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Geheugen van de polder

Het kantoor

AWVN in oorlogstijd

Op 10 mei 1940 bezetten de Duitsers Nederland. Een kleine
twee jaar later werden de vakorganisaties definitief opgeheven
en ingelijfd door het Nederlandsche Arbeidsfront (NAF), een
overkoepelend orgaan voor werknemers én werkgevers op
nationaalsocialistische grondslag.
Voor J.W. Dekker, voorzitter van AWVN sinds de oprichting,
was de Duitse bemoeienis reden om in 1940 z’n functie neer
te leggen. Hij kon zich niet langer verenigen met zijn taak
‘daar vijandige invloeden zich bij de bepaling van de lonen en
verdere arbeidsvoorwaarden doen gevoelen’. In het periodiek De
Rooms-Katholieke Fabrieksarbeider werd met waardering op de
periode-Dekker teruggekeken: ‘Al moge het jammer zijn dat in zijn
vereniging zo goed als geen cao werd afgesloten. Al moge het waar
zijn dat ook de voorzitter in zijn hart niet veel moest hebben van
medezeggenschap. Het is een feit dat de arbeidsvoorwaarden in
tal van bedrijven der AWV behoorden tot de beste in het land.’

bedrijven geadviseerd werd de banden met ons kantoor
onmiddellijk te verbreken en de correspondentie, welke kwaad
zou kunnen doen te vernietigen. Dit schrijven zou bij het eerste
teken van onraad verzonden zijn, terwijl tevens gezorgd was, dat
de lijst van deelnemende bedrijven met hun gegevens vernietigd
zouden zijn.’

Een van de eerste maatregelen van de Duitse bezetter betrof
de aankondiging, op 24 mei 1940, dat de regionaal opererende
rijksbemiddelaars in een landelijk college werden ondergebracht.
Zo ontstond het College van Rijksbemiddelaars (CvR). Dat kreeg
de bevoegdheid om loonverordeningen uit te vaardigen als
cao-onderhandelingen niet tot overeenstemming leidden.
Het CvR legde de voorbereiding van de loonregelingen,
noodverbanden genaamd, in handen van vertegenwoordigers
van werkgevers- en werknemersorganisaties. Het CvR riep AWVN
op om mee te werken aan de totstandkoming van bedrijfsgewijze
regelingen van de arbeidsvoorwaarden. AWVN hield zich in
1941 en begin 1942 voornamelijk daarmee bezig. Ze zorgde
onder andere voor documentatie op het gebied van de lonen en
arbeidsvoorwaarden.

Op 20 juni 1945 vond in het schaftlokaal van de Zaanse
puddingfabrikant ‘De Bij’ de heroprichting van AWVN plaats. De
vereniging – waarvoor vrijwel alle bedrijven die voor de bezetting
lid waren zich weer hadden aangemeld (in totaal ruim honderd
individuele bedrijven en zes brancheverenigingen) – kreeg alle
bezittingen terug die ze tijdens de oorlog had moeten afstaan.

Reeds in de jaren dertig was er sprake van prille toenadering
tussen werkgevers- en werknemersorganisaties, maar onder
invloed van de bezetting intensiveerden die contacten en
ontstond er een sterk solidariteitsgevoel. Het informele, geheime
overleg tijdens de oorlog kwam na verloop van tijd in het teken te
staan van de inrichting van Nederland na de bevrijding en leidde
tot het idee om de Stichting van de Arbeid op te richten – een
permanent samenwerkingsverband op sociaal gebied tussen
werkgevers en werknemers.

Na het einde van de oorlog berichtte
Haveman de AWVN-leden uitgebreid over
hoe de werkgeversvereniging de oorlog
Propaganda voor het NAF, Groningen, 1942.

had doorstaan. Hij schreef ook over het

Bij decreet van 30 april 1942 van rijkscommissaris Arthur SeyssInquart werd het NAF opgericht op de volgende dag: 1 mei – de
Dag van de Arbeid. Om te voorkomen dat ook AWVN zou worden
ingezet door het NAF, liet AWVN zich voor liquidatie voordragen.
AWVN had op dat moment twee secretarissen in dienst: B.W.
Haveman en F.H.A. de Graaff. Zij zetten de verenigingsactiviteiten
ondergronds voort in ‘het kantoor’; zo’n 70 procent van de leden
sloot zich daar uiteindelijk bij aan. Die ondergrondse activiteiten
waren niet zonder gevaar. Toen de situatie in 1943 precair werd,
trof Haveman voorzorgsmaatregelen. Aan het einde van de
oorlog, toen hij van werkkring veranderde, schreef hij in een
uitvoerige afscheidsbrief aan de leden over deze periode. ‘Als
veiligheidsmaatregel lag “ergens in Haarlem” steeds een door mij
getekend rondschrijven gereed, waarbij aan alle deelnemende

samenspel tussen ‘het kantoor’ en het
ondergronds verzet.
‘Een andere keer kwam mijn – helaas

NAF

kort daarop gefusilleerde – vriend
Paul Guermonprez mij berichten, dat de
Raad van Verzet door stagnatie in het
contact met Engeland in geldmoeilijkheden zat. Ik wendde mij met een openhartige mededeling tot enkele welbekenden uit de werkkring van het kantoor,
waardoor binnen twee dagen voldoende
geld bijeen was om de moeilijkheden van
de RVV te overbruggen. Tijdens de donkere winter van ’44/’45 was één ruk aan de

‘Het Nederlandsche Arbeidsfront heeft tot taak alle Nederlanders die door eigen arbeid
geheel of gedeeltelijk in hun levensonderhoud voorzien, samen
te brengen, te verzorgen, hen
op te voeden tot wederzijdsch
begrip voor hun economische
belangen, alsmede voor hun
sociale en cultureele behoeften

en bij de bevrediging van deze
behoeften medewerking te verleenen’, zo stond in het decreet
van 30 april 1942. Het NAF, dat
onder leiding stond van NSB’er
Hendrik Jan Woudenberg, werd
bepaald geen succes. Zo waren
voor de inval nog ruim 700.000
mensen lid van een vakbond, bij
het NAF sloten zich uiteindelijk

slechts 100.000 arbeiders aan.
Daaronder bevonden zich relatief veel seizoensarbeiders: voor
veel landarbeiders was de kans
op werkloosheid groot en een
eventuele werkloosheidsuitkering, die verstrekt werd door
het NAF, onmisbaar.
Het NAF kreeg geen zitting in
belangrijke commissies en kon

daardoor weinig betekenen
voor de aangesloten arbeiders.
Daarnaast werd het NAF geweerd uit belangrijke commissies, die bijvoorbeeld toezicht
hielden op naleving van sociale
wetten. En vanwege gesjoemel
met geld werd het NAF uiteindelijk ook de taak om uitkeringen
te verstrekken, afgenomen.

bel van het kantoor van een onzer ondernemingen voldoende om het verlichtingsvraagstuk van de gehele verzetsgroep
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‘Je Maintiendrai’ op te lossen.’
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