VU Research Portal

Laat uw doel hervorming zijn!
Werkman, P.E.

2007

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Werkman, P. E. (2007). Laat uw doel hervorming zijn! Facetten van de geschiedenis van het Christelijk
Nationaal Vakverbond in Nederland (1909-1959).

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.
• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.
E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 20. Jan. 2022

om principiële redenen geen wezenlijke bijdrage zou hebben geleverd aan de
bevrijding van de arbeider. Het CNV zette zich met zijn eigen streven naar bedrijfsorganisatie en medezeggenschap wel degelijk – zij het soms aarzelend
De strijd daarover met geestverwante ideologen, politici en ondernemers bevestigt 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 beleggingsfonds en spaarbank en ‘export’ van protestantse vakbeweging naar
Noord-Amerika onderstrepen dat het CNV op uiteenlopende terreinen de ambitie 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 christelijke vakbeweging in Europa te komen.
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en altijd behoedzaam – in voor de ‘deproletarisering’ van de werkende klasse.
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