na verschijning van het rapport, stemde de ver-

bondsraad van het cnv zonder veel problemen in met de oprichting van de
‘Stichting Spaarbank voor ProtestantsNederland’ (spn). Alleen in de hoek van
de beambtenbond, die het bankpersoneel organiseerde en waar zorg over
oneerlijke concurrentie en amateurisme leefde, was wat gemord – een ver-
schijnsel dat zich in hetnvvmet de zusterbondMercurius eveneens voordeed.38

ubo-directeur Lenderink aanvaardde de benoeming tot directeur van de spaar-
bank, wat onderstreept welk een belangrijke taak aan ubo werd toegedacht.
Voor de dagelijkse leiding trok hij mr. P. Coumou aan, die tot dan als jurist bij
demetaalbond van hetcnvhad gewerkt.cnv-voorzitterC.J. vanMastrigtwerd
qualitate qua voorzitter van het bestuur en B. Holwerda, de penningmeester
van de landarbeidersbond, secretaris. De andere bestuursledenwarenHellema
en vier vertegenwoordigers van centrale en bonden. Röell, Ruppert en J.Door-
duyn, de president-directeur van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid en reeds
commissaris bij ubo, werden gedelegeerde leden van het bestuur.
Op 21 december 1960 volgde de oprichting van het ‘Beleggingsfonds voor

Protestants Nederland’ (bpn).39 In de persberichten werd de overtuiging uit-
gesproken dat niet alleen particulieren, maar ook kerken, scholen, pensioen-
fondsen en andere maatschappelijke instellingen hun weg naar bank en/of
fonds zouden vinden.
Alvorens op beide instellingen in te gaan, nog op een opmerking over een

ander advies dat Ruppert in dezelfde tijd, strikt vertrouwelijk en à titre per-
sonnel maar in overleg met drs. J.W. Janssen van de Utrechtse Crediet- en
Effectenbank, aan het cnv-bestuur gaf over de vraag of het vakverbond zich
ook op het terrein van handelsbanken moest begeven.40 Hoewel niet met zo-
veel woorden gezegd, vormde de recente aankoop door het nvv van de Hol-
landsche Koopmansbank vermoedelijk de aanleiding. Ruppert vond dat het
cnv dat voorbeeld niet moest volgen. Met verwijzing naar het rapport van de
commissie van zijn vader, vanwiens ‘voorwerk’ hij zich altijd rekenschap gaf,
schreef hij in november 1960: ‘Was stichting van een handelsbank in 1931
reeds bezwaarlijk – thans is oprichting van een nieuwe bank door de chris-
telijk-sociale beweging zoal niet onmogelijk dan toch uiterst moeilijk. In
plaats van verrijzenis van nieuwe banken zien wij thans de ene fusie na de an-
dere.’ In het licht van de problemen waarmee de spn al snel te kampen zou
krijgen een interessante constatering.
Omdat concentratie van protestantse activiteit of dit gebied Ruppert wel

geboden leek, vond hij het raadzaam dat het hele cnv zo veel mogelijk exclu-
sief een relatie aanging met ‘een bestaande handelsbank, die een protestantse
allure heeft’. Zijn advies was de banden met de huisbankier van het cnv aan
te halen. Dat was de eerder genoemde Crediet- en Effectenbank nv uit
Utrecht (cene41). Om eventuele negatieve publiciteit te vermijden, moest dat
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zonder tamtam gebeuren. In ruil zou het cnv dan ‘iemand uit zijn kring’ voor
de Raad van Commissarissen moeten kunnen aanwijzen. In juni 1961 bleek
Ruppert zelf als commissaris bij de cene te zijn voorgedragen. In 1978 volg-
de J. Lanser hem daar op. De cene was toen, na een mislukt fusieavontuur
met de ‘protestantse’ Zuid-Hollandsche Bank nv van W.A. van der Velden,
al een onderdeel van de Nederlandsche Middenstands Bank (nmb) gewor-
den.42 Langs die weg had Ruppert weer toegang tot de Raad van Commissa-
rissen van de nmb gekregen.

2.2. ‘Een stukje volkskracht’

In mei 1960 opende de Spaarbank voor Protestants Nederland zijn deuren –
voor zover daarvan sprake mag zijn, want afgezien van het hoofdkantoor bij
ubo aan de Kromme Nieuwe Gracht 8-10 in Utrecht bestonden er nog geen
kantoren of agentschappen. Alles moest van de grond af worden opgetrok-
ken. Dat voorbereidendewerkwerd hoofdzakelijk door directeur Lenderink
en de drie gedelegeerden gedaan. Het varieerde van het opstellen van de sta-
tuten, ontwerpen van spaarreglementen en van instructies voor correspon-
dentschappen en bijkantoren tot de keuze van het spaarbankboekje. Bij vrij-
wel alles stond de cvb model. Eind mei 1960 was een en ander zover
gevorderd dat de eerste drieëntwintig spaarders een rekening hadden ge-
opend. Hun gezamenlijk tegoed bedroeg f 11.107,–. Voor het beleggen wer-
den Röells Hope & Co en de cene ingeschakeld. Hope & Co, dat daarbij de
leiding kreeg, had tegen gunstige voorwaarden een substantieel pakket obli-
gaties voorgefinancierd.
In de eerste maanden tastten Lenderink, Coumou en Ruppert ook af of er

samenwerkingspartners waren of partijen waarmee frictie kon ontstaan. Zo
verzocht de Chr. Coöperatieve Spaarbank ‘Eigen Haard’ uit Groningen om
toch vooral geen filialen te openen in plaatsen waar al kassiers van ‘Eigen
Haard’ zaten. Besprekingen over samenwerking en eventueel fusie waren het
gevolg. Op directieniveau leek overeenstemming mogelijk. Lenderink en
Coumou waren bereid leidinggevenden van ‘Eigen Haard’ invloedrijke po-
sities te geven, ook al omdat zij zelf geen echte bankmensenwaren.Maar tus-
sen de vrijgemaakt-gereformeerde predikant G. Staal jr., de voorzitter van
‘Eigen Haard’, en Ruppert bleek weldra een onoverbrugbare ‘incompatibili-
té d’humeur’.43 Beide mannen deden volgens Coumou qua autoritaire inslag
niet voor elkaar onder en weigerden voor de ander te buigen. Nadat Ruppert
bij ds. Staal de eis had neergelegd dat ‘Eigen Haard’ onvoorwaardelijk in de
spn zou opgaan, verbrak de Groningse spaarbank de contacten, waarna de
spnmet de opbouw van het netwerk van correspondenten en bijkantoren in
Groningen en Drenthe begon.
Het opzetten van zo’n netwerk in alle provincies was van cruciaal belang,

want in de plannenwasweliswaar aan giraal sparen een belangrijke plaats toe-
bedacht, maar dat zou vermoedelijk pas geleidelijk ingang vinden. De cvb had
in de loop der jaren een fijnmazig netwerk van vele honderden correspon-
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dentschappen tot in alle uithoeken van het land kunnen opbouwen. Die cor-
respondenten werden regionaal ondersteund door bijkantoren. De spn
streefde naar eenzelfde structuur. Als dragers van het systeem dacht men in
eerste instantie aan betrouwbare plaatselijke bestuurders – bij voorkeur geen
mensen die andere kassen beheerden, om vermenging te voorkomen. Dat
bleek moeilijker dan gedacht, mede omdat er niet of nauwelijks bezoldiging
tegenover stond. Op 14 juli 1960 kon het eerste correspondentschap worden
geopend, in de nieuwe Christelijke Uitgebreid Technische School te Amers-
foort. Een jaar langer dan geraamd was nodig om in de eerste honderd plaat-
sen een contactpunt te vestigen. Maar toen stelde men tevreden vast: ‘Onze
ideële doelstelling: een spaarbank vóór en ten bate van geheel ProtestantsNe-
derland heeft hen aangesproken en met enthousiasme hebben zij hun taak
verricht.Op deze zelfwerkzaamheid, dit stukje volkskracht zijn wij trots.’44
Hetmaximum aantal correspondenten en bijkantorenwerd bereikt in 1963:

165 adressen. Dat was een kwart van het aantal waarover de katholieke cvb
beschikte en ook ietsminder dan het aantal dat de socialistische asn sinds 1960
had opgebouwd. Vanaf 1963 trad bij de spn al weer een daling in, door het af-
haken van personen en de sanering van correspondenten met te lage spaarte-
goeden. In 1970 telde de bank nog 121 contactadressen. Daarvan waren 104
correspondentschappen, die één keer per week aan huis, in een kerkelijk ver-
enigingsgebouw, bondszaal of christelijke school kantoor hielden. Ze waren
te vinden van Hollum (Ameland) tot Haamstede en van Oldenzaal tot Over-
schie. In zeventien gemeenten had de spn bijkantoren, die dagelijks of enkele
keren per week geopend waren. In sommige gevallen was dat een ‘kassier’ in
afdelingsgebouwen van bonden, zoals in Amsterdam, Leeuwarden en Den
Haag. Maar ook een sigarenmagazijn in de Bergstraat in Amersfoort en een
Makelaars- en Assurantiekantoor inNunspeet gingen door voor bijkantoren.
Dagelijks geopende, zuivere spn-kantorenmet één ofmeer personen in dienst
van de bank, waren op de vingers van één hand te tellen. Behalve in Utrecht
zaten ze inAxel,Nieuwendijk (nb),Hoogeveen, Vriezenveen en Papendrecht.

Correspondentschappen en bijkantoren eind 1970.
Correspondentschappen Bijkantoren

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Groningen 6 –
Friesland 2 3
Drenthe 7 1
Overijssel 14 2
Gelderland 8 2
Utrecht 5 3
Noord-Holland 10 1
Zuid-Holland 33 3
Zeeland 7 1
Noord-Brabant 12 1
Limburg – –
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

104 17
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Een aparte situatie deed zich voor op de Noord-Veluwe. Daar bestond nog
steeds de uit Patrimonium voortgekomen Nijkerkse Spaarbank. Per 31 de-
cember 1962 telde deze 850 rekeningen met een totaal spaarsaldo van f1,2
miljoen. Ter vergelijking: de spn had op dat moment 9.049 rekeningen en een
totaalsaldo van f4 miljoen. Anders dan ‘Eigen Haard’, toonde de Stichting
Nijkerkse Spaarbank vanmeet af aan serieuze belangstelling voor samenwer-
king, mits de bank zijn eigen naam kon blijven voeren en er ruimte bleef voor
lokale accenten en beleggingen. Omzichtig onderhandelen door Lenderink
en Ruppert leidde ertoe dat eind 1962 overeenstemming werd bereikt over
een nauw samenwerkingsverband en fusie als oogmerk voor de langere ter-
mijn. ‘Nijkerk’ werd min of meer een zelfstandige dochter van de spn. Voor
de spn zou ‘Nijkerk’ in omliggende plaatsen als Bunschoten-Spakenburg en
Putten als bruggenhoofd gaan fungeren. De protestantse uitgever C.F. Cal-
lenbach, bekend van de jaarlijkse zondagsschoolgeschenken, trad namens de
Nijkerkers toe tot het bestuur van de spn.
Na een voorzichtige aanloopfase versnelde na eind 1960 de groei van de

spn. De correspondentschappen begonnen te draaien en het Beleggingsfonds
voor Protestants Nederland werkte kruisbestuivend. Voor dividenden
moesten de deelnemers aan het fonds rekeningen bij de bank openen en om-
gekeerd machtigden sommige rekeninghouders de bank om boven een be-
paald bedrag zogeheten ‘deelhebbingen’ in het bpn te kopen. Een jaar na op-
richting telde de spn bijna 3.000 spaarrekeningen met een totaal saldo van
meer dan twee miljoen gulden.
In de navolgende jaren bleven het aantal rekeningen en het obligo (totale

spaarbedrag) stijgen. Dat lijkt te corresponderen met de snelle groei van de
totale besparingen van particulieren in heel Nederland, die tussen 1960 en
1970 bijna verdrievoudigden. Maar de werkelijkheid bij de spn was toch an-
ders. Het gemiddelde saldo per bankboekje bereikte daar al in 1962 zijn
hoogtepunt (f894,–), om vervolgens jarenlang te dalen. De loonstijgingen van
de jaren zestig vertaalden zich met andere woorden niet in groei van het spa-
ren via de spn. Zelfs de spreekwoordelijk spaarzame protestantse arbeider
kon zijn consumptiedrift niet meer beheersen of zocht andere mogelijkhe-
den om zijn spaarcenten te laten renderen.
Aangetekend moet bovendien worden dat het beeld nog wat vertekend is,

omdat kerken, scholen en protestantse stichtingen en instellingen spaarreke-
ningenmet relatief hoge bedragen openden. Daar tegenover stonden rekenin-
gen die zo klein waren, dat ze soms zelfs vergetenwerden. In juli 1967 spoor-
de adjunct-directeur Coumou daarom de correspondenten aan het goede
voorbeeld van Papendrecht te volgen en mensen met minder dan tien gulden
op de bank te gaan opzoeken: ‘De heer P. van Dillen, beheerder van ons bij-
kantoor meldde ons successen bij het bezoeken van deze spaarders, waarbij
het opviel, dat sommigen geheel vergeten waren, dat ze nog een boekje met
een inleg bij ons hadden. Door bij het bezoeken tegelijk de rente bij te schrij-
ven, wat bij deze spaarders ook in enkele jaren niet was gebeurd, wist hij op

273



deze wijze verschillende resultaten tegelijk te bereiken. Een serie overschrij-
vingen, een verhoging van de spaartegoeden, een schone rentelijst en een her-
stelde bandmet de spaarders is het gevolg van deze succesvolle actie.Wij zou-
den het prachtig vinden, als u allen ons op deze wijze wilt bevrijden van deze
“slapende spaarders”, “dode boekjes” en “onrendabele spaarrekeningen”. Zo
mogelijk vóór oktober i.v.m. de dure invoer van deze rekeningen in de com-
puter. Hartelijk dank bij voorbaat!’45

Ontwikkeling van de spn in de jaren 1960-1973.46

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1960 ca. 50 1.542 792.482 514
1961 ca.100 4.857 4.016.310 3.223.828 827
1962 135 9.049 8.086.109 4.069.799 894
1963 165 16.612 13.297.224 5.211.115 800
1964 163 22.831 14.258.784 961.560 625
1965 156 28.582 18.095.270 3.836.486 633
1966 154 33.205 22.827.248 4.731.978 687
1967 147 34.467 25.271.213 2.443.966 733
1968 157 (17) 38.519 30.339.860 5.068.646 788
1969 148 (17) 40.974 33.375.180 3.035.320 815
1970 121 (17) 41.234 34.735.806 1.360.626 842
1971 120 (16) 41.002 39.298.309 4.562.503 958
1972 40.730 43.832.000 4.533.691 1076
1973* 40.901 45.206.000 1.374.000 1105
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
* Per 1 maart 1973.

Dat protestantse instellingen zich door de spn aangetrokken voelden, is – los
van de naam – niet verwonderlijk. De bank nam namelijk zijn sociale en ide-
ele taakstelling serieus, blijkens het relatief grote aandeel dat hypothecaire le-
ningen voor de bouw van protestants-christelijke kerken, verenigingen, bi-
bliotheken, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en bejaarden alsook
scholen in de beleggingsportefeuille innamen.Ook voor andere leningen von-
den vooral schoolverenigingen met succes de weg naar de bank. Om protes-
tantse spaarders te lokken, werd dit type van beleggingen sterk benadrukt.
Toch moest de directie keer op keer in haar jaarverslagen vaststellen dat de
aanvragen de mogelijkheden verre overtroffen. Voor woningbouwverenigin-
gen was de spn veel te klein. Slechts één corporatie verkreeg in alle jaren een
relatief bescheiden lening van anderhalve ton.Aan persoonlijk krediet, één van
de doelen van de bank en in verband met de groeiende consumptievraag een
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interessante markt, viel voorshands niet te denken. De Nederlandsche Bank
bepaalde dat daarvoor eigen vermogen moest worden aangewend, en de ver-
mogenspositie liet dit niet toe. ‘Het is soms om er wanhopig van te worden’,
verklaardemr.Coumou, toen hem eens gevraagdwerdwaaromde spn zo vaak
‘nee’ verkocht als instellingen of particulieren om een lening kwamen.47

Aanvankelijk kende de spn alleen maar exploitatieverliezen, die moesten
worden afgeboekt op het garantiefonds, waarvoor het cnv en enkele bonden
de gelden hadden ingebracht. Ook al verrichtten de correspondenten hun
werk gratis of voor vrijwel niets, de opzet bleek duur. Veel klanten gebruik-
ten hun rekeningen bovendien voor veel kleine transacties, waaronder jeugd-,
school- en zegelsparen, terwijl daar geen vergoeding voor werd berekend.
Verder ontkwam de spn er niet aan haar rentevergoedingen aan te passen aan
sterkere partijen, met name de concurrerende handelsbanken. Maar ook de
sterkere cvb ging, ondanks onderlinge afspraken, met renteverhogingen wel
eens zijn eigenweg. Zoals voor demeeste spaarbanken gold, waren hoge ren-
tes voor de spn bedrijfseconomisch gezien in feite niet verantwoord.48

In juni 1964 waarschuwde de externe accountant dan ook dat er structu-
reel iets moest gebeuren, wilde de zaak ooit rendabel worden. Bezuinigingen
op onder meer correspondentschappen en reclame waren het gevolg. Mede
daardoor kwam de spn in 1964 voor het eerst, zij het marginaal, uit de rode
cijfers. Of dergelijke bezuinigingen voor de langere termijn een verstandige
keuze waren, was natuurlijk vers twee. Desondanks stelde jhr. Röell in fe-
bruari 1966 met voldoening vast dat de spn kennelijk ‘self-supporting’ was
geworden en aan terugbetaling van het garantiekapitaal kon gaan denken.
Met ingang van 1966 werd daarmee inderdaad stapsgewijs begonnen.
Dit kon niet verbloemen dat het structureel met de spn niet goed ging. De

groei stagneerde, terwijl de exploitatielasten onevenredig stegen. Vooral de
salariskosten, automatisering en administratiekosten vormden een probleem.
Cruciaal was echter de omschakeling in het bedrijfsleven van contante loon-
betaling naar girale overboeking op salarisrekeningen. De traditionele boe-
renleen- en handelsbanken stortten zich met ongekend intensieve reclame-
en rentecampagnes op die groeimarkt en koppelden aan de salarisrekeningen
zeer concurrerende spaarmogelijkheden en tal van andere, tot dusverre vaak
branchevreemde, diensten. Dewholesale bank of financiële supermarkt deed
zijn intrede.49 Tegelijkertijd voltrok zich bij die banken een spectaculair pro-
ces van fusie en schaalvergroting, waardoor hun concurrentiekracht alleen
maar toenam. En onderdeel van de concurrentieslag was dat de grote spelers
in rap tempo hun kantorennetwerk begonnen uit te breiden.
Alle traditionele spaarbanken kregen het daardoormoeilijk.50 Maar de jon-

ge en relatief kleine spn was extra kwetsbaar. Zijn organisatie was te primi-
tief en zijn financiële speelruimte te klein om tegen het concurrentiegeweld
op te kunnen boksen. Het spaarpakket dat de spn aanbood bleef bovendien
uiterst beperkt. De potentiële spaarders op wie was gerekend, werden zo ze-
ker niet aangelokt. De band van de zuil of het beginsel, die over de hele linie
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toch al aan het verslappen was, was onvoldoende om de eigen achterban te
trekken. Dat blijkt wel als het aantal rekeningen van ongeveer 34.000, waar-
onder ook nog eens dubbel- en kinderrekeningen, wordt vergeleken met de
ca. 240.000 leden van het cnv. Bij de asn, de andere nieuwkomer en als vak-
bondsbank goed vergelijkbaar, was het allemaal niet veel anders.51

Deden de drie vakbondsbanken dan niets? Wel degelijk. Een voorbeeld is
een nogal geruchtmakend contract dat de drie in 1968 sloten met de Post-
cheque- en Girodienst (pcgd), waardoor hun spaarrekeningen gekoppeld
konden worden aan het snel groeiend aantal salarisrekeningen van de pcgd.
Bovendien kregen ze zo op eenvoudige en goedkope wijze toegang tot het
girale verkeer.Maar op korte termijn leverde het de drie vakbondsbanken per
saldo niet op wat zij hadden gehoopt. En de spn profiteerde er volgens ad-
junct-directeur Coumouminder van dan de cvb en de asn, omdat ‘in de krin-
gen van de beide andere vakcentralenmeer voorlichting, ook aan bestuurders
van bonden is gegeven’.52 Dat asn-bestuurders precies hetzelfde verwijt
maakten richting nvv-bonden, geeft wel aan dat het probleem algemener was
dan Coumou beweerde.53 Het doet bovendien geen recht aan de advertorials
die tot 1966/1967 steevast inDe Gids verschenen of aan de serieuze campag-
ne die het blad voerde om de relatie van de pcgd en de spn aan te prijzen. De
vakcentrale wilde wel.
Dit laat onverlet dat bij het apparaat vanubo en spn de ontevredenheid over

de steun van vakbondszijde een constante was en bleef. Coumou begreep bij-
voorbeeld niet dat andere banken in bladen van cnv-bonden konden adver-
teren. En vooral bij het in de wacht slepen van contracten voor bedrijfssparen
zouden de cnv-bonden het hebben laten afweten. Een feit is dat de spn daar-
mee weinig succes had. In 1961 al hadden cnv, nkv en nvv samen het Bureau
Vakbondsspaarbanken gevormd voor zaken als gezamenlijke voorlichting aan
kader- en or-leden. Maar dat had niet het beoogde resultaat gehad. Integen-
deel, doordat de spn vaak niet bij bedrijfsspaarregelingen werd betrokken en
de bedrijven met andere partijen in zee gingen, had het bedrijfssparen eerder
een averechts effect op het saldo van de betrokken kleine spaarders. Bij de
spaarregeling voor rijksambtenaren had de spn als laatkomer bovendien ook
al achter het net gevist. De rps had daarvan het meest geprofiteerd.
Bestuurlijk was de spn in deze jaren evenwel een toonbeeld van rust. Het

aftreden van voorzitter VanMastrigt in 1964 gaf slechts een rimpeling. Ziek-
te had hem veelvuldig buitenspel gezet en gedelegeerde Ruppert had bijna al-
tijd de honneurs waargenomen. Na het aantreden van voorzitter J. van Ei-
bergen koos Ruppert positie op de achtergrond. Jaren achtereen liet hij zijn
gezicht bijna niet meer zien. Dat het cnv hem desondanks telkens voor her-
benoeming voordroeg, is niet moeilijk verklaarbaar. Zijn naam en status wa-
ren een garantiebewijs voor de bank. Dat gold ook voor J.W. de Pous, die in
februari 1966 tot het bestuur toetrad, als opvolger van de boos opgestapte
professor Hellema.54 Het tumult rond diens aftreden speelde zich hoofdza-
kelijk af in de Raad van Bijstand van het bpn.
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2.3. ‘Doodgeboren kindje’

‘Niemand kan in de toekomst zien. Beleggen betekent altijd risico nemen.
Maar de deskundigheid, die wij in de leiding van ons fonds nu bezitten, moet
toch voor al onze leden betekenen, dat zij in ons fonds vertrouwen kunnen
stellen. Het is beslist geen zaakje van amateurs’. Met die woorden had het
cnv-orgaan De Gids op 18 maart 1961 de Raad van Bijstand van het Beleg-
gingsfonds gepresenteerd. Deze Raad was te vergelijken met een raad van
commissarissen. Zitting hadden genomen niet alleen een vijftal ‘vrienden’,
onderwieVanMastrigt enVanRheenen,maar ook ‘een aantal personendie ver-
stand van dit vak hebben’, te weten Hellema, die voorzitter werd, jhr. Röell,
drs. J.W. Janssen (cene), mr. F.A. des Tombe (Dudok van Heel & Co) en
W.A. van der Velden (Zuid-Hollandsche Bank). En verder nog de ‘heren’
Doorduyn, Lenderink, Meynen en Ruppert. En, zo verzekerde het blad, het
dagelijks beheer van het fonds was in handen gelegd van niet één, maar drie
alleszins vertrouwde partijen: Hope & Co (‘een van de oudste bankiershui-
zen inNederland’), de cene (‘vele bonden en organisaties onderhouden reeds
tientallen jaren relaties met deze bankinstelling’) en de eigen spn.
Tot de definitieve oprichting van het fonds was overigens in december

1960 pas besloten, na aansporing van Ruppert, die vooral niet wilde dat de
kab eerder in de publiciteit trad met haar beleggingsplannen. De eigenlijke
werkzaamheden mochten wat hem betrof wel wat later beginnen.55 Dit zegt
iets over Rupperts aandacht voor publicitair effect. Dat dat niet altijd de zorg-
vuldigheid ten goede kwam, blijkt uit een vertrouwelijk advies dat zijn col-
lega-staatsraad R.P. Cleveringa nadien uitbracht over de haastig opgestelde
stukken en notariële acte. Cleveringa had waardering voor de drijfveren van
de initiatiefnemers, maar niet voor de aanpak. Hij vond de stukken, bijvoor-
beeld ten aanzien van de aansprakelijkheid van het cnv in geval van faillisse-
ment van het bpn, zelfs ‘lichtelijk misleidend’.56 Om opheldering gevraagd,
moest jurist Hellema toegeven dat het hier en daar wat rammelde, maar dat
er in de praktijk mee te leven viel. De hele beurshandel hing volgens hem van
mondelinge afspraken aan elkaar en ‘het zou m.i. betreurenswaardig zijn, als
wij door al te veel nadruk te leggen op de theoretische bezwaren, de beleg-
gingsdepots, die practisch noodzakelijk zijn, in de weg zouden staan’.57

De snelle actie zegt eveneens iets over het verzuilde perspectief van waar-
uit men, ondanks de bewering van het tegendeel, nog steeds opereerde. De
naamgeving liet daarover evenmin veel ruimte voor twijfel. Geen wonder dat
pvda-voorman dr. A. Vondeling voor de vara-microfoon gretig uithaalde
naar deze zijns inziens stuiptrekkingen van de verzuiling. Een nieuwe vorm
van ‘apartheid’ noemde hij het.58 Maar hij had er natuurlijk wel bij mogen ver-
melden dat zijn geestverwanten met de oprichting van de Algemene Spaar-
bank voorNederland enkele maanden eerder hetzelfde hadden gedaan. Naar
voorbeeld van het cnv en van het nkv, dat in 1964 zijn eigen Werknemers-
beleggingsfonds (Webefo) startte, introduceerde het nvv enkele jaren later
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bovendien zijn Algemeen Beleggingsfonds (Albef). ‘Algemeen’ mocht dan
misschien mede bedoeld zijn als een program, beide waren op dat moment
wel degelijk socialistisch.59 In het cnv keek men er nauwelijks van op: ‘Het
is met sommige socialisten nog precies eender als vijftig jaar geleden. Zij zijn
de bouwers van de eenheid.Maar de anderen zijn de verdeeldheidszaaiers. En
ook als de feiten precies andersom zijn, houden zij hun kwalificaties toch
vol.’60

Het bpn begon veelbelovend. Het gaf participatiebewijzen uit met een
waarde bij introductie van f1.000,– per stuk. Omdat zo’n bedrag het budget
van de gemiddelde kleine man ver te boven ging, introduceerden bpn en spn
samen een nieuwigheid. De spaarbank ging ‘deelhebbersboekjes’ uitgeven,
voor de administratie van zogenaamde ‘deelhebbingen’, elk ter waarde van
100 gulden. Tien ‘deelhebbingen’ vormden één participatie. Bijschrijving van
dividenden vond één keer per jaar plaats op de gewone spaarrekeningen bij
de spn. ‘U ziet (…) men kan ook reeds voor een bescheiden bedrag deel heb-
ben aan de mede-eigendom van onze ondernemingen’, aldus De Gids.61 En
het blad vervolgde: ‘De emancipatie van de werknemer, zijn groei tot zelf-
standigheid dient ook in de bezitsverhoudingen waarneembaar te zijn. Het
zal de ontplooiing van de persoonlijkheid bevorderen, de menselijke waarde
verhogen en werkelijk niet alleen in stoffelijke zin.’
Na een paar weken berichtte Lenderink aan het cnv-bestuur dat er al hon-

derden aanmeldingen en vragen om inlichtingen waren ontvangen. ‘Uit deze
eerste reacties, afkomstig uit geheelNederland en zelfs uit het buitenland van
personen uit alle milieu’s, blijkt wel dat u en wij met de oprichting van het
Fonds een daad hebben verricht, welke kennelijk “aanslaat”.’62 In mei 1961
konDe Gids zelfs trots meedelen dat een Turkse vakbondsdelegatie zich op
de hoogte was komen stellen van het bpn.63 Om de zaak meteen een stevige
impuls te geven verleidde Ruppert Meynen en Van der Velden ertoe afname
van een fors aantal participaties toe te zeggen. Het pensioenfonds van Mey-
nens aku zou stapsgewijs voor anderhalf miljoen kopen en de Zuid-Holland-
sche Bank voor meer dan honderdduizend gulden.64 De bonden daarentegen
keken liever de kat uit de boom.
Na deze vlotte start ontwikkelde het fonds zich echter weinig spectacu-

lair. De meeste bonden bleven afwachtend en de verwachte toestroom van
protestantse instellingen bleef uit. En bij het werven van particuliere beleg-
gers buiten de kring van het cnv kreeg het bpn geen voet aan de grond. Dat
was trouwens mede het gevolg van een beleidskeuze. In december 1962 rees
in de Raad van Bijstand namelijk de vraag of er niet meer geadverteerd moest
worden in de bladen van bijvoorbeeld de cbtb. Besloten werd dat niet te
doen, ‘daar zowel boeren als middenstanders vaak op korte termijn geld no-
dig hebben en het fonds typisch een spaarfonds is, dat niet beoogt gelden
voor korte termijn aan te trekken’.65 Wel ging het bpn adverteren in Trouw
en de bladen van het Rotterdammer-concern.
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De ontwikkeling van het BPN in de jaren 1961-1972.66

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1961 1.930 1.956.373 713 5.823 8,17 *18,30
1962 2.655 2.504.070 999 10.902 10,91 37,14
1963 2.964 2.914.689 1.185 13.740 11,59 38,01
1964 3.661 3.601.412 1.481 18.680 12,61 38,78
1965 4.148 3.709.777 1.590 23.480 14,77 40,00
1966 4.642 3.587.397 1.647 28.330 17,20 40,00
1967 5.026 4.477.173 1.573 32.068 20,38 42,00
1968 5.208 5.179.196 1.405 34.823 24,78 42,25
1969 5.706 5.313.866 1.190 39.820 33,46 44,50
1970 6.346 5.499.689 1.055 47.934 45,43 46,75
1971 7.847 6.566.704 945 63.050 66,71
1972 9.207 9.656.312 80.065 46,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
* Over 9,5 maanden

Een andere verklaring voor de beperkte groei was het algehele beleggingskli-
maat. Zoals bij de spn al bleek, sloegen de loontrekkers in de jaren zestig aan
het consumeren in plaats van sparen. Daarbij kwam dat de aandelenkoersen
na 1961 een dalende trend vertoonden. Tussen maart 1961 en december 1966
daalde de anp-cbs index met meer dan 40 procent. De bpn-participaties ver-
loren in dezelfde periode eveneens ongeveer 20 procent aan waarde.
Dat geringere verlies was te danken aan de weinig speculatieve koers die

Hope&Co (laterMees &Hope) in opdracht van de Raad van Bijstand volg-
de. Bij het bpnwas men er zich van bewust dat zowel intern als extern dit ar-
beidersfonds met extra belangstelling werd gadegeslagen. Bovendien ver-
trouwde de Raad in 1961 de historisch hoge aandelenkoersen al niet, zeker
niet in het licht van de stijgende loonkosten en oplopende internationale
spanningen. In de eerste jaren werd daarom ruim de helft van het vermogen
belegd in obligaties en de rest gespreid over een zeer groot aantal aandelen-
fondsen. Voor 80 à 90 procent ging het om Nederlandse beleggingen. Daar-
onder maar een handvol in de sfeer van christelijke instellingen voor onder-
wijs en (geestelijke) gezondheidszorg.
Met voldoening stelde men begin 1962 vast dat de revaluatie van de gul-

den, de dalende bedrijfswinsten en de Berlijncrisis de wijsheid van deze keu-
zen hadden bevestigd. Het bpn had het in 1961 met een lichte winst beter ge-
daan dan het anp-cbs gemiddelde, dat een verlies van 7,4 procent te zien gaf.
In 1962, het jaar van de Cubacrisis, ontkwamen de bpn-participaties welis-
waar evenmin aan een waardedaling met 5,3 procent, maar dat was aanzien-
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lijk minder dan de 15,5 procent waarmee de koersindex van het anp-cbs te-
rugliep. Keerzijde was dat in 1963, toen de aandelenkoersen op de Amster-
damse beurs zich tijdelijk met gemiddeld 13,4 procent herstelden, het bpn bij
een stijging van 4,2 procent bleef steken. Na het nieuwe dieptepunt van 1967
(Midden-Oostencrisis) ging het bpn daarom, en vanwege de oplopende in-
flatie, zijn aandelenbezit stapsgewijs vergroten naar 60 en op den duur 70
procent.
In het bpnmaakten de financiële experts de dienst uit. Dat gebeurde door-

gaans in grote harmonie. Vanaf eind 1964 raakte de Raad van Bijstand even-
wel verscheurd door een principieel verschil van inzicht, waardoor het regu-
liere beleggingswerk geruime tijd geheel overschaduwd raakte. In oktober
1964 had de verbondsraad van het cnv zich op hoofdlijnen geschaard achter
het rapport Bezitsvorming door vermogensaanwasdeling van een commissie
uit de drie vakcentrales.67 De cnv’ers dr. W. Albeda en drs. J. Boersma had-
den aan de totstandkoming meegewerkt. Het rapport bevatte een scherpe
aanklacht tegen het voortduren van de vermogensongelijkheid inNederland.
Als voorname oorzaak werd aangewezen het eenzijdig toekennen van de in-
gehouden winsten aan de eigenaren-aandeelhouders. De conclusie was dat
deze hogere waardering van de factor eigendom boven de factor arbeid radi-
caal doorbroken moest worden door naast winstdeling ook vermogensaan-
wasdeling (vad) in te voeren. De werknemers zouden daardoor ook eigen-
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domsrechten krijgen op een deel van het door de onderneming bespaarde ver-
mogen. Het rapport oogstte een storm aan kritiek van werkgeverszijde.68

In de Raad van Bijstand protesteerden ookHellema, Röell, Des Tombe en
J.W. Assink (beleggingsexpert van het Philips-pensioenfonds) tegen de koers
van het cnv. Vooral de eerste wond zich er mateloos over op. Volgens de ge-
serreerde officiële notulen van de vergadering verklaarde hij slechts het cnv
niet te begrijpen: ‘Enerzijds wordt er naar gestreefd de kleine spaarder aan-
deelhouder te maken (b.p.n.), anderzijds vindt er een ondermijning van de
positie van de aandeelhouders plaats (rapport vermogensaanwasdeling).’69

Maar blijkens een eigen verslag dat Van Rheenen voor het cnv-bestuur
schreef, noemde hij het vad-rapport ‘wetenschappelijk uitermate slecht en de
geproduceerde cijfers waardeloos’.70 Groot bleek verder zijn ergernis over het
motto ‘Eigendom is diefstal’, dat voor Bezitsvorming door vermogensaan-
wasdeling was gekozen. Maar de kwalificatie ‘stovenzetters’ voor commis-
sarissen had bij hem de deur dicht gedaan. Waarom waren ze dan in he-
melsnaam met hem in zee gegaan? Als commissaris bij ettelijke
ondernemingen was hij immers het prototype van de ‘stovenzetter’?
Na bijna een jaar lang moeizaam proberen om tot een vergelijk te komen

– de cnv’ers wilden zichwel distantiëren van termen als ‘stovenzetters’, maar
niet van de strekking van het vad-rapport – kwam het op 30 september 1965
tot wat Röell noemde de ‘choque des opinions’.71 In deze vergadering deed
Ruppert, voor het eerst sinds jaren weer aanwezig, een laatste poging om de
partijen te verzoenen. Dat lukte met iedereen behalve Hellema. Aan het eind
van de bijeenkomst kondigde Hellema aan af te willen treden. Een half jaar
later volgde de even soepele als gezaghebbende De Pous, die na een minis-
terschap voorzitter van de ser was geworden en zelf een ware collectioneur
van commissariatenwas, hem op als voorzitter van de Raad van Bijstand.On-
der zijn leiding keerde de rust terug en konmen zich weer op het beleggings-
werk concentreren.
De hamvraag is of het bpn de kleine protestantse man aan het beleggen

bracht, zoals de bedoeling was. Het antwoord is neen. In een interne notitie
heette het bpn daarom naderhand met recht ‘een doodgeboren kindje’.72 Na
de aanloopjaren, waarin de grote investeerders de overhand hadden, overtrof-
fen in 1964 wel voor het eerst de deelhebbingen van de kleine beleggers de
gewone participaties: 1.868 (18.680 deelhebbingen) op het totaal van 3.361.
Maar opnieuw afgezet tegen het ledental van alleen het cnv (circa 240.000),
bleef het aantal deelhebbers (circa 1.500) bijzonder laag. Vanaf 1967 begon
het aantal deelhebbers bovendien gestaag te dalen.
Om dit geringe succes te compenseren, lanceerde ubo-directeur Lende-

rink in 1964 het idee om via een omweg, met zogenaamde ‘effectenspaarkas-
sen’, aan de realisering van de doelstelling te werken. Door inschrijving op
zo’n jaarlijkse effectenspaarkas konmen bij de ubo en de spn al met vier gul-
den per maand in vijftien jaar tijd een participatie bij het bpn opbouwen, die
na die vaste looptijd kon gaan renderen. ubo koppelde er een overlijdensver-
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zekering aan en zorgde voor maandelijkse inning – aan huis, als dat nodig
was. ‘Effectenbezitter worden door beveiligd sparen’, luidde de slogan van
Lenderink.73 Maar vooralsnog zette dit novum op beleggingsgebied, dat aan-
trekkelijk leek voor latere studiefinanciering van kinderen, onvoldoende zo-
den aan de dijk. Pas in de jaren zeventig zou het qua ingelegde gelden enige
tijd een serieuze vlucht nemen.
De trage ontwikkeling en beperkte financiële armslag brachten Ruppert er

in 1968 toe de vraag te stellen of toch niet de oude gedachte van een Con-
ventsactiviteit nieuw leven moest worden ingeblazen. Het stelde hem teleur
dat de ondernemers met De Pous en Meynen en de boeren met R. Zijlstra en
W. Vermeulen Naayen herkenbaar bij het fonds betrokken waren, maar er
desondanks van die kanten met ‘geen enkel goed woord over het b.p.n.’ was
geschreven.74 Aangenomen mag worden dat Ruppert, die een verklaard te-
genstander was van federatie of fusie met het nvv, zich liet leiden door zijn
afkeer van de federatiebesprekingen van de drie vakcentrales, die tevens de
mogelijkheden van bundeling van banken en beleggingsfondsen omvatten.
Pogingen om de Conventspartners tot positieve actie te bewegen hadden

echter geen resultaat. Het verklaart medewaarom het cnv in 1969 een samen-
gaan met de iets jongere zusterfondsen van het nkv (Webefo) en het nvv (Al-
bef) in studie nam. Dat onderzoek wees uit dat de drie fondsen qua grootte
elkaar niet veel ontliepen. Webefo en Albef waren namelijk evenmin van de
grond gekomen. Qua beheersvorm, portefeuilles en beleggers leken de ver-
schillen anno 1969 niet onoverbrugbaar.

De beleggingsfondsen van de drie vakcentrales in 1969.75

Op 1 juli 1969 ging de Raad van Bijstand er daarom mee akkoord dat in stil-
te onderhandelingen over fusie werden geopend. De Raad liet meewegen dat
de vakcentrales federatiebesprekingen voerden en een Commissie Financië-
le Aangelegenheden (Cofina) zich al over samenwerking van de financiële
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diensten beraadde. En volgens de nieuwe voorzitter van het cnv, J. Lanser,
hadden de grote concerns zo veel macht gekregen dat ‘enig tegenwicht’ wel
gewenst was. Het was het enige punt waarmee jhr. Röell het niet eens was.
Hij verlangde ‘dat het fonds een beleggingsfonds blijft, zonder politieke oog-
merken’.76

2.4. In zee met nmb en ing
In de loop van 1970 nam de fusiedruk toe. In de zomer van dat jaar luidde
binnen de spn voor het eerst de noodklok, toen uit de jaarcijfers over boek-
jaar 1969 bleek dat de bank diep in de rode cijfers was beland en de vooruit-
zichten voor het lopende jaar nog minder rooskleurig waren. Een kritisch
rapport van de accountant over de omslachtige en onoverzichtelijke proce-
dures bij de spn maakte het er allemaal niet beter op.77 Ongunstige publici-
teit in dagbladTrouw nogminder. Voor een paar grote rekeninghouders was
dat laatste aanleiding om extra zekerheden te eisen én te krijgen – tot erger-
nis van Röell overigens die vond dat zoiets beslist niet kon. Lanser conclu-
deerde na een sombere discussie, dat het door onbeheersbare kostenstijging
en dalende opbrengsten bij de spn ‘een benauwende zaak’ begon te worden.78

Van Rheenen hield zelfs al rekening met een liquidatie. Zo ver was het vol-
gens Lanser nog niet, maar hij en alle andere spn-bestuurders onderschreven
de mening van Röell dat alleen aansluiting bij een andere instelling nog een
optie was.
Dat was makkelijker gezegd dan gedaan. De meest voor de hand liggende

partijenwaren de twee andere arbeidersbanken. Ter gelegenheid van zijn hal-
ve-eeuwfeest (1970) gaf de cvb, in grootte op dat moment de vierde spaar-
bank van Nederland en van de drie de meest stabiele, bovendien publiekelijk
signalen af dat de toenemende concurrentie een fusie van de drie noodzake-
lijkmaakte.79 Niettemin verliepen de onderhandelingenmoeizaam. Knelpunt
was de vraag of en hoe de drie vrijwilligersorganisaties konden worden om-
gezet in professionele bankfilialen en hoe dat gefinancierd moest worden.
Voorts bemoeilijkten de verstrengelingenmet de eigen netwerken het vinden
van oplossingen.Het nvv zette zijnDeCentrale enHollandsche Koopmans-
bank in. Bij de spn hadmen rekening te houdenmet het orthodoxe ‘Nijkerk’,
dat niets moest hebben van vrijagesmet ‘de roomsen’ en ‘de roden’. Persoon-
lijke fricties en naijver tussen de tamelijk zelfstandig opererende cvb-direc-
teur drs. H.L.P.E. Biesaart enerzijds en Coumou en Lenderink anderzijds,
en verschillen in cultuur kwamen het vinden van oplossingen ook niet ten
goede. De vertegenwoordigers van spn en asn ontkwamen niet aan de indruk
dat Biesaart hen in feite wilde overnemen. De besprekingen over de beleg-
gingsfondsen vlotten evenmin. ‘Het kabbelt maar zo’n beetje voort!’, ver-
zuchtte Röell in december 1970 bij de bespreking van een fusieplan. Het bpn
deed er zijns inziens verstandig aan het oorspronkelijke idee van zelfdoen
maar helemaal los te laten. Zijn advies luidde: ‘Treedt toe tot een der grote
goed gemanagede beleggingsfondsen.’80
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Zesmaanden later kwamenLenderink enCoumou ten aanzien van de ban-
ken tot dezelfde conclusie. Er was al veel te veel tijd verloren aan uitzicht-
loos onderhandelen met de cvb en de asn. In een nota adviseerden ze om
overleg te openen met de Nederlandsche Middenstands Bank.81 Ze wezen
erop dat de cene, inmiddels een dochter van de nmb, de spn al gratis huisves-
ting had aangeboden en de rekeninghouders alle cene-dienstenwilde aanbie-
den. Een en ander als opmaat tot een fusie.
Helemaal nieuwwas de gedachte aan overname door de nmb niet. Een jaar

eerder had A. Niemantsverdriet, penningmeester van de Christelijke Be-
drijfsbond hbv en toch al nooit enthousiast over het eigen bankwerk, na af-
loop van het eerste crisisberaad al aan Lanser geschreven dat hij geen fiducie
had in de tobbende cvb en asn. Wel in de nmb. Die bank was sterk en had in
de loop der jaren een hele reeks financiële instellingen met een duidelijk pro-
testantse signatuur overgenomen. Daaronder diverse Boaz-banken, de cene
en Effectenkantoor Ingwersen&Co.Op het sociale karakter van de bank viel
zijns inziens weinig aan temerken. Bovendien, zo vroeg hij, was Ruppert niet
al commissaris bij de nmb?82 In verband met de besprekingen met de twee
vakbondsbanken had Lanser zijn suggestie echter terzijde gelegd. Nu werd
ze alsnog opgepakt.
Het lag voor de hand dat Ruppert als commissaris van én de spn én de cene

én de nmb een sleutelrol ging spelen in het overnameoverleg, dat in de zomer
van 1971 tussen spn en nmb op gang kwam.De belangrijkste beslissingen vie-
len tijdens besprekingen bij hem thuis in Wassenaar. Als basis voor de on-
derhandelingen diende een memorandum, dat Lenderink samen met direc-
teur drs. F.W.Meijer van de NederlandscheMiddenstands Spaarbank (nms),
de dochter van de nmb, had opgesteld.83 Daarin repten zij van ‘een gevaarlij-
ke situatie’ vanwege de zwakke vermogenspositie van de spn. Als de spaar-
ders daar lucht van kregen en hun geld gingen opnemen zou een ‘gedwon-
gen likwidatie’ of ‘deconfiture’ niet ondenkbaar zijn. Het cnv en de bonden
zouden dan voor de lasten van circa één miljoen gulden opdraaien.
De onderhandelingspositie van de spn was met andere woorden uiterst

zwak. Het enige wapen waarmee de spn-delegatie volgens een geheime in-
terne nota nog kon schermen was dat er een alternatieve partner was, de
rabo-combinatie.84 De contacten van de spn met de rabo-groep hadden
evenwel weinig om het lijf.
De fusiebesprekingen leken in het najaar van 1971 een verrassende wen-

ding te krijgen, toen Ruppert de cvb erbij betrok.85 Dat gebeurde op aandrang
van de nmb-top, maar paste ook goed bij Rupperts bedenkingen ten aanzien
van een federatie met het nvv. Ruppert kende Biesaart persoonlijk uit het
commissarissencircuit. Ook hij was commissaris van de cene. Biesaart wilde
liever zelfstandig blijven en doorgaan op de reeds ingeslagenweg: de uitbouw
van de cvb tot een eigen financiële supermarkt. En als dat echt niet kon, dan
had hij een voorkeur voor de rabo. Ruppert trachtte hem ervan te overtui-
gen dat een keuze voor de rabo onverstandig was, omdat ‘de coöperatieve
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structuur van de Boerenleenbanken en de Raiffeisenbanken zich verzet tegen
een blijvende inspraak van de vakbeweging in de uitbouw van het gezins-
bankbedrijf’. Bij de nmb daarentegen ‘viel een dergelijke inspraak structureel
te regelen via plaatsen in het commissariaat’. Hij waarschuwde dat van de cvb
in ‘demammoet Raiffeisen-/Boerenleenbank’ niets zou overblijven.OmBie-
saart over de streep te trekken, stelde hij hem zelfs de leiding van de spn in
het vooruitzicht.
Driekwart jaar bleven de diverse partijen elkaar aftasten. Zonder resultaat.

In juli 1972 hervatten spn en nmb daarom bij Ruppert thuis het bilaterale
overleg. Slechts twee bijeenkomsten bleken nodig om op 15 augustus 1972
tot een principeakkoord te komen: de nms zou de spn overnemen, en de nmb
en de cene het beheer van het bpn. De banden met ubo en Bank Mees &
Hope zouden worden doorgesneden. Het cnv zou de spn blijven steunen.
Tijdens het slotoverleg verheelde drs. J.F.H. Wijsen, de voorzitter van de
hoofddirectie van de nmb, niet dat er voor hem veel commerciële nadelen aan
de deal zaten, maar dat twee aspecten dat compenseerden. Ten eerste dat
Ruppert, De Pous en Lanser hun naam aan het project wilden verbinden,
waardoor de nmb een nog betere entree in de protestantse wereld kreeg. Ten
tweede dat hij hoopte dat de spn het ‘trekmiddel’ zou zijn om toch nog de
cvb over te brug te halen. In het basisakkoord dat Ruppert opstelde, werd
dat zelfs expliciet opgenomen.86 Voor de nmb was de spn dus eigenlijk het
spierinkje om alsnog de tien keer grotere cvb-kabeljauw te vangen.87

Twee problemen moesten vervolgens nog worden opgeruimd. Ten eerste
verzet bij het spn-personeel. Dat ageerde fel dat de or en de bonden in het
geheel niet waren gekend. Ook Coumou, inmiddels de eerstverantwoorde-
lijke directeur van de spn, protesteerde heftig dat hij door afwezigheid – hij
was met vakantie – voor voldongen feiten werd geplaatst. Lanser erkende dat
overleg met en informeren van personeel, or en bonden ‘niet maar een for-
maliteit’ was, maar voegde er meteen aan toe dat men hoog en laag kon sprin-
gen, maar dat er in dít geval eenvoudigweg geen alternatief bestond.88 Cou-
mou voegde hij toe dat het bestuur zijn verantwoordelijkheid had te nemen,
ook als één van de directeuren afwezig was.Hij had bovendien geen recht van
spreken, omdat alle stukken naar zijn vakantieadres waren gezonden en hij
niet had gereageerd. Onder druk van De Pous en Ruppert trok Coumou zijn
dreigement de publiciteit te zoeken in.89

Tweede moeilijkheid was de partner uit Nijkerk, die een aparte rechtsper-
soonwas gebleven en dus zelfstandig over deelnamemoest beslissen. DeNij-
kerkers stelden zich op het standpunt dat met de voorgenomen fusie de ideë-
le gronden voor het samengaan met de spn waren vervallen. Dat maakte de
zaak er voor de nmb niet aantrekkelijker op. Niet alleen omdat er aanzienlij-
ke spaarbedragenmeewaren gemoeid, maar ook omdat de ‘morele argumen-
ten’ van Nijkerk het publicitair slecht zouden doen. Een hele stoet bemidde-
laars werd daarom ingezet om hen tot andere gedachten te brengen. Onder
hen mensen van de Nederlandsche Bank, ser-voorzitter De Pous, chu-Ka-
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merlid freule C.W.I. Wttewaall van Stoetwegen en de hoogleraren W.F. de
Gaay Fortman, F. de Roos, F.L. van Muiswinkel en P. Borst. Hun bemoei-
enis voorkwam dat er rumoer ontstond, maar niet dat Nijkerk buiten de
overname bleef.90

Op 14 maart 1973 kreeg de fusie officieel haar beslag en hield de spn op
een cnv-bank te zijn. De directie kwam in handen van nms-directeur drs.
F.W. Meijer. In de personen van Lanser, G.J. Vunderink (penningmeester
cnv) en Lenderink, die als eersten toetraden tot de nieuwe Raad van Toe-
zicht, bleef wel een bandmet het cnv en ubo bestaan. VolgensMeijer beleef-
de de nmsweinig vreugde aan de overname.91 Hij herinnert zich hoemen hem
vanuit cnv-hoek later bedankte dat hij het vakverbond van ‘dit vuiltje’ had
verlost. De administratie liet veel te wensen over en boekhoudkundig was er,
als gevolg van amateurisme, nogal wat mis. Bovendien zegden enkele cnv-
bonden hun rekeningen op. Twee jaar later bleek dat circa 30 procent van de
spn-spaarders hetzelfde had gedaan.92 Een indicatie dat de binding tussen
bank en bond toch niet zonder betekenis was. Reden ook voor de nmb om
bij het cnv aan te dringen dat het zijn toegezegde inspanning om voor de spn
reclame te maken gestand zou doen. Bij de overnamebesprekingen was van
cnv-zijde namelijk betoogd dat het de leden zou blijven aansporen tot spa-
ren op hun spn-rekening én tot gebruikmaking van nms/nmb-diensten. Dat
gebeurde ook wel in advertenties in de cnv-bladen, waarin het spn-logo, in
de ovale huisstijl van het cnv, de bijzondere relatie onderstreepte. Maar vol-
gens Meijer ging het allemaal niet meer van harte. In 1979 werd de naam van
de bank gewijzigd in ‘Stichting Vakbondsspaarbank spn’. Dat was nodig om-
dat voor de nieuwe katholieke leden van het cnv ‘protestants’ geen aantrek-
kingskracht had. Maar gaandeweg werd de betrokkenheid van het vakver-
bond bij de spn steeds geringer. In 1994 verliet de laatste cnv’er geruisloos
de Raad van Toezicht.
Dat vertrek viel samen met het doorsnijden van de banden met het bpn.

De aandacht bij de overname door de nmb had zich op de spn geconcen-
treerd, maar de overname had wel degelijk ook consequenties voor het bpn.
Het bpn werd bovendien steeds belangrijker. In oktober 1975 werd officieel
de relatie tussen bpn enMees&Hope verbroken, waardoor de spn en de cene
als beheerders overbleven. In de praktijk had de cene dat werk al eerder over-
genomen. Bij de cene werd ook het nieuwe Administratie- en Trustkantoor
van het bpn gehuisvest. Het fondsvermogen bedroeg op dat moment ruim
vijftien miljoen. De structuurwijziging betekende tevens dat de nmb vanaf
1975 alle leden van de Raad van Bijstand benoemde. De meeste leden kon-
den daardoor het veld ruimen. Onder hen De Pous, Ruppert, Meynen, mr.
F.A. des Tombe, W. Vermeulen Naayen en Lanser. Het voorzitterschap van
de drastisch uitgedunde Raad kwam in handen van drs. F.W.Meijer. Het cnv
zelf was alleen nog door zijn penningmeester vertegenwoordigd. Dat was
hoofdzakelijk vanwege ubo, nog steeds voor honderd procent eigendom van
het cnv.
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En ubo was sinds 1970, dankzij de langlopende effectenspaarkassen, fei-
telijk de enige afnemer van het bpn geworden. Het ubo-aandeel liep in de ja-
ren zeventig snel op tot tientallen miljoenen guldens. Individueel beleggen-
de particulieren en andere institutionele beleggers vloeiden tegelijkertijd
weg.93 Toch concludeerde de ubo-directie in 1978 dat de kassen waren mis-
lukt ‘door dingen die men in 1964 nog niet wist: hollende inflatie, loonexplo-
sie, de energiecrisis van 1973, de “grenzen van de groei” van de club van
Rome, Bestek ’81, etc.’ De resultaten waren zo slecht dat ubo rekening hield
met boze reacties van de deelnemers, zodra de eerste kassen zouden vrijval-
len en de opbrengsten bekend werden. ‘Ten onrechte’, zo verdedigde de di-
rectie zich, ‘want de spaarder is belegger in effekten, met alle bijbehorende
goede en kwade kansen. Veel teleurgestelde spaarders zullen dit echter niet
kunnen inzien.’94 Maar het was reden genoeg om met ingang van het volgen-
de jaar geen nieuwe kas meer te starten. Vanwege de spaarverplichting van
vijftien jaar was dit besluit niet onmiddellijk desastreus voor het bpn. Boven-
dien was niet gezegd dat iedereen meteen zijn participaties zou verzilveren.
Niettemin betekende het dat deze bron voor het bpn op termijn hoe dan ook
zou opdrogen.
Vanaf 1984 begon een gestage krimp van het vermogen nadat ubo, zoals

verwacht, zijn laatste deelnames had gekocht en tegelijkertijd de spaarders
massaal hun vrijgekomen participaties te gelde maakten. Toen intern onder-
zoek vervolgens uitwees dat ‘de marketability’ van het bpn via nms-agenten
minimaal was (men concentreerde zich liever op nmb-producten) en sowie-
so ‘volstrekt onvoldoende om de commerciële, instructieve en organisatori-
sche inspanningen te rechtvaardigen’, was duidelijk dat voor het bpn de da-
gen waren geteld.95 Voor de spn, die tussen ubo en het bpn als intermediair
was blijven fungeren en daaraan in feite alleen nog zijn bestaansrecht ontleen-
de, gold mutatis mutandis hetzelfde.
De betrokkenheid van het cnv bij het bpn was ondertussen verder afge-

nomen doordat de nv BouwfondsNederlandseGemeenten in 1983 eenmeer-
derheidsbelang in ubo had genomen; een aandeel dat binnen enkele jaren uit-
groeide naar 75 procent. Het verklaart, waarom in 1989 serieus met de
gedachte aan fusie met Webefo kon worden gespeeld, terwijl dat fonds toch
gelieerd was aan de fnv. Op 14 december 1989 werd daarover zelfs een prin-
cipeakkoord bereikt. Dat de zaak uiteindelijk toch afketste, had niet te ma-
ken met ideële verschillen – al resoneerden die hier en daar nog wel – maar
met zakelijke.96 De fnv en haar relaties wilden niet dat de cene de enige be-
heerder werd. Toen daarna ook de omvorming van het bpn tot een spaaref-
fecteninstelling kansloos bleek, viel op 6 november 1989 de beslissing: het
bpn zou een sterfhuis worden. In hoeverre meespeelde dat de nmb in hetzelf-
de jaar opging in het veel grotere verband van de nmb Postbank Groep en al
snel onderhandelingen werden geopend met Nationale Nederlanden, waar-
uit in 1991 de ing Groep ontstond, is onduidelijk. Feit is dat bpn en spn in
het verband van deze multinational minder dan randactiviteiten werden.
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Niet iedereen was gelukkig met de sterfhuisgedachte. In januari 1993 deed
drs. F.W.Meijer, inmiddels voorzitter van de Raad van Bijstand, nog een laat-
ste poging het bpn nieuw leven in te blazen. In een brief aan cnv-penning-
meester Th. Swart wees hij op het opmerkelijke succes dat vooral de asn
Bank hadmetmilieuvriendelijk en niet-commercieel (‘anti-apartheid’) beleg-
gen.97 Het bpn kon zich eveneens op zulke ideële doelstellingen gaan toeleg-
gen. Voorwaarde was wel dat het vakverbond ‘cnv-vriendelijke beleggingen
zou aanwijzen’ en de zaak publicitair zou ondersteunen. Het antwoord van
Swart liet aan duidelijkheid niets te wensen over: deze plannen hadden voor
het cnv ‘geen prioriteit (…) aangezien van de leden van het cnv geen massa-
le support (…) wordt verwacht’.98 Anderhalf jaar later trok het cnv de con-
sequenties. Het stelde geen vertegenwoordigers meer beschikbaar voor de
bestuursorganen van bpn en spn en zijn eigen beleggingen via het bpn bouw-
de het verder af. 99

Op 23 december 2003 viel definitief het doek voor het Beleggingsfonds
voor Protestants Nederland. Beheerder cene Bank zag geen reële mogelijk-
heid meer het nog langer in stand te houden voor het handjevol laatste beleg-
gers. Het fonds telde nog slechts 1.117 participaties à raison van €670,–, me-
rendeels slapende kleine ‘deelhebbingen’ via de spn.100 Voor de ing, het
moederbedrijf van de cene, was dat het startsein om ook de ontmanteling van
de Vakbondsspaarbank spn in gang te zetten.

3. Conclusie

De grotere socialistische en katholieke zustercentrales ontplooiden door-
gaans eerder en actiever allerhande nevenactiviteiten dan het cnv. Ten aan-
zien van het financieel-bancaire werk is het beeld evenwel wat genuanceer-
der. De katholieke (arbeiders-)vakbeweging onderscheidde zich van zowel
het cnv als het nvv door al in 1920 een landelijke spaarbank op te richten: de
Centrale Volksbank (cvb), tien jaar later gevolgd door een eigen handelsbank
en in 1938 door een volkskredietbank. Bij het cnv en het nvv ontbrak de im-
puls die bij het rkwv uitging van de katholieke standsorganisaties. Het be-
staan van alternatieven in de vorm van de protestantse Boazbanken en de al-
gemene rps, remden de animo bij cnv en nvv. Tot 1960 bleef het bij hen bij
rapporten en vruchteloze aanzetten. In dat jaar ontstonden achtereenvolgens
de Algemene Spaarbank voor Nederland (asn) van het nvv en de Spaarbank
voor Protestants Nederland (spn) van het cnv. Een jaar eerder had het nvv
wel al een eigen handelsbank gekocht. Het cnv begaf zich nooit op dat ter-
rein. Het volstond met nauwe relaties met commerciële bankinstellingen van
verwante signatuur. Het cnv was daarentegen de eerste met een functione-
rend beleggingsfonds voor de leden: het Beleggingsfonds voor Protestants
Nederland (bpn; 1960). nkv en nvv volgden in 1964 het cnv-voorbeeld.
Bij het cnv waren krachten van buitenaf en verzuilings- en concurrentie-
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overwegingen vaak belangrijker dan de intrinsieke drang om tot een eigen
spaarbank of beleggingsfonds voor leden te komen. In 1920, 1930 en 1957 liet
het zich inspireren door de initiatieven in het katholieke kamp om de kwes-
tie in studie te nemen; in 1959/1960 waren wetgeving en de activiteiten van
het nvv de katalysators. Het gegeven dat de socialisten tot 1959/1960 niets
ondernamenwas belangrijker dan dat de katholieken dat wel al eerder deden.
Het nvv was een concurrent; het rkwv/kab was dat goed beschouwd niet.
Ideële overwegingen ontbraken niet, maar gaven niet de doorslag. Opvallend
is verder dat de animo en wensen van de leden in de discussies en afwegin-
gen geen rol van betekenis speelden. Er werd geen marketingonderzoek ge-
daan. Hooguit peilde men de interesse bij de bonden. Men dacht in termen
van aanbod en niet van vraag.
Bij de cnv-bonden stonden spaarvoorzieningen voor de leden laag op de

prioriteitenlijst. Dat was bij het nvv niet anders.101 Wellicht dat de bonden,
met hun directe wortels in de beweging, de kansen op succes van een eigen
spaarbank laag inschatten. Bij een deel van de cnv-bonden was wel interes-
se voor gezamenlijk beleggen ten eigen bate. Dat gold als vanzelf voor de vak-
centrale. Maar over het geheel genomen prevaleerde bij de cnv-bonden toch
de wens om zo veel mogelijk autonomie te behouden, zeker financieel. De
moeizame totstandkoming in het interbellum van een centrale stakingskas en
deweerstanden om een eigen bank en/of gezamenlijk beleggingsfonds te vor-
men stonden niet los van elkaar.
De tweeslachtige houding van de bonden tegenover gemeenschappelijke

financiële projecten is een belangrijke verklaring voor hun geringe succes. De
meeste bonden waren misschien geen spelbreker bij de oprichting en droe-
gen ook wel bij aan de (bescheiden) start- en garantiekapitalen. Maar bij de
gebruikmaking ervan hield het leeuwendeel zich afzijdig. De instellingen ble-
ven daardoor verstoken van een groot deel van het potentiële werkkapitaal
en dus van slagkracht. In het geval van het bpn en de spn deed dat afbreuk
aan het hoofddoel: bijdragen aan het beleggen en sparen door dewerknemers.
Maar de leden kwamen zelf ook niet in groten getale op de financiële

dienstverlening af. Hoewel concrete gegevens ontbreken, mag worden aan-
genomen dat de meesten bij hun oude bank bleven of kozen voor het steeds
aantrekkelijker aanbod van commerciële concurrenten.

spn en bpnwerden ook onder een ongelukkig gesternte geboren. Een com-
plex van ingrijpende sociaal-culturele, economische, monetaire en banktech-
nische ontwikkelingen en veranderingen – ‘revolutie’ is het woord dat nog-
al eens opduikt102 – manifesteerde zich op het moment dat de spn van start
ging. Alle spaarbanken hadden daarmee te kampen. De oude en grote cvb
ging de uitdaging aan en zette in op omvorming tot brede bankinstelling. De
asn besloot in te spelen op het nieuwe engagement in de hele samenleving en
zich te gaan richten op ethische bedrijfsvoering. Bij de spn was van een seri-
euze afweging van een koerswijziging nimmer sprake. Daarvoor ontbraken
draagvlak, visie en élan. Financiële injecties om een omslag mogelijk te ma-
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ken waren niet aan de orde. Toen de tegenwind opstak, en samengaan met de
cvb (en de asn) onhaalbaar bleek, streken de spn-bestuurders in 1972 vrij snel
de zeilen. De spaarbankwerd overgenomen door de nms, die gelieerdwas aan
de nmb.

De oprichting van het bpn viel samen met het begin van een langdurige
verslechtering van het beleggingsklimaat, enerzijds vanwege dalende beurs-
koersen, anderzijds doordat de massa na drie decennia van gedwongen zui-
nigheid misschien nog wel wilde sparen, maar dan vooral voor een kortere
termijn, voor consumptiedoelen. Voor arbeiderskapitalisme naar Ameri-
kaans model ontbrak bovendien niet alleen de mentaliteit en ervaring, maar
ook de noodzaak, omdat in de jaren vijftig en zestig de verzorgingsstaat ge-
stalte kreeg en alle denkbare gevolgen van ziekte en ouderdom collectief of
contractueel werden afgedekt. Toen in de jaren negentig deNederlander zich
alsnog op het beleggen stortte, kwam dat voor het bpn veel te laat. Het fonds
was toen ook al lang niet meer van het cnv. En in de top van de vakorgani-
satie had men er geen vertrouwen in dat bij de achterban een revitalisering in
alternatief-ethische richting, naar model van de asn, kans van slagen had.

Dat het bpn en daarmee de spn nog een kwart eeuw hun leven wisten te
rekken was geen teken van kracht. Onder de hoede van de cene/nmb maak-
ten ze dankzij een speciale beleggingsconstructie van ubo nog enkele jaren
een krachtige ontwikkeling door. Maar nadat ubo die constructie had opge-
heven begon een afbraak op termijn. Ten behoeve van een afnemend aantal
slapende beleggers en spaarders werden beide in de laatste jaren nog in stand
gehouden. Tot in 2003/2004 de rechtsopvolgers van het cnv het welletjes
vonden en zij – zoals zij het zelf zeggen – ‘er ten langen leste maar de stek-
ker uittrokken’.103

Dat wij van het verleden kunnen leren, is onbetwistbaar. De toekomst
kennen we immers niet en het heden hebben wij nog niet voldoende ver-
werkt. Rest het verleden als leverancier van onze kennis. Daarmee is niet ge-
zegd dat uit de geschiedenis eenduidige lessen zijn te trekken. Want de ge-
schiedenis herhaalt zich, maar nooit op dezelfde wijze. Geschiedkundige
kennis en inzicht maken daardoor niet ‘slim’ want geschikt voor voorspel-
lingen, maar hooguit ‘wijs’ in de zin van ‘prudentia’ of staatsmanwijsheid.104

Een sluitend antwoord op de vraag of het cnv iets had kunnen leren uit zijn
verleden toen het aan het begin van de eenentwintigste eeuw opnieuw plan-
nen maakte voor een beleggingsfonds, is met andere woorden niet te geven.
Bovendien ontbreekt door het afblazen ervan de gelegenheid tot ‘wijsheid-
achteraf’. Maar gezien de ervaringen met financieel-bancaire activiteiten uit
de vorige eeuw kan wel gezegd worden dat, als het plan van D. Terpstra in
het najaar van 2001 zou zijn aanvaard, er naar alle waarschijnlijkheid nog heel
wat te overwinnen zou zijn geweest om dat fonds daadwerkelijk tot een suc-
ces te maken.
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Hoofdstuk 9

‘Wat kijken die Hollanders hier toch
wild uit hun ogen’

Het cnv en de Christian Labour Association of Canada,
1952-1958*

Inleiding

Dit hoofdstuk gaat over de relatie tussen de Christian Labour Association of
Canada (clac) en het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland in de
jaren vijftig van de twintigste eeuw. De clac dateert van 1952. Vijftig jaar la-
ter is ze een kleine Noord-Amerikaanse werknemersorganisatie. Over haar
ledental doet ze niet geheimzinnig: dat bedraagt circa 25.000, met zwaarte-
punten in de provincie Ontario en, in mindere mate, in de westelijke provin-
cies Alberta en British Columbia. Circa 40 procent van de leden is werkzaam
in de bouw; 33 procent in de zorgsector.

Om strategische en politieke redenen reageren woordvoerders terughou-
dender als de kerkelijke en etnische achtergronden van de leden aan de orde
komen. ‘clac’s members closely reflect the general Canadian demographic
in terms of both religious affiliation and ethnic origins’, zegt een van hen.1 En
volgens haar website is de clac een ‘all-Canadian union’ and ‘although una-
pologetically Christian in our founding and guiding philosophy (…) not a
church-based organization. We accept and represent members of all faiths’.2

Dit moge waar zijn, een blik op de achternamen van de nationale en lo-
kale bestuurders en in het clac-tijdschrift The Guidewijst uit dat een groot
deel van het kader zijn roots in Nederland heeft. En een analyse van publi-
caties van de Association leert dat de kern van de ideologie wortelt in neo-
calvinistische tradities in Nederland. Verwonderlijk is dit niet. De clac is
namelijk rechtstreeks terug te voeren op het cnv van kort na de Tweede We-
reldoorlog.

Het cnv is aan het begin van de eenentwintigste eeuw een algemeen-chris-
telijke vakcentrale, met 355.000 leden, verdeeld over 11 bonden. Het is de op
één na grootste vakcentrale van Nederland. Het cnv, opgericht in 1909, ont-
wikkelde zich na een korte interconfessionele (dat wil zeggen gemengd ka-
tholiek-protestantse) aanloopperiode tot een algemeen protestantse vakorga-
nisatie. Met dien verstande dat het weliswaar openstond voor protestanten
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van alle gezindten, maar dat in het interbellum het gereformeerde neocalvi-
nisme er onmiskenbaar de boventoon ging voeren.

Dit cnv gaf in 1952 de stoot tot de oprichting van de clac. Het stelde daar-
voor grote sommen geld beschikbaar en detacheerde zijn verbondssecretaris
F.P. Fuykschot in Canada om er de leiding van de clac op zich te nemen.
Zes jaar later keerden Fuykschot en het cnv de clac ontgoocheld de rug toe.
Ook aan de andere kant van de Atlantische Oceaan heten de herinneringen
aan deze periode na een halve eeuw nog steeds ‘bittersweet’.3

Dit hoofdstuk concentreert zich op deze eerste jaren van de betrekkingen
tussen de clac en het cnv en richt zich daarbij op twee hoofdvragen: waar-
om introduceerde het cnv in de jaren vijftig een protestantse vakbeweging in
Canada, en waarom kwam het in 1958 tot een breuk tussen beide organisa-
ties? Over dit onderwerp bestaat geen historische literatuur van betekenis.4

De uiteenzetting is gebaseerd op archiefonderzoek en interviews in zowel
Nederland als Canada.

1. Drijfveren van het CNV

Voor de TweedeWereldoorlog ontplooide het algemeen-protestantse Chris-
telijk Nationaal Vakverbond al diverse internationale activiteiten. In de jaren
voor de Eerste Wereldoorlog was het reeds betrokken bij een christelijke in-
ternationale.Maar als zovele internationale organisaties was deze in 1914met
het uitbreken van de vijandelijkheden ter ziele gegaan. Omdat Nederland tij-
dens de Grote Oorlog neutraal was gebleven en het land een relatief sterke
protestantse en katholieke arbeidersbeweging kende, waren voor de christe-
lijke vakbeweging uit Nederland in het interbellum bijna als vanzelf sleutel-
rollenweggelegd in de christelijke internationale arbeidersbeweging. Voor de
Nederlandse socialistische vakbeweging en haar internationale gold mutatis
mutandis hetzelfde.

In 1920 waren het cnv en het Roomsch-Katholiek Werkliedenverbond
(rkwv) de initiatiefnemers achter de oprichting in Den Haag van het Interna-
tionaal Christelijk Vakverbond (icv). Secretaris-generaal en penningmeester
werden respectievelijk P.J.S. Serrarens (rkwv) en H. Amelink (cnv) en de ze-
tel van het icv kwam in Utrecht, de stad waar het rkwv zijn domicilie had en
in het begin van de jaren twintig ook het cnv zich vestigde. Ter onderschei-
ding van het socialistische Internationaal Verbond vanVakvereenigingen (ivv),
dat inAmsterdamneerstreek en daarom in dewandeling de ‘Internationale van
Amsterdam’ werd genoemd, ging het icv ook wel door het leven als de ‘Inter-
nationale van Utrecht’.5 Organisaties uit diverse Europese landen, waaronder
Duitsland, België, Frankrijk, Italië en Zwitserland sloten zich bij het icv aan.6

Met congressen, publicaties en optredens voor internationale fora als de In-
ternationale Arbeidsconferenties in Genève kwam het icv op voor de belan-
gen van de christelijke vakbeweging en haar leden. Hoofdthema was de strijd
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voor de rechten van de (christelijke) vakbeweging. Serrarens enAmelink ston-
den in het voorste gelid bij de bestrijding van closed shop of union shop syste-
men (‘rood of geen brood’) in onder meer de Scandinavische landen. Nog
meer aandacht kregen de bedreigingen die van communisme en opkomend
fascisme en nationaal-socialisme uitgingen. Het verklaart bijvoorbeeld waar-
om Amelink na 1931 in het Italië van Mussolini persona non grata was.7

Omdat het Internationaal Christelijk Vakverbond vanwege het numerie-
ke overwicht van rooms-katholieken onvermijdelijk een katholieke uitstra-
ling kreeg, terwijl de interconfessionele opzet geen ruimte liet voor actieve
propaganda voor specifiek protestants-christelijk gedachtegoed, raakte het
cnv in 1928 ook nauw betrokken bij de oprichting van de Protestants-Chris-
telijke Arbeiders Internationale (pcai). Behalve het cnv en de drie andere
protestantse werkliedenorganisaties uit Nederland sloten Duitse, Zwitserse,
Deense, Poolse en Hongaarse arbeidersverenigingen zich erbij aan. Spil van
de pcai was opnieuw het relatief ‘rijke’ en goed georganiseerde cnv, zeker
nadat de democratische Nederlanders en Zwitsers in 1933/1934 de ‘gelijkge-
schakelde’ Duitse zusterorganisatie tot uittreden hadden gedwongen.8

Uit een en ander mag niet worden opgemaakt dat het grensoverschrijden-
de werk voor de vakcentrale cnv in het interbellum hoge prioriteit had. Het
tegendeel was het geval. De denk- en leefwereld van de eerste generatie cnv-
bestuurders werd bepaald door eigen lage scholingsgraad en geringe talen-
kennis en door de nog overwegend ambachtelijk-agrarische leefwereldwaar-
van zij onvermijdelijk de producten waren. Als calvinisten misten ze
bovendien de internationale oriëntatie waarmee hun socialistische en katho-
lieke collega’s doorgaans van huis uit meer vertrouwd waren.

Amelinkwas, ondanks het feit dat ook hij slechts lager onderwijs had geno-
ten en een provinciale achtergrond had, bepaald een uitzondering met zijn in-
ternationale belangstelling en ambitie. Door zijn positie in vakverbond en sa-
menleving – hij was onder meer lid van Eerste en Tweede Kamer voor de
Antirevolutionaire Partij – en zijn intellectuele gezag tilde hij persoonlijk het
internationale werk wel naar een hoger plan. Toch bleef ook voor Amelink de
horizon beperkt tot Europa. Zijn buiten-Europese contacten beperkten zich
hoofdzakelijk tot wat correspondentie in de tweede helft van de jaren dertig
met de kleine orthodox-calvinistische Christian Labor Association of the usa
(cla), die in 1931 was opgericht en opereerde vanuit Grand Rapids in Michi-
gan. Voor de arbeidsverhoudingen in deNederlandse kolonies enmogelijkhe-
den voor christelijke vakbeweging daar had hij evenmin veel actieve interesse.

2. Nieuwe dynamiek

Na de Tweede Wereldoorlog kreeg het internationale werk van het cnv een
nieuwe impuls met het aantreden in 1947 van voorzitter M. Ruppert. Rup-
pert was een unieke persoonlijkheid, met een groot denkvermogen, tactisch
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inzicht en bestuurstalent – kwaliteiten die hem in volgende stadia van zijn
carrière naar de hoogste ambten in Nederland zouden voeren.9 Hij was de
eerste cnv-voorzitter die bij zijn aantreden een program ontvouwde. Uit-
gangspunt daarvan was dat het cnv zich moest omvormen van een vakver-
eniging van zich isolerende christenen tot een waarlijk christelijke vakbewe-
ging, met een bijzondere boodschap voor de hele samenleving.10

Het was Rupperts even inspirerende als uitdagende antwoord op diverse
tendensen in de naoorlogse Nederlandse samenleving. Ten eerste op de kri-
tiek op de verzuiling die in kringen van deNederlandseHervormdeKerk viel
te beluisteren. Ten tweede op ontwikkelingen in het gereformeerde volks-
deel, dat een behoudende tendens vertoonde en er opnieuw toe neigde zijn
kracht in het isolement te zoeken. Hij verzette zich met kracht tegen de ge-
bruikelijke identificatie van het cnv met de overwegend gereformeerde An-
tirevolutionaire Partij.

Belangrijk in dit verband is dat Ruppert, anders dan al zijn voorgangers,
geen calvinist was, maar een overtuigd lutheraan. Zijn relatie met behouden-
de gereformeerden was vaak polemisch, waarbij hij zich liet leiden door zo-
wel inhoudelijke als strategische motieven. Veel aandacht trokken de funda-
mentele wijsgerig-staatkundige debatten die hij tijdens en na de Tweede
Wereldoorlog voerde met de prominente neocalvinistische wijsgeer dr. H.
Dooyeweerd.11 De leerlingen en geestverwanten van deze vu-hoogleraar –
ook die binnen het cnv – konden bij Ruppert op voorhand rekenen op een
gedistantieerde bejegening.12 Ruppert, wiens eigenmoeder overigens gerefor-
meerd was en bleef, kreeg door een en ander de naam een anticalvinist te zijn.

In de optiek vanRuppert beperkte de roeping van het cnv zich niet totNe-
derland. In een intrigerende mix van oude zendingsidealen en nieuwe ‘gids-
landideeën’ riep hij op om het zijns inziens superieure en universele gedach-
tegoed van de protestantse vakbeweging internationaal uit te dragen. Die
missiedrang was niet gespeend van eigenbelang: van internationale versprei-
ding van de protestants-christelijke vakbondsgedachte verwachtte hij ook
versterking van de positie van het cnv in Nederland.

Verder was mondiale bestrijding van het wereldcommunisme een belang-
rijke drijfveer. Beter dan de sociaal-democratische, neutrale en zelfs katho-
lieke vakbeweging was de protestantse arbeidersbeweging volgens Ruppert
in staat een principieel bolwerk tegen het rode gevaar te vormen. Ervaringen
met de totalitaire onderdrukking door de Duitsers tijdens de Tweede We-
reldoorlog hadden hem in zijn overtuiging gesterkt. In eigen land zette hij
zich niet alleen in het openbaar tegen het communisme af, maar ontwikkel-
de hij zich ook in het diepste geheim tot een sleutelfiguur binnen de naoor-
logse anticommunistische beweging.

Het resultaat was een ambitieus en kostbaar missieprogramma voor pro-
testantse vakbeweging. Europa had de hoogste prioriteit. Vooral ten aanzien
van het lutherse West-Duitsland koesterde Ruppert grote verwachtingen.
Officieel onder de paraplu van de Protestants-Christelijke Arbeiders Inter-
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nationale, die nieuw leven werd ingeblazen, investeerde het cnv veel tijd,
energie en geld in dat land. Dat gebeurde vaak tegen de zin van een bonte ver-
zameling van actoren.

DeAmerikaanse bezettingsautoriteiten, die zich lieten leiden door hun re-
laties met de Amerikaanse vakcentrales American Federation of Labor (afl)
en Congress of Industrial Organizations (cio), zaten niet op versplinterend
optreden van bij hen onbekende (protestants-)christelijke vakorganisaties te
wachten. Ze concentreerden zich op de Deutscher Gewerkschaftsbund
(dgb), de nieuwe Duitse eenheidsvakbeweging waarmee de afl en de cio in-
ternationaal samenwerkten. Voor de Britse bezettingsinstanties, die op het
kompas van het Trade Union Congress (tuc) voeren, gold hetzelfde.

Maar ook bij Duitse christen-democratische politici en lutherse kerklei-
ders ving het cnv bot. Mensen als Bondskanselier Konrad Adenauer en
Bondsminister Jakob Kaiser – de laatste was voor de oorlog een van de lei-
ders van de Duitse christelijke arbeidersbeweging geweest – wilden de goe-
de betrekkingen met de dgb niet op het spel zetten. De invloedrijke luther-
se bisschop van Hannover Hans Lilje, die Ruppert na 1947 in het kader van
de Lutherse Wereldfederatie goed had leren kennen, bleek evenmin gevoelig
voor Rupperts ‘bewegte Bitte’ iets voor de zaak van de christelijke vakbewe-
ging te doen.13 En zelfs bij het eigen Internationaal Christelijk Vakverbond,
waar de katholieke vleugel met argusogen gadesloeg hoe het cnv in Duits-
land een eigen en in zekere zin concurrerende koers volgde, was sprake van
kritiek en tegenwerking.

Een ander speerpunt van het cnv was Azië: in Indonesië en later ook in
Nederlands Nieuw-Guinea. De ideeën hiervoor waren ontstaan tijdens een
oriëntatiereis die Ruppert in april/mei 1949 door de archipel had gemaakt. In
de loop van de jaren vijftig werden er kleine christelijke vakverenigingen op-
gericht. Dat gebeurde opnieuw onder de vlag van de pcai, maar in de prak-
tijk kwam alles voor rekening van het cnv.

Op de derde plaats kwam Noord-Amerika. In april 1951 besloot de ver-
bondsraad van het cnv 5.000 gulden ($1.250) vrij te maken voor propagan-
da in Canada. Het geld was bestemd voor de Amerikaanse Christian Labor
Association, die nog voordat het geldwas overgemaakt zijn bestuurder Ralph
Degroot voor een propagandareis naar het buurland stuurde.14 Bovendien
werd de uitgave van een Engelstalig propagandaboekje voor lutherse predi-
kanten gefinancierd.15 Echt serieuze stappen volgden in 1952.

3. Optimisme

Eind 1951 bracht cnv-secretaris F.P. Fuykschot, na meer dan vijf maanden
veldonderzoek in de Verenigde Staten en Canada, een drietal optimistische
rapporten uit over de kansen voor protestants-christelijke vakbeweging in
Noord-Amerika.16 Frans Fuykschot, geboren in Rotterdam in 1896, was vlak
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voor de Tweede Wereldoorlog Amelink opgevolgd als internationaal secre-
taris van het cnv en daarmee ook als secretaris-generaal van de pcai en als
bestuurder van het icv. Hij was afkomstig uit de Nederlandsche Vereeniging
van Christelijke Kantoor- en Handelsbedienden en stond bekend als een ge-
matigd, irenisch man, intens gelovig maar wars van theologische scherpslij-
perij. Voor de oorlog was hij lid geweest van de kleine, progressief getinte
Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband; na 1945 sloot hij zich aan bij
deNederlandseHervormdeKerk. Als voormalig politiek gijzelaar van de na-
zi’s – hij verbleef anderhalf jaar in St. Michielsgestel – genoot hij aanzien op
landelijk niveau. Als lid vanNederlandse delegaties naar de International La-
bour Organization (ilo), de Volkenbond en de United Nations Organizati-
on (uno) verkeerde hij in de hoogste politieke en diplomatieke kringen, waar
hij met zijn statige en verzorgde verschijning en hoffelijkheid uitstekend op
zijn plaats was. Hoewel hij diens dominante en polemische karakter miste,
was hij een geestverwant en vertrouweling van Ruppert.17

Fuykschot, die sinds 1945 al twee keer Noord-Amerika had bezocht, ad-
viseerde niet in de Verenigde Staten te beginnen en vooral afstand te bewa-
ren van de cla uit GrandRapids,Michigan.Hij hekelde de reactionaire, zelf-
genoegzame en zelfs racistische sfeer in en rond de cla en the Christian
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Reformed Church (crc), de kerk waarmee de cla nauw was verbonden.18

Verhalend over zijn eerste spreekbeurt voor een cla-afdeling in Chicago
constateerde hij bijvoorbeeld: ‘Wij kwamen zo weer op het neger-probleem,
waarbij mij toen op ontstellende wijze bleek dat juist de meest orthodoxe
christenen in Amerika de negers als minderwaardige wezens beschouwen.
Zelfs een predikant, die aanwezig daar was deed daar aan mee.’ De voorzit-
ter en drijvende kracht van de cla, Joseph Gritter, een eerste generatie im-
migrant uit Nederland, stond hem van meet af aan tegen. Diens ‘zwartgalli-
ge kijk op de dingen’ noemde hij een van verklaringen waarom ‘dit groepje
aan bloedarmoede lijdt’. In Canada daarentegen zag hij uitstekendemogelijk-
heden. De snel groeiende gemeenschap van protestantse immigranten uitNe-
derland was een ideale springplank. Men was er van huis uit vertrouwd met
de christelijke vakbeweging.Hij had er bovendien in ondermeer Sarnia (On-
tario) al aanzetten tot locals, plaatselijke afdelingen, aangetroffen en er diver-
se ‘frisse kerels’ ontmoet, die alleen nog wat leiding nodig hadden.

Wat opvalt, is dat Fuykschot in zijn rapport uitgebreid inging op het
draagvlak in deNederlandse immigrantengemeenschap en in de kerkgenoot-
schappen van calvinisten, mennonieten, methodisten en vooral baptisten.
Maar over het andere stelsel van arbeidsverhoudingen sprak hij met geen
woord: de wetgeving, het closed shop of union shop systeem, de te verwach-
ten negatieve reacties van de grote vakcentrales afl en cio, die ook in Cana-
da opereerden.19 Evenmin repte hij over de lessen die de Amerikaanse cla op
sommige punten al had getrokken. Die had bijvoorbeeld haar statutaire be-
palingen ten aanzien het lidmaatschap verruimd, waardoor in principe ook
andersgezinden lid kondenworden. Deze aanpassingwas nodig gebleken om
erkenning te krijgen van officiële instanties – een absolute voorwaarde om in
de Verenigde Staten te kunnen functioneren als vakvereniging. De kaderfunc-
ties bleven echter uitdrukkelijk voorbehouden aan leden van deChristian Re-
formed Church. De facto was de cla daardoor toch gewoon een crc-aange-
legenheid gebleven.

Vanwaar deze eenzijdige rapportage? Het is niet erg aannemelijk dat
Fuykschot de praktische moeilijkheden over het hoofd heeft gezien. Daar-
voor was hij te veel een doorgewinterde vakbondsman, met meer dan vijfen-
twintig jaar ervaring op alle denkbare niveaus, van lokale afdeling tot in de
ilo. Hij was goed op de hoogte van de closed shop problematiek, niet alleen
in Europa, maar ook in de Verenigde Staten enCanada. Gritter had hem daar-
over in oktober 1945 al uitvoerig geschreven.20 En hij had zeker weet van de
lessen die de cla had getrokken. Ook daarover was hij van cla-zijde voor-
gelicht. In gezamenlijke rondreizen met Ruppert door West-Duitsland had
hij bovendien na de oorlog aan den lijve ondervonden hoe ver de tentakels
van de afl en de cio strekten.

Het heeft er dan ook veel van weg dat voor Fuykschot en de cnv-top ei-
genlijk bij voorbaat al vaststond dat protestants Noord-Amerika voor het
cnv een ideaal en kansrijk resultaatgebiedwas. Door kritische elementenweg
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te laten, onderbouwde Fuykschot in zijn rapporten een gewenste uitkomst.
Authentieke geloofsijver en zendingsdrang waren daarbij ongetwijfeld de
voornaamste drijfveren van zowel Fuykschot als het cnv. Van Fuykschot
mag niet vergeten worden dat hij bereid was een gevestigde positie in de Ne-
derlandse samenleving op te geven om inCanadaweer helemaal van de grond
af te beginnen en dat hij daarvoor letterlijk langs de huizen wilde gaan. Zijn
dochter herinnert zich hoe gretig hij in 1952 de apostel Johannes aanhaalde,
die ook door andere zendelingen graag werd geciteerd: ‘The fields are alrea-
dy white to harvest.’21

Daar kwam nog een ander element bij. Sinds het eind van de jaren veertig
waren de internationale spanningen steeds meer toegenomen en in juni 1950
was de Korea-oorlog uitgebroken. Het cnv-bestuur had lering getrokken uit
wat in mei 1940 met de Nederlandse vakbeweging was gebeurd. Na de Duit-
se inval bleek dat noch de vakcentrale zelf, noch de pcai, noch het icv ade-
quate financiële en bestuurlijke voorbereidingen had getroffen voor een even-
tuele bezetting van Nederland. Het verbondsbestuur wilde daarom aan de
overzijde van de Atlantische Oceaan een pcai-vestiging openen, om van
daaruit de belangen van de hele protestants-christelijke arbeidersbeweging te
behartigen, mocht het tot een Russische overval op Nederland komen. Het
verklaart mede waarom Fuykschot niet alleen secretaris van het cnv bleef,
maar ook secretaris-generaal van de pcai. Zijn contract met de pcai bevatte
daarom als taakomschrijving onder meer de zinsnede: ‘… to promote the in-
terests of the Christian-social movement in the world, to the best of his
knowledge, during a period in which connections with the head-office of the
i.f.w.e.a. [International Federation ofWorkmen’s Evangelical Associations =
pcai] might be unexpectedly broken off’.22

Officieel werd Fuykschot uitgezonden door de pcai. Hij werd het hoofd
van het Noord-Amerikaanse kantoor van de internationale. De kosten –
60.000 gulden voor de eerste twee jaar – kwamen geheel voor rekening van
het cnv. Ze werden gedekt door een fonds dat de centrale en de bonden sa-
men in het leven hadden geroepen voor speciale activiteiten en projecten.
Voor de vakcentrale, maar ook voor de Nederlandse staat bleef Fuykschot
nog allerlei taken vervullen. Zo maakte hij ook in zijn Canadese jaren nog
deel uit van officiëleNederlandse delegaties naar conferenties van uno en ilo
in New York, Havana en Saigon.

4. De CLAC

In april 1952 vestigde Fuykschot, op dat moment 55 jaar oud, zich met zijn
gezin in Hamilton, Ontario. Daar werd hij meteen gekozen tot algemeen se-
cretaris van de Christian Labour Association of Canada. Die was, vooruitlo-
pend op zijn komst, op 20 februari 1952 in London (Ontario), opgericht door
enkeleNederlandse immigranten uit Aylmer, Hamilton, Sarnia en St. Cathe-
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rines. Onder hen de eerste voorzitter, James Joosse, een zuivelarbeider uit
Sarnia, die in de jaren twintig met zijn ouders vanuit Nederland was geëmi-
greerd en op latere leeftijd theologie ging studeren. Hij en alle andere oprich-
ters waren Christian Reformed. Aanwezig waren ook Joseph Gritter en
RalphDegroot, die uit GrandRapids waren overgekomen.Gritter, die de op-
richtingsbijeenkomst voorzat, had uitdrukkelijk geadviseerd niet de komst
van Fuykschot af te wachten. Klaarblijkelijk wilde hij de clac een Noord-
Amerikaans initiatief laten zijn.23

De strategie die Fuykschot wilde volgen, is kort samen te vatten. Ten eer-
ste wilde hij beginnen in de protestantse Nederlandse immigrantengemeen-
schap, om vervolgens zo snel mogelijk door te breken naar andere Canade-
se christenen. Zelf sloot hij zich ook niet aan bij een ‘Nederlandse’, maar bij
een Canadese presbyteriaanse kerk, waarin hij al spoedig ouderling werd.
Ten tweede wilde hij starten met plaatselijke general workers locals, voor be-
zinning, scholing en propaganda. Model daarvoor stond het Nederlandse
protestantse werkliedenverbond Patrimonium van eind negentiende eeuw.
Maar deze fase moest kort duren. Als de bases waren gelegd moesten de ge-
neral workers locals zich omvormen tot echte trade union locals. In een over-
gangsfase van onbepaalde duur zouden beide organisatievormen deel van de
clac kunnen uitmaken.

Fuykschot, die de enige bezoldigde van de clac was, begon enthousiast
en energiek aan zijn nieuwe opdracht. Hij reisde van hot naar her door het
land, gaf interviews weg voor radiostations, schreef zelf voor kerkelijke bla-
den alsCalvinist Contact, Reformation Today enTorch and Trumpet en hield
tal van spreekbeurten voor kerkenraadsvergaderingen en predikantenconfe-
renties. Vanaf mei 1952 verscheen ook het eerste nummer vanTheGuide. De
naam van het clac-blad, dat door Fuykschot werd geredigeerd en aanvan-
kelijk nog in gestencilde vorm verscheen, was een vertaling van die van het
cnv-orgaanDe Gids. Bij andere uitingsvormen, zoals het verbondslied ‘The
Freedoms Banner’ (‘De Vrijheidsvaan’) en het plat-ovale clac-insigne stond
het cnv eveneens model. Het waren instrumenten om de herkenbaarheid
voor de Nederlandse immigranten te vergroten. Maar omdat deze primaire
doelgroep vaak het Engels nog niet voldoende beheerste, werd eerst ook nog
een NederlandstaligeDe Gids gemaakt. In 1954 kwam daaraan een einde. In
april van dat jaar besloot de eerste National Convention dat voortaan alleen
nog de officiële landstaal mocht worden gebruikt. Dat was onderdeel van
Fuykschots streven om zo snel mogelijk uit de cirkel van deNederlandse ko-
lonie te breken. Aan Joseph Gritter, die het Nederlands nog altijd machtig
was, maar met wie hij consequent in het Engels correspondeerde, schreef hij
in deze tijd: ‘I am sometimes troubled as regards the use of the Dutch langu-
age, which is regarded as indispensable by a few board members, but which
is a drawback for approaching Canadian workers. Most of our immigrants
do not speak the English sufficiently to talk to their fellow-workers. Still, that
is the only way to get members among the Canadians.’24
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5. Tegenslagen

Fuykschots strategie bleek moeilijk te realiseren. De oprichting van general
workers localswas op zichzelf genomen nog wel te doen, al ging het bepaald
niet snel. Eind 1952 telde de clac 13 afdelingen met in totaal 414 leden. Een
jaar later bedroeg het aantal afdelingen 32: 25 in Fuykschots eigen directe
werkomgeving Ontario en 7 in drie westelijke provincies: 2 in Manitoba, 2
in British Columbia en 3 in Alberta. In 1954 claimde Fuykschot 1.500 leden,
maar dat lijkt aan de hoge kant. Ettelijke afdelingen bestonden na de oprich-
tingsvergadering namelijk alleen op papier. De respons op brieven en circu-
laires en de afdracht van contributies door de localswas zo gering, dat Fuyk-
schot in zijn jaarverslagen telkens moest constateren dat hij geen idee had
hoeveel leden de clac precies had. En áls er al activiteiten werden ontplooid
dan lagen die eerder in de sfeer van gezelligheid dan van studie – laat staan
concrete belangenbehartiging of acties. Tegen Fuykschots uitdrukkelijke ad-
vies in, hielden demeeste locals de contributie ook zo laag als ze konden. Van
opbouw van kassen en fondsen, een voorwaarde voor serieus vakbondswerk,
kon daardoor geen sprake zijn.

Een cruciaal probleemwas dat in Canada voor vakbondswerk certification
– officiële erkenning – nodig was door provinciale Labour Relations Boards.
In Vancouver, British Columbia, kreeg clac Local No. 9 deze aanvankelijk
zonder al te veel moeite. Wel resulteerde dat meteen in felle aanvallen, com-
pleet met fysieke intimidatie, door de machtige afl- en cio-bonden, die niet
van concurrentie gediendwaren. Tegelijkertijd zetten deze bonden de onder-
nemingen die met de clac in zee waren gegaan – het betrof bouwbedrijven
met een Nederlands-protestantse achtergrond – onder zware druk.

Toch was de situatie in de belangrijke provincie Ontario ernstiger. Daar
vroeg in 1954 Local No. 4 erkenning aan om als exclusieve onderhandelaar
te kunnen optreden bij de kleine protestantse drukkerij-uitgeverij Bosch &
Keuning Ltd. in Hamilton. Medio 1954 wees de Ontario Labour Relations
Board (olrb) deze certification af. De olrb baseerde zich daarbij op de Ca-
nadese Fair Employment Act van 1951, die discriminatie op grond van ras,
huidskleur, herkomst of geloof verbood. 25 In de gepresenteerde (ontwerp-)
constitution van de clac las de Board dat de organisatie ‘bases its program
and activities on theChristian principles of social justice and charity as taught
in the Bible’, terwijl de bylaws bepaalden dat leden daarmee instemming
moesten betuigen. Volgens olrb-voorzitter professor Jacob Finkelman kon
dat niet anders betekenen dan dat de clac joden, moslims en andere niet-
christenen uitsloot. In de gangbare closed shop of union shop context in Ca-
nada was dat ontoelaatbaar. Daarmee was de toon gezet. In 1955 volgde de
Board van British Columbia dit voorbeeld, nadat ook daar de Fair Employ-
ment Act was geratificeerd.

Vijftig jaar na dato suggereert clac-directeur Ed Grootenboer dat Fuyk-
schot persoonlijk verantwoordelijk was voor de negatieve uitspraak van de
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olrb. Tijdens de hearings door de Board zou hij niet correct ‘clac’s policy
of open membership’ hebben weergegeven.26 Deze voorstelling van zaken is
gekleurd door latere ervaringen en ontwikkelingen en is niet juist. In plaats
van het categorische ‘nee’ dat men later Fuykschot in mond heeft gelegd, ant-
woordde hij voorzitter Finkelman desgevraagd dat niet-christenen wel dege-
lijk lid konden worden, mits ze instemming wilden betuigen met de constitu-
tion en de bylaws. ‘All we ask, is that they sign the constitution’, aldus
Fuykschot.27 Een ander antwoord kón hij naar eer en geweten op dat moment
niet geven – als hij dat al gewild had. Zo stond het namelijk in de ontwerp-
statuten, die op dat moment binnen de clac nog onomstreden waren en kort
nadien ook ongewijzigd door deNational Conventionwerden aangenomen.28

Fuykschot zelf was er overigens van overtuigd dat demeerderheid van de vijf-
koppige olrb hoe dan ook ernstig bevooroordeeld was. Aan Ruppert schreef
hij dat voorzitter Finkelman als jood allergisch was voor discriminatie door
christenen en vermoedelijk nooit te overtuigen was, terwijl de twee werkne-
mersleden in de Board vertegenwoordigers van de afl en de cio waren.29

Tegelijkertijd slaagde de clac er niet in voet aan de grond te krijgen bui-
ten de Nederlandse immigrantengemeenschap. En bínnen die gemeenschap
vond ze eigenlijk alleen weerklank bij leden van de Christian Reformed
Church, het neocalvinistische kerkgenootschap dat het meest verwant was
aan de Gereformeerde Kerken in Nederland. De Protestant Reformed hiel-
den zich – evenals hun piëtistische geestverwanten in Nederland – afzijdig.
Met de jonge, maar actieve Canadian Reformed Churches, de Canadese pen-
dant van de vrijgemaakte kerken uit Nederland, was de relatie van meet af
gespannen en conflictueus.Niet alleen de spanningen tussen deChristian Re-
formed Church en de Canadian Reformed Churches waren daaraan debet.
Ook de politieke problemen in Nederland tussen de Antirevolutionaire Par-
tij en het vrijgemaakte Gereformeerd Politiek Verbond werkten in Canada
door, alsook de moeilijkheden die het cnv had met vrijgemaakte leden. In
Nederland hadden veel vrijgemaakten het cnv verlaten om zich in 1952 te
hergroeperen in het eigen Gereformeerd Maatschappelijk Verbond (gmv).

Wat voor Fuykschot de deur dichtdeed, was een Nederlandstalige publi-
catie over vakbondskwesties die bij de Canadese vrijgemaakten ingang
vond.30 De auteur, J.G.P. Westera, een aan de Amsterdamse Vrije Universi-
teit opgeleide jurist, was namens de Canadian Reformed Churches aange-
zocht door predikant E. Schilder om zijn licht over de kwestie te laten schij-
nen. Westera concludeerde dat christenen in een afzonderlijke christelijke
vakbeweging niets te zoeken hadden. Hij beriep zich op oude uitspraken van
dr. Abraham Kuyper ten gunste van het lidmaatschap van neutrale vakver-
enigingen náást levensbeschouwelijke bezinningsorganisaties. Dat Kuyper in
1905/1906 van zijn oorspronkelijke visie afstand had genomen, bleef onver-
meld – uiteraard tot woede van Fuykschot, die Westera zelf nog van allerlei
studiemateriaal had voorzien. Fuykschots verweerwas verder aan dovemans-
oren gericht. De Canadese vrijgemaakten waren voor de clac verloren.
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6. ‘God’s finger’

Als antwoord op al deze, volgens Fuykschot niet te scheiden problemen,
koos hij voor een tweesporenbeleid. Ten eerste wilde hij proberen langs ju-
ridisch-parlementaire weg de wettelijke belemmeringen voor christelijke
vakorganisatie enmulti-union constructies weg te nemen. Gritter had aange-
raden dat niet te doen, maar alsnog het pragmatische voorbeeld van zijn eigen
cla te volgen en het lidmaatschap (niet de kaderfuncties) voor niet-christe-
nen statutair mogelijk te maken. Praktisch zou dat weinig gevolgen hebben,
wist hij. In november 1954 schreef hij Fuykschot: ‘I’m sure that the c.l.a.c.
must also accept unbelievers in its ranks if it is going to operate under the laws
of the land, and that in time it will also adopt the union shop as we have done.
We believe in freedom alright, but not the exercise of it to the detriment of
the group.’31 De Canadese jurist van de clac adviseerde in dezelfde geest.
Maar Fuykschot wilde er op dat moment nog niet aan. Aan Ruppert schreef
hij dat de voorgestelde aanpassing alleen maar tot verwatering zou leiden en
‘dat we de weg opgaan van de Engelse vakbeweging die ook op Christelijke
basis is begonnen’.32 Belangrijk is dat hij zich op dit punt volledig gesteund
wist door zijn medebestuurders.

Dat lag anders bij het tweede onderdeel van Fuykschots aanpak: proberen
de uitbraak naar Engelstalige niet-calvinisten te versnellen. Hij verwachtte
dat dit het verwijt van discriminatie en sektarisme zou helpen ontkrachten.
Het omgekeerde gebeurde. Juist dít streven naar verbreding werd de kataly-
sator van groeiende tweedracht binnen de clac, die de organisatie nog ver-
der zou marginaliseren en isoleren.

In 1955 stelde Fuykschot voor twee baptisten bij het werk van de clac te
betrekken: de niet praktiserende predikant Alan R. Matthews en diens ambt-
genoot Herschel A. Aseltine. De laatste zag Fuykschot als de grote belofte
voor de clac: Canadees, oorlogsheld, intellectueel (hij had met een vetera-
nenbeurs in Chicago sociologie en theologie gestudeerd), ervaringmet indus-
triepastoraat én bereid om voor een schijntje fulltime fieldagent bij de clac
te worden. Het feit dat hij Aseltine in 1952 in Chicago had ontmoet, noem-
de Fuykschot ‘very clearly God’s finger’.33

Dat zagen anderen in de clac – én bij de cla – bepaald anders.34 Het bin-
nenhalen van Aseltine beschouwden zij als een regelrechte aanslag op de or-
thodoxe zuiverheid van de clac. Alleen al het feit dat hij aan een ‘moderne’
universiteit had gestudeerd maakte hem verdacht. Het versterkte bovendien
de toch al sluimerende argwaan ten aanzien van Fuykschots eigen leerstellige
zuiverheid, niet in het minst een gevolg van diens keuze voor een Canadese
presbyteriaanse kerk.Gritter zou daarover naderhand opmerken: ‘Therewere
and aremany people inCanadawho had very serious doubts aboutMr. Fuyk-
schot on that score, because of his evident lack of interest in an orthodox
Christian church. There were similar doubts also about Mr. Aseltine. These
doubts did much to intensify the opposition to these men in 1957 and 1958.’35
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Binnen de National Executive Council (nec), het dagelijks bestuur, ont-
popten voorzitter Joosse, penningmeester G. Muizelaar en P. Speelman zich
als de woordvoerders van de oppositie. De jonge immigrant Pieter Speelman
was lid van een bekendeNederlandse verzetsfamilie en beschikte over uitste-
kende contacten in Nederland. Vooral hij stelde de zuiverheid van Aseltines
theologische visies aan de kaak, waarbij hij met name diens visie op het Ko-
ningschap van Christus hekelde. Tegelijkertijd werd het gerucht in omloop
gebracht dat Aseltine vrijmetselaar was.

Tevens begonnen de opposanten een campagne om het beleid en de statu-
ten in calvinistische geest aan te scherpen. Met verwijzingen naar allerlei ver-
derfelijke ontwikkelingen in Nederland en twijfelachtige tendensen in het
icv, dat op aandrang van de Franse Confédération Française des Travailleurs
Chrétiens (cftc) relaties met boeddhisten en islamieten aanknoopte, werd
betoogd dat voor Canada alleen een zuiver calvinistische, antithetische
grondslag gepast was.

Fuykschot kon met dit alles niet uit de voeten en zijn afkeer van de crc-
sfeer nam met de dag toe. Aan Ruppert schreef hij: ‘Ze weten niet beter om-
dat ze zich hebben opgesloten in hun eigen kerkje. De dominees leren dat de
Canadese kerken “vrijzinnig” zijn. Als ze het teken van de c.j.m.v. [de ymca,
pw] zien op een gebouw, dan zeggen ze veelbetekend: “eenMasonic sign” (te-
ken van de vrijmetselaars). Die zijn in de ban bij de Chr. Ref. Church. (…)
Ik zou je staaltjes kunnen vertellen van wat dominees en ouderlingen van de
Chr. Ref. Church durven zeggen, waar je van rilt en beeft. (…) Iemand als
Joosse, de voorzitter, en Pieter Speelman, ook lid van deExecutive van de clac
ijveren soms op een wijze, die ik niet voor mijn rekening kan nemen. (…) De
rechtlijnigheid is ook hier een groot kwaad.’36

7. Pyrrusoverwinning

Vanaf 1956 ging het met de clac snel bergafwaarts. Begin dat jaar wist Fuyk-
schot nog de benoeming van Aseltine door te drukken. Hij had gedreigd zelf
af te treden als dat zouworden afgewezen.Het bleek een Pyrrusoverwinning.
De figuur Aseltine bleef namelijk controverses oproepen. Het klimaat om
rustig te praten over belangrijke strategische kwesties als de toelaatbaarheid
van dual membership (lidmaatschap van de clac én van een neutrale vak-
bond) en deelname aan (stakings-)acties van zo’n neutrale vakbond verkilde
zienderogen.

Fuykschot zelf was vanzelfsprekend principieel tegen dual membership,
maar wilde er onder de gegeven omstandigheden van closed shop en union
shop en een clac die niet daadwerkelijk vakbondswerk kon verrichten, voor-
lopig enige ruimte voor laten. Speelman en zijn vrienden daarentegen wezen
dual membership categorisch af. clac-leden moesten maar een andere baan
zoeken, meenden zij. Met groeiende ergernis moest Fuykschot aanzien hoe
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zijn standpunt weliswaar werd aangenomen als de officiële beleidslijn, maar
hoe tijdens zijn afwezigheid – hij was enige tijd voor verlof in Nederland –
het besluit in diverse locals door zijn tegenstanders feitelijk was ondermijnd
en tegengewerkt.37 De leden daar werden wél tot een keuze gedwongen. ‘De
jonge ijveraars schenen niet te begrijpen, dat je zomaar niet een gezin uit zijn
kerkelijke gemeente, uit zijn werk enwoonplaats kunt weghalen, ook al is el-
ders een werkkring beschikbaar’, aldus Fuykschot later in een analyse van de
conflicten die in de clac waren ontstaan.38

Het beeld dat zich opdringt, is dat van een steeds gefrustreerder Fuyk-
schot, die gaandeweg zijn oude gevoel voor proporties en nuances begon te
verliezen. Gritter, die in april 1957 een tumultueuze vergadering had bijge-
woond, waarin Fuykschot Joosse had toegebeten: ‘Jij eruit of ik eruit’, en
Speelman in tranen was uitgebarsten, had niet geheel ongelijk toen hij hem
vermanend schreef: ‘You will note that no-one except Mr. Matthews, who I
respect but who wants to apply love in an unbiblical sense, supported you.
You made a mistake, brother, and you should have confessed it ... I cannot
help believing that your unreasonable opposition to Mr. Speelman had blin-
ded you to everything else.’39

Diverse bemiddelingspogingen vanGritter en Ruppert – beiden reisden in
de jaren 1957-1958 herhaaldelijk af naar Ontario – zetten geen zoden aan de
dijk. Het wantrouwen bij de groep Fuykschot-Matthews-Aseltine jegens
Gritter was daarvoor te groot. Gritter was in hun ogen in feite de echte kwa-
de genius. Omgekeerd was voor de groep Joosse-Speelman-Muizelaar de lu-
theraan Ruppert eigenlijk nog suspecter dan de calvinist Fuykschot. Tussen
beide bemiddelaars boterde het ook al niet. Na hun eerste kennismaking had
Ruppert over Gritter opgemerkt dat ‘in deze wereld niet zo bar veel mensen
zijn, die over een grotere dosis pessimisme beschikken dan deze man. Ook
na onze gesprekken met hem blijft hij de toekomst van de c.l.a. vrijwel uit-
sluitend verwachten van deChristian ReformedChurch. Al het andere is min
of meer vrijzinnig. Ons beschouwt hij toch wel als halve socialisten.’40 Grit-
ter op zijn beurt beschuldigde Ruppert van vooringenomenheid.41

Verzoeningspogingen door de milde vu-hoogleraar dr. W.F. de Gaay
Fortman, een goede bekende van Fuykschot én Speelman en een persoonlij-
ke vriend vanRuppert, mocht evenmin baten. ‘Wat kijken dieHollanders hier
toch wild uit hun ogen’, moet De Gaay Fortman hebben verzucht na een van
zijn ontmoetingen met de oppositie.42 Op hun beurt vonden die dat de Ne-
derlandse professor de chaos alleen maar vergrootte. clac-manager Ed
Grootenboer zegt hier vijftig jaar later nog over: ‘This professor brought
further confusion by advocating the unrealistic pursuit of multi-union repre-
sentation in workplaces, as is the practice in Europe, while on the other hand
he supported removal of constitutional language that labour boards found
objectionable.’43

Met het laatste doelt Grootenboer op de ommezwaai die Fuykschot be-
gin 1958 maakte. Vruchteloze pogingen richting parlement en regering van

305



Ontario, nieuwe nederlagen in februari van dat jaar bij de Ontario Labour
Relations Board (volgens Fuykschot het ‘gevreesde sanhedrin’44) en adviezen
van enkele Canadese topjuristen hadden hem er ten langen leste van over-
tuigd dat er nog maar één optie was: het schrappen van alle expliciete verwij-
zingen naar de Bijbel als grondslag van de organisatie. Over compromissen,
zoals het loslaten van alleen de eis dat leden de statuten integraal moesten on-
derschrijven, viel niet meer met hem te praten. Het zal duidelijk zijn dat een
en ander zijn tegenstanders nog hoger in de gordijnen joeg.

8. Wijze Vaders

De uitkomst van de strijd over de statutenwijziging was anders dan zich aan-
vankelijk liet aanzien. Fuykschot leek in eerste instantie aan de winnende
hand. In de National Executive Council had de groep Fuykschot namelijk
vrij onverwacht de meerderheid gekregen. Speelman was zelfstandig onder-
nemer geworden en had om statutaire redenen zijn functies moeten neerleg-
gen. En Joosse was afgetreden om zich inGrand Rapids volledig aan zijn stu-
die theologie te gaan wijden. Hun plaatsen waren ingenomen door twee
geestverwanten van Fuykschot. ‘Het is een wonder in onze ogen’, berichtte
hij jubelend aan het cnv-bestuur. ‘Wij zien het maar doorgronden ’t niet.’45

Ruppert reageerde niet minder verheugd. Vanuit Genève schreef hij: ‘Ik zou
nu eerst maar een paar dagen gaan zingen. Uiteraard niet omdat Gritter c.s.
“verloren” hebben, maar omdat God – dwars door alles wat wij aan goeds en
kwaads hebben gedacht en gevraagd en gedaan – de zaak wonderbaar geleid
heeft, zodat wij ons verwonderen moeten.’46

Maar de nieuwe verhoudingen in het bestuur weerspiegelden steeds min-
der die in de clac als geheel. Door de steeds onfrissere partijstrijd, waarin
over en weer onorthodoxe middelen en grove aantijgingen niet werden ge-
schuwd, haakten steeds meer leden en locals namelijk af. Dieptepunt was de
wijze waarop Fuykschot en de zijnen penningmeester Muizelaar, hun laat-
ste tegenstander in de National Executive Council, tot aftreden probeerden
te dwingen. Ze betichtten hem van malversaties omdat hij een onreglemen-
taire lening van 700 dollar aan een ziek lid had verstrekt. Dat het geld al weer
was terugbetaald, deed volgens hen niet ter zake. Hun tegenstanders zagen
weinig verschil meer met de infame praktijken van de beruchte Amerikaan-
se vakbondsmaffioso Jim Hoffa.47

Medio 1958 was nog slechts een handvol locals daadwerkelijk actief. Dat
verklaart waarom een kleine Gideonsbende van jonge maar gedreven neocal-
vinisten uit Toronto en Sarnia met succes een machtsgreep kon doen. De
groep bestond uit twintigers, geboren in Nederland, intelligent, veelal goed
opgeleid en geïnspireerd door onder meer de Amerikaanse dooyeweerdiaan
H. Evan Runner. Onder hen Gerald Vandezande, Ed Vanderkloet, Harry
Antonides en weldra ook Hank Kuntz – allemaal mannen die de komende
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decennia hun stempel op de clac zouden gaan zetten. ‘Halve intellectuelen’
en ‘zeloten’ noemde Fuykschot ze. 48 ‘Slungels’, was de kwalificatie die een
van zijn vrienden aan hen gaf.49

De verwarring en spanning in en rond de clac liepen in de herfst van 1958
zo hoog op dat crc-predikant A.W. Schaafsma het raadzaam achtte hulp te
zoeken in Nederland. Dominee Schaafsma sympathiseerde met de groep
Fuykschot, maar vreesde bovenal voor de eenheid in zijn kerk. In een emo-
tievolle brief aan De Gaay Fortman, Hendrik Algra, J.A.H.J.S. Bruins Slot,
professor S.U. Zuidema en professor H. Ridderbos en andere prominenten
van onverdacht gereformeerden huize uit deNederlandse pers, politiek, kerk
en wetenschap, smeekte hij om advies en bemiddeling. Hij schreef: ‘Het gaat
om een grootse, om een zeer belangrijke zaak in Gods Koninkrijk. En daar-
om doet jong Gereformeerd Canada bij deze een beroep op de Wijze Vaders
in Nederland. Help ons. U moet ons nú helpen. Uw adviezen waren al eer-
der zeer wenselijk geweest. Maar nu is er een moeten, om grote ongelukken
te voorkomen. Óf het ongeluk van een zeer principiële maar gezapige rust,
waarbij er geen sprake ooit zal zijn van Christelijke Vakorganisatie. Óf het
ongeluk van een felle brand in onze kring, waarbij we niet weten, naar wel-
ke kanten de vlammen zullen uitslaan. Dat kan een strijd worden, die ook de
vrede in de Christian Reformed Church in de States en Canada niet onbe-
roerd laat. (…) Er is periculum in mora.’50

Het antwoord van de ‘Wijze Vaders’ liet aan duidelijkheid weinig te wen-
sen over: in de gegevenCanadese situatie mochten enmoesten de statuten van
de clac aangepast worden, in de geest van wat Fuykschot voorstelde.51 In-
vloed had hun advies echter niet meer. De jongeren legden het naast zich neer.
Ze oordeelden dat de ‘Wijze Vaders’ zich eenzijdig en verkeerd hadden laten
voorlichten.52 Helemaal ongelijk hadden ze niet. Ruppert, die niet door
Schaafsma was aangeschreven en wiens naam ook niet onder het antwoord
prijkte, was namelijk nauw bij de besprekingen over het advies betrokken ge-
weest. Bij deze beraadslagingen was bovendien hoofdzakelijk gebruik ge-
maakt van rapporten van Fuykschot. En het uiteindelijke antwoordwas door
De Gaay Fortman geschreven.

9. Breuk

In november 1958 kwamen Fuykschot en enkele medestanders tot de con-
clusie dat hen geen andere oplossing restte dan zelf de clac te verlaten en een
nieuw vakverbond op te richten. Fuykschot, die vaker met historische ana-
logieën werkte, vergeleek de situatie met de Nederlandse situatie in de jaren
1908/1909, toen echte vakbondsmensen zich losmaakten van het zieltogen-
de Christelijk Arbeidssecreteriaat (cas) om het cnv op te richten. Hij voor-
zag dat de clac, net als destijds het cas, daarna een snelle dood zou sterven.

Nadat Fuykschot en Ruppert op 22 november tevergeefs een laatste po-
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ging hadden gedaan een vergadering van crc-predikanten te overtuigen, ga-
ven beiden dezelfde dag nog hun zegen aan de oprichting van de Christian
Trade Unions of Canada (ctuc). Deze ctuc verkreeg binnen de kortste ke-
ren certification van deOntario Labour Relations Board, maar bleek toch een
zwak kindje.53 Meer dan circa 250 leden in Hamilton en omgeving, de woon-
plaats van Fuykschot, kreeg de bond nooit. Fuykschots dood – hij kwam in
januari 1961 op 64-jarige leeftijd om bij een auto-ongeluk – kwam de ctuc
nooit te boven. Dat de bond toch bleef voortbestaan dankte hij hoofdzake-
lijk aan enkele hecht georganiseerde fondsen die waren gevormd. Het duur-
de tot 1979 voordat de laatste restjes van de ctuc terugkeerden in de moe-
derschoot van de clac.

De clac zelf was toen ook al lang een officieel erkende vakorganisatie.
Met actieve steun vanuit Grand Rapids en dankzij soms grote persoonlijke
offers hadden de clac-jongeren na 1958 hun principiële strijd voor een Ca-
nadese christelijke werknemersorganisatie voortgezet. Met succes. Daar zag
het aanvankelijk nog niet naar uit. Eind 1961 wees de Ontario Labour Rela-
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tions Board opnieuw een certification van een clac-local af. De Board deed
dat onder uitdrukkelijke verwijzing naar de Bosch & Keuning uitspraak van
1954. Hij was niet ontvankelijk voor de argumenten dat er in 1958 een wis-
seling van de wacht had plaats gevonden en in 1959 de statuten waren aange-
past. De verwijzingen naar christendom en Bijbel waren daarin gehandhaafd,
maar de zinsnede dat leden ‘express agreement with the basis, aims, princi-
ples of the c.l.a. of c.’ was geschrapt. Bovendien was toegevoegd: ‘No ap-
plicant for membership shall be refused by reason of colour, creed, race or
national origin.’ Evenmin was de Board onder de indruk geraakt van getui-
gen – onder hen Gritter – die hadden verklaard dat ze nooit iets van discri-
minatie op basis van godsdienst of levensbeschouwing hadden gemerkt. De
Board had hen namelijk ook horen zeggen dat ze nog nooit hadden meege-
maakt dat niet-christenen zich hadden aangemeld of waren gevraagd lid te
worden.

Het clac-bestuur besloot deze nieuwe weigering aan te vechten voor de
High Court of Justice van Ontario. Na lang juridisch touwtrekken stelde
Chief Justice J.C. McRuer de clac op 2 mei 1963 volledig in het gelijk.54 Hij
vond het een ernstige fout (‘grievous error’) dat de olrb zich op de Bosch &
Keuning zaak had gebaseerd, terwijl er inmiddels niet alleen een nieuw be-
stuur was aangetreden, maar ook nieuwe statuten waren aangenomen waar-
in expliciet de afwijzing van discriminatie op grond van geloof en dergelijke
was neergelegd. Bovendien oordeelde McRuer dat de olrb zich al eerder re-
kenschap had mogen geven van Fuykschots verzekering dat niet-christenen
lid konden worden en dat ‘no person is asked what church he belongs to’.
Bezwaren tegen de verwijzingen naar de Bijbel, het bidden voor bijeenkom-
sten en het zingen van geestelijke liederen verwees McRuer naar de prullen-
bak. Het hele Canadese openbare leven was daarvan doordesemd, van de da-
gelijkse opening van het parlement, het volkslied, de eed die Her Majesty’s
rechters enministers aflegden tot nota bene de openingsfrasen van de Labour
Relations Act toe.

Na deze uitspraak kon de langzame wederopbouw van de clac beginnen,
ook in Alberta en British Columbia, waar locals in 1964 certification verkre-
gen. InNederland bleven de wilskracht en het succes van de orthodoxe clac-
jongeren niet onopgemerkt. ‘Het is eenwonderlijke bestiering geweest, dat de
geloofsgehoorzaamheid van hen die weigerden de vermelding van de Bijbel
als grondslag van hun actie prijs te geven, reeds na enkele jaren zo zichtbaar
is gezegend’, was het commentaar van dr. C.J. Verplanke inAntirevolutionai-
re Staatkunde, het kaderblad van de Antirevolutionaire Partij.55 Hij stelde
triomfantelijk vast dat niet Fuykschot, Ruppert, de Canadese juristen en de
groep prominente Nederlanders gelijk hadden gekregen, maar de principiële,
bijbelvaste volhouders van de clac. En dat kon volgens Verplanke ‘tot lering
strekken van bepaalde “Realpolitiker” die door de feiten, de omstandigheden,
de concrete situatie, gang der historie, de onvermijdelijke ontwikkeling enz.
hun pas latenmarkeren.’56 Vasthoudende calvinisten inCanada als spiegel voor
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zich aan modernisering, ontzuiling en deconfessionalisering overgevende ge-
loofsgenoten in Nederland, was de strekking van zijn betoog.

Tussen clac en cnv kwam het nooit meer helemaal goed. Het cnv claim-
de in de eerste jaren na de breuk terugbetaling van de 100.000 gulden die aan
de clac was ‘geleend’, maar kreeg daarvoor juridisch geen poot aan de grond.
Het bleef bovendien de ctuc steunen, hoofdzakelijk uit piëteitsoverwegin-
gen. Maar van echt warme interesse voor de ctuc was geen sprake meer.
Daarvoor waren de teleurstellingen te groot en bleef de ctuc te klein. Bo-
vendien had Ruppert zich in 1959 van het vakbondstoneel teruggetrokken
om zitting te nemen in de Raad van State. Zijn opvolgers misten de interna-
tionale bezieling waardoor hij zich had laten leiden. ‘Ik heb het internatio-
nale werk volledig laten versloffen’, gaf Rupperts opvolger C.J. van Mastrigt
later toe.57 Veelzeggend is dat kort na Rupperts aftreden de hele Protestants-
Christelijke Arbeiders Internationale stil viel.

In het midden van de jaren zestig, toen de eerste voorzichtige besprekin-
gen over hereniging van clac en ctuc begonnen, werden de contacten tus-
sen cnv en clac wel hersteld. Maar de meeste cnv’ers bleven moeite houden
met wat een cnv-secretaris eens in een interne nota omschreef als het theo-
logisch en ideologisch ‘emmeren’ van Vandezande en diens vrienden. ‘Het
was nooit principieel genoeg’, concludeerde hij.58

De calvinistische scherpslijperij van de Canadezen was er volgens het cnv
ook de oorzaak van dat in de jaren zestig en zeventig pogingen van onder
meer cnv-bestuurder dr.W.Albeda omde pcai nieuw leven in te blazen jam-
merlijk mislukten. Met lede ogen moest de cnv-leiding aanzien hoe voor de
Duitse, Deense en Zwitserse partners de ideologische eisen van de clac even
onbegrijpelijk als onaanvaardbaar waren en hoe hun initiatieven daardoor
stukliepen. Dat het ledenbestand van de Canadese bond in de laatste decen-
nia van de twintigste eeuw qua etnische en kerkelijke diversiteit gaandeweg
opschoof in de richting die Fuykschot had nagestreefd, veranderde weinig
meer aan beeld dat van deCanadese zusterorganisatie was gevormd.De clac
op haar beurt behield haar aarzelingen ten aanzien van het principiële gehal-
te van het cnv. Een gevoel dat er niet beter opwerd toen het cnv na 1980 door
toetreding van katholieke bonden opnieuw interconfessionele wegen insloeg.

10. Conclusie

In het cnv leefde in de jaren veertig en vijftig een sterke overtuiging dat ware
christelijke vakbeweging superieur was en een universele taak had. Dat besef
leidde tot grote dynamiek, maar kwam een realistische afweging van interna-
tionale kansen, mogelijkheden en wensen niet ten goede. Het mislukken van
alle internationale initiatieven in Europa, Azië en Amerika – vanuit cnv-per-
spectief geldt dat ook voor Canada – onderstreept deze constatering. Verzui-
ling, protestants-christelijke vakbeweging,multi unionism en dergelijke: het

310



waren tijd- en plaatsgebonden oplossingen voor specifieke Europese of – pre-
ciezer nog –Nederlandse omstandigheden.Het voortbestaan van de clac als
zodanig is hiermee niet in tegenspraak. Numeriek stelde en stelt de clac niet
veel voor.

Noord-Amerika was niet het eerste zendingsgebied van het cnv. Duits-
land en Indonesië hadden om geopolitieke en historische redenen prioriteit.
Maar Noord-Amerika stond wel hoog op de agenda. Van het grote aantal
protestantse christenen van diverse pluimage daar ging grote aantrekkings-
kracht uit. In het bijzonder op cnv’ers wier blik niet gericht was op ‘exclu-
sieve’ organisaties van calvinisten.

De keuze voor Canada als startpunt was zowel negatief als positief be-
paald. Negatief omdat men in de usa de cla niet kon passeren, terwijl men
er niet mee in zee wilde gaan. De cla werd te behoudend en kerkgebonden
bevonden. De onmiskenbare aversie jegens de cla en haar voorzitter Joseph
Gritter maakte Frans Fuykschot – en mét hem de hele cnv-top – tegelijker-
tijd blind voor de lessen en ervaringen van deze Amerikaanse zusterorgani-
satie. Positief koos het cnv voorCanada omdatmen daar een frisse start dacht
te maken met behulp van het snel groeiende legioen protestantse immigran-
ten uit Nederland – mensen die van huis uit vertrouwd waren met christelij-
ke arbeidersbeweging. Maar voor het cnv was de Nederlandse gemeenschap
niet meer dan een bruggenhoofd.

Leden en kader van de clac bleven echter vrijwel zonder uitzondering
Nederlandse immigrantenmet een orthodox-gereformeerde achtergrond die
zich in Canada aansloten bij de vertrouwde Christian Reformed Church.
Voor de buitenwacht was de clac niet anders dan een verlengstuk van de als
sektarisch ervaren ‘Nederlandse’ Christian Reformed Church. Binnen deze
crc zagen velen het in feite precies zo. Lidmaatschap van een clac-local was
simpelweg een aspect van het Christian Reformed zijn. Sociaal-economische
belangenbehartiging was goed beschouwd secundair. Of zelfs minder dan
dat, als het om concrete actie, laat staan staking, ging. Dat spoorde niet met
de oogmerken van het cnv. De Nederlandse vakcentrale beoogde immers
niet een ‘exclusieve’ calvinistische, laat staan kerkelijke praat- en contactclub
vanwerknemers, maar een ‘inclusieve’, algemeen-protestantse vakvereniging
van en voor Noord-Amerikanen van uiteenlopende achtergrond.

De poging van Fuykschot om met behulp van enkele uitgesproken bap-
tisten het isolement te doorbreken had een averechts effect omdat het voor
velen de primaire behoefte aan een homogene, vertrouwde sfeer verstoorde.
En de interne ruzie die hierover ontstond bevestigde voor de buitenwacht al-
leen maar het sektarische karakter van de clac.

Zoals zo vaak, raakten de principiële verschillen van inzicht verstrengeld
met andere elementen. Daaronder geografische en persoonlijke. De kern van
Fuykschots aanhang zat in en om Hamilton, de plaats waar hij zelf woonde
en de enige plek ook waar zijn afgesplitste ctuc na 1958 voet aan de grond
kreeg. Zijn tegenstanders concentreerden zich in enkele locals uit de agglo-
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meratie Toronto. De locals in Alberta en British Columbia bleven over het
algemeen letterlijk en figuurlijk verre van de conflicten in Ontario.

Het conflict had, ten slotte, ook psychologische dimensies. Fuykschot liep
tegen zijn pensioen en kreeg steeds meer haast; de jongere garde had de tijd.
Verder weesGritter er diverse keren op dat Fuykschot de grote handicap had
dat hij ondanks alles altijd cnv’er was gebleven. En alle nog levende betrok-
kenen in Canada zeggen dat het optreden van Ruppert daar contraproduc-
tief was. Niet alleen omdat hij als lutheraan en anti-dooyeweerdiaan op voor-
hand ‘verdacht’ was bij de jonge neocalvinisten, maar bovenal omdat ze geen
boodschap meer hadden aan ingrijpen vanuit ‘the old country’.
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Nabeschouwing

In de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw verkondigden neomar-
xistische historici in Nederland dat de protestants-christelijke vakbeweging
zich in negatieve zin van de ‘moderne’ of socialistische beweging onder-
scheidde. Zij zou uit volle overtuiging alleen systeembevestigend werkzaam
zijn geweest en daardoor niet hebben bijgedragen aan de bevrijding van de
arbeidersklasse. Volgens hen verdiende ze niet eens het predicaat ‘arbeiders-
vakbeweging’.
Dit boek rekent af met deze opvatting. Leidende vraag was in hoeverre het

Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland (cnv) in de eerste helft van
de twintigste eeuw heeft bijgedragen aan het maatschappelijk debat over en
de verwezenlijking van structurele wijzigingen in de zeggenschapsverhou-
dingen in het bedrijfsleven. Op basis van bronnenonderzoek wordt aange-
toond dat het cnv zich met zijn eigen steven naar medezeggenschap in het
kader van publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (pbo) wel degelijk inzette
voor de ‘deproletarisering’ van de arbeidersklasse en dat het daarvoor ook in
de eigen protestantse omgeving strijd wilde leveren. Voorts dat door kruis-
bestuiving en het over en weer bijstellen van visies en eisen, de opvattingen
van de protestantse, katholieke en socialistische bewegingen over sociaal-eco-
nomische ordening en medezeggenschap dermate convergeerden dat zij tot
samenwerking in staat bleken.Op andere beleidsterreinenwaren de verschil-
len tussen de drie richtingen eveneens eerder temporeel en gradueel dan
structureel.
Wel legde het cnv bij zijn streven naar wijziging van de zeggenschapsver-

houdingen in het bedrijfsleven lang aarzeling en terughoudendheid aan de
dag en opereerde het altijd behoedzaam. Dat kwam voort uit een betrekke-
lijk zwak ontwikkeld antikapitalistisch sentiment binnen het cnv, dat een be-
weging was van orthodoxe protestanten met vaak werk of achtergrond in de
ambachtelijk-agrarische sfeer. Het besef van Gods voorzienigheid dempte
zowel de ontwikkeling van een radicale maatschappijkritiek als het ontwer-
pen en vervolgens najagen van alternatieve constructies. De noties ‘antirevo-
lutionair’ en ‘christelijk-historisch’ werden serieus genomen. Dat was geen
basis voor radicalisme, hooguit voor geleidelijkheid.
Temperend werkten ook de kritiek en het verzet van behoudende krach-

ten in de verzuilde omgeving van het cnv. Stappen die de vakcentrale in het
licht van de voortschrijdende maatschappelijke ontwikkeling dacht te kun-
nen zetten, werden vanuit de hoek van christelijke werkgevers en behouden-
de gereformeerden en antirevolutionairen bestreden. Dat gebeurde met een



beroep op bijbelse gezags- en eigendomsverhoudingen en met specifieke in-
terpretaties van het neocalvinistische principe van de soevereiniteit in eigen
kring – het beginsel dat het cnv eveneens hanteerde. Hoewel dit bij tijd en
wijle forse spanningen opriep, vooral in en rond de Antirevolutionaire Par-
tij (arp), kon en wilde het cnv zich niet aan de verzuilde kaders onttrekken.
De ontwikkeling die het cnv inzake het zeggenschapsvraagstuk in de ja-

ren tot 1950 doormaakte, laat zich grofweg in drie perioden indelen. De eer-
ste fase bestrijkt de eerste tien jaar na de oprichting in 1909. De belangstel-
ling voor structurele maatschappijhervorming was toen minimaal. Het jonge
vakverbond werd daarvoor te zeer in beslag genomen door praktische aan-
gelegenheden: het kleine bestuursapparaat, de opbouw van de centrale en de
bonden, het conflict over het interconfessionalisme, de sociale wetgeving, de
gevolgen van de Eerste Wereldoorlog. Niet minder belangrijk was dat het
cnv zich van de – naar wat heette – ‘verpolitiekte’ socialistische en syndica-
listische vakbewegingen trachtte te onderscheiden door geen maatschappij-
kritiek te leveren. Volgens zijn voorzitter H. Diemermoest het cnv zich bin-
nen het raam van de bestaande orde richten op de verbetering van het
materiële lot van de arbeidersstand en niet tornen aan de gezags- en eigen-
domssfeer van de werkgever in zijn eigen onderneming.
Dat laatste was een gevoelige kwestie. In 1903 had de gereformeerde pre-

dikant ds. J.C. Sikkel in een lezing voor protestantse werkgevers een fronta-
le aanval op de (christelijke) vakbeweging geopend. Sikkel beriep zich op het
door dr. A. Kuyper, de leider van de Antirevolutionaire Partij, geïntrodu-
ceerde principe van de soevereiniteit van alle maatschappelijke kringen. Hij
betoogde dat de onderneming een soevereine kring was, waar de onderne-
mer een van God gegeven gezagspositie bekleedde en waar voor exogene
krachten als de staat én de vakbonden geen plaats was. Zijn charge was door
zijn hervormde collega ds. A.S. Talma gepareerd en de arbeidersorganisaties
hadden zich geschaard achter diens meer functionele visie op de relatie van
werkgever en werknemer en de noodzaak van vakorganisatie. Maar blijkens
Diemers uitspraken waren Sikkels opvattingen ook in de protestantse vak-
bondsgelederen niet helemaal uitgebannen. In protestantse werkgeverskring
werden ze gemeengoed.
De theologisch-ideologische kritiek versterkte de aarzeling van de jonge

protestantse vakbeweging ten aanzien van het microniveau. Om praktische
en tactische redenen was ze al huiverig voor kernen en andere vormen van
inspraak en organisatie binnen demuren van de particuliere onderneming. Ze
ging zich volledig concentreren op het mesoniveau, waarbij in deze episode
de ambities niet verder strekten dan de privaatrechtelijke collectieve arbeids-
overeenkomst (cao). Voor de bipartite Kamers van Arbeid, door Kuyper in
1889 op de kaart gezet en aangeprezen als opmaat naar verdergaande publiek-
rechtelijke bedrijfsorganisatie, was geen belangstelling meer. Het protestant-
se werkliedenverbond Patrimonium had ze destijds omarmd als middel om
de klassen te verzoenen en de werkers inspraak te verschaffen.Maar door ge-
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ringe bevoegdheden, regionale opzet, vrijwilligheid en samenstelling buiten
de organisaties om, waren de Kamers van Arbeid bloedeloos gebleven.
De tweede periode beslaat het interbellum, waarin hetmaatschappelijk de-

bat over structuurhervormingen door een complex van politieke en sociaal-
economische factoren een grote vlucht nam. Het kenmerkt het cnv, waar re-
volutie hoe dan ook taboe was, dat het ook geen ‘evolutionaire sprongen’
wilde maken. Het zag geen heil in successen die waren gebaseerd op veran-
derlijke conjuncturele omstandigheden of op angst voor revolutie bij de ge-
vestigde machten. Het was een van de redenen waarommen zich distantieer-
de van het rkBedrijfsradenstelsel (1919-1922). En in de ineenstorting van dit
katholieke bouwwerk, na het wegebben van de revolutieangst, het keren van
het economisch tij en de verzwakking van de vakbeweging, zag men zijn ge-
lijk bevestigd.
Maar de nieuwe cnv-ideoloog, verbondssecretarisH. Amelink, verwoord-

de in 1921 wel duidelijker dan voorheen dat het besef omtrent Gods leiding
in de geschiedenis niet betekende dat het bestaande niet aan bijbelse normen
mocht worden getoetst of dat het ontoelaatbaar was om actief naar hervor-
ming van de samenleving te streven. Uitgangspunten waren voor hem de
waardigheid en gelijkwaardigheid van de arbeider als schepsel van God. Vol-
gens Amelink impliceerde dat medeverantwoordelijkheid en dat veronder-
stelde weermedezeggenschap. Zijn gedachten gingen uit naar collectieveme-
dezeggenschap van vakbondsbestuurders opmesoniveau en niet naar dat van
individuele arbeiders in de afzonderlijke onderneming. Amelink plaatste zich
in de traditie van Kuyper en diens architectonische maatschappijkritiek. Zijn
toekomstideaal was een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie metmeebeslis-
singsrecht op sociaal én economisch gebied via de vakbonden. Aanknopend
bij de ideeën van Kuyper, baseerde hij zich op de gedachte dat een bedrijfs-
tak een soevereine kring was. Praktische en principiële motieven weerhiel-
den hem van het maken van een blauwdruk.
Amelinks zienswijze vond haar weerslag in het cnv-program van 1921, dat

de hele tweede periode richtinggevend bleef en dat het accent legde bij een
wettelijke regeling van de algemeen verbindendverklaring van cao’s. Dat
moest – naast bescherming van een bedrijfstak tegen ‘free riders’ – de gees-
ten geleidelijk rijp maken voor volgende stappen in de richting van de pu-
bliekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Bonden kregen het consigne van mede-
zeggenschap in de onderneming geen actiepunt te maken.
Niettemin zagen Amelink en enkele medestanders, onder wie Patrimoni-

um-boegbeeld C. Smeenk en de antirevolutionaire jurist mr. P.S. Gerbran-
dy, zich genoodzaakt over dat laatste de strijd aan te binden met dr. H.
Dooyeweerd, de directeur van de antirevolutionaire Kuyperstichting. Deze
veroordeelde wettelijk geregelde boekeninzage door vakbondsmensen en an-
dere vormen van medezeggenschap in de particuliere onderneming. Dat zou
een onaanvaardbare aantasting betekenen van de soevereiniteit in eigen kring
van de ondernemer en de onderneming, en van het daar geldende, in de schep-
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pingsordinantiën gegronde gezag en eigendomsrecht. Amelink en zijn vrien-
den wierpen tegen dat medezeggenschap de positie van de ondernemer juist
legitimeerde en dat ook arbeid een rechtstitel voor zeggenschap was. Ze za-
ten er niet op te wachten, maar principiële beletselen voor een wettelijk re-
geling van ondernemingsraden zagen zij niet. De pennenstrijd bevestigde dat
het verschil Sikkel-Talma nog steeds bestond.
Signalen in het cnvmaakten duidelijk dat veel kaderleden en collega’s te-

rugschrokken voor Amelinks idealistische bespiegelingen en felheid. Niet
iedereen bleek ook ongevoelig voor de kritiek van Dooyeweerd, die boven-
dien bijval kreeg van arp-leider H. Colijn en christelijke werkgevers. Het
zorgde ervoor dat Amelink inbond en in de rest van het interbellum van
ideeënontwikkeling bij het cnv niet echt meer sprake was. Het beleid richt-
te zich hoofdzakelijk op een zo constructief mogelijk inspelen op de wetge-
ving inzake de cao (1927), de bedrijfsraden (1934) het algemeen verbindend
verklaren van ondernemersovereenkomsten (1935) en van de cao (1937). In
het debat over economische ordening had het cnv in de jaren dertig geen
groot aandeel.
De jaren veertig vormen de derde periode. Keerpunt was de vaststelling,

na ondergronds beraad, van de ‘Richtlijnen voor de bedrijfsorganisatie’
(1943). Voor het eerst bood het cnv hierin een uitgewerkt model voor een na
de oorlog snel te realiseren publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie met sociaal
en economisch medebeslissingsrecht van vakbondsbestuurders op meso- en
ook macroniveau. De particuliere onderneming bleef buiten beschouwing.
Voortschrijdende wetgeving, crisiservaringen en toenadering tussen de soci-
ale partners hadden in de jaren dertig het pad voor deze stap geëffend. De be-
zetting, de ‘gelijkschakeling’ van de christelijke vakbeweging in de zomer van
1941 en het nadien op gang gekomen illegale overleg van de sociale partners
over de herinrichting van de naoorlogse maatschappij waren de katalysato-
ren geweest.
De ‘Richtlijnen’ waren voor het cnv het ijkpunt bij dit illegale overleg. Ze

waren de inzet bij de besprekingen, die in 1944 uitmondden in de unieke
‘Nota inzake sociaal-economische ordening’ van het cnv, het rkWerklieden-
verbond (rkwv) en het socialistischeNederlandsch Verbond van Vakvereen-
igingen (nvv). Hierin presenteerden zij hun gezamenlijke wensen ten aanzien
van sociale en economische bedrijfsorganisatie en medezeggenschap op
meso- en macroniveau. Het cnv had er een stevig stempel op gezet. Met het
stuk onderstreepten de drie centrales dat de privaatrechtelijke en alleen voor
het sociale terrein bestemde Stichting van de Arbeid, waarover eerder met de
werkgevers een principeakkoord was bereikt, slechts een overgangsfiguur
mocht zijn.
Ook na de oorlog, bij de voorbereiding van de Wet op de bedrijfsorgani-

satie en de Wet op de ondernemingsraden, bleven de drie vakcentrales in de
onderhandelingenmet dewerkgevers en de overheid zo dicht mogelijk bij el-
kaar. Het cnv bleek bereid om – binnen zekere grenzen – constructief mee

316



te werken aan oplossingen en compromissen met katholieken, socialisten en
liberalen om wetgeving mogelijk te maken. Het dichtst bij elkaar stonden de
KatholiekeArbeidersbeweging (kab) en het cnv. Beide legden nadruk op ho-
rizontale verbanden, wilden de overheid zo veel mogelijk op afstand houden
en prefereerden een pbo-wet met daarin als sluitstuk een basisregeling voor
ondernemingsraden. Het cnv wilde hoe dan ook voorkomen dat onderne-
mingsraden zich los van en tegen de bedrijfsorganen en de bonden konden
ontwikkelen.
De ‘Richtlijnen’ en het daarop geënte beleid kwamen vanaf 1943 onder

vuur te liggen van Dooyeweerd, die inmiddels hoogleraar aan de Vrije Uni-
versiteit was geworden. Ook het Verbond van Protestants-Christelijke
Werkgevers (vpcw), partner in het Convent van Christelijk-Sociale Organi-
saties, distantieerde zich er na de bevrijding van.Het vpcwwerd een bolwerk
tegen de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Twistpunten waren het ka-
rakter van de bedrijfstakken, de aard en de toelaatbaarheid van verordenen-
de bevoegdheid, de samenstelling en competenties van een Sociaal-Economi-
sche Raad. Dooyeweerd en het vpcw hielden het bij het algemeen verbindend
verklaren van vrijelijk en door grote meerderheden gesloten cao’s en onder-
nemersovereenkomsten. Voor het cnv en de andere vakcentrales was dat een
gepasseerd station.
Op de keper beschouwd draaide het allemaal om een oude, onopgeloste

kwestie. Het cnv zette – in de traditie van Kuyper, Talma en Amelink – in op
collectieve medeverantwoordelijkheid en -zeggenschap voor de factor arbeid
en baseerde dat op de gedachte dat een bedrijfstak een soevereine kring was.
Dooyeweerd en het vpcw verdedigden – in de geest van Sikkel – de soeverei-
niteit in eigen kring van de onderneming en de ondernemer en benadrukten
zo het behoud van het vrije ondernemerschap. Vrees voor totalitarisme, blij-
vende staatsbemoeienis en geleide economie was voor Dooyeweerd en het
vpcw in deze jaren een belangrijke drijfveer.Maar ze waarschuwden voor uit-
drijving van de duivel met Beëlzebub. De conflicten tussen het vpcw en het
cnv, dat met de pbo ook de staat op afstand wilde houden, waren in essentie
een belangenkwestie. De gedeelde mens- en levensbeschouwing en alle orga-
nisch-solidaristische idealen en mooie woorden ten spijt, was de christelijk-
sociale beweging er op dit voor haar toch zo onderscheidende punt opnieuw
niet in geslaagd de positie- en belangenverschillen te overbruggen.
Net als in de jaren twintig waren grote spanningen in het Convent en de

arp het gevolg. Verschil was dat de cnv-leiding nu pal bleef staan voor zijn
emancipatie-idealen en in de eigen zuil zelfs niet terugschrok voor een Al-
leingang. De drijvende kracht hierachter was de ambitieuze M. Ruppert,
sinds 1940 de coming man in het cnv en van 1947 tot 1959 verbondsvoorzit-
ter. Ruppert was de exponent van een nieuw generatie zelfbewuste bestuur-
ders. Hij was de geestelijke vader van de ‘Richtlijnen’ en nam de verdediging
ervan tegen Dooyeweerd voor zijn rekening. Dat ging hem makkelijker af
dan zijn voorgangers en veel tijdgenoten. Door opvoeding, werk en studie
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was hij geverseerd in de gereformeerd-antirevolutionaire denk- en leef-
wereld, maar als overtuigd lutheraan stond hij vrijer tegenover de arp en
Dooyeweerds calvinistische Wijsbegeerte der Wetsidee.
Ruppert ging het cnv voorhouden dat het moest transformeren van een

organisatie van zich afzonderende christenen in eenwerkelijk christelijke be-
weging met een universele boodschap en roeping. Dat kwam voort uit een
mix van politieke strategie en missionaire bezieling, met als een van de ver-
bindende elementen de bestrijding van deDoorbraak.Het resulteerde in ver-
zet tegen de vanzelfsprekende identificatie met de gereformeerde-antirevo-
lutionaire wereld, in het bijzonder de arp met haar conservatieve imago en
naoorlogse politieke isolement. De agitatie tegen Dooyeweerd en diens vol-
gelingen en tegen het beleid van de arp vervulde in dat opzicht ook een func-
tie. Al te grote distantie van de arp was evenwel geen optie, laat staan een
openlijke breuk en vorming van een eigen partij. Daarvoorwas onder de cnv-
leden geen draagvlak, waren de historische en personele banden met de arp
te sterk en was deze partij politiek te belangrijk. Het cnv kon niet buiten het
neocalvinistische activisme. Ironisch genoeg bleek dat nog het duidelijkst in
de NieuweWereld, waar aan het eind van de jaren vijftig de missionaire am-
bities met de Christian Labour Association of Canada stukliepen op conflic-
ten met gereformeerden van de oude stempel.
De export van het protestants-christelijke vakbondsmodel naar Noord-

Amerika en andere werelddelen was zeker niet het enige van Rupperts grand
schemes dat het cnv zag mislukken. Ook de door hem zo nadrukkelijk be-
pleite pbo kwam na 1950 door een reeks van politieke, economische enmaat-
schappelijke factoren niet van de grond. Maar het cnv had tenminste serieus
geprobeerd om vanuit eigen levensovertuiging enmaatschappijopvatting iets
te doen aan de twee hoofddoelen die het zich had gesteld: ‘a. de vrijheid van
den arbeidenden stand; b. maatschappelijke verhoudingen, die beantwoorden
aan de Christelijke beginselen van rechtvaardigheid en naastenliefde.’1 Na de
verstarring in de vooroorlogse periode bracht Ruppert een nieuw elan. Voor
het cnv onder zijn leiding gold wat Amelink aan het begin van de jaren twin-
tig had geschreven: ‘Wij hebben tot taak, de Christelijk beginselen op onze
samenleving te doen inwerken. Wij hebben na te gaan, hoe het maatschappe-
lijk leven moet ingericht zijn, opdat het het meest beantwoordt aan Gods or-
dinantiën. Wij hebben tot taak, datgene dat door de zonde scheef is getrok-
ken, weer recht te buigen, al weten we ook, dat wij niet al het kromme recht
zullen maken. Wij hebben het groeiend en vergroeiend leven te leiden in de
banen der Christelijke beginselen. En ook al weten wij, dat wij niet de oplos-
sing van de sociale kwestie zullen vinden, toch moet er door ons ernstig naar
gestreefd worden …’.2
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Lijst van afkortingen

afl American Federation of Labor
akwv Algemene Katholieke Werkgeversvereniging
Albef Algemeen Beleggingsfonds
anwv Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond
arp Antirevolutionaire Partij
asn Algemene Spaarbank voor Nederland
bcs Bond van Christen-Socialisten
bpn Beleggingsfonds voor Protestants Nederland
cao Collectieve arbeidsovereenkomst
cas Christelijk Arbeidssecretariaat
cbc Christelijke Bedrijfsgroepen Centrale
cbf Centraal Beleggingsfonds
cbtb (Nederlands(ch)e) Christelijke Boeren- en Tuindersbond
cda Christen-Democratisch Appèl
cdf Christelijk-Democratische Federatie
cdp Christen-Democratische Partij
cdu Christelijk-Democratische Unie
cene Crediet- en Effectenbank
cftc Conféderation Française des Travailleurs Chrétiens
chu Christelijk-Historische Unie
cio Congress of Industrial Organizations
cjmv Christelijke Jonge Mannen Vereniging
cla Christian Labor Association of the United States of America
clac Christian Labour Association of Canada
clc Canadian Labour Congress
cmb Christelijke Middenstandsbond
cnv Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland
cnvc Christelijk Nationale Vakcentrale
cnwb Christelijk Nationale Werkmansbond
cpb Centraal Plan Bureau
cpn Communistische Partij in Nederland
crc Christian Reformed Church
csp Christelijk-Sociale Partij
cswv Centraal Sociaal Werkgeversverbond
ctuc Christian Trade Unions of Canada
cvb Centrale Volksbank
cvp Christelijke Volkspartij
cwv Christelijke Werkgeversvereeniging
daf Deutsche Arbeitsfront
dgb Deutsche Gewerkschaftsbund
evb Eenheidsvakbeweging
evc Eenheidsvakcentrale
ez Economische Zaken
fnv Federatie Nederlandse Vakbeweging
gmv Gereformeerd Maatschappelijk Verbond
gpv Gereformeerd Politiek Verbond
hdc Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme
hgsp Hervormd (Gereformeerde) Staatspartij

319



icv Internationaal Christelijk Vakverbond
ifwea International Federation of Workmen’s Evangelical Associations
iisg Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
ilo International Labour Organization
ivv Internationaal Verbond van Vakvereenigingen
kab Katholieke Arbeiders Beweging
kdc Katholiek Documentatiecentrum
kvp Katholieke Volkspartij
mgb Maatschappij voor Gemeenschappelijke Beleggingen
na Nationaal Archief
naf Nederlands Arbeidsfront
nas Nationaal Arbeidssecretariaat
ncap Nederlandsche Christelijke Arbeiderspartij
nclb Nederlandsche Christelijke Landarbeidersbond
ncr Nationale Corporatieve Raad
ncrv Nederlandse Christelijke Radio Vereniging
ncvb Nederlandse Christen Vrouwenbond
nec National Executive Council
nkv Nederlands Katholiek Vakverbond
nmb Nederlandsche Middenstands Bank
nms Nederlandsche Middenstands Spaarbank
nsb Nationaal-Socialistische Beweging
nvc Nederlandsche Vakcentrale
nvckh Nederlandsche Vereeniging van Christelijke Kantoor- en Handelsbedienden
nvv Nederlands(ch) Verbond van Vakvere(e)nigingen
olrb Ontario Labour Relations Board
or Ondernemingsraad
pbo Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie
pcai Protestants(ch)-Christelijke Arbeiders Internationale
pcgd Postcheque- en Girodienst
pvda Partij van de Arbeid
rksp Roomsch-Katholieke Staatspartij
rkwv Roomsch-Katholiek Werkliedenverbond
rps Rijkspostspaarbank
sdap Sociaal-Democratische Arbeiderspartij
ser Sociaal-Economische Raad
sgp Staatkundig Gereformeerde Partij
sp Socialistische Partij
spn Spaarbank voor Protestants Nederland
svda Stichting van de Arbeid
svea Schweizerischer Verband evangelischer Arbeiter und Angestellter
sz Sociale Zaken
tuc Trade Union Congress
ubo Uitkeering Bij Overlijden
uno United Nations Organization
vad Vermogensaanwasdeling
vchim Vereeniging vandenChristelijkenHandeldrijvenden en IndustrieelenMiddenstand
vnw Verbond van Nederlands(ch)e Werkgevers
vpcw Verbond van Protestants(ch)-Christelijke Werkgevers
vu Vrije Universiteit
vvd Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
wdw Wijsbegeerte der Wetsidee
Webefo Werknemersbeleggingsfonds
wor-1 Wet op de ondernemingsraden (1950)
ymca Young Men’s Christian Association
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satie enz.
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63 De r.k. Vakbeweging, 28-11-1918.
64 Kuiper,Uit het rijk ii (1927) 191 e.v.
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72 Dooyeweerd, ‘Vraag en antwoord’.
73 Dooyeweerd, ‘Tweeërlei kritiek’, 16.
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derden christelijk-socialen cursus 1926, 16 e.v.
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80 Hagoort, Het beginsel, 505 e.v. Smeenk trad op als inleider. Zie Smeenk, De medezeg-

genschap der arbeiders in bedrijf en onderneming.
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Noten bij hoofdstuk 2

* Eerder verschenen in L. Brug en H. Peer ed.,Collectief geregeld. Uit de geschiedenis van
de cao (Amsterdam 1993) 27-39.

1 De tekst was meegenomen door ‘linieganger’ M. Ruppert, de voorzitter van de landar-
beidersbond van het cnv en een van de opstellers van de ‘Richtlijnen’. Zie hoofdstuk 4
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354



3 In de bundel Collectief geregeld besteedden andere auteurs aandacht aan naoorlogse as-
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dat in korte tijd verscheidene herdrukken beleefde, ging Diemer uitvoeriger op deze ma-
terie in.

20 Proces verbaal tweede christelijk sociaal congres 1919, 359.
21 Ibidem, 360.
22 Ibidem, 366 e.v.
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Noten bij hoofdstuk 3

* Eerder verschenen inH.Flap enW.Arts,Deorganisatie vandebezetting (Amsterdam1997)
77-97. Het werd geschreven als bijdrage voor ‘Van de hoed en de rand’. De 7e Sociaal-we-
tenschappelijke studiedagen van 11 en 12 april 1996 en is een bewerking van J.J. vanDijk en
P.E. Werkman,Door geweld gedwongen. Het cnv in oorlogstijd (Utrecht 1995) 10-68.

1 Zie Bloms bijdrage ‘Nederland onder Duitse bezetting’ in het vijftiende deel van de Al-
gemene geschiedenis der Nederlanden. Voorts zijn oratie In de ban van goed en fout?
Voor enkele sociologische kanttekeningen bij Bloms terminologie en analyseschema, zie
Lammers, ‘Collaboreren op niveau’.

2 Blom, ‘Nederland’, 56.
3 In 1956 publiceerden A. Stapelkamp en J. Schipper hun boek De banier opnieuw gehe-

ven over het cnv in de jaren van de Tweede Wereldoorlog. De auteurs waren tijdens de
bezetting respectievelijk voorzitter en secretaris van het cnv.

4 Voor het rkwv in het eerste oorlogsjaar is van belang het artikel van Righart en Scheer-
man, ‘Het Rooms-Katholiek Werklieden Verbond en de Duitse bezetter, mei 1940-
augustus 1941’. Voor het nvv, zieHueting,Naar groter eenheid, 115 e.v. Langeveld (‘Nie-
derlande. Reform und Kooperation’, 98 e.v.) concenteert zich op de inbreng van het nvv
bij de discussies over hervormingen van het sociaal-economisch systeem. Zie verder
Harmsens beknopte beschouwing ‘Doorgaan of stoppen? Vakorganisaties in eerste jaren
van Duitse bezetting’.

5 Stapelkamp,De banier, 92.
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8 Daarover meer bij Werkman, ‘De “koude oorlog”’. Zie hoofdstuk 7 van dit boek.
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10 Harmsen, Voor de bevrijding, 432 e.v.
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ciale beweging genoot hij veel aanzien in protestantse arbeiderskringen.

13 Van Roon, Protestants Nederland, 99.
14 Leering en Leiding (1939), 529 e.v.;De Gids, 23-11-1939.
15 De Gids, 18-01-1940.
16 Op 10mei 1940 werd dat bedrag inderdaad uitgekeerd, maar na de capitulatie stortten al-

len het geld terug.
17 De Gids, 23-05-1940.
18 Manifest ‘Aan de leden van de christelijke vakbeweging’, geciteerd in Stapelkamp,De ba-

nier, 12 e.v.
19 Harmsen, Voor de bevrijding, 205.
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24 De Jong,Het Koninkrijk iv, 556.
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26 Harmsen,Mensenwerk, 89.
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29 Leering en Leiding (1940), 476 e.v.
30 Herstel, 07-06-1940.
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32 Herstel, 02-08-1940. Ook H. Hermans sprak in Leering en Leiding (1940, 477) van de
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33 Leering en Leiding (1940), 306 e.v. en 480 e.v.
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alistisch ideaal in hem [deDuitse arbeider, PW], waardoor dan ook, meer dan voorheen tot
werkelijkheid geworden bij denken en werken? Wij menen er iets van bespeurd te hebben
bij veel van wat wij in Duitsland hebben gezien en waargenomen. Dat lijkt ons een moed-
gevend teken en een winst voor de toekomst, ver uitgaand boven de landsgrenzen.’ Mede
om deze uitlatingen werd Hilgenga na de oorlog door de ereraad van het nvv geroyeerd.

36 De Gids, 15-08-1940.
37 De Gids, 27-09-1940.
38 kdc. Archief S. Stokman, 89. Aantekeningen door pater S. Stokman van mededelingen

van A.C. de Bruijn.
39 De Gids, 06-09-1940.
40 Herstel, 27-09-1940.
41 19e Jaarverslag cnv (1939/1940), 4.
42 Stapelkamp,De banier, 73.
43 Nederlands Instituut voorOorlogsdocumentatie (niod). Doc I-1922 I, D.Memoires van

H.J. Woudenberg.
44 De Jong,Het Koninkrijk V, 400.
45 Archief Industrie- en Voedingsbond cnv. Doos 174. Ledenkaarten nclb-afdeling De-

demsvaart.
46 19e Jaarverslag cnv (1939/1940), 13-25.
47 Ibidem.
48 iisg. Archief cnv, 44. Binnenmap nvv 1940-1945.
49 Vgl. Righart, ‘Het Rooms-Katholiek Werklieden Verbond’, 247.
50 Righart, Steigers weg!, 44.
51 Zie Van Dijk,Door geweld gedwongen, 77 e.v.

Noten bij hoofdstuk 4

* Eerder verschenen als hoofdstuk in J.J. vanDijk en P.E.Werkman,Door geweld gedwon-
gen. Het cnv in oorlogstijd (Utrecht 1995) 69-96. De tekst is hier en daar aangepast.

1 De Gids, mei 1945.
2 Steenkamp,De gedachte, 115.
3 Zie Werkman, ‘F.P. Fuykschot’.
4 cnv. Dossier Bezetting. ‘1e Ontwerp-F’, ongedateerd. ‘F’ is Fuykschot. Het is een later

aangebrachte aantekening van M. Ruppert, uit wiens persoonlijk archief dit dossier ver-
moedelijk afkomstig is.

5 Ibidem. ‘Wijze van behandeling ...’, ongedateerd. Veel documenten uit de bezettingstijd
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zijn anoniem, ongedateerd en missen een titel. Waar nodig zijn ze in de noten met enke-
le, tussen aanhalingstekens geplaatste, beginwoorden omschreven.

6 Ibidem. ‘1e Ontwerp-R’, ongedateerd. ‘R’ is Ruppert.
7 Ibidem. ‘2e Ontwerp-F’, ongedateerd.
8 Ibidem. ‘Algemeene Richtlijnen’ bij brief M. Ruppert, 27-10-1941.
9 Ibidem. ‘Overeenstemming F.-R.’, bij brief M. Ruppert, 04-11-1941.
10 Ibidem. ‘De hoofdlijnen zijn juist …’, ongedateerd. Blijkens de ongedateerde notitie

‘Deze nota bevat ...’ van M. Ruppert waren Borst en Van Vugt de auteurs. (hdc. Archief
K. Groen, 5. ‘Deze nota bevat …’, ongedateerd.)

11 hdc. Archief J. Schouten, 2. ‘Het sociaal-economisch schema ...’, ongedateerd.
12 Fuykschot, ‘Richtlijnen voor de bedrijfsorganisatie’. Over dit bijzondere jaarboekje van

Patrimonium, zie Hagoort,De christelijk-sociale beweging, 82.
13 hdc. Archief K. Groen, 5. ‘Deze nota bevat …’.
14 cnv. Dossier Bezetting. ‘Richtlijnen voor de bedrijfsorganisatie’.
15 Gestencilde exemplaren zijn aangetroffen in de archieven van de liberale werkgever mr.

D.U. Stikker en diens adviseur prof. mr. A.N. Molenaar, de katholieke werkgeversjurist
dr. L.G. Kortenhorst, de nvv-voorzitter E. Kupers, het rkwv, de arp-voorman J. Schou-
ten, de vu-hoogleraar dr. H. Dooyeweerd en de gereformeerde jurist mr. K. Groen.

16 Over de discussie Ruppert-Dooyeweerd, zieWoldring, ‘Dooyeweerd contra Gerbrandy
en Ruppert. Dooyeweerd over medezeggenschap en bedrijfsorganisatie, en reacties van
zijn critici’. Woldring had inzage van het manuscript van De Bruijn en mij van de biogra-
fie van Ruppert.

17 Over Dooyeweerd, zie de biografie van M. Verburg, Herman Dooyeweerd. Leven en
werk van een Nederlands christen-wijsgeer.

18 Zie de hoofdstukken 1 en 6 van dit boek.
19 hdc. Archief K. Groen, 5. ‘Enkele opmerkingen i.z. de “Richtlijnen” betr. een toekom-

stige bedrijfsorganisatie’, ongedateerd.
20 Goudzwaard, ‘Economische politiek’, 284.
21 Interview M. Ruppert 1990.
22 Dooyeweerd, ‘Een rooms-katholieke visie’, 66.
23 hdc. ArchiefM. Ruppert. LossemappenK.M. Ruppert aanH.Dooyeweerd, 03-04-1952.
24 Interview M. Ruppert.
25 cnv. Dossier Bezetting. W.J.A. Kernkamp aan M. Ruppert, ongedateerd.
26 hdc. Archief K. Groen, 5. ‘Antwoord op de opmerkingen inzake de “Richtlijnen”’, on-

gedateerd.
27 cnv. Dossier Bezetting. ‘Bespreking Richtlijnen’, gedagtekend ‘14 mei 1943’. Dit moet

zijn 1944.
28 Ruppert, ‘De verantwoordelijkheid in eigen kring’.
29 Vgl. nog Ruppert in 1980 in ‘Reformatorische maatschappijkritiek’, 267.
30 hdc. Archief M. Ruppert, 10. H. Dooyeweerd aan A. Stapelkamp, 11-06-1944 en 16-06-

1944 (afschriften).
31 Ibidem. M. Ruppert aan A. Stapelkamp, 01-07-1944 (afschrift).
32 hdc. Archief K. Groen, 5. H. Dooyeweerd aan K. Groen, 11-10-1944.
33 Bosscher,Om de erfenis, 125 e.v.
34 kdc. Archief S. Stokman, 55. ’Politiek Duitsers. Geleden echec’, ongedateerd. Hierin een

verslag van het onderhoud dat De Bruijn op 25 september had met ‘Dr. K.’. ‘Dr. K.’ is
W. Kaute.

35 Tegen het eind van de oorlog werd Stokman door de regering benoemd tot lid van het
College van Vertrouwensmannen, als representant van het katholieke volksdeel.

36 kdc. Archief S. Stokman, 95. Aantekeningen S. Stokman, 28-10-41.
37 Bedoeld werden H. Lindeman en F.S. Noordhoff.
38 kdc. Archief S. Stokman, 95. Aantekeningen Stokman, 28-10-1941.
39 Ibidem. Aantekeningen Stokman, 11-12-1941. Op 7 oktober had Stokman genoteerd

dat met Kupers een afspraak was gemaakt en dat De Bruijn tegen een andere nvv’er had
gezegd dat te praten viel over meer praktische samenwerking na de oorlog en over een
‘3 zuilen-plan met top-orgaan met behoud van eigen zelfstandigheid’.
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40 Ibidem. Aantekeningen Stokman, 11-12-1941.
41 Ibidem. Aantekeningen Stokman, 02-02-1942.
42 Ibidem. Mededelingen De Bruijn aan Stokman, 25-12-1941.
43 Geslagen ….. maar niet verslagen. Verslag betreffende de werkzaamheden en de finan-

ciën van denNederlandschen Bond vanChristelijke Fabrieks- en Transportarbeiders over
de jaren 1941-1945, 16.

44 kdc. Archief S. Stokman, 95. Mededelingen De Bruijn aan Stokman, 09-03-1942.
45 De Jong,Het Koninkrijk iv, 210.
46 kdc. Archief S. Stokman, 95. Mededelingen De Bruijn aan Stokman, 27-03-1942.
47 iisg. Archief cnv, 44. Binnenmap nvv 1940-1945. Verslag van W. de Jong van de bespre-

king van 16 maart 1942. kdc. Archief S. Stokman, 95. Mededelingen De Bruijn aan Stok-
man, 27-03-1942. Beide verslagen hebben dezelfde strekking.

48 iisg. Archief E. Kupers, 1. Telegram R.A. Verwey aan E. Kupers, 18-03-1942.
49 kdc. Archief S. Stokman, 95.MededelingenDe Bruijn aan Stokman, 27-03-1942. iisg. Ar-

chief E. Kupers, 1. Rapport van E. Kupers d.d. 18-04-1942 over de ontwikkelingen sinds
18 maart 1942. Vgl. Van Bottenburg, ‘Aan den arbeid!’, 31.

50 iisg. Archief E. Kupers, 1. Rapport E. Kupers d.d. 18-04-1942.
51 Aan het einde van het gesprek informeerde Kupers nog naar zijn oud-collega S. de la Bel-

la, die begin 1942 naar Dachau was afgevoerd. Kupers: ‘In elk geval is door deze bespre-
king de naam van d.l. B. weer even aan de vergetelheid ontrukt.’ Zie ook Hueting, Naar
groter eenheid, 125.

52 kdc. Archief S. Stokman, 95. Mededelingen De Bruijn aan Stokman, 27-03-1942. Stok-
man voegde deze informatie uit andere bronnen toe aan zijn aantekeningen van de me-
dedelingen van De Bruijn.

53 Ibidem.
54 iisg. Archief E. Kupers, 1. ‘Arbeidsfront’ bij brief van A.C. de Bruijn aan E. Kupers, 24-

03-1942. Stokman noemde deze eerste versie later niet in zijn boek over het rkwv tijdens
de bezetting, hoewel hij blijkens zijn oorlogsaantekeningen wel van het bestaan op de
hoogte was. Zie Stokman,De katholieke arbeidersbeweging, 134.

55 kdc. Archief S. Stokman, 95. Mededelingen De Bruijn aan Stokman, 27-03-1942.
56 iisg. Archief E. Kupers, 1. Rapport E. Kupers d.d. 18-04-1942.
57 kdc. Archief S. Stokman, 95. Mededelingen De Bruijn aan Stokman, 27-03-1942. Stok-

man heeft hier later opmerkingen toegevoegd.
58 kdc. Archief nkv. Binnenmap 326, oude nummering. ‘Verbond van de Arbeid’, ongeda-

teerd. Exemplaren zijn ook aangetroffen in de archieven van E. Kupers en de Stichting
van de Arbeid.

59 kdc. Archief S. Stokman, 95. Mededelingen De Bruijn aan Stokman, 27-03-1942. Later
toegevoegde kanttekeningen naar aanleiding van informatie die ‘H.J.K.’ op 16 april 1942
aan Stokman verstrekte. ‘H.J.K.’ is H.J. Kuiper.

60 iisg. Archief Stichting van de Arbeid (svda), 104. D.U. Stikker aan A.C. de Bruijn, 31-
03-1942.

61 Ibidem. A.C. de Bruijn aan D.U. Stikker, 04-04-1942.
62 Ibidem. D.U. Stikker aan A.C. de Bruijn, 09-04-1942.
63 kdc. Archief S. Stokman, 95. Mededelingen De Bruijn aan Stokman, 27-03-1942. Later

toegevoegde kanttekening.
64 iisg. Archief E. Kupers, 1. Rapport E. Kupers d.d. 18-04-1942.
65 iisg. Archief svda, 104. D.U. Stikker aan A.C. de Bruijn, 09-04-1942.
66 Stokman,De katholieke arbeidersbeweging, 134.
67 kdc. Archief S. Stokman, 95. Mededelingen De Bruijn aan Stokman, 27-03-1942.
68 Vgl. Van Bottenburg, ‘Aan den arbeid!’, 34.
69 kdc. Archief S. Stokman, 95. Aantekeningen Stokman, 20-04-1942.
70 De Keizer,De gijzelaars, 75 e.v.
71 kdc. Archief S. Stokman, 95. Aantekeningen Stokman over zijn bezoek aan Heerlen op

15 september 1942.
72 Ibidem. Aantekeningen Stokman, 30-05-1942.
73 Ibidem. Mededelingen De Bruijn aan Stokman, 07-07-1942.

359



74 Ibidem. Mededelingen De Bruijn aan Stokman, 04-10-1942.
75 iisg. Archief E. Kupers, 1. Ongedateerde notitie over de ontwikkelingen sinds de oprich-

ting van het naf.
76 kdc. Archief S. Stokman, 95. Mededelingen De Bruijn aan Stokman, 04-10-1942.
77 Ibidem. Aantekeningen Stokman, 20-01-1943.
78 Ibidem. Mededelingen De Bruijn aan Stokman, 21-02-1943.
79 Stapelkamp,De banier, 151.
80 kdc. Archief S. Stokman, 95. Mededelingen De Bruijn aan Stokman, 21-02-1943.
81 Ibidem.
82 kdc. Archief SintWillibrordus, 390. ‘Nota inzake de arbeidersvakbeweging’, ongedateerd.
83 cnv. Dossier Raad van Vakcentralen (rvv). ‘Reglement van Samenwerking’, ongedateerd.
84 Ibidem. ‘Reglement van Samenwerking’, geantedateerd ‘Juni 1941’.
85 Stapelkamp,De banier, 149.
86 In een eerdere versie was sprake van een tweederde meerderheid, maar dat was bij vier

stemgerechtigden onhandig.
87 kdc. Archief S. Stokman, 95. Aantekeningen Stokman, 21-02-1943.
88 20e Jaarverslag cnv (1941-1945), 33.
89 De officiële titel wasRapport van de commissie tot onderzoek van het vraagstuk bedrijfs-

taksgewijze organisatie der werknemersvakbeweging. In 1986 bezorgde de Vakbondshis-
torische Vereniging een heruitgave, met onder meer een interview met M. Ruppert. Zie
Klooster,Het blauwzwarte boekje.

90 nvv. Verslag over de jaren 1940-1945, 67.
91 Van Bottenburg, ‘Aan den arbeid!’, 24.
92 Voor deCommissie vanOverleg zijn diverse namen in omloop. Zie Van Bottenburg, ‘Aan

den arbeid!’, 242 noot 42.
93 Van Bottenburg, ‘Aan den arbeid!’, 27.
94 cnv. Notulen db-cnv, 18 en 20-05-1940.
95 Stikker,Memoires, 33.
96 Stikker,Memoires, 35 e.v. Zie ook De Jong,Het Koninkrijk V, 403 e.v.
97 Windmuller, Arbeidsverhoudingen, 91.
98 Stikker vertrouwde Stapelkamp naderhand toe dat hij ook A. Vermeulen financieel had

bijgestaan om hem zo in het gareel te kunnen houden. Zie Van Bottenburg, ‘Aan den ar-
beid!’, 35 e.v.

99 Windmuller, Arbeidsverhoudingen, 91.
100 kdc. Archief S. Stokman, 95. Mededelingen De Bruijn, 15-09-1941. Elders in deze aan-

tekeningen duikt wel de naam op van A.H.W. Hacke, de naamgever van het overleg.
101 Drieëntwintigste verslag Verbond van Protestantsch-Christelijke Werkgevers, 12 e.v.
102 Stikker,Memoires, 42.
103 cnv. Dossier Bezetting. ‘Sociale Opbouw’, ongedateerd.
104 Ruppert, die via de Binnencontactgroep van het cnv op de hoogte was van de belangrijk-

ste contacten, vermoedde naderhand dat Verwey de auteur was. Fuykschot schreef in zijn
verslag over deze periode dat op verzoek van de werkgevers al snel na de opheffing over-
leg plaats vond en dat bij de bespreking van de nota ‘Sociale Opbouw’ Verwey aanwezig
was. Verweys naamwordt echter verder nergens genoemd als lid van deHacke-kring. (M.
Ruppert aan auteur, 02-08-1983; 20e Jaarverslag cnv (1941-1945), 30.)

105 20e Jaarverslag cnv (1941-1945), 30.
106 Nationaal Archief (na). Archief L.G. Kortenhorst, 116. Verscheidene voorontwerpen en

bijbehorende stukken voor een ‘Wet op de Corporatieve Kamer’ en schetsen tot wijzi-
ging van het derde hoofdstuk van deGrondwet. Diverse stukken ook in na. Archief D.U.
Stikker, 5-D, doos 27. Binnenmap ‘Idee corporatieve kamer’.

107 Stikker, ‘Het ontstaan’, 201.
108 kdc. Archief S. Stokman, 95. Aantekeningen Stokman, 02-02-1942 en Mededelingen De

Bruijn aan Stokman, 04-10-1942.
109 Molenaar, die diverse functies bij neutrale ondernemersverenigingen had bekleed en bij

de vakbeweging te boek stond als een liberale vechtjas, hield zich op de achtergrond. Zie
Kuiper,Uit het rijk iii, 233.
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110 na. Archief A.N. Molenaar, 23. ‘Aanleiding tot het schrijven …’, ongedateerd. Vgl. Mo-
lenaar, Arbeidsrecht I, 835.

111 Stikker,Memoires, 45.
112 na. Archief D.U. Stikker, 5-D, doos 27. Binnenmap ‘Gedachtegangen’. Ongedateerde

speech van D.U. Stikker voor ondernemers.
113 Stapelkamp,De banier, 153.
114 Stikker,Memoires, 45. Slotemaker noemde later naast de cnv’ers ook de katholieke werk-

gevers als critici. Zie Van Bolhuis, ‘De Duitse penetratie’, 397.
115 na. Archief D.U. Stikker, 5-D. Binnenmap svda t/m 16 mei 1945. ‘Door het c.n.v. is ge-

vraagd …’, ongedateerd.
116 Ibidem. ‘Wij waarderen het zeer …’, ongedateerd. In 1954 schreef Stikker aan de toen-

malige secretaris van de Stichting van de Arbeid P. Brandes dat ‘hoofdzakelijk van de zij-
de van het c.n.v., er in de bezettingstijd al op is aangedrongen, dat de sociale organisatie
die wij toen opbouwden op privaatrechtelijke grondslag na de bevrijding zou worden
voortgezet in een publiekrechtelijke organisatie. Alleen door mijnerzijds nadrukkelijk te
stellen, dat ik niet van mening was dat de Stichting van de Arbeid permanent zou zijn,
was toen het c.n.v. bereid aan de stichting mee te werken’. (iisg. Archief svda, 51. D.U.
Stikker aan P. Brandes, 23-08-1954.)

117 Stapelkamp,De banier, 155. Om de gelijkheidwaardigheid te accentueren, stond het cnv
op gelijke financiële bijdragen voor alle partners. (iisg. Archief cnv, 44. Binnenmap nvv
1940-1945. W. de Jong aan de cnv-bonden, 26-05-1945.

118 na. Archief D.U. Stikker, 5-D. Binnenmap svda t/m 16 mei 1945. ‘Wij waarderen het
zeer …’.

119 kdc. Archief S. Stokman, 95. Aantekeningen Stokman, 23-05-1943.
120 Stapelkamp,De banier, 152.
121 Stikker,Memoires, 44.
122 Zie over dit dualisme en de achterliggende motieven Windmuller, Arbeidsverhoudingen,

51 e.v.
123 Op 31 mei 1945 kon Stikker een verzameling fabrikanten geruststellen dat de vakbonds-

leiders inzake medezeggenschap in de onderneming geen eisen van betekenis hadden ge-
steld. (na. Archief D.U. Stikker, 6-E, doos 37. Binnenmap Samenwerkende Fabrikanten-
kringen. Speech D.U. Stikker d.d. 31-05-1945.)

124 Diverse versies van de ‘Nota inzake sociaal-economische ordening’ in na. Archief C.P.M.
Romme, 102. Dossier 325.

125 Brabants Historisch Informatiecentrum. Archief C.L. Stulemeyer, 160. Notulen algeme-
ne ledenvergadering Katholieke Werkgeversvereeniging in het Diocees Breda, 15-05-
1945. na. Archief D.U. Stikker, 6-E, doos 37. Binnenmap Samenwerkende Fabrikanten-
kringen. Speech D.U. Stikker d.d. 31-05-1945.

126 Romme had, herinnerend aan de vooroorlogse controverses over ‘erkennen’ versus ‘in-
stellen’ geadviseerd het hele woord ‘instellen’ te vermijden. (na. Archief C.P.M. Romme,
102. Dossier 325. ‘Kantteekeningen op de “Nota inzake sociaal-economische ordening”’,
18-12-1943.)

127 na. Archief C.P.M. Romme, 102. Dossier 325. ‘Kantteekeningen’.
128 De Jong Edz.,Om de plaats, 294.
129 na. Archief C.P.M. Romme, 102. Dossier 325. ‘Kantteekeningen’.
130 cnv. Notulen db-cnv, 13-08-1945.
131 na. Archief A.N. Molenaar, 23. ‘Het onderwerp dat ons …’, ongedateerd.
132 Ibidem. ‘De bedoeling van de besprekingen …’, ongedateerd.
133 Ibidem. ‘Het onderwerp dat ons ...’, ongedateerd.
134 na. Archief C.P.M. Romme, 102. Dossier 325. ‘Nota contra-voorstel’, ongedateerd.
135 na. Archief A.N. Molenaar, 23. ‘Wanneer men over medezeggenschap …’, ongedateerd.
136 na. Archief D.U. Stikker, 5-D, doos 27. Binnenmap Proclamaties. Hierin enkele concept-

versies en de nagenoeg definitieve tekst d.d. 23-10-1944. Vgl. Stikker,Memoires, 47.
137 Stapelkamp,De banier, 155.
138 Ibidem, 158. De meningsverschillen en misverstanden die over deze stukken ontstonden

met de regering, die haar eigen voorbereidingen had getroffen, alsook over de plaats en
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betekenis van de Stichting als zodanig, blijven hier buiten beschouwing. Zie daarover Van
Bottenburg, ‘Aan den arbeid!’, 39 e.v.; Stikker,Memoires, 48 e.v.

139 Afgedrukt in Harmsen,Mensenwerk, 151.
140 nvv. Verslag over de jaren 1940-1945, 83.
141 na. Archief ministerie van Defensie. Archief Militair Gezag, 9. Binnenmap 1.51. C.J. van

Lienden aan J.W.H. van denWall Bake, 13-12-1944. Van Lienden (nvv) stuurde Van den
Wall Bake (Militair Gezag) tien exemplaren van het Reglement van Samenwerking en van
de ‘Nota’.

142 Herrijzing, 24-02-1945. De ‘Nota’, hier ‘Schema’ genaamd, week op ondergeschikte on-
derdelen af van de definitieve tekst. Hagoort was eind 1944 door de linies gegaan en be-
schikte kennelijk niet over de laatste versie.

143 Op 21 augustus 1945 stuurde de Raad van Vakcentralen haar wel toe aan minister van
Economische Zaken ir. H. Vos. (De Gids, 31-08-1945).

144 Vgl. Woldring, ‘Dooyeweerd’, 104 en 109 e.v.
145 Vgl. Albeda, ‘De welvaartstaat in het geding’, 308.
146 iisg. Archief E. Kupers, 1. Ongedateerde notitie over de ontwikkelingen sinds de oprich-

ting van het naf.
147 kdc. Archief S. Stokman, 95. Aantekeningen Stokman, 14-07-1943.
148 cnv. Dossier rvv. ‘De samenwerking tussen de vakcentralen’, ongedateerd.
149 Vgl. De Jong Edz.,Om de plaats, 289.
150 cnv. Dossier rvv. ‘De samenwerking tussen de vakcentralen’.
151 Vgl. Fortuyn, Sociaal-economische politiek, 122; Windmuller, Arbeidsverhoudingen, 96.
152 Bijvoorbeeld inDe Gids, mei en juni 1945.
153 Stapelkamp,De banier, 154.
154 Van Bottenburg, ‘Aan den arbeid!’, 56.
155 na. Archief D.U. Stikker, 5-D. Binnenmap svda t/m 16 mei 1945. ‘Wij waarderen het

zeer …’. Ook Romme maakte bij zijn adviezen aan het rkwv het voorbehoud dat hij de
exacte teksten niet kende. (na. Archief C.P.M. Romme, 102. Dossier 325. ‘Nota contra-
voorstel’.)

156 cnv. Notulen ab-cnv, 22-05-1945. Vgl. Schipper, ‘Van orgaan van overleg’, 292.
157 Van Bottenburg, ‘Aan den arbeid!’, 57.
158 20e Jaarverslag cnv (1941-1945), 32.
159 Zie bijvoorbeeld Windmuller, Arbeidsverhoudingen, 98; Hueting, Naar groter eenheid,

143; Harmsen,Mensenwerk, 150; Coomans,De Eenheidsvakcentrale, 71.
160 Harmsen, Voor de bevrijding, 230 e.v.
161 Vgl. Langeveld. ‘Het nvv’, 173 e.v.

Noten bij hoofdstuk 5

1 Bak,Een ‘meneer’, 68 en 193. Op 2 oktober 1945 schaardeTrouw zich nogmaals uitdruk-
kelijk achter de ‘Richtlijnen’ van het cnv.

2 Het rkWerkliedenverbond werd in 1945 gereorganiseerd en omgedoopt tot Katholieke
Arbeiders Beweging (kab). Zie Righart, ‘De ene ongedeelde kab’, 84 e.v.; Arnolds, Soci-
ale opgang, 170 e.v.

3 Geciteerd in Duynstee,Het kabinet, 477.
4 De Gids, juni 1945.
5 Het c.n.v. over het wetsontwerp publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie.
6 De Gids, 10-12-1949.
7 De Gids, 29-10-1949.
8 Voor een overzicht, zie J.P. van Dorp, Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Bibliogra-

fie 1950-2006 (Den Haag 2006). Noemenswaardig zijn: Van der Linden, ‘De bedrijfsor-
ganisatie, een discussie over de verhouding van staat en maatschappij’; Fortuyn, Sociaal-
economische politiek. Zie tevens de eerste drie delen van de onder auspiciën van het
Nijmeegse Centrum voor Parlementaire Geschiedenis verschenen reeks ‘Parlementaire
geschiedenis van Nederland na 1945’.
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9 Langeveld, ‘Niederlande’, 175 e.v. Vgl. diens artikel, ‘Het nvv’, 175 e.v. Beknopter zijn
Harmsen,Mensenwerk, 154 e.v.; Hueting, Naar groter eenheid, 185 e.v.; Wansink, ‘Or-
dening’.

10 Roes, Katholieke arbeidersbeweging i en ii. Beknopt is Salemink in zijn artikel ‘Mede-
zeggenschap en bedrijfsorganisatie. Debat in de Nederlandse katholieke arbeidersbewe-
ging 1918-1976’.

11 Righart, Steigers weg!, 221. J. Peet besteedt in zijn artikel ‘De zeven magere jaren van het
katholiek corporatisme’ wel aandacht aan het ‘ideaaltypische’ katholiek sociaal program
sinds de encycliek Quadragesimo Anno (1931) en het daarop gebaseerde program van de
naoorlogse kab. Ten aanzien van de totstandkoming van de pbo-wet volstaat hij met de
constatering dat deze op belangrijke punten overeenkwam met de wensen van de kab.

12 Steenkamp,De gedachte, 126 e.v.
13 Woldring, ‘Dooyeweerd’, 105 e.v.
14 Bosscher,Om de erfenis, 125 e.v.
15 Werkman, ‘In broederlijke geest?’, 79 e.v.
16 21e Jaarverslag cnv (1946), 75.
17 20e Jaarverslag cnv (1941-1945), 58.
18 Ibidem, 41.
19 De Bruijn, Van tuindersknecht, 187 e.v.
20 Klooster,Het blauwzwarte boekje, 19.
21 Righart, ‘De ene ongedeelde kab’, 93 e.v. Zie ookRighart, ‘DieDemokratisierung’, 211 e.v.
22 De Gids, 12-08-1945.
23 A.C. de Bruijn, E. Kupers en A. Stapelkamp aan H. Vos, 21-08-1945, afgedrukt in De

Gids, 31-08-1945.
24 cnv. Notulen db-cnv, 17-09-1945.
25 Zie De Bruijn, Van tuindersknecht, 162 e.v.; Krajenbrink,Het Landbouwschap, 66 e.v.
26 Archief Industrie- en Voedingsbond cnv (ivb-cnv). Archief Nederlandse Christelijke

Landarbeidersbond (nclb), 14. M. Ruppert aan hoofdbestuurders nclb, 02-01-1946. Af-
schriften van ongedateerde nota’s van H.D. Louwes en M. Ruppert.

27 25 Jaar Landbouwschap, 73.
28 Rip, Landbouw, 57 e.v.
29 Zie over dit voorontwerpDuynstee,Het kabinet, 478 e.v.; DeHen,Actieve, 259 e.v.; For-

tuyn, Sociaal-economische politiek, 196 e.v.;
30 na. Archief ministerie van Economische Zaken. Centraal Archief van het ministerie van

Economische Zaken (Centraal archief ez), 230 (oude ordening). ‘Nota over de publiek-
rechtelijke bedrijfsorganisatie’, ongedateerd (najaar 1946).

31 De Gids, 26-01-1946.
32 De Gids, 12-01-1946.
33 cnv. Dossier Diversen 1945-1950. Circulaire van J. Schipper d.d. 14-01-1946 met stellin-

gen van F.P. Fuykschot. Een verslag van de vergadering inDe Gids, 23-02-1946.
34 Trouw, 13-04-1946.
35 Duynstee,Het kabinet, 488; De Hen, Actieve, 264.
36 Schouten, ‘Inder gherechigheyt’, 373.
37 Rapport eener commissie, ingesteld door het bestuur van het Verbond van Protestantsch-

Christelijke Werkgevers in Nederland ter zake van het voorontwerp van wet op de be-
drijfschappen. Notulen van de commissie in hdc. Archief Verbond van Protestants-
Christelijke Werkgevers (vpcw), 52. Dooyeweerd publiceerde in de maanden
januari-maart 1946 een eigen analyse in het blad Nieuw Nederland, waarvan hij hoofd-
redacteur was.

38 De Liagre Böhl, Nederland industrialiseert!, 68. Een afdruk van het vpcw-adres in De
Werkgever, 07-03-1946.

39 23ste Jaarverslag van het Verbond van Protestantsch-Christelijke Werkgevers in Neder-
land, 6.

40 H. Oosterhuis diende wel een minderheidsnota in bij het rapport van de subcommissie
Industrie. (iisg. Archief svda, 3. H. Oosterhuis aan T. Huitema, 22-03-1946 (afschrift).
Vgl. Langeveld, ‘Niederlande’, 197.)
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41 iisg. Archief svda, 182. Adres van de partners van de Stichting van de Arbeid, de Stich-
ting voor de Landbouw en de Raad van Bestuur in Middenstandszaken aan de verant-
woordelijke ministers, 04-03-1946.

42 Een exemplaar van het concept van het cnv-adres in hdc. Archief vpcw, 52.
43 hdc. Archief M. Ruppert, Losse mappen A. M. Ruppert aan Centraal Comité van ar

Kiesverenigingen, 10-09-1945.
44 hdc. Archief K. Groen, 5. Notulen sociaal-economische commissie arp (sec-arp), 09-

11-1945.
45 Interviews K. Groen en H. van Riessen, beide in 1982.
46 Ridder maakte tijdens de oorlog deel uit van het ‘Senioren Convent’, het ondergrondse

Centraal Comité van de arp, waarvan ook Stapelkamp en Donner lid waren. Ridder
kwam op 4 november 1946 bij een vliegtuigongeluk om het leven.

47 hdc. Archief K. Groen, 5. Notulen sec-arp, 11 en 24-09-1945. Volgens Groen had Wil-
schut sympathie voor de Wijsbegeerte der Wetsidee. (Interview K. Groen).

48 hdc. Archief K. Groen, 5. ‘Voortzetting der historische lijn’, 26-09-1945.
49 Ibidem. Notulen sec-arp, 24-09-1945.
50 Ibidem. Notulen sec-arp, 18-09-1945.
51 Ibidem.
52 hdc. Archief K. Groen, 5. ‘Concept conclusiën met betrekking tot de sociaal-economi-
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49 hdc. Archief K. Groen, 5. Notulen sociaal-economische commissie arp (sec-arp), 09-

11-1945.
50 Het manifest is afgedrukt in Van Bottenburg, ‘Aan den arbeid!’, 52.
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78 De Gaay Fortman, Samenwerking, 26.
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Noten bij hoofdstuk 7

* Dit hoofdstuk is een bewerking van ‘De “koude oorlog” tussen het cnv en de christen-
democratie’,Evangelie enMaatschappij (1985) juni/juli, 9-15. Aan de tekst is ook een epi-
loog over de periode 1945-1959 toegevoegd.

1 De Volkskrant, 24-08-2004.
2 Jansen, ‘We zoeken’, 24.
3 Windmuller, Arbeidsverhoudingen, 60 e.v.
4 Zie Van Meeuwen, Lijden aan eenheid, passim.
5 Voor het begrip ‘morele gemeenschappen’ en de werking ervan, zie De Rooy, ‘Een zoe-

kende tijd’, 196 e.v. Vgl. Van Rooden, Religieuze regimes, 78 e.v.
6 Kuiper, ‘Een eeuw “confessionele” politiek’, 202. Vgl. Langeveld, Protestants en progres-

sief, 434 e.v.
7 Langeveld, Protestants en progressief, vooral 251 e.v.; Stoop, ‘Om het volvoeren’, 17 e.v.

en vooral 104 e.v.
8 Bosscher,Om de erfenis, vooral 125 e.v.; Van den Berg,Deining, 23-191.
9 Schutte, Belangenpolitiek.Hierin vooral de bijdragen van Stoop, ‘De arp en de relatie tot

het cnv’; Kuiper, ‘Tussen verzuiling en ontvlechting’; De Bas, ‘Twee ruziënde broers’.
10 De vroege relaties binnen de socialistische familie krijgen de meeste aandacht. Zie onder

meer Buschman, ‘Partij en vakbeweging’; Van der Meer, ‘Op zoek naar een duurzame
verbintenis’; Mulder, ‘Sociaal-democratie en vakbeweging’; Van Tijn, ‘Partei und Ge-
werkschaft’.

11 Over de relaties van de kab en het nkvmet de kvp in de periode 1945-1981, zie Bank, ‘De
broederlijke relaties’.

12 De Gids, februari 1911.
13 Diemer, ‘Wat is het eigenlijke doel’, 18.
14 Zie Bornebroek, ‘De onmacht van minister Talma’, 37 e.v.; Bornebroek, Een heer, 190

e.v. M. Hoogenboom (Standenstrijd, 163.) bestempelt de nederlagen van Talma als het
einde van een democratiseringsfase in de arp die door mannen als Talma en Heemskerk
was ingezet en waarbij de arbeidersbeweging zich behoorlijk had kunnen doen gelden.

15 Geciteerd in Amelink,Met ontplooide banieren, 312 e.v.
16 Amelink,Met ontplooide banieren, 308 e.v.
17 Smeenk, Voor het sociale leven. A.S. Talma schreef het voorwoord bij dit handboek.
18 De Gids, augustus 1916.
19 De Gids, september 1916.
20 De Gids, oktober 1916. Vgl. Amelink,Met ontplooide banieren, 317.
21 De Gids, november 1916.
22 DeGids, augustus en september 1917;De Standaard, 19 en 30-06-1917. 8e Jaarverslag cnv

(1917-1918), 57 e.v.
23 Altena, ‘Zoodra de arbeider’, 147.
24 InDe Gids van 2 mei 1935 werden ze bijvoorbeeld opnieuw afgedrukt.
25 8e Jaarverslag cnv (1917-1918), 61 e.v.
26 cnv. Notulen db-cnv, 12-07-1918. De correspondentie hierover werd afgedrukt in 8e

Jaarverslag cnv (1917-1918), 65 e.v.
27 cnv. Notulen ab-cnv, 07-03-1918.
28 8e Jaarverslag cnv (1917-1918), 65.
29 Kuyper, ‘Wat nu?’ De hoogbejaarde Kuyper kon zelf niet meer aanwezig zijn en liet de

rede voorlezen door A.W.F. Idenburg. Zie Stoop, ‘Om het volvoeren’, 18 e.v.
30 Het cnv-bestuur had zich destijds bij het Centraal Comité en de Enkhuizer kiesvereni-

ging sterk gemaakt voor Smeenk. Tegen de zin van Kuyper was echter de voorkeur ge-
geven aan A. Colijn. De briefwisseling hierover werd afgedrukt in De Gids van septem-
ber 1917. Vgl. Amelink,Met ontplooide banieren, 341. Zie ookVan derWoude,Op goede
gronden, 557 noot 112.

31 hdc. Archief arp 052. Archief Centraal Comité Antirevolutionaire Kiesverenigingen
(1878-1940) (cc ar Kiesverenigingen), 7. Notulen Centraal Comité, 10-05-1918. Zie
Stoop, ‘Om het volvoeren’, 20; Van der Woude,Op goede gronden, 84.

372
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33 Patrimonium, 20-06-1918;De Gids, juni 1918.
34 iisg. Archief cnv, 42. Binnenmap christelijke vakbeweging en politieke partijen (cnv –

partijen). H. Amelink aan A. Kuyper, 18-06-1918 en A. Kuyper aan H. Amelink, 18-06-
1918.

35 De Standaard, 25-06-1918.
36 iisg. Archief cnv, 42. Binnenmap cnv – partijen. K. Kruithof aan het moderamen van het

Centraal Comité van arKiesverenigingen, 24-06-1918. Smeenk en Schouten onderteken-
den de verklaring wel. Smeenk wilde niet meewerken aan een stemadvies in Patrimonium.

37 De Standaard, 26 en 29-06-1918.
38 De Standaard, 02-07-1918.
39 iisg. Archief cnv, 42. Binnenmap cnv – partijen.
40 cnv. Notulen db-cnv, 12-07-1918. Hun collega K. Vink van de zeeliedenbond sprak bui-
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41 Diemer, Politiek en sociale beweging. Appendix, 5. Vgl. Stoop, ‘HendrikDiemer’, 246 e.v.
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43 Nog in 1932 werd Ruppert benaderd voor een plaats op de chu-lijst voor de Tweede Ka-
merverkiezingen van 1933. (cnv. Notulen db-cnv, 05-12-1932.)

44 Amelink,Met ontplooide banieren, 341.
45 De Gids, juli/augustus 1917.
46 De Standaard, 08-07-1918.
47 Privé-collectieH. Baas.Ongedateerde dagboeknotities vanG. BaasKzn. uit juni/juli 1918.
48 De Gids, juli/augustus 1918.
49 De Standaard, 29-08-1918.
50 hdc. Archief arp 052. Archief cc arKiesverenigingen, 7. Notulen Centraal Comité, 25-

11-1918.
51 H. Colijn sprong in januari 1919 bij met een privé-schenking van f1.500,–. Later zorgde

hij er voor dat een tekort van f10.000,– werd aangevuld. (cnv. Notulen db-cnv, 29-01-
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52 9e Jaarverslag cnv (1919-1920), 134.
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organisatie, 133) dat de gedachte van Kuyper alsnog werd opgepakt, omdat er nog steeds
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omarmde.

54 Stoop, ‘Om het volvoeren’, 25 e.v.
55 De Standaard, 19-05-1922. Vgl. Amelink,Met ontplooide banieren, 344.
56 Zie Werkman, ‘Klaas Kruithof’.
57 cnv. Notulen db-cnv, 15-06-1923.
58 Werkman, ‘Hendrikus Colijn’, 219 e.v.
59 Colijn, ‘Toevende dageraad’, 229.
60 Colijn,Geen repristinatie, 15.
61 De Gids, juli 1924.
62 Zie hoofdstuk 6 van dit boek. Vgl. Stoop, ‘Om het volvoeren’, 66 e.v.
63 hdc. Archief arp 052. Archief cc arKiesverenigingen, 8. Notulen Centraal Comité, 06-

04-1925.
64 cnv. Notulen db-cnv, 01-05-1925.
65 hdc. Archief M. Ruppert, 55. Rondschrijven van K. Kruithof, 29-04-1925. Kruithof in-

viteerde ook J. de Bruin en J.M. van Nierop, de secretarissen van respectievelijk de Rot-
terdamse en Utrechtse Christelijke Besturenbond.

66 Ibidem. J.A. de Wilde aan K. Kruithof, J.S. Ruppert en A. Hanemaaijer, 07-05-1925 (af-
schrift).
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67 Ibidem. Rondschrijven van K. Kruithof, 31-10-1925.
68 Ibidem. Aantekeningen van Ruppert bij brief van 09-05-1925 van K. Kruithof.
69 De Gids, juli 1925.
70 hdc. Archief M. Ruppert, 55. H.A. Dijkstra aan bestuur cnv, 08-01-1926.
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74 hdc. Archief arp 052. Archief cc arKiesverenigingen, 8. Notulen Centraal Comité, 29-
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76 hdc. Archief M. Ruppert, Losse mappen K. K. Kruithof aanH.A. Dijkstra, A. Hanemaaijer
en J. Kooyman, 08-02-1927.

77 13e Jaarverslag cnv (1927-1928), 266.
78 cnv. Notulen db-cnv, 06-01-1928.
79 De Standaard, 16-10-1928.
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83 Zie Stoop, ‘Om het volvoeren’, 31.
84 De Gids, 02-07-1931. Vgl. Amelink,Met ontplooide banieren, 349.
85 De Gids, 29-06-1933.
86 hdc. Archief arp 052. Archief cc arKiesverenigingen, 9. Notulen Centraal Comité, 06-

06-1933.
87 iisg. Archief cnv, 42. Binnenmap cnv – partijen. K. Kruithof aan J. Schouten, 11-02-1935
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91 Duffhues, ‘Confessionele politieke partijen’, 131.
92 cnv. Notulen ab-cnv, 07-03-1922.
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veld, Protestants en progressief, 24.
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147 Bak, Een ‘meneer’, 111 e.v. en 125 e.v. Zie ook Bak, ‘De Antirevolutionaire Partij “on-

dergronds”’, 216 e.v.; Bosscher,Omde erfenis, 90 e.v.; Van Spanning,DeChistelijk-His-
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Archief H. Kikkert, 99. ‘Rapport betreffende de Indonesische reis van Dr. C.L. van
Doorn en M. Ruppert in april/mei 1949. Exemplaren van dit rapport en excerpten von-
den hun weg naar allerlei instanties en personen. Koningin Juliana liet zich persoonlijk
door Ruppert over zijn ervaringen informeren. Vgl. Kikkert, ‘De Christelijk-Historische
Unie’.

152 Zwart, ‘Gods wil’, 127 e.v. Van den Berg (Deining, 32 en 57) gaat uit van de typologie van
Kuiper voor de groepsvorming in de naoorlogse arp (traditioneel, modern, evangelisch-
radicaal) en onderscheidt binnen de moderne stroming een christelijk-sociale vleugel,
naast een meer technocratische waarvan de econoom J. Zijlstra een belangrijke exponent
was. Vgl. Kuiper, ‘Tussen verzuiling en ontvlechting’, 95 e.v. Zie ook Zwart, ‘Gods wil’,
143 e.v.

153 Over Ruppert en De Gaay Fortman, zie Bak, Een soeverein leven, 110 e.v. en passim.
154 Zie Albeda, De rol, 67. Oud-bestuurder van het cnv P. Tjeerdsma (interview 2002) her-

innert zich dat het Ruppert dwars zat dat zijn opponent Suurhoff en de oude De Bruijn
minister waren geworden en dat hij mede daardoor zelf ook ministeriële ambities kreeg.

155 DeGids, 29-10-1949. Vgl. het kritische commentaar op Zijlstra’s oratie van cnv-bestuur-
der D.W. Ormel in Evangelie en Maatschappij 2 (1949) 333-340.

156 Van den Berg,Deining, 53 e.v.
157 Hommes, Zullen wij nog Antirevolutionair blijven?
158 Van den Berg,Deining, 71 e.v.
159 hdc. Archief arp, 272. Doos 1, 5a. Notulen van vergadering van J. Schouten met antire-

volutionaire cnv-bestuurders op 21-02-1948.
160 hdc. Archief W.F. de Gaay Fortman, 503. M. Ruppert aan J. Schouten, 07-06-1948 (af-

schrift).
161 hdc. ArchiefM. Ruppert, 56.M. Ruppert aan J.A. van Eibergen e.a., 04-10-1961,met nota

‘De actuele situatie in en van de partij, ontstaan door en na de kabinetsformatie van 1959’.
162 Voor de periode na 1959 zie Zwart, ‘Gods wil’, 144 e.v.; Van den Berg,Deining, 105 e.v.;

Kuiper, ‘Tussen verzuiling en ontvlechting’, 86 e.v.; Aantjes, ‘De bouwcrisis van 1960’;
De Bas, ‘Twee ruziënde broers’.

Noten bij hoofdstuk 8

* Eerder verschenen in G.J. Schutte e.a. ed., Niet voor het gewin. Not-for-profit onderne-
mingen van de christelijk-sociale beweging inNederland. Cahier over de geschiedenis van
de christelijk-sociale beweging 6 (Amsterdam/Utrecht 2005) 22-52.

1 Trouw, 21-07-2001.
2 Zie over spaarbanken onder andere Eizenga,De ontwikkeling van de spaarbanken; Dan-

kers, Van der Linden en Vos, Spaarbanken inNederland.Over de (voor)geschiedenis van
de rabo-bank, zie Sluyterman,Het coöperatief alternatief. Een noemenswaardige over-
zichtsstudie over Nederlandse beleggingsfondsen is Slot, Iedereen kapitalist.

3 Peet, ‘Rente zonder bijsmaak’.
4 Kuiper, Uit het rijk iii, 718-734; Peet, Katholieke arbeidersbeweging, 143-148, 254-265,

389-397.
5 Amelink, Met ontplooide banieren, 243-245; Dijkstra, Beweging in beweging, 156-157.

Summier over de activiteiten van het cnv is Slot, Iedereen kapitalist, 236-244.
6 In 1933 kende Patrimonium nog zes afdelingen (van de 207) met een eigen spaarfonds; de

cnwb één (van de 200). Zie Hagoort,De christelijk-sociale beweging (1933) 60 en 69.
7 Kuiper,Uit het rijk iii, 719.
8 Peet, ‘Rente’, 17 e.v.
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9 De Vries, ‘Het Nederlandse financiële imperium’, 39. Vgl. Dankers, Spaarbanken, 157.
10 11e Jaarverslag cnv (1923-1924), 6.
11 10e Jaarverslag cnv (1921-1922), 48.
12 11e Jaarverslag cnv (1923-1924), 157-168. Door drastisch te bezuinigen slaagde men er

wel in de vermogens onaangetast te laten. De totale vermogenspositie van de cnv-bon-
den verbeterde in dezelfde jaren zelfs nog van f708.500,– naar f1.012.390,–.

13 De Gids, 12-09-1929.
14 Rapport van de commissie tot onderzoek naar de mogelijkheid van het stichten eener ar-

beidersbank door de christelijke vakbeweging.
15 Bij de bespreking van het rapport in de algemene vergadering van 29 en 30 juni 1931

noemde H.J. Zier Glasfabriek ‘Leerdam’ als voorbeeld. (De Gids, 13-08-1931.) Om dat
wankele bedrijf te redden hadden de werknemers loonoffers aanvaard, in ruil voor aan-
delen. Dit experiment, waarbij mr. P.S. Gerbrandy nauw betrokken was, genoot de – kri-
tische – belangstelling van het cnv.

16 De Gids, 13-08-1931.
17 Ibidem. Molls collega J.A. Schaafsma was in zijn bond een uitzondering. Hij vond alle

banken ‘mammontempels’, maar voor een arbeidersbank wilde hij een uitzondering ma-
ken.

18 Stoop, ‘Om het volvoeren’, 84 e.v.
19 Op 31 december 1940 bedroeg het totale vermogen van de cnv-bonden: f4.193.987,– , de

fondsen (f1.015.043,–) en werklozenkassen (f3.092.463,–) niet meegerekend.
20 Bronnen: Jaarverslagen cnv, 1933-1940.
21 17e Jaarverslag cnv (1935-1936), 80.
22 23e Jaarverslag cnv (1948-1949), 318 e.v.
23 24e Jaarverslag cnv (1950-1951), 577.
24 Ibidem, 578.
25 hdc. Archief M. Ruppert, 65. Notitie naar aanleiding van de bespreking van 9 oktober

1957 ten huize van prof. mr. H.J. Hellema.
26 De zesde aanwezige was C.J. baron Collot d’Escury, president-directeur van de Neder-

landsche Handelmaatschappij. Hij speelde verder geen rol in het overleg.
27 Ter Heide,Ordening, 233 e.v.; Peet, ‘Rente’, 66 e.v.
28 Convent der Christelijk-Sociale Organisaties. Eerste verslag over 1952 en 1953, 15-16.
29 Peet (‘Rente’, 70.) vermoedt dat de kab de tussenpositie koos om in de Raad van Vakcen-

tralen tot overeenstemming te komen inzake winstdeling. Tevergeefs overigens.
30 In januari 1959 rapporteerde het wetenschappelijk bureau van de kab over het beleggings-

vraagstuk. Zie Slot, Iedereen kapitalist, 237.
31 Onder hen drs. H.J. Bonda, dr. J. Buter, C.C.P. Ingwersen, mr. J.W. de Jong Schouwen-

burg, prof. mr. F. de Roos, mr. F.A. des Tombe,W.A. van der Velden en drs. J.W. de Pous.
32 De Pous trok zich terug nadat hij in mei 1959 tot minister van Economische Zaken was

benoemd.
33 hdc. Archief M. Ruppert, 65. ‘Rapport aan het Convent der Christelijk-Sociale Organi-

saties inzake concrete mogelijkheden tot bevordering der bezitsvorming’. Een tussenver-
sie in ing. Archief nmb, 180. Spaarbank voor Protestants Nederland.

34 Ruppert – op een hem typerende wijze – daarover: ‘Als gedisciplineerd vakverenigings-
man beschouw ik deze wens van het bestuur uiteraard als een bevel.’ (ing. Archief nmb,
180. Spaarbank voor Protestants Nederland. (M. Ruppert aanH.J. Hellema e.a. leden van
de commissie, 25-03-1960.)

35 Peet, ‘Rente’, 70 e.v.
36 Voor een overzicht van de regeringsplannen en -maatregelen, zie Koetsveld, Spaarrege-

lingen.
37 Dankers, Spaarbanken, 298.
38 Peet, ‘Rente’, 93.
39 De notariële actie passeerde op 9 februari 1961.
40 hdc. Archief M. Ruppert, 67. M. Ruppert aan J.W. Janssen, 26-11-1960 (‘persoonlijk’);

nota ‘Verhouding tussen organisaties en instellingen van de Christelijk-Sociale Beweging
en de Crediet- en Effectenbank’ van M. Ruppert voor C. van Mastrigt e.a., 30-11-1960.
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41 De gangbare afkorting was lang cebu; later kwam cene in zwang. Ter wille van de lees-
baarheid is hier voor cene gekozen.

42 De nmb is, na een tussenfase van de nmb-Postbank Groep, in 1991 met Nationale Neder-
landen opgegaan in de ingGroep. De cene Bank werd eveneens een dochter van de ing-
Groep.

43 Interview P. Coumou 2004.
44 hdc. Archief spn, 3. ‘Verslag over de periode 22 april 1960 - 31 december 1961.’
45 hdc. Archief spn, 8. Circulaire van P. Coumou aan de correspondenten, juli 1967.
46 Bronnen: Jaarrapporten directie spn en accountantsrapporten. De cijfers van de Stichting

Nijkerkse Spaarbank zijn buiten beschouwing gelaten. (hdc. Archief spn, 3 t/m 13.) Rap-
porten over 1972 waren niet beschikbaar. Het jaarverslag over 1973 bood geen vergelijk-
bare informatie. De cijfers per 31-12-1972 en 01-03-1973 zijn ontleend aan een handge-
schreven notitie vanW.E. Scherpenhuijsen Rom, d.d. 15-03-1973. (ing. Archief nmb, 400.
Spaarbank voor Protestants Nederland.)

47 De Gids, 10-10-1964.
48 Eizenga,De ontwikkeling, 30 e.v.
49 Ibidem, 22 e.v.; Donkers, Spaarbanken, 306 e.v.
50 In 1964/1965 teldeNederland nog 238 spaarbanken.Qua obligo bezetten cvb, asn en spn

toen de plaatsen 3, 44 en 54.
51 Peet, ‘Rente’, 77-137.
52 hdc. Archief spn, 10. Notulen bestuur spn, 01-07-1969.
53 Peet, ‘Rente’, 120.
54 In 1963 was ookG.F. Callenbach namens ‘Nijkerk’ toegetreden. In 1965 was gedelegeer-

de J. Doorduyn overleden en opgevolgd door mr. W.L. van Leeuwen.
55 hdc. Archief M. Ruppert, 65. M. Ruppert aan jhr. mr. E.W. Röell, 02-12-1960. Brief van

gelijke strekking aan J. van Rheenen, G. Lenderink en W.J.E. van den Bos, 05-12-1960.
56 Ibidem. R.P. Cleveringa aan M. Ruppert, 05-07-1961.
57 Ibidem. H.J. Hellema aan M. Ruppert, 30-07-1961.
58 Aangehaald inDe Gids, 14-05-1960.
59 Peet, ‘Rente’, 28.
60 De Gids, 14-05-1960.
61 De Gids, 18-03-1961.
62 hdc. Archief bpn, 2. G. Lenderink aan bestuur cnv, 11-01-1961.
63 De Gids, 27-05-1961.
64 hdc. Archief M. Ruppert, 65. M. Ruppert aan bestuur cnv, 17-07-1961.
65 hdc. Archief bpn, 3. Notulen Raad van Bijstand, 21-12-1962.
66 hdc. Archief bpn, 1 t/m 13. Jaarstukken bpn. Volledige gegevens over 1972 en 1973 wa-

ren onvindbaar. De cijfers over 1972 zijn gebaseerd op een ongedateerde notitie ‘Beleg-
gingsfonds voor Protestants Nederland’ uit het nmb-archief. (ing. Archief nmb, 400.
Spaarbank voor Protestants Nederland.)

67 Bezitsvorming door vermogensaanwasdeling. Een analyse der vermogensverdeling en een
plan tot wijziging daarvan. Rapport van een studiecommissie uit de drie vakcentralen nvv,
nkv, cnv.

68 Zie bijvoorbeeld het tegenrapport van de Raad van Nederlandse Werkgeversverbonden:
Wegen naar bezitsvorming. Rapport naar aanleiding van voorstellen ter zake van vermo-
gensaanwasdeling, gedaan door een commissie uit de drie vakcentralen.

69 hdc. Archief bpn, 5. Notulen Raad van Bijstand, 01-12-1964.
70 Ibidem. Nota J. van Rheenen d.d. 02-12-1964.
71 hdc. Archief bpn, 6. Notulen Raad van Bijstand, 30-09-1965.
72 hdc. Archief bpn, 23. ‘Historie Beleggingsfonds voor Protestants Nederland’, 30-11-

1984.
73 De Gids, 14-03-1964.
74 hdc. Archief bpn, 9. Notulen Raad van Bijstand, 16-07-1968.
75 hdc. Archief bpn, 10. ‘Notitie inzake samenvoeging 3 beleggingsfondsen’ van P. Cou-

mou, 20-06-1969.
76 Ibidem. Notulen Raad van Bijstand, 01-07-1969.
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77 hdc. Archief spn, 10. Rapport ‘Kritische opmerkingen inzake de bestaande procedures
s.p.n.’ van Dijker, Bianchi en Vink, ongedateerd.

78 hdc. Archief spn, 11. Notulen bestuur spn, 17-06-1970.
79 Dat gebeurde onder andere in het gelegenheidsboekje cvb. Onze Bank 1920-1970.
80 hdc. Archief bpn, 11. Notulen (‘vertrouwelijk’) Raad van Bijstand, 16-12-1970.
81 hdc. Archief spn, 12. ‘Nota toekomstig beleid’ van P. Coumou en G. Lenderink, 11-06-

1971.
82 hdc. Archief spn, 11. A. Niemantsverdriet aan J. Lanser, 23-06-1970 (‘vertrouwelijk’).
83 hdc. Archief spn, 12. ‘Memorandum betreffende samenwerking met de Stichting Spaar-

bank voor Protestants Nederland (spn)’ van G. Lenderink en F.W. Meijer, 19-08-1971
(‘zeer vertrouwelijk’).

84 Ibidem. ‘Nota betreffende samenwerking van de s.p.n. met het n.m.b.-concern. Uitslui-
tend bestemd voor de s.p.n.-delegatie’ van G. Lenderink, 23-08-1971 (‘zeer vertrouwe-
lijk’).

85 ing. Archief nmb, 400. Spaarbank voor Protestants Nederland. Verslag bespreking ten
huize van dr. M. Ruppert, 27-09-1971.

86 Ibidem. Verslag bespreking ten huize van dr. M. Ruppert, 15-08-1972.
87 Wijsens hoop was ijdel. De cvb zou veel later, in 1990, samenmet Concordia en de finan-

ciële instellingen van het nvv opgaan in de Reaal-groep.
88 hdc. Archief spn, 13. Notulen vergadering bestuur spn, 29-08-1972. Een indruk van hoe

cnv-bestuurders optraden als werkgevers en onderhandelaars met eigen or-leden geven
VanDijk enHazenbosch, ‘Werknemers contra werknemers’. Vgl. VanDijk,Werknemers
contra werknemers?

89 Ruppert trad als vice-president van de Raad van State enkele keren in het krijt om Cou-
mou aan een nieuwe werkkring te helpen. (Archief Raad van State. Kabinet Vice-Presi-
dent, A0559.)

90 In de or van de spn waren ook mensen die levensbeschouwelijke bezwaren aanvoerden.
Onder hen Coumou; vreemd genoegd, want hij had immers zelf de nmb aanbevolen.

91 Interview F.W. Meijer 2004.
92 hdc. Archief spn, 16. Directieverslag over 1974.
93 Eind 1984 was nog maar 1,4 procent van de participaties in handen van particulieren en

cnv-bonden, tegen 98,6 procent van ubo. Het vermogen van het bpn bedroeg toen 57mil-
joen gulden.

94 hdc. Archief bpn, 17. Nota directie ubo, 20-10-1978.
95 hdc. Archief bpn, 25. Rapport ‘Reactivering bpn doormiddel van verkoop via nms-agen-

ten’ van drs. I.H.J. Poissonnier, 12-12-1986.
96 hdc. Archief bpn, 28. ‘Vergelijking “voorwaarden van administratie en beheer” van het

bpn met die van het Webefo’ van drs. W. Lieve, 25-05-1989. Lieve meende dat de ideële
verschillen groter waren dan de zakelijke.

97 hdc. Archief bpn, 32. F.W. Meijer aan Th. Swart, 18-01-1993.
98 Ibidem. Notitie voor leden Raad van Bijstand bpn van F.W. Meijer, ongedateerd.
99 cene. Archief bpn. Notulen Raad van Bijstand, 24-06-1994. De overname van ubo door

Aegon (1992) heeft een extra duw gegeven.
100 Mondelinge informatie van mevrouw S.M. deWit-Jacobs (cene bank). De overige bezit-

ters van ‘deelhebbingen’ waren het pensioenfonds van de vakcentrale cnv (179), deHout-
en Bouwbond cnv (50), de Dienstenbond cnv (50) een particulier (1).

101 Peet, ‘Rente’, 68.
102 Vgl. Peet, ‘Rente’, 99.
103 Interview mevrouw S.M. de Wit-Jacobs 2004.
104 Ankersmit,Denken, 315.

Noten bij hoofdstuk 9

* Vertaling van het eerder verschenen artikel ‘“Those Dutchmen do have a wild look about
them”. The Christian Labour Association of Canada and the Christelijk Nationaal Vak-
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verbond in Nederland, 1952-1958’ in: G. Harinck en H. Krabbendam ed.,Morsels in the
melting pot. The persistence of Dutch immigrant communities inNorth America (Amster-
dam 2006) 195-211. Het onderzoek in Canada werd mede mogelijk gemaakt door de
Stichting Educational Foundation van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij n.v. en
de Christian Labour Association of Canada.

1 Schriftelijke mededeling van clac-medewerker dr. G. Strauss aan auteur, 04-02-2004.
2 De website per 01-02-2005: www.clac.ca/information/about_clac/
3 Interview met clac-manager Ed Grootenboer 2005.
4 Eind 2005 verscheen wel E. Grootenboer, In pursuit of justice. So far, so good (Mississau-

ga 2005). Ed Grootenboer was zo vriendelijk inzage te geven in zijn manuscript A histo-
ry of the clac.

5 Zie over het ivvVanGoethem,De internationale van Amsterdam.De centrale positie die
Nederland enNederlanders in de twee concurrerende internationale vakverenigingen in-
namen, zorgden voor een vermenging van nationale en internationale tegenstellingen en
conflicten. Dat verminderde in de jaren dertig enigszins, toen beide internationales in de
ilo elkaar vonden in een gemeenschappelijke afkeer van totalitaire regimes, het fascisme
en nationaal-socialisme in het bijzonder.

6 Over het icv, zie met name Pasture,Histoire du syndicalisme chrétien international.
7 Interview H. Amelink jr. 1982. Zie Werkman, ‘Herman Amelink’, 124.
8 Van Dijk,Door geweld gedwongen, 16 e.v.; Tonkens,De geschiedenis, 28.
9 Marinus Ruppert (1911-1992) werd na zijn vertrek bij het cnv lid van de Raad van State,

het hoogste adviesorgaan van de Nederlandse regering en verzamelplaats van de knapste
juridische en staatsrechtelijke koppen van het land. Van 1973 tot 1980 leidde hij dit or-
gaan, wat hem de eretitel ‘Onderkoning van Nederland’ opleverde. Over Ruppert als
staatsraad, zie Slijkerman, In dienst van de kroon, 219-229.

10 Een jaar eerder had hij de kern van zijn visie al verwoord. Zie Ruppert, Vakbeweging en
christelijke roeping.

11 De Bruijn, Van tuindersknecht, 150-161. Zie ook de hoofdstukken 4 en 5 van dit boek.
12 Interview W. Albeda 2003.
13 hdc. Archief M. Ruppert, 35. H. Lilje aan M. Ruppert, 02-12-1953. Lilje: ‘Eine Aufspal-

tung würde in Deutschland zu unheilvollen Spannungen und Radikalisierungen führen.’
14 cnv. Notulen Verbondsraad, 16-04-1951. Door een reeks van misverstanden bleef de

overboeking van het geld uit, wat bij de armlastige cla veel kwaad bloed zette. In okto-
ber 1954 liet cla-voorzitter J. Gritter aan F.P. Fuykschot daarom weten dat hij ‘fed up’
was met de manier waarop het cnv hem behandelde. (Archief Christian Labour Associ-
ation of Canada (clac). J. Gritter aan F.P. Fuykschot, 08-10-1954.)

15 Beer, The lutheran church and labor.Dit was een uitgave van de pcai.
16 hdc. Archief pcai, 60. ‘Rapport betreffende mijn bezoek aan de Verenigde Staten in de

periode van 27 juli - 27 december 1951’, 21-12-1951; ‘Rapport betreffendemijn bezoek aan
Canada’, 29-12-1951; ‘Algemeen overzicht bezoek aan Amerika en Canada’, ongedateerd.

17 Voor een korte levensschets van Fuykschot, zie Werkman, ‘F.P. Fuykschot’. Zie ook
Grootenboer, ‘Frans P. Fuykschot’.

18 Fuykschot was ook sceptisch ten aanzien van het Calvin College in Grand Rapids. Een
uitzondering maakte hij voor dr. H. Evan Runner, een promovendus van Dooyeweerd
die hij in Nederland al had leren kennen. Over de cla, zie Repas, ‘History of the Chris-
tian Labor Association’.

19 afl en cio fuseerden in 1955. In Canada gingen ze verder onder de naam Canadian La-
bour Congress (clc).

20 hdc. Archief pcai, 57. J. Gritter aan H. Amelink en F.P. Fuykschot, 19-10-1945.
21 Interview mevrouw C. Fuykschot 1990.
22 clac. Bestuur pcai (getekend door voorzitter M. Ruppert en secretaris-generaal F.P.

Fuykschot) aan lid-organisaties en bureaus van de pcai, 15-03-1952.
23 clac. Agenda en besluitenlijst oprichtingsvergadering in London, 20-02-1952. ‘Doorgaan

niet wachten!!!’, schreef iemand dubbel onderstreept bij het advies van Gritter en De-
groot.

24 clac. F.P. Fuykschot aan J. Gritter, 09-03-1954. Kort na aankomst in Canada had Fuyk-
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schot zich al in dezelfde geest uitgelaten over het thuis, op het werk en in de kerk Neder-
lands blijven spreken. ‘Ik zeg steevast, dat ze met hun Canadese christenmakkers moeten
praten. (…) Maar er zijn van die lui, die zelfs geen moeite doen het Engels te leren. Zul-
ke lui hadden hier nooit moeten komen. Ze zijn een aanfluiting voor Nederland.’ (iisg.
Archief cnv. Aanvulling 1995, 70. F.P. Fuykschot aan bestuur en personeel cnv, 21-06-
1952.)

25 Officieel wees deolrb deze certification af op grond van een ‘technicality’: er waren geen
stukken overgelegd over de inning van contributie. Uit de toelichtingen bleek echter dat
discriminatie de hoofdreden was.

26 Grootenboer, ‘Frans P. Fuykschot’.
27 Geciteerd in een verslag in The Globe and Mail, 10-03-1954.
28 Christian Labour Association of Canada. Constitution and by-laws adopted at the first

convention of April 24, 1954.Het desbetreffende artikel luidde: ‘All employees who have
reached the legal age for taking employment, and who express agreement with the basis,
aims, principles and objectives of the c.l.a. of c. and pledge support of the Constitution
and By-laws, are eligible to membership.’

29 clac. F.P. Fuykschot aan M. Ruppert, 09-02-1955.
30 Westera, De unions en de unions-securities. Predikant E. Schilder uit Willowdale (Ont.)

schreef een Engelstalig voorwoord.
31 clac. J. Gritter aan F.P. Fuykschot, 30-11-1954. ‘A labor organization must be able to

deal with the practical problems of life,’ herhaalde hij een maand later. (clac. J. Gritter
aan F.P. Fuykschot, 04-01-1955.)

32 clac. F.P. Fuykschot aan M. Ruppert, 09-02-1955.
33 clac. Notulen National Executive Council (nec), 23-06-1955.
34 clac. F. P. Fuykschot aan J. Gritter, 27-11-1952. Op 12 december 1952 gaf Gritter Fuyk-

schot te verstaan dat hij weinig op had met niet-gereformeerde kader- en bestuursleden.
Reagerend op een positief bericht van Fuykschot over Aseltine, schreef hij: ‘Workingwith
men of other faiths immediately presents problems.’

35 clac. J. Gritter aan A. Borstlap, 09-08-1960 (afschrift).
36 clac. F.P. Fuykschot aan M. Ruppert, 13-10-1955.
37 Het officiële standpunt werd verwoord in de brochure Hoe zit het eigenlijk met de

c.l.a.c.?
38 Fuykschot, De achtergrond, 7. Vgl. Fuykschots analyse in het cnv-kaderblad Evangelie

en Maatschappij: ‘Christelijke vakbeweging in Canada’.
39 clac. J. Gritter aan F.P. Fuykschot, 10-04-1957.
40 clac. M. Ruppert aan F.P. Fuykschot, 07-10-1955.
41 clac. J. Gritter aan G. Vandezande, 31-01-1958 (‘confidential’).
42 clac. F.P. Fuykschot aan M. Ruppert, 02-06-1958.
43 Grootenboer, ‘A history of the clac’.
44 clac. Archief Christian Trade Unions of Canada (ctuc). C. de Ruyter aan M. Ruppert,

23-01-1959 (afschrift).
45 clac. F.P. Fuykschot aan het cnv-bestuur, 11-06-1957.
46 clac. M. Ruppert aan F.P. Fuykschot, 13-06-1957.
47 clac. Circulaire aan alle afdelingen van J. Hofstee e.a., d.d. 22-10-1958.
48 clac. F.P. Fuykschot aan het cnv-bestuur, 10-03-1958.
49 clac. Archief ctuc. C. de Ruyter aan M. Ruppert, 23-01-1959 (afschrift).
50 clac. A.W. Schaafsma aan H. Algra e.a., 01-10-1958. De geïnterviewden G. Vandezan-

de, H. Antonides, H. Kuntz, J. Joosse en A. Boersma bevestigen gevraagd en ongevraagd
dat in de crc serieuze vrees bestond dat het conflict zou overslaan naar de kerk.

51 clac. W.F. de Gaay Fortman aan A.W. Schaafsma, ongedateerd (omstreeks 01-11-1958)
(afschrift).

52 clac. H. Antonides aan W.F. de Gaay Fortman e.a., 06-01-1959. hdc. Archief W.F. de
Gaay Fortman, 556. P. Speelman aanW.F. deGaay Fortman e.a., 15-01-1959.Ondermeer
via hun Nederlandse geestverwant prof. dr. ir. H. van Riessen gingen ze naderhand nog
wel proberen ondertekenaars als Algra, Ridderbos en Zuidema aan hun kant te krijgen.
Maar die wilden er hun handen niet meer aan branden.
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53 De ctuc kreeg onmiddellijk te maken met intimiderende tegenacties van de transportar-
beidersbond van Jim Hoffa. De rechter moest eraan te pas komen om een picket line te-
gen de ctuc te verbieden.

54 clac. Origineel exemplaar van uitspraak J.C. McRuer C.J.H.C, 02-05-1963. Zie Cana-
dian labour law reports ¶15,459: ‘TrentonConstructionWorkers Association, Local No.
52, affiliated with the Christian Labour Association of Canada, and Tange Company Li-
mited, Ontario High Court of Justice, May 2, 1963’.

55 Verplanke, ‘Het succes’, 83.
56 Ibidem, 84.
57 Interview C. van Mastrigt 1982.
58 hdc. Archief pcai, 19. Notitie ‘Program p.c.a.i.’ van C. van Nierop voor vergadering

cnv-bestuur van 17-07-1967.

Noten bij Nabeschouwing

1 Ruppert, Vakbeweging en christelijke roeping, 4.
2 Amelink,De vakvereenigingsactie, 9 e.v.

Noten bij Bronnen en literatuur

1 Geraadpleegd vóór de overbrenging naar het iisg.
2 Onderdelen van de archieven van de Industriebond cnv en de Voedingsbond cnv wer-

den geraadpleegd vóór de overbrenging naar het iisg (zie noot 1).
3 Inclusief de aanvullingen van 1990, 1992 en 1995.
4 Geraadpleegd vóór de overbrenging naar het na.
5 Tevens geraadpleegd vóór de overbrenging naar het na (zie noot 6).
6 Geraadpleegd vóór de overbrenging naar het na (zie noot 5).
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Summary

‘Let reform be your aim!’
Facets of the history of the Christelijk Nationaal

Vakverbond in Nederland (1909-1959)

1. General resumé

In the seventies and eighties of the twentieth century, neo-Marxist historians in the
Netherlands declared that the Protestant-Christian trade union movement had dis-
tinguished itself in the negative sense from the ‘modern’ or socialist trade unionmove-
ment, because with complete conviction it had only worked to confirm the existing
social order, and as a result had not contributed to the liberation of the working class.
According to them it did not even deserve the predicate ‘labour movement’.
This book contests this view. The leading question was to what extent the Chris-

telijk Nationaal Vakverbond in Nederland (cnv) (National Federation of Christian
Trade Unions in the Netherlands) contributed to the social debate about and to the
realization of structural changes in the relations of authority in business in the first
half of the twentieth century. On the basis of research of sources, this work shows
that the cnv, with its own aims for employee participation within the framework of
a publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (statutory trade organization), most certainly
laboured for the ‘deproletarization’ of the working class and also wanted to struggle
for it within its own Protestant population group. Furthermore, that through cross-
fertilization and mutual adjustments, the opinions and demands of the Protestant,
Catholic and Socialist movements about the reform of the socio-economic order and
employee participation converged to such a degree that they were able to collaborate
in the end. In other policy areas the differences between the three movements were
sooner temporal and gradual than structural.
However, in its aim to change the relations of authority in business, the cnv for

some considerable time manifested a doubtful and reserved attitude and always op-
erated carefully. This stemmed from a relatively weakly developed anti-capitalist sen-
timent within the cnv, whichwas amovement of orthodox Protestants who often had
jobs or backgrounds in the small-scale handicraft and agrarian trades. The under-
standing of God’s providence dampened the development of a radical social criticism
as well as the development and subsequent pursuit of alternative constructions. The
notions ‘antirevolutionary’ and ‘christian-historical’ were taken seriously. That was
not a basis for radicalism, but at the most for gradual change.
The criticism and the resistance of conservative forces within the pillarized envi-

ronment of the cnv also had a restraining influence. Steps that the trade union feder-
ation thought it could take in the light of advancing social developments were con-
tested by Christian employers and conservative reformed Protestants and
Antirevolutionaries. This happened with a plea to biblical power relations and rela-
tions of authority and to specific interpretations of the neo-Calvinist principle of
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sphere sovereignty – the principle that the cnv alsoworkedwith. Although every now
and then this led to considerable tensions, in particular within and around the Anti-
revolutionaire Partij (arp) (Anti Revolutionairy Party), the cnv could not and did not
want to distance itself from its pillarized framework.
The development of the cnvwith regard to the question of employee participation

in the years until 1950 can be divided into roughly three periods. The first period cov-
ers the first ten years after its foundation in 1909. The interest for structural social re-
forms was minimal at that time. The young federation was too preoccupied by prac-
tical questions: the small administrativemachinery, the build-up of the federation and
its unions, the conflict about interconfessionalism, the social legislation and the ef-
fects of the First World War. No less important was that the cnv tried to distinguish
itself from the – what was called – ‘politicized’ socialist and syndicalist trade unions
by not offering social criticism. According to its chairman H. Diemer, the cnv ought
to focus on the improvement of the material position of the working class within the
framework of the existing order, and not meddle with the power and property sphere
of the employer in his own company.
The latter was a sensitive matter. In 1903 the reformed minister, the Reverend J.C.

Sikkel, had made a frontal attack on the (Christian) trade union movement in a speech
delivered to Protestant employers. Sikkel referred to the principle that had been intro-
duced by Dr. A. Kuyper, the leader of the arp, of the sovereignty of all social spheres.
He argued that a company was sovereign in its own sphere, that the industrialist held
a God-given position of authority, and that there was no room for exogenic powers
such as the state and the unions. His charge was parried by his Dutch Reformed col-
league, the Reverend A.S. Talma, whose more functional vision of the relationship be-
tween employer and employee and of the necessity of trade unions was backed by the
protestant trade union movement. However, according to Diemer’s statements,
Sikkel’s views had not been banished from the rank and file of the Protestant unions
altogether. Among Protestant employers they became widely accepted.
The theological-ideological criticism strengthened the hesitancy of the young Prot-

estant trade union movement with regard to the micro level of the private company.
For practical and tactical reasons it was already wary of the so called kernen (com-
mittees for consultation) and other forms of participation and organizationwithin the
walls of the private company. They were often introduced by the employers to frus-
trate the trade unions. The cnv fully concentrated on the meso level, whereby in this
period, the ambitions did not reach any further than the collective labour agreement.
For the bipartite Kamers van Arbeid (Chambers of Labour), which had been intro-
duced by Kuyper in 1889 and recommended as the prelude to the far-reaching statu-
tory trade organization, it no longer had any interest. The Protestant Nederlandsch
Werkliedenverbond Patrimonium (Dutch Workers Union Patrimonium) had at one
time embraced the Kamers van Arbeid as a means to reconcile the classes and to pro-
vide workers with some participation. But owing to limited powers, regional setup,
voluntariness and their creation outside of the organizations, the Kamers van Arbeid
remained lifeless.
The second period covers the interbellum, in which the social debate about struc-

tural reforms by way of a complex of political and socio-economic factors expanded
enormously. It is characteristic of the cnv, where revolutionwas a taboo anyhow, that
it did not want to make ‘evolutionary leaps’ either. It did not believe in successes that
were based on changeable economic circumstances or on the fear of revolution. It was
one of the reasons that it distanced itself from the Roomsch-Katholiek Bedrijfsraden-
stelsel (System of Roman-Catholic Trade Councils) (1919-1922). In the disintegra-
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tion of this Catholic edifice – due to the ebbing away of the fear of revolution, a
change in the economic tide and a weakening of the trade union movement – one was
proved to be right.
But in 1921 the new cnv ideologist, the union secretary H. Amelink, did put into

words more clearly than before that the understanding of God’s leading hand in his-
tory did not mean that what already existed ought not to be tested against biblical
norms or that it was inadmissible to actively aim for the reform of society. His start-
ing points were the dignity and equality of the worker as a creature of God. Accord-
ing to Amelink this implied a shared responsibility, and that in turn presumed par-
ticipation. His thoughts went out to the collective employee participation of trade
union officials on the level of the industrial branch and not to that of individual work-
ers in individual companies. Amelink placed himself in the tradition of Kuyper and
his architectonic social criticism. His ideal of the future was a statutory trade organ-
izationwith the right to take part in the decision-making process in the social and eco-
nomic field by way of the unions. Tying in with Kuyper’s ideas, he based himself on
the idea that a branch of industry was a sovereign sphere. Practical and principle mo-
tives kept him from making a blueprint for a new society.
Amelink’s views were incorporated into the cnv programme of 1921, which re-

mained directional throughout this second period and emphasized a regulation in law
for declaring collective labour agreements generally binding. In addition to the pro-
tection of industrial branches against free riders, this had to gradually ripen theminds
for the next steps in the direction of the statutory trade organization. Unions got or-
ders not to make employee participation in private companies an item for action.
Nevertheless, Amelink and a number of supporters, among whom Patrimonium’s

figurehead C. Smeenk and the antirevolutionary jurist P.S. Gerbrandy, saw them-
selves compelled to enter into combat with Dr. H. Dooyeweerd, the director of the
antirevolutionary Kuyperstichting. The latter condemned the legal inspection of
books by union officials and other forms of participation in private companies. That
would mean an unacceptable infringement of the sphere sovereignty of the industri-
alist and the company, and an infringement of the power and property rights ground-
ed in the ordinances of creation that applied in that sphere. Amelink and his friends
raised the objection that employee participation legitimized the industrialist’s posi-
tion and that labour was also a legal ground for participation. They were not overly
fond of the idea, but they did not see obstacles on principle against a provision in law
for works councils. The controversy confirmed that the difference Sikkel-Talma still
existed.
Signals from within the cnv also made it clear that many executives and colleagues

shrank back from Amelink’s idealistic reflections and vehemence. Not everyone
proved insensitive toDooyeweerd’s criticism, who in addition received support from
the arp leader H. Colijn and Christian employers. This meant that Amelink was
forced to back down, and that during the rest of the interbellum the cnv did not see
any real development of ideas. Policies weremainly geared towards taking advantage,
as constructively as possible, of the legislation concerning collective labour agree-
ments (1927), the Bedrijfsraden (Trade Councils) (1934), the declaration of collective
agreements between producers as generally binding (1935) and the declaration of the
collective labour agreements as generally binding (1937). In the thirties, the cnv did
not play an active role in the debate about a planned economy.
The forties formed the third period. Turning point was the acceptance in 1943 by

the underground leadership of the cnv of the ‘Richtlijnen voor de bedrijfsorganisatie’
(‘Directives for the industrial organization’). This was the first time that the cnv of-
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fered a fully worked-out model for a statutory trade organization to be realized
quickly after the war. It included the right to social and economic participation for
union leaders on the level of the industrial branch and on the national level. It did not
include arrangements for employee participation in the private company. Advance-
ments in legislation, experiences of the economic crisis and rapprochement between
the social partners had paved the way for this step in the thirties. The occupation, the
‘usurpation’ of the Protestant and Catholic trade unions in the summer of 1941 and
the underground consultation between the social partners about the reorganization
of post-war society that had started in the second half of 1941, had acted as catalysts.
For the cnv the ‘Richtlijnen’ were the benchmark in these underground negotia-

tions. They were the stakes in the talks, which in 1944 resulted in the unique ‘Nota
inzake sociaal-economische ordening’ (‘Memorandum on socio-economic order’) of
the cnv, the Roomsch-KatholiekWerkliedenverbond (rkwv) (Roman-Catholic Fed-
eration of Workers) and the socialist Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen
(nvv) (Dutch Federation of Trade Unions). It was a presentation of their joint wish-
es with regard to the social and economic industrial organization and employee par-
ticipation on the level of the industrial branch and nationally. The cnv had left a sub-
stantial mark on it. In their joint memorandum the three federations emphasized that
the Stichting van de Arbeid (Foundation of Labour), about which an agreement had
already been reached with employers, ought only to be a transitional body. The
Stichting van de Arbeid was governed by private law and only designed to operate in
the social field.
After the war, in preparing for the Wet op de bedrijfsorganisatie (Industrial Trade

Act) and the Wet op de ondernemingsraden (Works Councils Act) – both were ac-
cepted in Parliament in 1950 – the three trade unions also stayed as close to each other
as possible during negotiations with employers and the government. As it turned out,
the cnv was prepared – within certain boundaries – to cooperate constructively to-
wards finding solutions and compromises with the Catholics, Socialists and Liberals
in order tomake legislation possible. The cnv and the Katholieke Arbeidersbeweging
(kab) (Catholic LabourMovement) were closest to each other. Both emphasized hor-
izontal trade organizations, wanted to keep the government at a distance as much as
possible and preferred an Industrial Trade Act that contained, as a final piece, a basic
regulation for works councils. The cnv wanted to prevent the works councils from
developing away from and against the unions and the administrative bodies of the
statutory trade organizations at all costs.
Since 1943, the cnv’s ‘Richtlijnen’ and the policies that were based on them came

under fire from Dooyeweerd, who in the meantime had been appointed as professor
at the Calvinist Vrije Universiteit in Amsterdam. The Verbond van Protestantsch-
Christelijke Werkgevers (vpcw) (Federation of Protestant-Christian Employers), a
partner in the Convent van Christelijk-Sociale Organisaties (Assembly of Christian-
Social Organizations), also distanced itself from them after the liberation. The vpcw
became a bastion against the statutory trade organization. The character of the indus-
trial branches, the nature and the admissibility of statutory powers, the composition
and competencies of a national Social-Economic Council were matters of dispute.
Dooyeweerd and the vpcw preferred the pre-war system of declaring the freely ne-
gotiated collective social and economic agreements as generally binding. However,
the cnv and the other federations of trade unions had already passed that as a point
of no return.
On closer inspection it all revolved around an old, unresolved issue. The cnv

strived – in the tradition of Kuyper, Talma and Amelink – for collective joint respon-
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sibility and collective participation for the labour factor, and based that on the idea
that an industry sector was sovereign in its own sphere. Dooyeweerd and the vpcw –
in the spirit of Sikkel – defended the sphere sovereignty of the company and the in-
dustrialist, and in doing so emphasized the preservation of free enterprise. Fear of to-
talitarianism, permanent state interference and a planned economy were important
motives for Dooyeweerd and the vpcw during these years. But they warned against
driving out the devil with Beelzebub. The conflicts between the vpcw and the cnv,
which also wanted to keep the state at bay with the help of a statutory trade organi-
zation, were essentially a matter of interests. Despite shared religions and philoso-
phies of life and all the organic-solidary ideals and beautiful phrases, the Christian-
social movement of workers and employers again failed to bridge the gap between the
differences in position and interest and it did so on a point it regarded as such a dis-
tinguishing feature.
As in the twenties, major tensions in the Convent van Christelijk-Sociale Organi-

saties and the arp resulted. The difference was that the cnv leadership now made a
firm stand for its emancipatory ideals and even in its own sociopolitical group did not
shrink back from an Alleingang. The driving force behind this was the ambitious M.
Ruppert, who since 1940 had been the coming man in the cnv and was the trade
union’s chairman from 1947 until 1959. Ruppert was the exponent of a new genera-
tion of self-confident leaders. He was the spiritual father of the ‘Richtlijnen’ and took
it upon himself to defend them against Dooyeweerd. That came to him more easily
than to his predecessors and many contemporaries. Through upbringing, work and
studies he was well versed in the reformed-antirevolutionary way of thinking and liv-
ing, but as a confirmed Lutheran he was freer with regard to the arp and Dooye-
weerd’s Calvinist philosophy.
Ruppert postulated that the cnv should transform from an organization of Chris-

tians who isolated themselves into a true Christian movement with a universal mes-
sage and vocation. This arose from amix of political strategy andmissionary zeal, with
as a binding element the opposition to the Doorbraak, the ideology that aimed at a
breakthrough of a pillarized Dutch society. It resulted in resistance to the obvious
identification with the reformed-antirevolutionary world, in particular the arp with
its conservative image and post-war political isolation. The agitation against Dooye-
weerd and his supporters and against the arp’s policy in that sense also fulfilled a role.
All too much distance from the arpwas not an option however, let alone an open rift
and the creation of a new party. For that there was not enough support among cnv
members, and the historical and personal bonds with the arpwere too strong and the
party was politically too important. The cnv could not survive without neo-Calvin-
ist activism. Ironically enough this appeared most clearly in the New World, where
at the end of the fifties the missionary ambitions with the Christian Labour Associ-
ation of Canada failed owing to conflicts with neo-Calvinists of the old school.
The export of the Protestant-Christian trade union model to North America and

other parts of the world was certainly not the only grand scheme of Ruppert that the
cnv saw fail. Also the statutory trade organization for which he had argued so fer-
vently failed to take off after 1950 through a series of political, economic and social
factors. However, at least the cnv had seriously tried to do something about the two
main aims that it had set itself from its own convictions about life: the freedom of the
working class and social relations that answered to the Christian principles of justice
and love of one’s neighbour. After the rigidity of the pre-war period, Ruppert brought
a new élan. For the cnv under his leadership the same applied as what Amelink had
written in 1921 in his book De vakvereenigingsactie en de medezeggenschap der ar-
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beiders in de bedrijven (Trade union action and employee participation in the branch-
es of industry). According toAmelink, the cnv had to examine how life in society best
answered God’s ordinances. It had to try to straighten out what had become distort-
ed by sin. ‘We have to lead the life, as it grows and as it grows crooked, towards the
path of Christian principles. And although we know that we will not find the solu-
tion to the social question, yet we have to seriously strive for it ...’.

2. The chapters

The book covers roughly the first fifty years of the cnv, founded in 1909, and con-
sists of two parts. Chapters 1 through 6 discuss the question to what extent the Prot-
estant-Christian trade unionmovement in theNetherlands contributed to the discus-
sion about, and to the accomplishment of, structural changes to relations of authority
in business. Chapters 7 through 9 throw light on three other aspects of the cnv as a
‘broad’ trade union movement: party-political influences, work done in banking and
investment and the aim to export the Protestant trade union model.

Chapter 1 deals with the question of how, between 1876 and 1940, the Dutch Chris-
tian-social movement of workers and employers tried to form its mutually acknowl-
edged ideals for the community. The answer is less rosy than the movement would
have others believe. The initiators of theNederlandschWerkliedenverbond Patrimo-
nium (1876) opted for a positive Christian interclass organization. It was their authen-
tic reaction to modernization, in which their frames of reference were: an idealized,
pre-modernist society throughout which church and Christianity pervaded, and a
small-scale class society based on traditional trades and agriculture with patriarchal
labour relations. TheChristelijk-Sociaal Congres (Christian-Social Congress) of 1891
gave up the outdated Patrimoniummodel after which, by trial and error, separate in-
terest groups emerged – last of all among industrial employers, who until well into
the thirties, preferred neutral-liberal associations for the protection of their interests,
in addition to contemplative organizations. But, based on organic-solidary argu-
ments, in 1891 the (statutory) trade organization was embraced as an alternative. Af-
terwards however, in efforts to put it into practice, essential differences arose. For em-
ployees an industrial organization became interesting because of the perspective it
offered of employee participation on a meso level. The employers regarded it more
as an opportunity for voluntary self-regulation and as ameans of keeping government
interference at bay as far as possible. They had no need for changes to the existing re-
lations of authority.

Chapter 2 describes how much the pre-war Christian labour movement appreciated
the collective labour agreement as an instrument that provided organized workers
with legal security and collective employee participation for their own conditions of
employment, and as a means of paving the way for a better legal order in business.
Religious, ideological and practical factors made many in the cnv hesitant about sce-
narios for social reform that were too detailed. They preferred a general indication of
a route that was thought plausible and a ‘grab as it grows’ policy: first extend the col-
lective labour agreement according to form, content and range in order to promote
community spirit, and then, through declaring collective labour agreements as gen-
erally binding, have the employers and workers of the branches of industry become
accustomed to some measure of statutory pressure, to subsequently introduce social
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and possibly also forms of economic industrial organization, and finally a complete
social and economic statutory trade organization. On the eve of the Second World
War, by developments in legislation and experiences of the economic crisis, minds had
been ripened for a transition to the final stage.

Chapter 3 shows that the cnvwas not prepared to take steps towards reaching the fi-
nal stage under all circumstances. In that respect it differed from the Roomsch-
Katholiek Werkliedenverbond, which cherished similar corporative ideals of a statu-
tory trade organization. This chapter contains an analysis of how the cnv and the
rkwv operated in the first year of German occupation, on the basis of the ‘resistance-
accommodation-collaboration’ model. The findings were that the cnv accommodat-
ed in a passive or evasive way, while the rkwv initially tended towards active accom-
modation. The leadership of the rkwv believed that the capitulation heralded the
‘pre-corporative’ phase and therefore presented its own plans for a corporative or-
ganization and other union relations on the assumption that this would also interest
the Germans. The cnv rejected this attitude, in particular because it believed that in
order to achieve far-reaching social reforms, the restoration of democracy and sover-
eigntywas essential.Moreover, benefitting from chance political or economic circum-
stances ran contrary to the gradual development and broad social acceptance that the
cnv argued for. That was why it had distanced itself during the interbellum period
from the tendency within the rkwv to make ‘evolutionary leaps’ and from its inter-
est in right-wing authoritarian and fascist corporative experiments. This chapter also
offers explanations for the relatively large number of cnv members who, after the
German attack on the Protestant and Catholic trade unions on 25 July 1941, put up
with an administrative transfer to the nvv, which had already been under nazi con-
trol since July 1940.

Chapter 4 makes clear that after 25 July 1941 the leadership of the cnv persisted in its
rejection of changes to the system during the German occupation, but cooperated
constructively and with great influence, proportionally speaking, towards preparing
for a statutory trade organization after the liberation. In 1943 the cnv drew up its own
blueprint, the ‘Richtlijnen voor de bedrijfsorganisatie’, and defended it against the an-
tirevolutionary philosopher Prof. dr. H. Dooyeweerd. The cnv opposed his thesis
that a statutory trade organization was incompatible with the Calvinist doctrine of
sphere sovereignty and that the cnv had inadvertently ended up in totalitarian wa-
ters. The ‘Richtlijnen’ became a guideline in the illegal negotiations with the nvv and
the rkwv about post-war cooperation within the union movement – for the cnv a
united trade union movement was taboo – and about the ‘Nota inzake sociaal-
economische ordening’ (1944). In this joint memorandum the collective demands
with regard to a statutory trade organization and social as well as economic partici-
pation on the level of the industrial branch and the national level were laid down. In
its consultations with employers, which in May 1945 resulted in the establishment of
the Stichting van de Arbeid, the cnv chairman A. Stapelkamp showed himself to be
a tenacious advocate of the idea behind the statutory trade organization. It was hewho
forced the liberal industrialists to promise that this foundation, which was based in
private law and was confined to social affairs, would not be a stumbling block for a
statutory trade organization with a broad social and economic sphere of action.

Chapter 5 is dedicated to the preparations that were made for theWet op de bedrijfs-
organisatie (1950). A description is given of how, despite pressure from the cnv, the
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unanimous rejection of the draft of the law that had been drawn up by the social-de-
mocrat minister H. Vos, who was a defender of a planned economy, did not lead to
constructive counterproposals from Protestant quarters. The Convent van Chris-
telijk-Sociale Organisaties was stuck in a situation of apparent unity. Dooyeweerd’s
objections based on his Calvinist philosophy against the statutory trade organization,
and against what he regarded as the Catholic and totalitarian features of cnv’s ‘Richt-
lijnen’ influenced opinions within the arp. They also struck a sympathetic chordwith
the Verbond van Protestants-ChristelijkeWerkgevers, which also defended the prin-
ciple that only forms of trade organization that pertained to private law and were not
directly participated in by the government at all were acceptable. The more practical
objections as expressed by Dooyeweerd did not play a major role in the debate. The
gaps widened because in the mixed state commission chaired by Prof. dr. F.J.H.M.
van der Ven, the cnv did want to work towards reaching compromises with Catho-
lics, Socialists and Liberals and the vpcw did not. The climax was reached when the
cnv, driven by its desire for a statutory trade organization, turned out to be the only
Protestant organization that was prepared, in the final phase of parliamentary discus-
sions, to pass over the constitutional objections that had been raised by friend and foe
against the institution of bedrijfschappen (industrial boards) through an Order in
Council. In the epilogue, reasons are given why after 1950 the statutory trade organ-
ization did not take off, and why, also within the cnv, interest for it rapidly ebbed
away.

Chapter 6 discusses the cnv’s contribution to the establishment of theWet op de on-
dernemingsraden (1950) against the background of more than fifty years of Protes-
tant thought about employee participation. This chapter shows that the cnv had not
warmed to the idea of employee participation for individual workers in private com-
panies; it had done so for collective employee participation through unions on the
meso level. Moreover, the structure of industrial sectors of the trade unionmovement
that had evolved historically and the dominance of small-scale business also played a
role. What was important was the consideration that works councils posed a threat
to the trade unionmovement and thereby also to the emancipation of the entire work-
ing class. Moreover, despite its fight during the twenties against the opinions of
Dooyeweerd in particular, within its own ranks the cnv had to take into account sen-
sitive issues regarding God-given relations of power and property in private compa-
nies. After the Second World War the cnv, in cooperation with the catholic federa-
tion kab and the employers, delayed a quick statutory regulation of the works
councils. The cnv and the kab did so because they gave priority to an Industrial Trade
Act that included basic regulations for works councils in order to prevent employee
participation in companies from developing away from, and in particular against, the
unions and/or the administrative bodies of the statutory trade organizations.

Chapter 7 deals with the institutional relations between the cnv and the Protestant-
Christian parties with an emphasis on the interbellum period.What is outlined is that
the cnvwas compelled to officially adopt party-political neutrality because of the plu-
riformity of the Protestant part of the nation and its own membership file, but that
there was no question of active neutrality whereby larger and smaller progressive
Christian parties were treated equally and, where necessary, played off against each
other. The historical, ideological and personal ties with the arpwere too close for that.
Moreover, as far as the programmes and policies were concerned, the differences re-
mained within bounds. Recognition of the trade union movement and its leaders was
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the primary motive behind the protests that took place within the arp in the twen-
ties. Relations with the Christelijk-Historische Unie (chu) (Christian-Historical
Union) remained formal in nature; the rest was neglected or even opposed. Owing to
the failure of the desired fusion of the arp and the chu, the new self-confident gen-
eration of leaders who took control after 1947 had, when it came to the crunch, to
continue to exercise restraint in the party political sense.

Chapter 8 describes the pre-war initiatives that were taken following the example of
the Catholic labour movement, to find out whether it was possible to establish a bank
for Protestant workers. Changing economic fortunes and reticence of the part of the
unions deprived these efforts of a sound basis. Nor did most of the unions warm to
the Centraal Beleggingsfonds (Central Investment Fund) which was established by
the cnv in 1932. The unions cherished their financial independence. In 1960, forty
years after the rkwv, but at the same time as the nvv, the cnv launched its own sav-
ings bank, the Spaarbank voor Protestants Nederland (spn). In the same year it was
the first Dutch federation of trade unions to found its own investment fund, the Be-
leggingsfonds voor ProtestantsNederland (bpn). Both spn and bpnwere ill-fated. The
climate for investment soon deteriorated and the Dutch employers started to au-
tomize their salary payments. The well-established farm credit banks and commer-
cial banks saw their chances and threw themselves onto the new salary and savings
market. As far as its image, strength and package of services were concerned, the spn
could not begin to compete. Moreover, the support within the movement itself left a
lot to be desired. After a merger with the banks of the Catholic and Socialist trade
unions proved to be unfeasible, the cnv leaders agreed to a take-over by the Neder-
landsche Middenstands Bank (nmb) in 1973. Five years later the decisions were tak-
en that would signal the end of the bpn in the long term. In the nineties the cnv was
no longer interested in ideas to resuscitate the fund with new and idealistic aims.

Chapter 9 describes the cnv’s missionary zeal in the period 1947-1959, the years in
which M. Ruppert wielded the scepter. His message was that a true Christian trade
unionmovement was superior and had a universal task. This provided dynamism, but
did not always serve a realistic assessment of desires and opportunities. Experiences
in Germany, Indonesia and Canada confirmed this. The Protestant-Christian trade
unions and multi-unionism were solutions of their age and linked to a particular part
of the world and could not be exported just like that. This chapter concentrates on
the Christian Labour Association of Canada (clac), the leadership of which was
granted to F.P. Fuykschot, the secretary of the cnv, shortly after its foundation in
1952. Fuykschot aimed for an inter-Protestant trade union of North Americans and
regarded the colony of Dutch Calvinists only as a bridgehead. His efforts – in part as
an answer to problems about government recognition – to force a breakthrough to
reach English-speaking Protestants with the help of a number of Baptists, met with
resistance from orthodox members of the Canadian Christian Reformed Church.
This forced him to break away in 1958 and establish the Christian Trade Unions of
Canada (ctuc), which never reached maturity. The disappointments in Canada and
Ruppert’s departure from the cnv in 1959 brought the international ambitions of the
cnv to an end.

Translation drs. K.D. Houniet
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Facetten van

de geschiedenis

van het

Christelijk

Nationaal

Vakverbond

in Nederland

(1909-1959)

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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