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WOORD VOORAF

Heel toevallig ben ik bij de 'Honigs' tereehtgekomen. Een Leuvense hoogleraar
kende mevrouw D. Honig-Prager. Zij zoeht een historicus/a om een studie over
haar man, CJ. Honig, te schrijven. Aanvankelijk reageerde ik sceptisch. Dreigde
dergelijke onderneming niet in een hagiografie uit te monden? Prof. dr. H.F.1.M.
van den Eerenbeemt heeft mij overtuigd van de wetenschappelijke originaliteit
die dit onderwerp kon bieden. Zijn stimulerende begeleiding en nooit aflatende
belangstelling als promotor leidden mijn werk in goede banen.
De Stichting 'De Zaaier', en vooral MJ.A.G. Berden en J .T.H. Knottnerus zaliger,
wil ik danken voor het volle vertrouwen dat zij mij als opdrachtgeefster gedurende
de lange weg van de totstanctkoming van het proefschrift heeft geschonken en
voor de logistieke en financiele steun bij dit project.

Een woord van dank ben ik ook verschuldigd aan de vele mensen die mij
ontvingen voor een gesprek. M.K. en T.H. Honig waren zo vriendelijk het
manuscript kritisch door te Iezen. In de bibliotheken en archieven heb ik steeds
op bereidwillige hulp kunnen rekenen, in de eerste plaats noem ik hier de
medewerkers van het Gemeentearchief Zaanstad en van het lnternationaal Insti-
tuut voor Sociale Geschiedenis. Zaanse gastvrijheid heb ik genoten bij H. en A.
Kruk: en bij R. Langereis.

De Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen van de UFSIA is voor
mij een aangename werkomgeving. Prof. dr. H. Houtman-De Smedt ben ik
erkentelijk voor de ruimte die zij rnij bood om dit proefschrift binnen een redelijke
termijn te voltooien. Voor taalkundige en andere adviezen kon ik terecht bij L. Van
Waes, M. van Scherpenzeel, G. Jacobs en R. Haest.

Familieleden en vrienden hebben steeds meegeleefd en blijk gegeven van
interesse voor rnijn proefschrift, Als mijn voornaamste gesprekspartner en kritisch
kIankbord heeft Erik mij de kracht gegeven om door te zetten. Zonder hem had
ik de eindstreep nooit bereikt. Mijn moeder heeft veel huishoudeJijke beslomme-
ringen op zich genomen en haar morele steun is van onschatbare waarde geweest.
Aan haar draag ik dit boek op.

Antwerpen, 7 januari 1993 Chantal Vancoppenolle
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INLEIDING

Comelis Johan (Kees) Honig werd in 1905 in Koog aan de Zaan geboren als zoon
van een fabrikant. Van 1930 tot 1957 maakte hij deel uit van de directie van het
familiebedrijf de N.V. Stijfselfabriek 'De Bijenkorf' voorheen M.K. Honig Koog
aid Zaan.ln deze functie behartigde hij hoofdzakelijk Sociale Zaken. In 1957 werd
hij ontslagen uit het bedrijf. Hij stierf in 1974.

Hoofdthema van deze studie is het sociaal beleid van c.J. Honig binnen en in
de periferie van het bedrijf. Eerst ga ik in op de historiografische achtergrond van
dit onderwerp, vervolgens licht ik de werkwijze toe die bij het onderzoek gevolgd
werd.

1 Een ondernemersgeschiedenis

Bij een schets van de historiografische traditie beperk ik mij tot de Nederlandse
literatuur. Als uitgangspunt kan de definitie van bedrijfsgeschiedenis van Joh. de
Vries dienen: "De bedrijfsgeschiedenis is het onderdeel der economische geschie-
denis dat het verleden vanuit het gezichtspunt der bedrijven bestudeert en het
bedrijf, groepen van bedrijven, het bedrijfsleven als geheel of enigerlei element
ervan, bijvoorbeeld een ondernemer of ondernemers, tot speciaal object van studie
maakt".' Het aantal publikaties op het gebied van bedrijfsgeschiedenis is in het
laatste decennium sterk toegenomen. Onderzoek op dit gebied wordt bevorderd
door de uitstekende infrastructuur waarover Nederland beschikt inzake bedrijfs-
archieven, zoals de opname ervan in gemeente-, streek- en rijksarchieven en het
bestaan van het Nederlands Economisch-Historisch Archief. De belangstelling
van vakhistorici voor het schrijven van bedrijfsgeschiedenissen groeit; instellin-
gen voor wetenschappelijk onderwijs schenken ruimere aandacht aan dit aspect
in de geschiedenisopleiding dan voorheen.

Binnen de discipline valt de verschuiving op van monografieen die de interne
evolutie van een bedrijf als entiteit op zich in beeld brengen naar studies met oog
voor het breder historisch kader en een probleemstelling die de bedrijfsmuren
duidelijk overstijgt. Oorspronkelijk lag in de bedrijfsgeschiedenis de nadruk op
het opstellen van een wetenschappelijk verantwoord gedenkboek. Theorievor-
ming was daarbij van secundair belang. De individualiserende narratio prirneerde.
In de recente stroom van thematische werken daarentegen, worden specifieke
vragen geformuleerd en heeft men de bedoeling het stadium van de generalise-
rende analyse te bereiken."

Een onderwerp dat daarbij veel belangstelling geniet, is de rol van de onderne-
mer in het proces van economische verandering. Denken we bij wijze van
voorbeeld aan de studie van K.E. Sluyterman over de sigarenindustrie, het werk
van J.F.E. Blasing over de Hendrix' Fabrieken en van R. Stokvis over de land-
bouwwerktuigenfabriek Vicon.' Deze auteurs doen daarbij een beraep op model-
len uit andere maatschappijwetenschappen, zoals op het model van J.A.
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Schum peter die de ondernemersfunctie centraal heeft gesteld in zijn theorie van
de economische ontwikkeling. Sornrnige wetenschapslui verkiezen voor deze
persoonsgerichte benadering de term 'ondernemersgeschiedenis' boven 'bedrijfs-
geschiedenis'. Anderen doen het onderscheid als 'academisch' af, omdat de
bedrijfsgeschiedenis zelf deze invalshoek in haar definitie opneemt, en hanteren
'bedrijfsgeschiedenis' als overkoepelend begrip."

Naar analogie van de rol van de ondememer in de econornische evolutie kan
ook gezocht worden naar de functie die hij vervult in het proces van sociale
verandering. Daarop is het antwoord in de literatuur veel moeilijker te vinden,
althans met betrekking tot deze eeuw. Voor de peri ode van omstreeks 1850 tot de
Eerste Wereldoorlog zijn tal van waardevolle werken verschenen, onder andere
van lG.L. Theunisse over Jan Frederik Vlekke, van L.C.W. ten Hom-van Nispen
over Jan B.M. van Besouw, van J.P.A. van den Dam over Arnold Leon Armand
Diepen.' Deze auteurs profileren de respectievelijke ondernemer als industrieel,
als sociaal werkgever, als voortrekker tegen de achtergrond van zijn milieu, zijn
streek, de industrialisatie en de negentiende-eeuwse samenleving. Onderhavige
studie levert een bijdrage tot het onderzoek naar de rol van de ondernemer in de
sociale ontwikkeling van de twintigste eeuw. Voor deze invalshoek lijkt rnij de
term' ondernemersgeschiedenis' adequater, omdat niet het bedrijf als econornisch-
technrsch-organisatorische eenheid het punt van uitgang en terugkeer vormt, zoals
in de definitie van De Vries, maar de persoon van de ondernemer in zijn sociale
betekenis.

De laatste jaren groeit bij de onderzoekers de interesse voor het sociaal gebeuren
in het twintigste-eeuwse bedrijfsleven. Verscheidene studies bespreken de evo-
lutie van de arbeidsvoorwaarden en -verhoudingen. Het werk van L. Kreukels,
Mijnarbeid: volgzaamheid en strijdbaarheid, bijvoorbeeld belicht deze proble-
matiek voor de Nederlandse steenkoolmijnen in de periode 1900-1940.6 E. Nijhof
doet dit voor de Rotterdamse haven na de Tweede Wereldoorlog in 'Gezien de
dreigende onrust in de haven .. .'.7 1n een recente bedrijfsgeschiedenis als Van
boterkleursel naar kopieersystemen. De ontstaansgeschiedenis van Oce-vari der
Grinten, 1877-1956, wordt in ruime mate aandacht besteed aan het personeelsbe-
leid en het sociaal beleid als essentieel onderdeel van het management, de
bedrijfsconstellatie en -cultuur." Sommige auteurs betreden nieuw terrein. De
case-study van M.C.M. van Elteren, Staal en Arbeid. Een sociaal-historische
studie naar industriele accommodatieprocessen onder arbeiders en her desbetref-
fend bedrijfsbeleid bij Hoogovens l.Imuiden, verkent de situatie op de werkvloer,"
E.S.A. Bloemen onderzoekt hoe het Taylorisme in het Nederlandse bedrijfsleven
is ontvangen." Ook in mijn studie vormt het sociaal krachtenveld in en rond het
bedrijf de kernthematiek, maar anders dan in bovengenoemde literatuur neem ik
hierbij de figuur van de ondememer als uitgangspunt.

Aan de reeds aangehaalde economische en sociale component van de ondeme-
mersgeschiedenis voeg ik nog een culturele toe. Er wordt gepeild naar de ideo-
logische en mentaIe achtergrond van Honig. In die zin is het een 'mentaliteitsge-
schiedenis'. Deze term verwijst naar attitudes en emoties, maar ook naar de
gedachten- en voorstellingswereld die we achter de waarneembare gedragsvor-
men kunnen vermoeden. Steeds gaat het hierbij om de plaats van het individu
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binnen een groter geheeI, hier voomamelijk op te vatten als de ondememers, de
industriele werkgevers in midden- en grootbedrijven als categorie met een eigen
habitus, waardenpatroon en maatschappelijke identiteit en te onderscheiden van
andere collectiviteiten. Daartoe moet ook de spanningsrelatie van het individu met
de 'eigen kring' en met andere groepen gerekend worden. Mentaliteitsgeschiede-
nis dient steeds de resuitante te zoeken van de interactie tussen kleinere en grotere
psycho-sociale gehelen: individu en groep, groep en gemeenschap, gemeenschap
en samenleving." .

Daarmee wordt aangesioten bij recente tendensen, bijvoorbeeld binnen het
genre van de biografie, waarbij men via het individu een scherper en Ievendiger
beeld van de historische context poogt te construeren. Ego-documenten genieten
in dat opzicht een vernieuwde belangstelling. Deze dialoog van de mens met zijn
omgeving verraadt immers niet enkel de concrete ervaringen van het individu,
maar weerspiegelt tevens het denken en voelen van een sociale collectiviteit en
de tijdgeest van een generatie. Via de case-study van C.J. Honig hoop ik een
bijdrage te leveren tot een verruiming van onze historische kennis over de inbreng
van de ondememer in het proces van sociale verandering en de opvattingen en
normen waardoor die werd gedragen.

Meestal worden de termen 'ondememersbiografie' en 'ondememersgeschiede-
nis' door elkaar gebruikt, Onderhavig werk wil echter geen biografie in de enge
zin van het woord zijn - niet de volledige levensloop van C.J. Honig wordt
verhaald -, maar weI een conceptuele biografie, waarbij vanuit een raamwerk zijn
sociaal ondememersgedrag bestudeerd wordt. Enerzijds wordt de context verhel-
derd door de focus te richten op het individu, anderzijds wordt het biografische
aspect verrijkt door een uitdieping van het bewuste tijdperk."

De contouren waarbinnen de ondememer C.l Honig zich bewoog, kunnen we
situeren op drie niveaus: het macro-, meso- en microniveau. De empirische
grenzen van die driedeling hangen samen met de ruimteschaal van de betrokken
sarnenleving. Het macroniveau definieer ik ais het interregionale en nationale. Het
is rnij vooral te doen om het algemene beeId, de historische werkelijkheid en
evolutie van de Nederlandse maatschappij tussen de jaren twintig en zestig voor
zover die relevant zijn in en rond het bedrijfsgebeuren en voor zover ze het
functioneren van de ondememer mede bepalen. Ik denk daarbij in de eerste plaats
aari de sociale facetten, onder meer aan de geschiedenis van arbeidsverhoudingen
in de ruimste betekenis van het woord, van volksopvoeding en jeugdzorg, van de
sociale zekerheid tijdens de crisis van de jaren dertig, de oorlog, de wederopbouw
en het herstel en de groei van de weIvaartsstaatin de jaren vijftig. Het macroniveau
in deze studie is dus de facto de sociale ontwikkeling van de modern-industriele
Nederlandse sarnenleving.

Op mesoniveau plaats ik de regio, en daarbinnen op lokaal viak het dorp Koog
aan de Zaan. Binnen het raarnwerk van de macro-ontwikkeling worden de impact
van buiten en de transities van binnenuit niet op een voor alle regio's geldende
uniforme wijze verwerkt." Koog aan de Zaan behoort tot het economisch-geo-
grafisch gebied dat als Zaanstreek wordt aangeduid. Het is gelegen in de provincie
Noord-Holland, boven het Noordzeekanaal, aan weerszijden van de rivier de
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Zaan. De Zaanstreek bevatals belangrijkste kern de stad Zaandam, naast de dorpen
Koog aan de Zaan, Zaandijk, Worrnerveer, Krornmenie, Wormer, Assendelft,
Westzaan en JiSp.14Het is een regio met een eigen historische identiteit, vooral op
economisch, maar ook op politiek, sociaal en cultureel vlak. De Zaanstreek
ontwikkelde zich vanaf de zeventiende eeuw als een typisch industriegebied in
Nederland. Daarmee gingen een aantal 'eigenaardigheden' gepaard. Zelfs nog met
betrekking tot de twintigste eeuw maakt de uniforme sociale achtergrond van de
Zaanse bedrijven het zinvol het beleid van C.J. Honig te plaatsen tegenover de
evolutie in de regio. Een situering tegenover de ontwikkeling in de bedrijfstak,
wat meestal gebeurt, lijkt mij daarom minder aangewezen. Overigens zou het
moeilijk zijn om de branche als referentiepunt te kiezen, daar 'De Bijenkorf' met
de produktie van stijfsel, maizena, puddingpoeder, glucose enzovoort een vrij
unieke positie innam en de indeling zowel binnen de voedings- en genotmidde-
lenindustrie als binnen de chernische industrie naar mijn mening te grof is en een
te bonte mengeling van bedrijven inhoudt.

De literatuur over de geschiedenis en het karakter van de Zaanstreek biedt
voomamelijk informatie over het molentijdperk, veel minder over de Nieuwste
Tijd.ln tegenstelling tot de belangstelling voor regie's als Twente en Brabant, die
als onderzoekseenheid fungeren, bestaat er minder wetenschappelijke interesse
voor de Zaanstreek, zeker niet voor de sociale geschiedenis ervan. Als belangrijk
naslagwerk is wel in 1991 de tweedelige Encyclopedie van de Zaanstreek ver-
schenen." Een vergelijking van de Zaanse bedrijven onderling lijkt bijna uitge-
sloten. Studies die in dat verb and geciteerd kunnen worden, zijn voornamelijk
onder 'gedenkboeken' te klasseren en verwaarlozen het sociale aspect van het
bedrijfsgebeuren. Het terrein van het comparatief onderzoek ligt er onontgonnen
bij. Het zou zeker interessant zijn om in de toekomst Honig te kunnen plaatsen
naast andere bekende bedrijven als Duyvis, Verkade, Bruynzeel enzovoort.

Op microniveau situeert zich het bedrijf, de farnilie en de traditie. 'De Bijenkorf'
was een familievennootschap en heeft de overgang van een klein naar een groot
bedrijf doorgemaakt. Onder familievennootschappen versta ik ondernemingen die
overwegend in het bezit zijn van een of meer families, en waarin voornamelijk
leden van deze familie of families de leiding hebben. Het zijn meestal besloten
vennootschappen." A.L. van Schelven, auteur van de bedrijfsgeschiedenis van de
textielondememing Van Heek & Co., noemt de familieonderneming in de vroege
stadia van industrialisatie een haast vanzelfsprekend instrument van economische
activiteit. am een op kapitalistische leest geschoeide onderneming te beginnen,
waren een familiestructuur, farnilievermogen en farniliebanden van wezenlijke
betekenis." Nochtans is het belang ervan niet beperkt tot de vroeg-industriele fase
in de geschiedenis en speelden bovengenoemde factoren ook een grote rol in latere
fasen. Met het familiebedrijf gaat een eigen bedrijfsvoering gepaard, gebaseerd
op traditie en familiaal bepaalde structuur- en relatiekenmerken. Zelden wordt in
de literatuur de familieonderneming als een maatschappelijk historisch verschijn-
sel aan de orde gesteld. Modeme publikaties belichten vooral de juridische en
fiscale aspecten van dit soort ondernerning."

Aangezien ik de positie van de ondernemer in het sociaal gebeuren als aan-
dachtspunt heb gekozen, mag de lezer geen voUedige ondememingsgeschiedenis
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van de Honig-bedrijven, met uitgebreide boekhoudkundige cijfergegevens, ver-
wachten. Slechts die gegevens die van belang zijn om de sociale ontwikkeling te
begrijpen, horen in deze studie thuis.

2 Onderzoeksvragen

Het doel van deze studie behelst meer dan het plaatsen van C.J. Honig als sociaal
ondernemer in een ruimer historisch referentiekader. Gepoogd wordt een analy-
tisch schema bij het optreden van C.J. Honig te formuleren.

De werkhypothese is in de titel vervat: het sociaal ondememerschap van C.J.
Honig kan gesitueerd worden tussen paternalistische zorg en zakelijk manage-
ment. De situering slaat in de eerste plaats op een tijdstransitie. Ik stel dat het
aspect van de paternalistische zorg verbonden is metde figuur van zijn grootvader
Meindert Klaaszoon Honig en dat zakelijk management verwijst naar het beleid
van de opvolgers van C.J. Honig. Het sociaal optreden van C.J. Honig krijgt
betekenis als overgangsfase, waarin elementen van paternalisme zijn blijven
bestaan en waarin aspecten van een zakelijke sociale bedrijfsvoering reeds aan-
wezig zijn.

Hierbij is het essentieel de impact van macro- en mesoaspecten op het sociaal
handelen van C.J. Honig na te gaan. Wat was zijn antwoord op diverse sociale
problemen en welke oplossing streefde hij na in het kader van de taak van
ondernemer zoals hij die opvatte? Welke factoren zijn van belang geweest bij het
transformatieproces van patemalisme naar zakelijk management dat zich in het
sociaal beleid van 'De Bijenkorf ' voltrok? Versnelden of vertraagden zij dit
proces? Ook de invloed van het karakter van het farniliebedrijf mag niet verwaar-
loosd worden.

Het ondernemerschap van CiJ. Honig bewoog zich tussen twee polen. De eerste,
mijn uitgangspunt, is het sociaal ondernemersgedrag van M.K. Honig. Daarbij ga
ik na op welke wijze dit gedrag zich uitte op levensbeschouwelijk vlak, meer
bepaald in zijn visie op de arbeiders en in de praktische bedrijfssituatie en -relaties.
In het adjectief 'paternalistisch' vind ik vooral de geestelijke gesteldheid terug, in
het substantief 'zorg ' de concrete aanpak die eruit voortvloeide. Laat mij hier
volstaan met aan te geven dat in de paternalistische verhouding de relatie tussen
ondernemer en werkman er als het ware een was van vader en (onmondig) kind.
De verantwoordelijkheid van de ondernemer gold niet alleen de economische
doeleinden van de ondernerning, maar ook het welzijn van de werknemer. Van de
ondergeschikte werd in ruil daarvoor Ioyaliteit en aanhankelijkheid verwacht."
Het optreden van Klaas Cornelis Honig, de vader van CJ. Honig, kwam reeds een
eind van dit zuiver patemalisme at te staan. Gepoogd wordt aan te geven op welke
manier en om welke redenen.

Om te kunnen definieren welk sociaal ondememersgedrag CJ. Honig heeft
vertoond, analyseer ik ook het optreden van zijn neven als laatste generatie
beleidsmakers. Hoe en waarom het vertrek van C.J. Honig de definitieve door-
braak van een nieuw personeelsbeleid en sociale bedrijfsvoering betekende, die
ik het label 'zakelijk management' wil toekennen, probeer ik daarbij te achterha-
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len. Het resulteerde opnieuw in een andere houding ten aanzien van de werkne-
mers en in een gewijzigde concrete aanpak. Bij 'zakelijk management' komen
werkgevers en werknemers op een gelijk en neutraal niveau te staan en wordt het
welzijn van de werknemer als een rationeel, afgeleid economisch belang be-
schouwd. De overgang naar deze vorm van management in de bedrijven Honig
werd in mijn hypothese ingeluid onder Kees Honig.

De voorgangers en opvolgers van C.J. Honig verdienen dus niet aileen aandacht
als aanloop of als nabeschouwing, maar als de uiterste grenzen waartussen hij zich
heeft bewogen. Beide soorten ondernemersgedrag passen in een specifieke histo-
rische context, die slaat op het hierboven gedefinieerde rnacro-, meso- en micro-
niveau. Juist in de overgangsfase ontstaan spanningen die C.l Honig op een
bepaalde wijze heeft opgevangen en die zijn aanpak als directeur Sociale Zaken
en de maatschappelijke rol die hij uit hoofde daarvan heeft vervuld, hebben
gedetermineerd. Deze fricties werden ook uitgedrukt in de relatie van C.J. Honig
met zijn omgeving. Vandaar mijn streven om hem te plaatsen tegenover zijn broers
en mededirecteurs Meindert en George, tegenover andere farnilieleden, tegenover
het personeel en speciaal de arbeiders, tegenover de vakbonden en werkgevers( or-
ganisaties) en tegenover zijn naaste medewerkers van de Sociale Afdeling. Binnen
deze groepen kunnen ook nog subcategorieen onderscheiden worden. Het begrip-
penpaar paternalisme-zakelijkheid stelt volgens mij niet aileen de temporele
transitie in het licht, maar ook de conflicten die als gevolg daarvan in de relaties
van c.J. Honig optraden. Elke relatie kreeg mede vorm in de wijze waarop de
ander zich rninder patemalistisch en zakelijker ging opstellen. Zelfs in het optre-
den van C.J. Honig zelf vind ik het antagonisme terug in het feit dat zijn gedrag
niet altijd strookte met de ideeen die hij voorstond, dat progressieve initiatieven
niet altijd een verandering in attitude impliceerden.

Ten slotte wens ik het dualisme paternalistisch tegenover zakelijk nog op een
andere wijze toe te passen. Immers, los van de historische verwijzing kunnen de
adjectieven worden toegekend aan een bepaald soort gedrag, dat sociale tegenover
economische gerichtheid plaatst. Vooral bij een meerhoofdige directie en als
gevolg van schaalvergroting of andere structurele veranderingen en omgevings-
factoren kan dit tot contradicties in de bedrijfsvoering leiden. Vandaar dat ook de
economische geschiedenis van het bedrijf in ogenschouw wordt genomen. S.
Stoop definieert het sociaal beleid van bedrijven in mime zin als: "een vorm van
strategisch handelen vanuit het bedrijf gericht op enerzijds de regulatie van de
sociale structuur binnen en rond de onderneming, met als doe 1deze af te stemmen
op de econornische structuur van het bedrijf, en anderzijds, de afstemming van de
economische structuur van de onderneming op die sociale structuur"." De ruimte
voor sociaal beleid wordt onafhankelijk van de tijdssfeer bepaald door economi-
sche factoren, die voor een deel objectief zijn, doch ook subjectief ervaren worden
en waarbij onder andere traditie een belangrijke rol speelt. Naast de aandacht voor
de technologische en financiele aspecten van het bedrijfsgebeuren, heeft de
ondernemer in sterke mate rekening te houden met de sociale aspecten ervan.
Anderzijds kan een te exclusieve zorg voor het sociaal beleid een onderneming te
gronde richten als de economische haalbaarheid uit het oog wordt verloren. Zelfs
binnen een persoon kan deze spanning in de vorm van sociale bewogenheid
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tegenover zakelijk belang, van ethiek tegenover rentabiliteit aangevoeld worden.
De 'acceptabiliteit' van sociaal ondernemersgedrag werd met andere woorden
door CJ. Honig ook a1s een innerlijke tweestrijd verwerkt en had uiterlijke
consequenties.

Binnen deze spanningsvelden kreeg zijn ondememerschap gestalte. Daarbij
moeten we ons de vraag stellen waar de grenzen lagen, waar de appreciatie en
aanvaarding van zijn optreden voor anderen ophield; er wordt een poging gedaan
om de redenen daarvoor te achterhalen. Verwant hiermee is de vraag: liet C.J.
Honig zich kennen a1seen voorloper, een achterblijver of een navolger? Oat hierbij
een niet-dominant figuur uit de ondememerswereld a1s 'onderzoeksobject' fun-
geert, doet niets af aan de waarde van de probleemstelling. lntegendeel, ik wens
hem niet te tekenen a1s een Zaanse 'Stork' of 'Philips', maar a1s exponent van
Zaans ondememerschap in een bedrijf in de overgang van middelgroot naar groot.
Bij de studie van een modale ondememer komt het er niet zozeer op aan zijn
originele bijdrage in de sociaal-economische geschiedenis toe te lichten, maar weI
te verklaren waarom hij in bepaalde opzichten aI dan niet slaagde. Hij geldt met
andere woorden a1s type-figuur in problematische situaties. Hij vormt een breuk-
vlak in een Zaans familiebedrijf in de twintigste eeuw. Op die manier wordt onze
kennis over het functioneren van ondernemers verfijnd. Het rollenconflict meen
ik het beste te kunnen concipieren in het kader patemalistische zorg tegenover
zakelijk management.

In de ondertitel komt het leidmotief in een meer gespecificeerde formulering
terug. Het begrip 'sociaal ondernemersgedrag' heb ik hierboven reeds verschei-
dene keren gebruikt. Het lijkt om verschillende redenen de voorkeur te genieten.
Met' ondernemersgedrag' wil ik in tegenstelling tot het woord 'ondememerschap'
aangeven dat C.J. Honig zeker het gedrag van een ondememer vertoonde, maar
dat in het Licht van de probleemstelling de vraag beantwoord moet worden of hij
een pure ondernemer in de zin van pionier, technicus, koopman, fabrikant,
organisator en financier genoemd kan worden, of nog anders als iemand die op
eigen risico marktrelevant handelt en uit is op winst." Ten tweede wens ik te
beklemtonen dat in deze studie aandacht aan het gedrag en de geestesgesteldheid
van C.J. Honig wordt geschonken: de analyse situeert zich niet aileen op het
sociaal-historische, maar ook op het sociaal-psychologische en mentale vlak. Zijn
streven, inspiratie en creativiteit komen aan bod. Ten slotte is het begrip 'sociaal
ondernemersgedrag' ruim opgevat. Het refereert aan het sociaal beleid dat c.J.
Honig a1s directeur gevoerd heeft binnen en in de periferie van het bedrijf en aan
de positie die hij uit hoofde daarvan innam ten aanzien van de arbeiders en in de
samenleving.

Ook de uitdrukking 'persoonsgericht' uit de ondertitel vergt enige toelichting.
Het geeft aan dat de arbeider niet louter in zijn hoedanigheid van produktiefactor
maar als (totale) persoon wordt bejegend. Juist in de orientatie op de persoon, zijn
leefomgeving en gedachtenpatroon vindt de ondernemer de aanleiding tot het
ontwikkelen van sociale initiatieven. Het ondememersoptreden vooronderstelt
daarom een persoonlijk en niet door (louter) formele structuren bepaald contact.
Door van een eindpunt te spreken, leg ik de link met het sociaal beleid v66r C.J.
Honig en met de wijzigingen die met zijn ontslag in 1957 gepaard gingen. De
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tegenstelling tussen paternalistische zorg en zakelijk management wordt met
andere woorden in deze begripsomschrijving verder uitgediept.

Ten slotte heb ik in de titel met de tijdsbepaling, de regionale afbakening en de
bedrijfsafgrenzing gepoogd het rnacro-, het meso- en het microni veau in te voegen
als bepalende factoren voor het sociaal ondernemersgedrag van C.J. Honig.
1930-1957 verwijst naar de peri ode waarin hij werkzaam was als directeur in het
bedrijf. De kern van het verhaal speelt zich dan af.

3 Structuur

De structuur van het onderzoek hangt nauw samen met de probleemstelling. Het
eerste hoofdstuk is een inleidend hoofdstuk waarin een introductie wordt gegeven
in de geschiedenis van de Zaanstreek, van het geslacht en van het bedrijf Honig.
Hetdecor krijgt vorm.lk ga op zoek naar de wortels van hetkarakter van de Zaanse
industrie en het ondernemerschap Honig in de zeventiende en achttiende eeuw.
Vervolgens wordt het verband gelegd tussen de Zaanse industriele revolutie in de
negentiende eeuw en de oprichting van de Stijfselfabriek 'De Bijenkorf' in 1867
door de grootvader van C.J. Honig. Het bedrijf overwon veel moeilijkheden
alvorens het een definitieve bloei tegemoet ging na de Eerste Wereldoorlog.

In het tweede hoofdstuk wordt het sociaal ondernemersgedrag van grootvader
M.K. en vader K.C. Honig bestudeerd. Telkens besteed ik aandacht aan de sociale
situatie in 'De Bijenkorf", aan de verhouding tussen werkgever en werknemers,
aan de maatschappelijke rol die zij als ondernemers in de regio en op nationaal
niveau hebben vervuld en aan de achtergronden van hun sociaal optreden. Daarbij
poog ik aan te tonen dat het sociaal optreden van Meindert een typisch paterna-
listische signatuur droeg, terwijl dat van Klaas gekenmerkt was door het ontstaan
van een klassebewustzijn en klassenstrijd. De lijn is getrokken naar het sociaal
ondernemersgedrag van C.J. Honig.

Dan volgen vijf hoofdstukken over de protagonist van het verhaal. Hoofdstuk 3
profileert hem als een van het driemanschap Honig dat het farniliebedrijf leidde
van de jaren twintig tot eind jaren vijftig. Het economisch ondernemersgedrag van
de Honigs stelt ons in staat hun sociaal handelen te begrijpen. Daarbij beschrijf
ik hoe de drie broers C.J., M.K. en G.N. Honig op het ondernemerschap werden
voorbereid, welke ontwikkeling de N.Y. Stijfselfabriek 'De Bijenkorf' voorheen
M.K. Honig Koog aid Zaan onder hun leiding heeft gekend en welke rol Kees op
economisch vlak in een van de dochterondernemingen, Latenstein's Tarwestijf-
selfabriek, heeft gespeeld. Interessant als aanloop tot de sociale bedrijfsvoering
van C.J. Honig is te weten hoe de onderlinge verhoudingen in het familiebedrijf
lagen en hoe het personeelsbestand en de organisatiestructuur eruit zagen. Als
directeur Sociale Zaken had C.J. Honig de bevoegdheid over een eigen domein,
namelijk de Sociale Afdeling in het bedrijf.

In hoofdstukken 4, 5 en 6 neem ik de sociale bedrijfsvoering van C.J. Honig
onder de loep. Zijn optreden zowel binnen als in de periferie van het bedrijfkunnen
daartoe gerekend worden. Drie grote delen zijn te onderscheiden: de bezorgdheid
van C.J. Honig voor het materiele lot van de werknemer, zijn streven naar



INLEIDING 9

samenwerking tussen arbeid en kapitaal en zijn oog voor de arbeider als mens.
Meer concreet vallen onder het eerstgenoemde zijn aanpak van arbeidsvoorwaar-
den en premies bij 'De Bijenkorf' en de extra-legale voorzieningen die hij voor
het personeel heeft getroffen. Dezelfde zorg toonde hij voor behoeftigen in de
Zaanstreek en voor instellingen in nood. In hoofdstuk 5 wordt uitgelegd hoe C.l.
Honig via allerhande bedrijfsorganen en het winstaandeel de medeverantwoorde-
lijkheid en de medezeggenschap van het personeel (op sociaal vlak) wilde stirnu-
leren. Indat kader past ook zijn strijd tegen het comrnunisme zowel in het bedrijf
als op regionaal vlak. Inhoofdstuk 6 bespreek ik het werk dat hij in de jaren dertig
ten behoeve van werklozen opzette en de fondsen die hij daartoe verzamelde. Zijn
interesse voor de geestelijke ontwikkeling van de arbeider blijkt ook uit de
initiatieven die hij nam om de vorming en ontspanning van de bedrijfsjeugd en
de oudere werknemers te bevorderen. Ze hadden daamaast tot doel het bedrijfs-
klimaat te verbeteren. Pogingen om een modern personeeIsbeleid te voeren, waren
op een wetenschappelijke basis gestoeld en dienden zowel het ideaal van harmo-
nische verhoudingen en arbeidsvreugde als van persoonlijkheidsvorming. Indeze
hoofdstukken volg ik ook de reacties van zijn broers, werkgevers en werkgevers-
organisaties, personeel en vakbonden op het optreden van C.J. Honig.

Hoofdstuk 7 gaat een stap verder. Het typeert het ondernemersgedrag van C.J.
Honig en peilt naar de achtergronden van zijn sociale bedrijfsvoering. Allereerst
beschrijf ik zijn maatschappelijke rol als ondernemer, vervolgens poog ik zijn
relatie met en houding ten aanzien van de arbeiders in een raamwerk te plaatsen
en af te zetten tegenover andere visies en ten slotte volgt de analyse van de
basisfilosofie van zijn sociaal optreden.

De confrontatie met de volgende generatie Honig, die leidde tot het ontslag van
C.J. Honig, wordt in hoofdstuk 8 behandeld. De oorzaken van dit ontslag worden
onderzocht. Op het ontslag volgden het definitief doorbreken van zakelijk mana-
gement in Honig N.Y. en de verdwijning van het familiebedrijf na de opname in
Koninklijke Scholten-Honig. Ook het sociaal beleid kreeg daardoor een profes-
sioneler karakter.

In de evaluatie worden de in de inleiding gestelde vragen beantwoord en wordt
het centrale onderzoeksthema getoetst. De epiloog verhaalt kort het maatschap-
pelijk engagement van C.l. Honig na zijn directeurschap en het lot van Scholten-
Honig na zijn dood.

4 Bronnen

Zoals reeds eerder werd geconstateerd, weten we over paternalistische bedrijfs-
voering (in kleinbedrijven) in de negentiende eeuw relatief vee!. Professioneel
management (in concerns) wordt uitvoerig belicht in bedrijfseconomische studies.
De tussenvorm echter, een familievennootschap in de overgang van midden- naar
grootbedrijf en in de temporele transitiefase van patemalisme naar zakelijk
management, is relatief weinig bestudeerd, althans de sociale aspecten ervan.

Meer concreet heeft C.J. Honig een creatieve sociale politiek gevoerd, die het
onderzoek alleen maar boeiender maakt. In het archief van de Sociale Afdeling
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van het bedrijf, dat loopt over de peri ode 1938-1957, vinden we de weerslag van
zijn initiatieven. Alhoewel het archief voor bepaalde jaren grote hiaten vertoont,
lijkt mij een dergelijk archief van een familiebedrijf tamelijk uniek. Bovendien
onderhield C.J. Honig veel contacten en voerde hij een uitgebreide corresponden-
tie.

De revival van het biografisch genre is onlosmakelijk verbonden met een
herwaardering van ego-documenten, zoals dagboeken, brieven, aantekeningen,
memoires tot zelfs fictieve teksten. Deze documenten zijn uitgebreid aanwezig in
het prive-archief van C.J. Honig.

Daarnaast bestaat het archief van het geslacht Honig, waarin ook verscheidene
bedrijfsstukken ondergebracht zijn. Via dit archief krijgt men niet alleen zicht op
de ontwikkeling van het bedrijf, het bevat tevens gegevens over de familie Honig,
meer bepaald over de voorgangers van Kees. Jammer genoeg ontbreken de meeste
bedrijfsstukken van na de Tweede Wereldoorlog. Of een directie-archief met
beleidsdocumenten heeft bestaan, is onduidelijk. Alleszins is het tekenend voor
het karakter van een familiebedrijf dat er weinig op papier wordt gezet.

In de reeks kleinere archieven van organisaties, waarin de Honigs een rol hebben
gespeeld, wil ik het belang onderstrepen van het archief van de Algemene
Werkgevers Vereniging, omdat deze werkgeversorganisatie als bemiddelaarster
tussen de vakbonden en de directie van 'De Bijenkorf' een omvangrijke corres-
pondentie gevoerd heeft over het sociaal beleid en het archief derhalve belangrijke
informatie over de verhoudingen tussen werkgever en werknemer bevat. Ook het
archief van de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel, jaarversla-
gen en tijdschriften van werkgeversorganisaties en van vakbonden moeten in deze
optiek gemterpreteerd worden als bronnenmateriaal dat het mogelijk maakt de
verhoudingen in 'De Bijenkorf' te plaatsen in een breder kader.

De interviews vormen een welkome aanvulling op en een uitbreiding van het
geschreven materiaal, ten eerste omdat nog verscheidene mensen in leven zijn die
C.J. Honig persoonlijk hebben gekend, ten tweede omdat in interviews bij uitstek
verhoudingen en spanningen naar boven komen, waarin ik juist bijzonder geinte-
resseerd ben. Als nadeel geldt dat de relaties van weleer wel eens geevalueerd
worden vanuit een moderne geestesgesteldheid met als gevolg dat ze vaak in een
te negatief daglicht geplaatst worden. Met het oog op de objectiviteit heb ik zoveel
mogelijk een vergelijking gemaakt met de geschreven stukken. Ook met betrek-
king tot laatstgenoemde bronnen dient steeds de historische methode te worden
toegepast om te vermijden dat een te eenzijdig beeld, vooral gekleurd door het
ondernemersstandpunt, zou worden opgehangen.
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HET ONDERNEMERSGESLACHT HONIG
IN DE ZAANSTREEK

Waarom terugkeren naar de zeventiende eeuw om een verhaal over c.J. Honig,
een man uit de twintigste eeuw, te schrijven? Dit hoofdstuk reikt in eerste instantie
feitelijke gegevens aan over de regio waarin c.J. Honig ge1eefd heeft, het ges1acht
en het milieu waaruit hij voortkwam en het bedrijf waarin hij gewerkt heeft. Een
korte terugblik 1eert ons dat de basis voor de ondememersactiviteit van de Honigs
als exponent van Zaanse industriele bedrijvigheid werd ge1egd tijdens de Gouden
Eeuw van Holland.

In tweede instantie ga ik op zoek naar een aantal elementen in het verleden van
het bedrijf, het geslacht en de regio, die mede het ondememersgedrag van c.J.
Honig kunnen verklaren. Hierbij denk ik concreet aan de religieuze en mentale
achtergrond en aan de invloed van de economische positie en de sociale status.

1.1 De Zaanstreek in het moJentijdperk

1.1.1 Pre-industriele ontwikkeling
Na de val van Antwerpen in 1585 nam Amsterdam de leidende positie in de handel
in het noordwesten van Europa over. Zaandam en later de hele Zaanstreek
profiteerden van de groei en de bloei van de Amsterdamse stapelmarkt. Er
ontwikkelde zich een centrum van industriele vemieuwing dat door niets geeve-
naard werd in de Verenigde Provincien. Wat de Zaanstreek miste, bood de
Amsterdamse stapelmarkt, zijnde grondstoffen. Wat in Amsterdam ontbrak, na-
melijk ruimte voor industriele expansie door toepassing van windkracht en relatief
goedkope arbeid, verschafte de Zaanstreek. Beider lot raakte onafscheidelijk
verweven.'

In de periode 1580-1630 zette men in de Zaanstreek op uitgebreide schaal de
stap tot industriele aanwending van windkracht. Op zichze1f was het principe van
het benutten van de wind voor industriele doeleinden niet nieuw. Het graanmalen
had in de meelmolen reeds een lange geschiedenis achter de rug. Nieuw was
evenwel het gebruik van windenergie voor vele andere industriele bewerkingen:
houtzagerij, olieperserij, papiermakerij enzovoort.' Het bij uitstek vlakke en
onbebouwde gebied leende er zich in het bijzonder toe. In 1630 draaiden in de
regio ongeveer 130 industriewindmo1ens. 3 Sinds de bouw van de eerste houtzaag-
molen op het einde van de zestiende eeuw, nadat de Uitgeester Cornelis Comelis-
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zoon de krukas benutte om de draaiende beweging van de molenwieken om te
zetten in een op-en-neergaande beweging, werden in de Zaanstreek in een kort
tijdsbestek tal van industrieen gevestigd die steunden op de wind als krachtbron."

In de zeventiende eeuw was de Republiek in Europa koploper op het gebied van
technologische innovaties die een ambachtelijk-industriele toepassing vonden.
H.FJ.M. van den Eerenbeemt stelt zelfs dat het Zaanse voorbeeld moeilijk te
klasseren valt onder pre- of proto-industrialisatie en waagt het met het begrip
'indusrriele revolutie', in de betekenis van organisatie en mechanisering van de
produktie en aanwending van niet-rnenselijke energie als aandrijflaacht, het
transformatieproces in de Zaanstreek te omvatten.'

De molens waren afhankelijk van aan- en afvoer. Dit gebeurde over het water
via de Zaan en het brede IJ, dat toegang gaf tot de Zuiderzee. Vaarten en sloten,
met de Zaan als ader, doorsneden de Zaanstreek. De uit de Oostzee en Noorwegen
komende zeeschepen konden wegens ondiep vaarwater Zaandam niet bereiken;
de aanvoer van grondstoffen verliep via de haven van Amsterdam. Met vlotten en
binnenschepen werden deze goederen over het IJ naar de Zaan gevaren. Tegelij-
kertijd fungeerde Amsterdam als belangrijke afzetmarkt." Alle Zaanse molens
lagen met het oog op de verscheping aan vaarwater.'

De Zaanstreek in het molentijdperk (Bran: GAZ)

J.J.2 Nijverheden
De basis van de economische bedrijvigheid in de Zaanstreek werd gelegd door de
haringvisserij, de koopvaardij en de walvisvaart. De Hollandse walvisvaart had
sedert het midden van de zeventiende eeuw een van haar voomaamste zetels in
de Zaanse regio, met als belangrijk nevenbedrijf de traankokerij. Reeds in de late
middeleeuwen werden vanuit de Zaanse dorpen de haring- en de binnenscheep-
vaart beoefend. In de zestiende eeuw stapten steeds meer Zaankanters aan boord
van Hanze-schepen, die de Oostzee bevoeren, eerst als lid van de bernanning, later
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ook als schipper-koopman." Overigens mag het economisch belang van de Zaan-
streek in deze peri ode niet overschat worden. De Zaanse dorpen telden tot in de
zestiende eeuw nauwelijks mee in de geschiedenis van Noord-Holland.9

A. van Braam onderscheidt twee hoofdcategorieen van industriele bedrijven in
de Zaanstreek: de tot stuwende industrie uitgegroeide ambachtsnijverheid en
huisindustriele nijverheid enerzijds, waartoe gerekend moeten worden de
scheepsbouw (met toeleveringsbecirijven), de touwslagerij, de beschuitbakkerij,
de stijfselmakerij, de papiermakerij, de linnenblekerij en de zeildoekweverij; de
veredelingsnijverheid (of 'trafieken') anderzijds, omvattend de houtzagerij, de
meelmalerij, de olieslagerij, de pellerij en de verfrnalerij." Veredeling was een
industriele activiteit, die in de Zaanstreek in de zeventiende en achttiende eeuw
met behulp van windmolens werd uitgeoefend. Veelal waren handelsactiviteiten
en industriele veredeling in een onderneming met elkaar verbonden. De koopman
ontplooide zich als koopman- industrieel."

Aan de Zaan werden omstreeks 1600 slechts enkele schepen gebouwd, maar in
de loop van de eerste helft van de zeventiende eeuw is de streek uitgegroeid tot
een belangrijk centrum van scheepsbouw met veertig a vijftig werven in Zaandam,
wat voornamelijk te danken was aan het feit dat de lonen er veellager lagen dan
in de steden en aan de gunstige ligging ten opzichte van Amsterdam. Weliswaar
was derivier afgesloten door een dam, doch daarin beyond zich een tamelijk brede
sluis, terwijl voor grote schepen gebruik gemaakt werd van een overtoom. Ook
de aanwezigheid van mechanisch gezaagd hout speelde in het voordeel van de
Zaanse scheepsbouwers."

Het zou voor de hand gelegen hebben, dat de eerste houtzaagmolens een plaats
kregen in Amsterdam, waar de vraag naar gezaagd hout voortdurend steeg. De
stedelijke houtzagersgilde verzette zich echter tegen de mechanisering van haar
ambacht. Dit verzet had verstrekkende gevolgen voor de nijverheid in de Zaan-
streek. De handzagers, die hier hout bewerkten voor de bouw van schepen, huizen
en schuren, werden niet belemmerd door verstarrende gildebepalingen en protes-
teerden dan ook niet toen bekend werd dat Cornelis Corneliszn. erin geslaagd was
een door hem gebouwde zaagmolen in de regio te verkopen. 13 Naast de houtzaag-
molens namen de oliemolens het grootste deel van de windmolens in. Over de
olieslagerij wil ik in hetkort uitweiden, daar de Koogse tak van hetgeslacht Honig,
die voor dit onderzoek van belang is, in deze industriesector bedrijvig was. In
1630 bedroeg het aantal oliemolens 45, een eeuw later was de omvang verdrie-
voudigd. De olieslagerij vormde de verbindende veredelingsschakel tussen twee
takken van handel: enerzijds de aanvoerhandel in granen en zaden, anderzijds de
distribuerende handel in olien en veekoeken."

Olie, geperst uit diverse zaden, was onmisbaar v~~r consumptie en verlichting
en diende bovendien als grondstof voor de zeepziederij en verfbereiding. Kool-
of raapzaad werd in Zeeland geteeld; lijn- en hennepzaad moest grotendeels uit
het Oostzeegebied en later ook uit Rusland worden ingevoerd. In Amsterdam was
in de vijftiende eeuw de olieslagerij al een beJangrijk bedrijf. Het slaan van olie
geschiedde aanvankelijk met behulp van een door een paard in beweging gebrach-
te molen, een rosmolen, doch reeds in 1564 verzocht een Amsterdamse koopman
het stadsbestuur om toestemrning voor de bouw van een oliewindrnolen buiten de
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wallen van de stad. Omstreeks 1600 traden ook aan de Zaan enige windmolens
voor het slaan van olie in werking. Deze streek, zo dicht bij de aanvoerhaven van
hennep- en lijnzaad gelegen, bleek bijzonder geschikt te zijn voor deze industrie."

De Zaanse papiermolens zijn, hoewel minder talrijk, in het economische bestel
van de Republiek van grote betekenis geweest, onder meer omwille van het aantal
arbeiders dat in deze bed.rijfstak tewerkgesteld was. Vooral nadat in de tweede
helft van de zeventiende eeuw papiermakers uit Gelderland de kunst van het
maken van wit papier hadden geintroduceerd, brak voorde papiermakerij een zeer
florissante tijd aan. Voordien werd alleen grauw en/of blauw papier gefabriceerd."
De Zaandijkse tak van de Honigs verwierf grote roem in de papiermolenindus-
trie.'? In iets mindere mate gold de betekenis ook voor verf- en snuifmolens. Toen
in de loop van de zeventiende eeuw gort als goedkoop voedsel aan populariteit
won, namen de gort- of pelmolens, waar gerst werd gepeld, in aantal toe. Verder
waren er de hennepkloppers, molens waar de stengels der hennepplanten fijnge-
beukt werden. Zo verkreeg men de grondstof voor het weven van zeildoek.
Meelmolens voorzagen in de plaatselijke behoefte aan bakkersmeel, werkten voor
de beschuitbakkerijen, toeleveringsbedrijven voor de scheepvaart, en leverden
ook de grondstof voor de stijfselmakerijen."

In 1731 wiekten niet minder dan 584 molens in de Zaanstreek, waaronder 140
olie- en 256 zaagmolens. In dat kader profileerde Koog aan de Zaan, waar de
olieslagers Honig hun bedrijvigheid hadden, zich als een klein maar typisch Zaans
dorp, overwegend afhankelijk van de olie- en graanhandel en de molenindustrie.
Er stonden 43 molens in 1731.19

1.1.3 Verval
De achteruitgang van de Zaanstreek zette zich later in dan elders in de Verenigde
Provincien, Het hoogtepunt werd bereikt in de eerste helft van de achttiende eeuw,
toen het totaal van het aantal in werking zijnde molens ongeveer zeshonderd
bedroeg." Van Braam onderscheidt in de peri ode 1580-1800 een lange peri ode
van expansie en een wat kortere peri ode van economische teruggang. De expan-
sieperiode verdeelt hij in drie fasen: de fase van economische versnelling of de
fase van de eerste, door de uitgebreide industriele toepassing van windkracht
gekenmerkte, industriele revolutie in de streek (circa 1580-1650); de fase van
vertraagde groei (circa 1650-1710) en de tweede, kortstondige fase van snelle
ontwikkeling (circa 1710-1730). In het tijdperk van teruggang ziet hij twee
hoofdfasen: de fase van wankeling en zich doorzettende recessie (circa 1730-
1760) en de fase van korte opleving en definitief verval (na 1760).21

De bloeitijd van de scheepsbouw lag in het decennium tussen 1735 en 1745,
maar daarna ging het steeds sneller bergafwaarts. De achteruitgang van de
walvisvaart was waarschijnlijk de doorslaggevende factor. Tal van toeleverings-
bedrijven volgden. Aan het eind van de achttiende eeuw was de scheepsbouw
volkomen in verval geraakt. De bloei van de industriemolens viel ongeveer in
dezelfde periode als die van de scheepsbouw." De achteruitgang trof vooral de
houtzaagmolens. De olie-, pel- en papiermolens bleven tot 1795 op volle sterkte
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draaien en door de bloei van de tabakshandel nam het aantal snuifmolens zelfs
toe."

Vanwaar dit verval? Steeds meer gingen andere landen en ook provincies in de
Republiek zelf, afzetgebieden van de pradukten van de Zaanse nijverheid, hoge
invoerrechten heffen of eigen bedrijven stichten en vervolgens deze bedrijven
bevoordelen en tegen concurrentie uit het buitenland beschermen. De uitheemse
fabrikaten gingen zelfs de Hollandse markt overspoelen. Regelmatig werden
Zaanse vaklieden weggekocht: met hoge lonen naar het buitenland gelokt De
technische voorsprang van de Zaanstreek brokkelde af. Ten slotte ging Amsterdam
als stapelmarkt verloren."

De Franse overheersing vormde een absoluut dieptepunt. Handel en verkeer
over zee werden door de oorlogsomstandigheden belemmerd of zelfs onmogelijk
gemaakt. Industrieen die afhingen van vervoer over zee, gingen te grande of
raakten in verval." De Zaanstreek kende grate werkloosheid en ellende. Het zou
daarna nog een halve eeuw duren eer er van een substantieel economisch hers tel
sprake was. In 1850 was het aantal Zaanse windmolens teruggelopen tot 323. Ook
Koog kwijnde weg als industrieel dorp."

Naast problemen die voor het gehele land golden, zoals verarming, verlies van
afzetgebieden en handelscontacten, kampte de Zaanstreek met enkele specifieke
moeilijkheden, in de eerste plaats de bereikbaarheid over het water. Eeuwenlang
had de ligging van de regio aan goed vaarwater de ontwikkeling van handel en
industrie bevorderd. Doordat de schepen een grotere diepgang kregen, terwijl het
vaarwater langzamerhand ondieper werd, veranderde het oorspronkelijke voor-
deel in een nadeel. Het te ondiepe water evolueerde geleidelijk aan tot een
isolerende factor. 27

Een ander probleem waarmee de Zaanse industrie geconfronteerd werd, was het
verouderde produktieapparaat. De molens hadden uitstekend gefunctioneerd,
maar door de opkomst van stoom als energiebron moest men overschakelen van
windkracht op stoornaandrijving."

1.2 De olieslagers Honig

J .2.1 Doopsgezin.de koop/ieden.
De bloei van handel en industrie in de Zaanstreek vindt tevens een verkJaring in
de lokale sociaal-godsdienstige verhoudingen. De industrialisatie werd in sterke
mate gedragen door doopsgezinde koop- en ambachtslieden die in de Zaanstreek
ijver, ondernemingszin en technische know-how importeerden." De Zaanstreek
was sinds de opkomst van de doopsgezinde leer in de zestiende eeuw een van de
gebieden in Nederland, waar de doopsgezinden een substantieel deel van de
bevolking uitrnaakten. Een aandeel van meer dan twintig procent werd aIleen in
deze regio bereikt." Vooral in Koog huisde een relatief groot aantal doopsgezin-
den: omstreeks 1742 waren er 624 doopsgezinden tegenover 725 gereformeerden
op een totaal van 1.563 inwoners, dit wil zeggen 39,9%; in 1672 bedroeg het zelfs
55,8%. Bij de uitbreiding van Koog heeft de toename van het aantal doopsgezin-
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den geen gelijke tred kunnen houden met de aangraei van de overige groepen, met
name die van de gereformeerden."

Sedert omstreeks 1520 oefende de Wederdoperij een grote aantrekkingskracht
uit op de verarmde en werkloze agrarische en varende Zaanse bevolking. Toen na
het echec van Munster de doperse beweging zowel maatschappelijk als godsdien-
stig in rustiger vaarwater belandde, kwamen spoedig minder radicale, Mennoni-
tisch (naar Menno Simons) georienteerde doopsgezinde gemeenten tot
ontwikkeiing in de Zaanstreek. Bovendien arriveerden vooral na 1580 vele
vluchtelingen uit Vlaams en Duitstalig gebied, waar doodstraf, verbanning en
contiscatie van bezit stonden op doperdom. In de Zaanstreek troffen zij geestver-
wanten aan en bleken de katholieken niet langer de meerderheid te vormen."

Godsdienstige en politieke vluchtelingen waren veelal stuwende krachten.
Aileen zij die over de nodige dynarniek en doorzettingsvermogen beschikten,
trokken weg. Bovendien hadden ze, door de eigen vertrouwde omgeving de rug
toe te keren, reeds met de traditie gebroken." Doopsgezinde imrnigranten hebben
dan ook in belangrijke mate bijgedragen tot de economische welvaart in de
Zaanstreek." Toen in het laatste kwart van de zestiende eeuw geloofsvervolging
niet meer of nog zelden voorkwam in de Republiek, konden zij beginnen met het
opbouwen van een nieuw leven. Sociaal en econornisch gezien startten velen van
hen van nul af aan."

De nadruk lag op een zelfstandig evangelisch geloof en bijbelse levensvemieu-
wing. De doop geschiedde pas op oudere leeftijd op grand van een persoonlijke
belijdenis. Het verbod op buitentrouw, dit is het trouwen met iemand buiten de
eigen geloofsgemeenschap (rnijding), versterkte het eigen karakter van de doops-
gezinden. Eerlijlcheid, een goed produkt leveren en op tijd betalen werden hun als
verplichtingen opgelegd. Woordbreuk en bankroet werden met de ban bestraft,

Omwille van de doperse afkeer van het dragen van wapens, van de eedaflegging
en van het vellen van vonnissen waarbij bloed werd vergoten, namen de doops-
gezinden tot circa 1650 hoogstens deel aan het werk van de lagere bestu ursorganen
in de banne Westzaan." Aangezien er voor hen geen overheidsbetrekkingen waren
weggelegd, zochten zij een bestaan in de koopvaart en in de koophandel, de
nijverheid en de landbouw. Het resultaat was verrassend. Als gevolg van hun
strenge leefregels, de eenvoud en zuinigheid die zij moesten nastreven, evenzeer
als door onderlinge hulp en onderling vertrouwen, wisten de doopsgezinden aan
de Zaan een goed bestaan op te bouwen in handel en industrie. Naast de kleine
ambachtslieden en hun werkvolk, boeren, schippers en zeevarenden, ontwikkelde
zich in de doopsgezinde gemeente geleidelijk een bovenlaag. Bij het onderzoek
van S. Hart naar de Personele Quotisatie in 1742 - de basis van een voorgenomen
hoofdelijke belastingheffing -, is gebleken dateen minderheid van doopsgezinden
het grootste deel van de belasting moest opbrengen. Hun economische invloed
was daardoor grater dan men op grond van hun aantal zou verwachten." Algemeen
hebben de doopsgezinden een grote inbreng gehad in de economische bloei van
de Republiek."

Aan de Zaan verwierven zij vooral aanzien in de houtzagerij, de olieslagerij, de
papierfabricage, de kaashandel en de zeilmakerij." Doopsgezinde families als
Gysen, Sem, Rogge, Cardinaal, Nen, Meijn, Van der Ley, Lely en Honig(h) waren
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in deze branches actief. Deze families hingen goed aan elkaar, wat mede bevorderd
werd door de huwelijkspraktijken. Van groot belang was ook de wederzijdse
vermogenspositie van de huwelijkscontractanten. Niettegenstaande hun welge-
stelde positie, waren de doopsgezinden herkenbaar aan hun sobere levensstijl."

Niet alleen de religieuze achtergrond, ook de afgelegen ligging van de Zaan-
streek droeg er toe bij dat deze streek zeer lang een speciaal karakter behield -
geslachten van kooplieden en ondernemers -, doch zonder een hoogstaande
cultuur." Slechts door een duinstrook van enkele kilometers breed vastgehecht
aan de kern van het gewest Holland, lag het gebied schijnbaar in zichzelf besloten
in het water van de Noordzee, de Zuiderzee en het 11.42 Pas in de negentiende eeuw
zou geleidelijk de bereikbaarheid worden verbeterd, maar de eigen sfeer bleef
langer voortbestaan. Deze factor van isolement mag evenwel niet overdreven
worden. De openheid van de Zaanstreek gold immers als voorwaarde voor de
voorspoedige economische ontwikkeling die het gebied heeft gekend. Verdraag-
zaamheid behoorde zeker tot een van de meer opvallende karaktertrekken van de
Zaankanters. Daamaast wijzen sociografen op hun vrijheidszin, die onder meer
tot uiting kwam in hun strijd tegen de economische overheersing door het
machtige Amsterdam, op hun gernis aan zin voor hierarchic - het feodalisme was
er minder sterk ontwikkeld - en op hun nuchterheid."

J.2.2 Het geslacht Honig
De eerste Honigh die we in Koog aan de Zaan aantreffen, is Jan Honigh Symons-
zoon. Vanaf Jan Honigh Symonszoon kan een genealogie opgesteld worden; vanaf
deze persoon weten we meer over de economische activiteiten van de Honigs in
de Zaanstreek. Hij was in 1620 medebezitter van de eerste papiermolen op de
Koog. Waar kwam deze Honig(h) vandaan? Zowel in Duitsland als in de Verenig-
de Provincien doken er Honig(h)s op. Wanneer zij tot de doopsgezinde geloofs-
gemeenschap toetraden, blijft eveneens een open vraag. De overlevering vertelt
ons dat een voorvader naar Alkmaar ging voor een nieuw pak maar in plaats
daarvan een bijbel kocht en doopsgezind werd." Het wapen van het gesJacht is
een gouden bijenkorf in een blauw veld, staande op een zilveren met goud versierd
voetstuk, met om de korf zeven gouden bijen.

In schema 1 worden de voor dit onderzoek belangrijkste Honigs vanaf de
zeventiende eeuw opgesomd." De oudste zoon van Jan Honigh Symonszoon,
Come lis Janszoon Honigh, komt reeds naar voren als een welgesteld papiermaker.
Hij had vier zonen. De derde zoon, Jacob Corneliszoon Honigh (1648-1709)
bouwde het papierbedrijf verder uit, leidde een traankokerij en was boekhouder
van rederijen ter walvisvangst. In de doopsgezinde gemeente van Koog en
Zaandijk was hij een bekend diaken. Met zijn zoon Comelis Jacobszoon Honig-
passend in de tijdgeest schreef hij Honig in plaats van Honigh en zo zou de
schrijfwijze voortaan blijven - heeft hij in de achttiende eeuw grote faam verwor-
yen met zijn papiermakerij in Zaandijk.

De jongste zoon Gerrit uit het huwelijk van Comelis Jacobszn. Honig en Stijntje
Claes Caescoper werd voorbestemd om de erfgenaam en opvolger te worden van
zijn ongehuwde oom Gerrit Claeszoon Caescoper. Laatstgenoemde, naar wie
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Gerrit werd genoemd, was koopman en olieslager op de Koog. In 1741 werd Gerrit
Caescoper Honigszoon in de zaak opgenomen. Op die manier kwam een tak Honig
in de olieslagerij terecht De firmanaam luidde 'Gerrit Caescoper en Honigszoon'.
De firma had vijf molens in haar bezit. Daamaast bekleedde de jonge Gerrit de
functie van parlementsheer in het dorpsbestuur'", was hij diaken, en verder ook
hoofdcommandeur van de 'brandspuit nr. l ' en gecommitteerde van het brand-
contract van oliemolens. Ten slotte was hij reder ter walvisvangst In 1750
veranderde de firrnanaam in 'Gerrit CaescoperHonigszoon' en in 1764 opnieuw
in 'Gerrit Caescoper Honigszoon en Zoon', nadat hij zijn zoon Claes in de zaken
had opgenomen. In 1778 zette Claes Gerritszoon de zaak voort onder eigen naam,
namelijk 'Claes Honig' met reeds twaalf molens."

Schema 1.'Beknoptefamilielijst Honig

Jan Honigh Symonszoon
Comelis Janszoon Honigh (tI668)
Jacob Comeliszoon Honig (1648-1709)
Comelis Jacobszoon Honig (1683-1755)
Gerrit Caescoper Honigszoon (1718-1778)
Claes Gerritszoon Honig (1745-1813)
Comelis Claes Honig (1773-1845)
Klaas Honig (1805-1887)
Meindert Klaaszoon Honig (1846-1908)
Klaas Camelis Honig (1871-1941)

Meindert Honig (°1900)
George Nicolaas Honig (1905-1974)
Camelis Johan Honig (1905-1974) .

Men kan de olieslagerij beschouwen als een kleinkapitalistisch bedrijf. Voar het
bouwen van een molen, de hoge onderhoudskosten, de inkoop van grondstoffen
en de belastingen was het bezit van kapitaal vereist. De Zaanse molens waren
veelal eigendom van een kleiner of groter aantal personen. Evenals bij de scheep-
vaart kende men bij de exploitatie van moiens, althans in de Zaanstreek, de vorm
van vennootschap die als rederij werd aangeduid. am het risico over een aantal
mensen te spreiden, werden de molens in 'parten' verdeeld. Het kwam evenwel
ook voor dat een rederij meerdere molens exploiteerde of dat men ernaar streefde
zoveel mogelijk parten binnen de familie te houden en bij voorkeur in eigen
handen te krijgen. Vooral in de olieslagerij bestonden er verscheidene grote firma's
met een uitgebreid molenbezit, doch meestal niet meer dan drie 11acht. De firma
Honig vormde in dat opzicht een uitzondering met twaalf moiens in 1778 en aan
het eind van de achttiende eeuw reeds eenentwintig."

De rederij kan beschouwd worden als de vroegkapitalistische voorloper van
besJoten naamloze vennootschappen. Ieder jaar werd een comparitie of vergade-
ring van participanten uitgeschreven, waar de balans- en verlies- en winstrekening
over het afgelopen jaar werd vastgesteld." In de achttiende eeuw combineerden
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de grote Zaanse kooplieden, waaronder Honig, meestal hun eigenlijk koopmans-
bedrijf en/of industrieel-ambachteJijk ondernemerschap met een of meer groot-
aandeelhouderschappen en directieposten in partenrederijen. A. van Braam noemt
ze de prototypen van de ondernemer-directeur in de moderne grote handels- en/of
industriele ondernemingen."

Een tweede manier om het bedrijfs- en ondememersrisico te beperken, was de
assurantie. Het bijzonder grote brandgevaar voor molens heeft geleid tot het
afsluiten van onderlinge verzekeringen. Het oudst bekende contract van onder-
linge brandverzekering van oliemolens dateert van 1669. Betekende het Oliesla-
gerscontract in de eerste plaats een verdeling van risico, langzamerhand, vooral
toen het de olieslagers minder voor de wind ging, kreeg het contract er een functie
bij. De deelhebbers gingen gezamenlijk een belangenorganisatie vormen die
lobbyde bij de overheid en die naar zelfregulering streefde." Het veelvuldig
voorkomen van rederij en assurantiecontract heeft zeker de saamhorigheid tussen
de participanten versterkt, voorzover die niet reeds door familieverbondenheid
was bepaald.f

De molen functioneerde als de typische voorloper van de fabriek. De fabriek
heeft als fundamentele kenmerken de arbeidsverdeling en de uniforme beweeg-
kracht. Beide voorwaarden waren in de molen vervuld. Elke arbeider nam een
deel van de totale arbeid op zich. In de oliemolens hadden blokmaler, steenknecht,
dag- en pletjongen ieder hun eigen, doch onderling afhankelijke deelbezigheden.
Een rnisgreep van een der arbeiders bracht onmiddellijk stagnatie in het prod uk-
tieproces teweeg.f In een dag-en-nacht-werkende oliemolen werkten vijf of zes
arbeiders. De werktijden bedroegen zestien uur. Meestal werd er op zondag niet
gewerkt, maar soms gebeurde dit weI.54

Per last zaad (1.960 kg) werd gedurende de achttiende en een groot deel van de
negentiende eeuw f 8, I0 loon uitbetaald. De blokmaler verdiende gerniddeld f 12,-
per week; de nachtblokmaler f 9,-; de steenknecht f 7,-; de dagjongen f 6,-; de
nacht- en pletjongen f 2,-. Het bedrag voor de pletjongens werd in de loop van de
negentiende eeuw verhoogd, omdat zij niet langer bereid waren om zestien uur
per dag voor dit karige loon te werken. De nachtjongen was veelal een oude man,
die zijn geringe inkornen van de bedeling met dit werk aanvulde." Gewoonlijk
kwamen bij het loon emolumenten voor het oliepompen en voor het afschepen
van koeken en het fijnmalen ervan: f 90,- voor het hele personeel per jaar."

Het loon was stukloon. Dit betekende datde arbeider geen inkomen had wanneer
de molenwieken door windstilte of door een andere oorzaak niet draaiden. Hij
moest dan bij zijn patroon een voorschot opnemen. Bij de volgende loonbetaling
werd dit voorschot ingehouden. Vele arbeiders stonden voortdurend bij hun
patroon in de schuld. Bij ziekte kreeg de arbeider geen uitkering. Soms verdeelden
zijn collega's het werk onder elkaar. Het hing dan van hun goedgeefsheid af, of
de zieke het gehele loon of een deel ervan uitgekeerd kreeg. Wanneer er even wei
een plaatsvervanger aangesteld moest worden, was de zieke geheel zonder inko-
men. Kinderen van twaalf jaar en jonger arbeidden dikwijls als pletjongen zestien
uur per dag. Men werkte in een bedompte en benauwde ruimte, waarin vooral bij
slecht weer licht en lucht haast niet binnendrongen. Doofheid kwam onder de
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werklieden van de oliemolens veel voor, Dit was een gevolg van het onafgebroken
geluid van stampers en heien."

L.A. Ankum noemde dan ook de arbeidsvoorwaarden in de Zaanse olieslagerij
zeer slecht Deze vaststelling gold voor de gehele Zaanse industrie. De grote
aanhang, die de socialistische beweging in de Zaanstreek heeft gekend, schreef
hij onder meer toe aan deze moeilijke leef- en werkornstandigheden." J.J. 't Hoen
beschreef de situatie minder negatief. Volgens hem heersten in het molentijdperk
aan de Zaan 'patriarchale' verhoudingen. Er was geen grote afstand tussen de
eigenaars van de molens en de molenknechten. Doopsgezinde moleneigenaars
hadden trouwens een afkeer van uiterlijk vertoon. Ze kwamen in de molen, kenden
de arbeiders met naam en toenaam en waren op de hoogte van hun familie-orn-
standigheden. Vaak zaten ze op dezelfde school en behoorden ze tot dezelfde kerk.
Vooral als het ging om de doopsgezinde kerk, schiep dat een band. Werklieden die
het door tegenslagen in hun prive-Ieven moeilijk hadden, kregen iets extra's
toegestopt. Wanneer ze ziek of invalide werden, liet men hen meestal niet in de
steek." De doperse opvattingen kenden aan praktisch christendom een belangrijke
rol toe; dit concretiseerde zich in de eerste plaats binnen de gemeente. Hulp aan
een broeder of zuster in nood werden als verplichtingen opgelegd."

1.2.3 Verrijking van de Honigs
De achteruitgang van de Zaanstreek vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw
had consequenties voor het doopsgezind ondernemerschap. Terwijl tussen 1650
en 1740 het aantal inwoners van de Zaanstreek met 50% steeg, deed zich na deze
periode een afname van 25% voor tot 1815. Het aandeel van de doopsgezinden in
de bevolking van de regio na 1740 daalde zelfs sterker. In 1742 was 22% van de
bevolking doopsgezind, in 1809 nog maar 14,5%.61

Verschillende oorzaken werden daarvoor genoemd: gebrek aan predikante n,
'buitentrouw', waarbij nogal wat kinderen overgingen tot het geloof van de
niet-doopsgezinde partner, te weinig huwelijken wegens gebrek aan huwelijks-
partners door 'mijding, minder geboorten hetgeen te maken had met hun steeds
groeiende welvaart en migratie. Daarnaast kan men sociaal-economische factoren
in het geding brengen: de gemeenten groeiden uit elkaar en ook binnen de
gemeenten ontstonden grote verschillen tussen rijk en arm."

Het is opmerkelijk dat de verrnindering van het aantal doopsgezinden in de
Zaanstreek ook een economische uitwerking had: zo concentreerde zich in de
achttiende eeuw door uitsterving en aankoop een stijgend aantal molens in handen
van steeds minder mensen. Bij het aanbreken van de negentiende eeuw waren er
maar enkele van de oude families overgebleven: Honig, Vis en Korff.63 De familie
Honig gold als typevoorbeeld van een zeer vermogende doopsgezinde familie, die
door erfenissen en aankoop steeds meer molens verwierf. Ik heb al verrneld dat
Claes Gerritszn. Honig in 1778 twaalf molens bezat Bovendien leden de oliesla-
gerij en de papiermakerij in de achttiende eeuw rninder dan andere takken van
nijverheid onder de buitenlandse concurrentie." Gedurende de Bataafs- Franse tijd
heeft de olieslagerij wei een moeilijke periode doorgemaakt. Gok in deze bedrijfs-
tak heeft het ContinentaaJ Stelsel zijn nadelige invloed uitgeoefend. Daarna heeft
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de olieslagerij opnieuw een lichte opleving gekend." Claes Gerritszn. Honig wist
zich goed te handhaven, slaagde er zelfs in het molenbestand nog uit te breiden
tot eenentwintig. Samen met zijn zoon Comelis Claes kon hij zich de grootste
olieslager aan de Zaan noemen. De papiermakerij, waarin de andere tak van de
Honigs werkzaam was, verloor stilaan terrein door de invoer van goedkoper
machinaal bereid papier uit het buitenland."

Ook op andere vlakken liet Claes Gerritszn. Honig zich kennen als een typische,
vooraanstaande Zaanse koopman en ondememer. Net als zijn vader, trad Claes op
als parlementsheer te Koog aan de Zaan. Hij was daarnaast municipaal der banne
van Westzaan, diaken bij de doopsgezinde gemeente te Koog en Zaandijk en
president van hetcollege der gecommitteerden van het brandcontract van oliemo-
lens aan de Zaan. Als een der laatste reders ter walvisvangst investeerde hij eerst
met zijn vader op naam van Gerrit Caescoper Honigszoon en Zoon en sedert 1784
op eigen naam in veel reizen en vier schepen. Verscheidene Zaanse bedrijven,
waarin hij participeerde, heeft hij in de loop van zijn koopmanschap gesteund. Ten
slotte bezat hij landerijen en buitenplaatsen en belegde hij in effecten."

Bij de twisten tussen prinsgezinden en patriotten koos bijna de gehele koop-
mansstand in de Zaanstreek partij voor de patriotten, ook Claes Honig. Inde jaren
tachtig van de achttiende eeuw kregen de patriotten grate aanhang onder het
welgestelde deel van de Zaanse burgerij. Aangezien de Zaanstreek 'platteland'
was, maar geen aristocratie bezat, had het gebied geen enkele stem in de Staten-
politiek. De Zaanse patriotten wilden allereerst landelijk invloed verwerven. Van
belang was voorts dat de dorpen aan de Zaan, zoals Koog weinig inspraak hadden
in het bestuur van hun banne. Ook daar wensten de patriotten verandering in te
brengen. De stadhouderlijke macht werd in 1787 hersteld." Van patriottisch
ressentiment was geen sprake. Toen Claes in 1798 weigerde de eed af te leggen,
omdat hij daarin het huis van Oranje moest afzweren, kon hij niet als municipaal
gehandhaafd blijven.

Enige zoon Comelis trad volledig in de voetsporen van zijn vader, zowel op
industrieel als op maatschappelijk gebied. Door aankoop wist hij het molenbezit
uit te breiden tot zesentwintig. Samen met 1. Vas te Wormerveer, deed hij een
poging de walvisvangst in de Zaanstreek te doen herleven, zonder resultaat
overigens. Ook Comelis investeerde in buitenlandse beleggingen daar volgens
hem in de olieslagerij niets te verdienen viel." Een ondememersmentaliteit die de
kwijnende nijverheid uit het slop kon halen, ontbrak vooralsnog. De economische
teruggang werd versluierd door een steeds maar toenemende geldrijkdom."

De hoop van Comelis Claes Honig, dat de firma 'Claes Honig & Zn.' na zijn
dood onverdeeld zou blijven voortbestaan, is niet bewaarheid. Klaas Honig zette
het bedrijf voort onder de oude firmanaam met negen molens en Comelis met tien
molens onder zijn eigen naam. Een van de zonen van Klaas Honig, namelijk
Meindert, werd stijfselmaker en oprichter van de stijfselfabriek 'De Bijenkorf'. 71

Maar hiermee ben ik aan een volgend deel gekomen: het tijdperk van de molens
is voorbij, dat van de fabrieken zou haar intrede doen.
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1.3 De Zaanstreek in het stoomtijdperk

1.3.1 Heropleving
Pas in de tweede helft van de negentiende eeuw werden in Nederland de geesten
rijp voor verandering en kwamen er in talrijke bedrijfstakken ondernemers voor
die op een ander produktieprocede, onder andere stoom, overgingen of die op de
fabricage van nieuwe produkten overschakelden." Ook de Zaanstreek nam deel
aan dit moderniseringsproces. Naeen slapend bestaan te hebben geleid in de eerste
helft van de negentiende eeuw - een gevolg van de algemeen heersende malaise,
nog versterkt door de slechte bereikbaarheid over het water vanwege de aanslib-
bing -, is zij vanaf ongeveer 1860 haar tweede tijdperk van economische expansie
binnengetreden.

In 1861 werd definitief de beslissing genomen het IT deels af te sluiten en een
kanaal te graven van Amsterdam naar de Noordzee. De Zaan zou door rniddel van
een zijkanaal met het Noordzeekanaal verbonden worden. Hierdoor zou de
Zaanstreek bereikbaar worden voor zeeschepen. Tegelijkertijd werden plannen
gemaakt voor de aansluiting van de streek op het spoorwegnet. Door verschillende
oorzaken echter, zoals onbegrip over de noodzaak van goede verbindingen voor
de Zaanse industrie en gebrek aan geld, zouden verbeteringen nog een tijd lang
op zich laten wachten.

Op 15 mei 1878 werd de spoorwegverbinding tussen Amsterdam en Zaandam
geopend. Het IJ was inrniddels deels drooggemalen en ingepolderd. Het Noord-
zeekanaal was in 1876 klaar gekomen, maar de scheepvaartproblemen voor de
Zaanstreek waren hiermee nog niet opgelost. De aanvoer van grondstoffen werd
steeds moeilijker. Pas drie jaar later was het werk aan het zijkanaal, dat de
Voorzaan verlengde tot aan het Noordzeekanaal (Zijkanaal G), voltooid. In 1883
werd gestart met de aanleg van een haven bassin in de Voorzaan. Andere infra-
structurele werken werden op het eind van de negentiende en aan het begin van
de twintigste eeuw uitgevoerd. Ais laatste op te lossen moeilijkheid bleef de
ondiepte van de Achterzaan. Particulier initiatief en financiele steun van de
overheid maakten het mogelijk dat in 1914 het uitbaggeren van de Binnenzaan
een aanvang nam. Eindelijk konden de benodigde grondstoffen onbelemmerd
aangevoerd worden naar de industrieen langs de Zaanoevers."

Het probleem van de modernisering en de overschakeling deed zich niet aileen
voor bij het transport. Het gold evenzeer voor het produktieproces. De uitvinding
van de stoommachine luidde het begin van een nieuw tijdperk in. Met gebruik-
making van deze technische innovatie werden in het buitenland machines ontwik-
keld waardoor men in staat was sneller en goedkoper te produceren. Tegenover
deze nieuwe produktiemethoden konden de moleneigenaars aileen hun (nog
steeds) zeer grote vakbekwaamheid en hun goede produkten stellen. Het is
duidelijk dat zij daarmee nauwelijks een kans maakten om de verloren gegane
exportmarkten terug te winnen. De goedkope buitenlandse produkten vormden
zelfs een bedreiging voor de Zaanse industrie op de binnenlandse markt.

Vanaf 1850 gebruikte slechts een enkele fabrikant stoomkracht. Omstreeks 1870
moest de grote omschakeling in de Zaanstreek nog geschieden. Geleidelijk aan
gingen de verschillende bedrijfstakken, in beperkte mate dan nog, over op stoom.
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De toepassing van stoomaandrijving betekende niet dat de technologie van de
machines zich tegelijkertijd wijzigde. Een stoomfabriek uit die tijd was vaak niet
veel meer dan een molen zonder wieken met een machinehuis er naast." De
introductie van de stoommachine als leverancier van energievermogen aan de
Zaan, manifesteerde zich het duidelijkst aan het eind van de negentiende eeuw.
Spoedig daarna echter werd het gebruik van de gas-, petroleum- en elektromotor
heel belangrijk."

Men kan zich afvragen waarom niet sneller werd overgeschakeld van wind- op
stoomkracht. Afstand doen van het molenbedrijf dat men door en door kende,
bleek geen sinecure te zijn. Het ontbreekt niet aan voorbeelden van Zaanse
fabrikanten die omstreeks het midden van de negentiende eeuw de stap naar de
vernieuwing aandurfden doch na een aantal jaren vanwege de hoge kosten
terugkeerden naar windkracht." In een aantal bedrijfstakken (de veredelingsin-
dustrie) zien we dan ook het aantal molens, na een forse teruggang in de peri ode
1750-1850, in de tweede helft van de negentiende eeuw opnieuw toenernen."
Misschien speelde ook de wet van de 'remmende voorsprong' een rol. De
windmolen was in de loop van drie eeuwen tot een dergelijke staat van perfectie
uitgebouwd dat de stoommachine aanvankelijk slechts weinig rendementsverbe-
tering opleverde ten opzichte van de molen. Pas toen er andere arbeidstechnieken
werden geintroduceerd in de Zaanstreek, zoals de continu-papiermachine, de
hydraulische oliepers, de hoogmeelmaalderij en de snelzaagramen, bewees de
stoommachine haar economisch nut. Deze produktietechnieken en machines
werden elders uitgevonden, omdat men daar niet beschikte over een geperfectio-
neerde windmolentechnologie."

1.3.2 Nijverheden
Inhaar eerste fase hield de industrialisatie van de Zaanstreek vooral een herleving
van de oude veredelingsindustrie en de opkomst van enkele nieuwe veredelings-
takken in. Bij eerstgenoemde vermeldt A. van Braam de houtzagerij, de pellerij,
de olieslagerij en de verfmalerij. De oude bedrijven verwerkten Europese grond-
stoffen, namelijk hout, granen, zaden en verfgrondstoffen uit eigen land en uit de
Oostzeelanden, het noordwesten Va.11 Europa en Midden-Europa, Frankrijk en
Engeland. In de negentiende eeuw werden daarnaast grondstoffen uit overzeese
landen geimporteerd, Het ging hierbij onder meer om Amerikaans naaldhout,
tropische hardhoutsoorten, cacao, rijst, mats, tropische oliehoudende zaden en
noten, koffie, thee en tabak. Yoar de verwerking van deze grondstoffen kwamen
nieuwe veredelingsbedrijven tot ontwikkeling: de cacaomalerij, de rijstpellerij, de
koffiebranderij, het rnaisveredelingsbedrijf en de houtschillerij, terwijI de reeds
bestaande veredelingsindustrieen een verrassende impuls kregen.

Het zeventiende- en achttiende-eeuwse veredelingsbedrijf berustte op primaire,
mechanische veredelingsactiviteiten: het zagen van hout, het slaan van olie, het
malen van meel of verfgrondstoffen, het pellen van gerst. Ook de nieuwe verede-
lingsbedrijven in de negentiende eeuw verrichtten primaire activiteiten als malen,
slaan, schillen, branden enzovoort. Maar in het Iaatste kwart van de negentiende
eeuw kondigde zich een moderne vorm van veredelingsbedrijf aan: de secundaire
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veredeling, met twee hoofdvormen, de mechanische en de chemische. Voorbeel-
den van secundaire veredeling waren de houtschaverij, de olieraffinage en -verhar-
ding, de rijstmeelfabricage, het cacao-extractiebedrijf, het zetmeelontledingsbedrijf,
de kunstharsfabricage enzovoort."

Oat de negentiende-eeuwse veredelingsindustrie voortbouwde op een traditie,
kwam mede tot uitdrukking in het feit, dat ook de moderne versie van het
veredelingsbedrijf aanvankelijk als molenbedrijf werd uitgeoefend. Rond 1890
waren er nog vijftig houtzaagmolens in werking, maar ze hadden gezelschap
gekregen van drieentwintig stoomzagerijen. Minder ver was de stoomkracht
doorgedrongen in de olieslagerij en de pellerij: zeventig oliemolens tegenover elf
stoomolieslagerijen; dertig pelmolens tegenover twee stoompellerijen."

De herleving van de houtzagerij en de opkomst van de rijstpeUerij en het
daarmee annexe molenbedrijf waren echter van kortstondige aard. Toen de landen
die de grondstoffen leverden zelf tot het oprichten van veredelingsindustrieen
overgingen, was het spoedig met deze Zaanse industrie afgelopen. In de peri ode
na de Eerste Wereldoorlog moesten steeds meer zagerijen en pellerijen tot sluiting
overgaan of op een andere produktie overschakelen. Overigens was de teruggang
van de molens definitief in aile bedrijfstakken. Stilaan verrezen grote stenen
fabrieks- en pakhuiscomplexen aan de 'kanten' van de Zaan.

In de tweede fase van de industrialisatie, waarin de aftakeling van de primaire
veredelingsindustrie en van het molenbedrijf haar beslag kreeg, traden twee
compenserende industriele vernieuwingstendensen op: de overschakeling van een
deel van de veredelingsindustrie op eindproduktenfabricage en de opkomst van
nieuwe bedrijfstakken, ook met historische referenties. Voorbeelden van de eerste
tendentie zijn de opkomst van de houtwarenindustrie (deuren, vloeren, keukens,
fineer, kisten), de produktie van gerede verven en Jakken, de fabricage van
verpakte levensmiddelen op basis van granen, zaden en olien (slaolie, sausen,
snacks, vermicelli, soepen, havermout, margarine), de cacao-verwerkende en
chocoladefabricage, enzovoort. Onder de tweede categorie vallen onder meer de
chemische industrie (zeep, parfumerie- en essencefabricage, geneesmiddelen), de
metaal- en metaalwarenindustrie (rnachinerieen, ernballage), de papier- en papier-
warenfabricage, de linoleumindustrie (basis van linoleum is gekookte lijnolie op
zeildoek) en de koek-, biscuit- en suikerwerkfabricage. In het vierde kwart van de
negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw is het industriele assortiment
van de Zaanstreek sterk uitgebreid en is het aantal vestigingen toegenornen."

Ook Koog aan de Zaan werd meegezogen in deze voorspoedige economische
ontwikkeiing. Het industriele karakter en aanblik van het dorp veranderde volko-
men. In Koog waren vrij veel kleinere bedrijven gevestigd, zoals twee stijfselfa-
brieken, een machinefabriek, enkele olieslagerijen, smederijen, cacaofabrieken,
een koek- en beschuitfabriek." In 1911 telde het dorp veertien stoomfabrieken en
acht door eJektromotoren aangedreven bedrijven."

1.3.3 H et nieuwe patriciaat
Het is opvallend dat figuren uit gevestigde gesJachten van koopJieden-onderne-
mers vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw de moderne fabrieken
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stichtten. De oude elite keerde terug als de nieuwe." Naast het geslacht Honig,
een van de oudste onder de pioniers, ging het onder andere om leden van de
families Laan, Prins, Vis, Kaars Sijpesteijn, van Gelder, Dekker en Duyvis.
Opnieuw maakten de doopsgezinden in proportioneel sterke mate deel uit van de
leiding van deze bedrijven, vooral dan in Koog, Zaandijk en Wormerveer. Uit
verslagen van het onderzoek dat een Staatscomrrrissie instelde naar de toestand
van de arbeiders in 1890 in de Zaanstreek, blijkt dat van de dertig opgeroepen
fabrikanten bijna de helft de doopsgezinde godsdienst beleed. Van de overigen
behoorden de meesten tot de Nederlands Hervorrnde Kerk, een tot de Christelijk
Gerefonneerde Kerk en was er een rooms-katholiek."

De firma's Van Gelder en Prins waren de voortrekkers van de industrialisatie en
installeerden reeds omstreeks 1850 de eerste stoommachine, maar mechanisering
over de gehele linie kwam, zoals we reeds gezien hebben, pas langzaam op gang,
mede omdat de moleneigenaars zelf het kapitaal moesten verschaffen. A. en J.
Prins bouwden in 1851 de eerste Zaanse stoomolieslagerij." Van Gelder Zonen
maakte naam als papierfabriek. De familie Laan, die pas in de achttiende eeuw in
het industriele bedrijf stapte, droeg het meeste bij tot de heropleving van de
Zaanstreek, in het bijzonder van Wormerveer. De stoomoliefabriek van 'Wessanen
en Laan' ging vanaf 1858 in produktie'"; daarnaast bevatte de firma een meelfa-
briek en rijstpellerij. Twee andere leden stichtten samen met een halfbroer 'Bloe-
mendaal en Laan' (1872), bestaande uit een rijstpellerij en olieslagerij. Ten slotte
behoorden 'Crok en Laan' (oliefabriek) en 'Gebroeders Laan' (gortpellerij en
havermoutfabriek 'Mercurius') eveneens toe aan de familie." Het geslacht Duy-
vis, in het verleden werkzaam in de olieslagerij en de pellerij, stichtte in de
negentiende eeuw een stoomoliefabriek, een machinefabriek en een stijfselfa-
briek, alle drie in Koog aan de Zaan." P.H. Kaars Sijpesteijn, zeildoekfabrikeur,
beg on met de produktie van linoleum." De Firma Jan Dekker begaf zich op het
terrein van de cherrrische industrie; het geslacht Vis bewandelde daarentegen het
oude pad van de verfindustrie. Een volledige opsomming zou mij te ver voeren.

De gemoderniseerde bedrijven waren vrijwel zonder uitzondering familiebedrij-
yen in de vorrn van een vennootschap onder firma. De naamloze vennootschap
leek als bedrijfsvorm in 1890 in dit industriegebied nog nauwelijks aanvaard te
zijn. Traditie speelde een belangrijke rol aan de Zaan. Zelfs leiders van een
stoomfabriek hadden dikwijls nog een of meer mol ens in werking. Somrnige
molens behoorden immers reeds generaties lang toe aan de familie; men was er
dan ook aan gehecht. Dankzij dit sentiment en dankzij het feit dat men trots was
op het bedrijf, zijn er vrij veel gedenkboeken over Zaanse bedrijven verschenen.
Verscheidene Zaanse fabrikanten zouden zich nog lang koopman blijven noernen,
zelfs al was het fabriceren van een produkt even belangrijk, zo niet belangrijker
geworden. Als voorheen waren zij vooral op Amsterdam georienteerd, waar zij
eenmaal per week de houtbeurs bezochten, of drie keer per week de korenbeurs.
Het is ook opvallend dat zij trouw bleven aan de Zaanstreek als bedrijfsplaats."

Meindert Klaaszoon Honig (°1846) was de jongste zoon in het gezin van Klaas
Honig en Antje Kaat. Hiervoor werd vermeld dat Klaas Honig onder de firmanaam
'Claes Honig & Zn.' negen oliemolens beheerde. De zonen Klaas en Hendrik
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volgden hem op, maar Meindert had geen zin in de olieslagerij. In 1867 kocht zijn
vader voor hem het tarwestijfselhuis 'De Troffel'. De naam werd onrniddeUijk
veranderd in 'De Bijenkorf' omwille van de verwijzing naar de familienaam."

In 1873 ging Meindert de zaak voor eigen rekening drijven en het bedrijfje
ombouwen van een tarwestijfselhuis tot een maisstijfselfabriek." Tarwestijfsel
was tot het midden van de vorigeeeuw de onbestreden leider van hetstijfseldebiet,
maar kreeg nadien geduchte concurrenten, in de eerste plaats van zetmeel uit
aardappelen bereid, een precede dat de Groninger W.A. Scholten als een der
eersten in Nederland heeft toegepast. Ongeveer op hetzelfde tijdstip kwamen de
Amerikanen op de markt met maiszetmeel. Dit zetmeel was eveneens bruikbaar
als stijfsel en bovendien veel goedkoper. M.K. Honig zag de gevaren opduiken
van deze nieuwe concurrentie en startte als eerste in Nederland met de fabricage
van maisstijfsel in 1875. Hij behoorde aid us tot de pioniers van de industriele
transformatie in de negentiende eeuw.?'

De jonge Meindert wilde zich bovendien een stoommachine aanschaffen. Zijn
vader daarentegen, opgegroeid in de traditie van de oliemolens, zag het nut
daarvan niet in: als men kracht nodig had, dan bouwde men een molen, want kolen
moest men betalen en de wind had men voor niets, zo redeneerde Honig senior."
In 1867 bestelde M.K. Honig een stoornmachine." Waarschijnlijk vormde dit
zakelijk meningsverschil een van de oorzaken van Meinderts uittreden.

Hier komt duideJijk het conservatisme van de vader en zelfs van de broers naar
voren. Pas in 1887, na de dood van Klaas, zou Hendrik zich ontdoen van het
molenbezit en in 1889 de stoomoliefabriek 'De Kroon' stichten, met moderne
uitrusting. Hierbij liep Hendrik nog relatief voorop onder de olieslagers. Opvol-
gende firmanten zijn Klaas Hendrikszn. Honig en Hendrik Honig Klaaszn.
geweest. In 1930 heeft de aloude firma opgehouden te bestaan, ze werd geliqui-
deerd door Iaatstgenoemden." Ook de oom van Meindert, Cornelis Honig, die
nochtans meer spirit had dan de zogenaamde trage en ouderwetse Klaas98

, verzette
zich tegen stoomkracht. Toen de gebroeders Prins besloten de oliemolen 'De
Liefde'in Wormerveer te slopen en daarvoor in de plaats een stoomolieslagerij te
vestigen,schreef hij in zijn windboek datdit "de eerste en zo ik hoop en niet twijfel
de laatste mag wezen"." Cornelis overleed in 1870; zijn zonen Pieter, Klaas,
Jacobus en Adriaan zetten allen met enige molens op eigen naam de olieslagerij
voort, na verJoop van tijd op basis van stoomkracht. Vooral Adriaan ontpopte zich
als een groot olieslager in zijn NV Oliefabrieken 'Het Hart' en 'De Zwaan',
voorheen Adriaan Honig te Zaandam. Evenals de moderne industrielen aan de
Zaan, zocht hij toekomstrnogelijkheden in het bewandelen van nieuwe wegen
zoals het veredelen van olien voor technische doeleinden en de kunstharsindus-
trie.100

1.4 De stijfselfabrikanten Honig

1.4.1 De stijfselmakerij
In 'De Bijenkorf' vinden we zo'n typische combinatie van oud en nieuw in de
Zaanstreek. 'De Bijenkorf' deelde aanvankelijk het rustige bestaan van de talrijke
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stijfselhuizen, die de Zaanstreek rijk was. De Zaanse stijfselmakerij had een lange
geschiedenis achter de rug. Aanvankelijk werd uit grof gemalen tarwe een soort
stijfsel bereid, dat hoofdzakelijk voor plakdoeleinden werd gebruikt Toen vooral
vanaf de zestiende eeuw in Vlaanderen de kunst ontstond om kant te stijven en
aan het Engelse hof de mode opkwam om gesteven manchetten en kragen van
kant te dragen, steeg de vraag naar zuivere, witte stijfsel. Weldra was het dragen
van gesteven kant ook in Holland in zwang. Het is merkwaardig dat de Neder-
landse stijfselbereiding haar centrum-had in de Zaandorpen. Vennoedelijk werd
hier het eerste stijfselhuis op het einde van de zestiende eeuw opgericht.'?'

Zeer waarschijnlijk is de stijfselmakerij door Vlaamse doopsgezinden in de
Zaanstreek geimporteerd; vele Vlaamse doopsgezinden vestigden zich namelijk
in Holland. Deze nijverheid was in ieder geval in grote mate in handen van
doopsgezinden; tussen 1720 en 1862 waren van de eenentwintig stijfselmakers te
Wormerveer er twintig doopsgezind.I'P In 1731 kwamen in de Zaanstreek zesen-
twintig stijfselhuizen voor.""

Stijfselmakerijen waren kleine ambachtsbedrijven, die echter een meer dan
regionale functie vervulden. Zij werden als eenmanszaken met enkele knechts
gerund. 104 De meelmolens maalden 'in loon' de tarwe, die de stijfselfabrikant zelf
inkocht en leverden ze in grof gemalen vonn aan het stijfselhuis af. Het tarwemeel
werd met water uit de Zaan gemengd; men liet het mengsel staan tot het was
verzuurd. Daarna volgde een proces van water afscheppen, nieuw water toevoe-
gen, oproeren en zeven totdat zetmeel werd verkregen, dat tot stijfselkristallen
werd gedroogd, en voorts 'drank' (eiwit), die als voer voor de varkens werd
verkocht.l'" In de negentiende eeuw kwamen de zogenaamde 'tafels' in gebruik.
Dit waren lange goten waarover men het verzuurde tarwemeel met water leidde.
Het zetmeel zette zich af op de tafels, terwijl de drank over de tafels heen liep. Het
zetmeel werd dan in de open lucht, in de zogenaamde 'windhuizen' voorgedroogd
en daarna in met turf verwarmde droogkamers 'afgestookt' .106

In 1851 stonden er in de Zaanstreek zeventien stijfselmakerijen, waarvan
veertien in Zaandam en Oostzaan, met in totaal ongeveer zestig arbeiders. Om-
streeks 1900 was het aantal bedrijven venninderd tot tien, maar de totale perso-
neelsbezetting nam toe tot ongeveer 130. Het zwaartepunt van de stijfselindustrie
verplaatste zich van Zaandam en Oostzaan naar de Koog, waar in 1900 bijna 60%
van het personeel werkzaam was. Na de Eerste Wereldoorlog trad een verdere
concentratie te Koog aan de Zaan Op.107

1.4.2 MK Honig als oprichter van de stijfselfabriek 'De Bijenkorf"
Meindert Klaaszoon Honig was de vijfde zoon van Klaas Honig. Na de lagere
school op de Koog ging hij naar de 'Franse school' te Zaandam - waarschijnlijk
tot zijn veertiende jaar, zoals zijn neven die de dag na hun veertiende verjaardag
de 'Franse school' verlieten.!" Wellicht ging men destijds van de veronderstelling
uit, dat op dat moment de tijd aangebroken was om via praktische scholing de
opvoeding te voltooien. De jongens werden thuis in het bedrijf opgenomen om
onder supervisie van hun vader tot volleerde olieslagers en kooplieden uit te
groeien, of werden uitbesteed "m een yak te leren.!" Aanvankelijk verbleef
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Meindert op het kantoor van Claes Honig & Zn., maar in de zaak was voor de
jongste zoon geen plaats en bovendien trok het vak hem niet aan. Meindert werd
in de leer gedaan bij P. Prins, kaaskoper te Wormerveer, met de bedoeling dat hij
daar later compagnon zou worden. Het bedrijf was echter weinig lonend.ln 1865
ging hij het stijfselvak leren bij W. de Jager, die in Zaandam een stijfselhuis had.
Op 9 mei 1867 kocht zijn vader voor hem het tarwestijfselhuis 'De Troffel' van
J. Welch voor f 5.000 te Koog aan de Zaan. Aanvankelijk werd het tarwestijfsel-
huis op naam van de firma van zijn vader Klaas Honig gedreven; op 26 april 1873
ging het bedrijf aan Meindert in eigendom over.!"

Toen 'De Bijenkorf" nog stijfselhuis was (Bron: GAZ)

Het exploiteren van een tarwestijfselhuis bezorgde Meindert geen problemen. De
tarwestijfselmakerij boog immers op een lange traditie en Meindert kende de
knepen van het vak. Eerst was hij overgegaan op stoom om de tarwe te malen en
enkele pompen aan te drijven, later werd ook via stoompijpen, in plaats van op
windkracht, de stijfsel gedroogd.'" De moeilijkheden doken pas op toen hij in
1875 overschakelde op de aanmaak van maisstijfsel. M.K. Honig beheerste het
vak onvoldoende, want maisstijfsel moest op een andere wijze bereid worden. Zo
bleek het verzuringsproces, dat bij de produktie van tarwestijfsel werd toegepast,
ongeschikt te zijn voor de fabricage van maisstijfsel. Telkens deden zich schim-
melproblemen voor bij het drogen van het zetmeel tot kristallen. Het duurde
twintig jaar voordat hij - door toevoeging van zwaveligzuur - de schimmel in de
stijfsel volledig de baas werd en een constant goede kwaliteit verkreeg.!"

Bovendien wist Meindert nietgoed wat hij moest beginnen met de afvalproduk-
ten, zoals de zemelen en de 'drank', omdat deze slechts gedeeltelijk door de boeren
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opgenomen konden worden. De boeren te Oostzaan boden bij het toenemen der
hoeveelheden steeds lagere prijzen. Voor transport was dit afval ongeschikt; eerst
moest het worden gedroogd.!" Na tal van experirnenten slaagde hij er in 1885
voor de eerste maal in het voer te drogen. Naar analogie van het produktieprocede
in de olieslagerij, wist Meindert de 'drank' van mats om te zetten in gedroogde
veekoeken en 01ie.1I4 In de molen 'De Boot' werd de olie eruit geperst. In 1888
brandde de molen af, waarna men besloot een veekoekenfabriek te bouwen. De
bouw nam twee jaar in beslag; gedurende deze peri ode kon men geen olie en
veevoer maken, wat een emstige financiele tegenvaller was. In 1890 werd de
veekoekenfabriek 'New York' in bedrijf gesteld. Meindert lag, vergeleken bij de
Amerikanen, voorop bij het verwerken van afval tot veevoer.!"

Alhoewel M.K. Honig uit een gefortuneerde farnilie kwam en hij in 1868
gehuwd was met de welgestelde Neeltje Smit, kon hij niet het nodige kapitaal
blijven opbrengen voor dit verliesgevende of althans niet renderende bedrijf.
Aanvankelijk kon men het hoofd boven water houden: het bedrijfje 'verdiende'
weliswaar niet, maar het kostte ook niet zoveel. Marsstijfsel was goedkoper dan
tarwestijfsel. Meindert yond dan ook op de binnenlandse markt gemakkelijk
afzetmogelijkheden, maar de schimmel in de stijfsel, ook na aflevering, leidde tot
klachten en retourzendingen. De kwaliteit ervan lag lager dan de in grote hoeveel-
heden ingevoerde Amerikaanse stijfsel en dus ook de prijs. De betere prijs van de
koeken heeft er veel toe bijgedragen dat de concurrentiestrijd volgehouden kon
worden. Zelfs in Duitsland en Noorwegen toonde men belangstelling voor dit
glutenvoer. De waarde van het voer werd echter op dat ogenblik nog niet algemeen
erkend.!" De maisolie werd op de oliemarkt in Amsterdam verkocht voor raffi-
nage tot spijsolie. JI7

De financiele zorgen spitsten zich toe omstreeks 1890, toen na de bouw van de
maiskoekenfabriek 'New York' in Koog aid Zaan het geld op was. Om de
produktie tekunnen uitbreiden moest Meindertgaan lenen. Hij yond een compag-
non voor f 150.000 aan wie 9% dividend in het vooruitzicht werd gesteld, terwijl
de bezittingen van Meindert voor 9% werden gehypothekeerd. Veel leverde de
kapitaalsinbreng niet op. De financien gingen steeds slechter, leningen van
familieleden en vrienden groeiden aan. De rentelast, 9% van de hypotheek en 6%
voor de bankkredieten, beliep circa f 15,- per last (2.000 kg). De firma moest alles
op twee maanden krediet kopen; goederen en wissels werden beleend en gece-
deerd. Daarbij kwam nog dat de firma een onbekwame en slordige boekhouder in
dienst had, terwijl Meindert zelf evenmin een goede adrninistrateur was, zodat de
kostprijsberekeningen niet juist gebeurden.!"

Het verhaal blijft tot 1895 een droeve geschiedenis; pas daarna kende 'De
Bijenkorf' een langzame opgang. Toch blijkt uit de aanpak van Meindert Honig
volharding en doorzettingsvermogen van een ondememer die zijn eigen gang
durfde te gaan, zelf improviseerde en experimenteerde en aldus dee 1 uitmaakte
van de generatie fabrikanten die de industriele revolutie geleidelijk aan tot rijpheid
bracht. Zijn fabriek was een van de eerste maisstijfselfabrieken in Europa; hij wist
waarschijnlijk als eerste de zeer moeilijke vraag van het drogen van het afval op
praktische en goedkope wijze op te lossen. Duyvis en Heuman slaagden er in
dezelfde periode niet in om maisstijfsel te fabriceren. De chernische en technische
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hindernissen leken onoverkomelijk door het feit dat vakliteratuur ontbrak en
doordat machinefabrieken nog niet kwamen aandragen met de ondervinding van
anderen, doch zelf in de leerfase verkeerden.!'"

In 1884 werkten in het kleine fabriekje een meesterknecht, twaalf arbeiders en
twee timmerlieden. Het smeedwerk werd uitbesteed bij een dorpssmid.!" In 1891
bestond het personeel uit 27 man en een jongen. Inde koekenfabriek werkten twee
machinisten en zes volwassenen.!" Op het kantoor zaten behalve de directie twee
bedienden.!"

1.4.3 Opgang van 'De Bijenkorf" onder K.C. Honig
Klaas Comelis Honig was de oudste won van Meindert. Hij werd geboren op 18
april 1871 als tweede te1g van vijf te Koog aan de Zaan.123Hij doorliep er de lagere
school. Op zijn elfde begon hij aan de HBS. In Zaandam bestond toen een
vierjarige HBS. Hij kreeg bijscholing in talen maar vooral in scheikunde, waaraan
zijn vader veel belang hechtte, omdat hij hoopte dat zijn zoon zijn kennis zou
kunnen aanwenden om de problemen in het bedrijf op te lossen. Zomer 1887
bracht Meindert zijn zoon naar Hamburg. Samen met de Zaanse fabrikantenzonen
W. Dekker en A. Laan volgde Klaas daar aan het 'Chemisches Staats1aboratorium'
praktijkcolleges en enke1e theoretische colleges. Hij nam Franse lessen en was in
de kost bij een Duits en Engels sprekende farnilie. Op die manier leerde hij drie
talen.!"

Na zestien maanden, in december 1888, beeindigde Klaas zijn opleiding in
Hamburg. De maand daarop startte hij zijn loopbaan aan 'De Bijenkorf,.I25 Hij
schreef zelf dat hij de eerste jaren niets presteerde: "Ik werd aan het provisieboek
gezet, dat nooit klopte met de nota's; verlummelde mijn tijd, driemaal in de week
naar de beurs in Amsterdam, waar niets voor ons te doen was ... Het zwaveligzuur-
precede voor rnaisstijfsel was toen in de literatuur wel te vinden geweest en ik had
dat moeten doorzettenv.l"

Nadat K.C. Honig een aantal jaren in het bedrijf had gewerkt, merkte hij pas hoe
hopeloos de financiele situatie er uit zag. A. Vis, een goede vriend van zijn vader
en stijfselfabrikant, leerde Klaas allereerst de principes van het dubbel boekhou-
den, zodat de onbekwame boekhouder met pensioen gestuurd kon worden. Klaas
speelde verder een belangrijke rol in de onderhandelingen die tot de reorganisatie
in een naamloze vennootschap leidden. Hij kon de crediteuren overtuigen van de
levensvatbaarheid van de zaak nu de grootste technische moeilijkheden overwon-
nen waren, zodat ze bereid waren aandelen te nemen voor hun vorderingen. Aldus
kon op 5 december 1895 de akte van oprichting der N.Y. Stijfselfabriek 'De
Bijenkorf' voorheen M.K. Honig, met een kapitaal van f 160.000 (Meindert
f 150.000, A. Vis f 5.000 en K. Honig Hzn. f 5.000) verleden worden. Na een
paar jaar werd een plan uitgewerkt om het aandelenkapitaal af te stempelen met
60% en om te zetten in 4%-obligaties. De aandelen zelf probeerden Klaas en zijn
broer Evert Honig zoveel mogelijk in eigen handen te krijgen.!"

Als een van de eisen bij de omvorming tot een naamloze vennootschap werd
gesteld dat M.K. Honig aftrad als directeur en Klaas zijn p1aats innam. Op
24-jarige leeftijd werd laatstgenoemde bevorderd tot directeur, terwijl zijn vader
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in het eerste jaarvers1ag 'technisch chef' werd genoemd. Uit brieven van Meindert
aan Klaas blijkt hoe moeilijk de vader het had om de ondergeschikte van zijn zoon
te zijn. Hij vroeg om althans tot technisch directeur aangesteld te worden. Het
eerste boekjaar van de vennootschap was gunstig. Dit versterkte de positie van de
jeugdige directeur dusdanig, dat hij het waagde te eisen om aan dit grievende
onderscheid een eind te maken. Gesteund door de commissarissen A. Vis en K.
Honig Hzn. werd zijn verJangen ingewilligd. Vanaf 1897 tot aan zijn dood in 1908
mocht M.K. Honig opnieuw aantreden als mededirecteur.!"

K.C. Honig deed de boekhouding, kocht en verkocht de mais, verzorgde de
correspondentie, werkte in het laboratorium en bezocht persoonlijk alle klanten.!"
Meindert kreeg het technische gedee1te. Klaas bleef directeur tot 1934. Zijn jonge
broer Evert werd aangeste1d als mededirecteur in 1906. Hij vervulde die functie
tot zijn vroegtijdige dood in 1922.130 Over de taakverdeling tussen de twee broers
schreef K.C. Honig: "Onze bezigheden liepen meest parallel. Wij hadden geen
afzonderlijke afdelingen".'?'

Toen de moeilijke pioniersfase eenmaal voorbij was, werden tal van nieuwe
toepassingen ontdekt voor het maiszetmeel. Ik: noem hier de bereiding van
maiszetmeel voor voedingsdoeleinden (maizena, puddingpoeder ...), voor de tex-
tielindustrie en voor de glucose-industrie. In 1899 werd in 'De Bijenkorf' begon-
nen met de fabric age van maizena, later gevolgd door die van puddingpoeders.
De eerste proeven voor de bereiding van deze artikelen werden genomen bij K.C.
Honig thuis, in de keuken. Omstreeks 1900 werd een iaboratorium gebouwd. De
verkoop van maizena en pudding bleef weliswaar nog zeer bescheiden - pudding
werd als een iekkernij beschouwd en werd gereserveerd voor zon- en feestdagen -,
maar lag buiten de directe concurrentiesfeer van de zetrneelmarkt zodat het een
voorname bron van inkomsten vormde.l"

Geleidelijk aan ging de omzet stijgen. Terwiji het bedrijf in 18961.700 ton mars
verwerkte, was het cijfer in 1903 opgelopen tot meer dan 4.000 ton (41 last per
week). In 1903 werd de fabriek uitgebreid en kwam het eerste 'nathuis' tot stand.
De 'koekenmakerij' werd in datjaar van 'New York' naar 'De Bijenkorf' overge-

Affiche Honig's Maizena (Bran: GAZ)
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plaatst, Vooral de brokstijfsel (S.B.), een produkt dat 'De Bijenkorf' in 1902
lanceerde, kende succes. Hiermee had het bedrijf ingespeeld op de wensen van
het publiek, dat de voorkeur gaf aan Franse brokstijfsel boven de pijpjesstijfsel
die 'De Bijenkorf' voordien op de markt bracht. Vanaf 1909 kreeg men zelfs
toegang tot de buitenlandse markten won de export van brokstijfsel naar Engeland
steeds meer aan belang (van 100 last in 1909 naar 145 last in 1911). De stijfsel
werd zowellos als in kisten van 25 kg verkocht.i"

In 1905 was het bedrijf al uitgegroeid tot een rniddelgroot bedrijf: het stelde 107
man te werk, waarvan 10 in het kantoor en 21 in de pakkerij.i" Tot 1906 had de
firma een reiziger in dienst die dagelijks op stap ging, terwijl Klaas en Evert zelf
regelmatig bepaalde afnemers bezochten. Afgezien van deze reiziger waren er
over het gehele land nog 24 agenten werkzaam. De grote plaatsen werden eenmaal
per drie maanden, de kleinere om het half jaar bezocht. De heren Honig wisten
door hun persoonlijk optreden veel afnemers voor zich te winnen, maar moesten
zich in 1907 grotendeels uit de directe verkoop terugtrekken, omdat andere taken
hun aandacht opeisten. Ondertussen was er een vertegenwoordiger bijgekomen.
Rond de eeuwwisseling werden ook de eerste reclameaffiches voor maizena en
pudding gedrukt. 135

Concurrentie kwam er vooral uit het buitenland, van Frankrijk, Amerika en
Belgic, terwijl in het binnenland de firma Starn in Nijverdal, leverancier van de
Twentse textielindustrie, als geducht tegenstander te vrezen was. In 1908 brandde
echter het fabrieksgebouw van de firma Stam af. Mede als gevolg daarvan werd
besloten 'De Bijenkorf' uit te breiden met een groot droogkamergebouw voor de
stijfsel (gebouw 1906). Inmiddels liet de firma Stam aan de Waal in Nijmegen een
nieuw fabrieksgebouw verrijzen. De concurrentie met Starn nam steeds scherpere
vormen aan. Door middel van lagere prijzen slaagde 'De Bijenkorf' erin haar afzet
te vergroten en was de bouw van een nieuw droogkamergebouw noodzakelijk
(gebouw 1912). De fabriek van Starn moest de strijd tenslotte staken en kwam te
koop in 1912. Het jaar daarop konden Klaas en Evert, voor een deel met geld van
derden, de stilstaande fabriek aankopen en als NV Stijfselfabriek 'Hollandia' in
bedrijf stellen. Het Nijmeegse bedrijf werd meteen de eerste dochterondememing
van de N.V. Stijfselfabriek 'De Bijenkorf', die de meerderheid van het aandelen-
kapitaal in portefeuille had.!" K.C. en E. Honig voerden de directie.!" De
financiele situatie bleef precair, vooral bij uitbreidingen.

De Eerste Wereldoorlog haalde een streep door de rekening van de uitbreidings-
plannen. De grondstoffentoevoer Jiep terug. De prijzen gingen de hoogte in. Mars
moest men voortaan van de Nederlandse Overzee Trust kopen. Toen in 1917 de
onbeperkte duikbotenoorlog aanving, werd de aanvoer praktisch onmogelijk.!"
Er werden voorlopig groenten en gamalen gedroogd. Tevens werden er pogingen
ondemomen om uit andere grondstoffen, zoals aardappelschillen van het leger,
wilde kastanjes en tulpenbollen, stijfsel te maken. Uit tulpenbollen werd ook
koffiesurrogaat gebrouwen. In deze periode werd ten slotte een begin gemaakt
met de fabricage van Jijm, die na de oorlog werd voortgezet. Toen in 1916 de
Zuiderzeedijk doorbrak, werd gebouw 1915 zelfs ingericht als stal voor het vee
uit de ondergelopen polders. 139
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Pas in april 1919 kon men opnieuw overgaan tot het verwerken van mais. Slechts
langzaam kwam de produktie op gang, want de machines en de leidingen hadden
sterk gel eden onder de stilstand van de fabriek. Daarna kon ook 'De Bijenkorf'
profiteren van het snelle herstel van de economie. De verkoop van pudding en
maizena ging een steeds belangrijker plaats innemen. De fabricage van maispoe-
derstijfsel, tot dan toe vrijwel aIleen in produktie bij 'Hollandia' in Nijmegen,
werd tevens bij 'De Bijenkorf' ter hand genomen. De puddingafdeling werd in
1920 ondergebracht in 'De Bij,.140

Het eerste jaar na de oprichting van de naamloze vennootschap hield 'De
Bijenkorf' bruto, doch na rentebetaling, f 12.000 over. Er werd 4% dividend
uitgekeerd, waarvoor f 6.400 nodig was. De rest werd gebruikt voor afschrijving
en uitbreiding met een paar last per week.'?' K.C. Honig had het gevoel dat het
bedrijf er bovenop zou raken; geleidelijk aan gebeurde dat ook. Klaas kon steeds
meer aandelen in eigen handen krijgen. Ook door zijn huwelijk in 1899 verwierf
hij wat bedrijfskapitaal.'? Toen de zaak eenmaal op een gezonde financiele basis
berustte, ging zij met sprongen vooruit. Iedere cent werd aan uitbreiding van de
produktie en verruirning van het aanbod besteed. Na 1899 werd het bedrijf goed
rendabel door de maizena en de pudding. In 1910 werd voor het eerst het dividend
fors omhoog getrokken van 4% naar 20%.143Na de oorlog werd de expansietrend
hernomen.
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RET ONTSTAAN VAN EEN SOCIALE TRADITIE
ONDER GROOTVADER M.K. EN VADER K.C. HONIG

Indit hoofdstuk staan de sociale opvattingen en initiatieven van grootvader M.K.
en vader K.C. Honig centraal. Beiden hebben irnmers het pad geeffend voor C.J.
Honig; hij heeft de invloeden van hun sociaaI optreden ondergaan. Bovendien wiI
ik aantonen dat het sociaaI ondernemersgedrag van C.J. Honig gesitueerd kan
worden tussen paternalisme en zakelijke sociale bedrijfsvoering, met andere
woorden tussen twee historisch bepaalde polen. Paternalistisch ondernemersge-
drag was bij uitstek verbonden met de figuur van de grootvader M.K. Honig.
Feiten en argumenten om deze typering te staven, worden daarvoor aangedragen.
De houding van vader K.C. Honig kwam reeds een eind van dit paternalisme af
te staan. Inwelke zin? De redenen voor deze verwijdering vinden we in de context
op macro-, meso- en microniveau.

2.1 De paternalistische ondernemer M.K. Honig

2.1.1 De betekenis van M.K. Honig op lokaal vlak
Toen Meindert Klaaszoon geboren werd in 1846, vertoonde Koog aid Zaan het
uitzicht van een verarmd en ouderwets dorp. Ook de vader van M.K. Honig paste
in dit beeld. Hij was een lusteloos en conservatief koopman, die teerde op de oude
glorie en rijkdom van het geslacht Honig. Zijn zoons kregen niet de vereiste
opvoeding om aan de oude firma nieuwe luister bij te kunnen zetten. Meindert
evenwel had grote belangstelling voor de opleving op allerlei gebied. Dit kwam
allereerst tot uiting in zijn godsdienstopvattingen. Aan het eind van de achttiende
en in het begin van de negentiende eeuw werd de invloed van de Verlichting op
de doopsgezinden steeds groter. Daarmee werd de grondslag gelegd voor hun
vrijzinnige karakter, dat zijn meest volgroeide vorm kreeg in het zogenaamde
modemisme in het laatste kwart van de negentiende eeuw. Dit modernisme
kenmerkte zich door een kritische ins telling ten opzichte van de overheersende
dogmatiscbe en ethische opvattingen binnen de kerk.' Ook Meindert en zijn broer
Hendrik voelden zich aangetrokken tot de moderne geloofsrichting. Het leidde
nogal eens tot conflicten met hun orthodoxe broers Klaas en Gerrit. Vooral de
schoolstrijd verhitte de gemoederen in deze periode. Klaas verbood zijn kinderen
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nog langer naar de openbare school te gaan; hij was de medestichter van een
Christelijke School te Zaandijk.'

Voor Meindert betekende doopsgezinde vrijzinnigheid dat ieder eerlijk geloof
werd gerespecteerd. Opdringing van een bepaalde geloofsopvatting was uit den
boze. De cultivering van het eigen geweten vormde de basis van zijn levensfilo-
sofie.' De meeste Zaanse fabrikanten dachten vrijzinnig. Het was een van de
uitingen van hun liberale ondememerscultuur. De tegenstelling rechtzinnig-vrij-
zinnig liep in grate lijnen parallel met het politieke onderscheid confessionelen-
liberalen. Voorts kan men stellen dat vrijzinnigheid sociaal vooral verankerd was
in de gegoede burgerij." Als vooraanstaande burgers waren de meeste doopsge-
zinde fabrikanten actief in het kerkelijke leven.' Zo vervulde Meindert verschil-
lende functies: diaken van de doopsgezinde gemeente van Koog en Zaandijk,
secretaris van de kerkeraad en lid van de financiele commissie van deze gemeen-
te." Hij is zelfs een ijverig lid van de vrijmetselaarsloge geweest, waartoe de
meeste van zijn vrienden ook behoorden, doch zijn sympathie ervoor bekoelde
later geheel," Ben doopsgezinde vrijmetselaar bleek geen ongewone combinatie
te zijn."

De echtgenote van Meindert behoorde tot de Nederlands Hervormde Kerk.i ln
de negentiende eeuw trouwden doopsgezinde ondernemers met leden van lutherse
en hervormde families, waarbij de bruid meestal ook wat geld meebracht. Deze
vaststelling gaat in ieder geval op voor Neeltje Smit. De familie Smit was
werkzaam in de rederij, de olieslagerij en de pellerij en had eerder haar fortuin
ontleend aan een huwelijk met een dochter Honig in 1797.10Een blik op genea-
logische tabellen laat zien hoezeer de Zaanse fabrikantenfamilies onderling ver-
want waren; zij onderhielden nauwe betrekkingen en vormden een vrij gesloten
groep. Bij buitentrouw, in de negentiende eeuw een gangbaar verschijnsel, was
het de gewoonte dat de dochters de godsdienst van de moeder volgden en de zoons
die van de vader. II

In het vorige hoofdstuk is gebleken dat hoofdzakelijk onder de doopsgezinden
een aantal leden van de oude geslachten in een vroeg stadium tot modemisering
en mechanisering zijn overgegaan." Telgen van de families Laan, Prins, Vis, Kaars
Sijpesteijn, Honig, van Gelder, Dekker ... behoorden daartoe. Deze Zaankanters
maakten tevens deel uit van de maatschappelijke bovenlaag. Vooral in Wormer-
veer trof men deze vooruitstrevende ondernemers aan. De meelfabriek (Wessanen
& Laan), de olie-industrie, de zeer grote rijstpellerijen, de cacaofabrieken, de
gortpellerij en de verfindustrie droegen ertoe bij dat de gemeente in het laatste
kwart van de negentiende eeuw een weergaloze bloei beleefde.

Koog aan de Zaan daarentegen, waar vroeger de grootste olieslagers gevestigd
waren, liep achter. De vernieuwingen in Wormermeer werden met wantrouwen
bekeken. Meindert evenwel, was volgens zijn zoon Klaas zijn tijd ver vooruit. Hij
onderhield trouwens contacten met de Wormerveerse fabrikanten. Van een aantal
onder hen, zoals van D. Laan (Wessanen & Laan), van R.A. Laan (Bloemendaal
& Laan) die gehuwd was met zijn zus Aagje Honig en van A. Vis, kreeg hij grote
financiele steun om zijn bedrijf uit de moeilijkheden te helpen. Zijn won had nog



HET ONTSTAAN VAN EEN SOCIALE TRADITIE 37

nauwere banden met de Wormerveerse ondernemers, want hij huwde een dochter
Laan."

Meindert Honig wilde Jaten zien dat hij niet zomaar de exploitant van een
bescheiden stijfselhuis was. De habitus van de molenaar verschilde wezenlijk van
die van de industrieel. Hij plaatste zich voor de opgave nieuwe produktietechnie-
ken toe te passen en met nieuwe produkten op de markt te kornen." Op eigen
houtje begon hij scheikunde te studeren en heeft hij een modeme bedrijfstak in
Nederland gesticht. AJs eerste heeft hij ingezien dat de concurrentie van de
Amerikaanse mai'sstijfsel de ondergang zou betekenen voor de Zaanse tarwestijf-
selhuizen. Zijn voorspelling is bewaarheid. Aan zijn zoon verklaarde hij beseft te
hebben dat hij niet voldoende onderlegd was voor de taak die hij zich had gesteld,
doch dat terugkeren niet meer mogelijk was."

OOk buiten zijn bedrijf liet Meindert zich kennen als de promotor van vernieu-
wing en vooruitgang. Hij was overtuigd van de grote betekenis van de industrie
voor de plaatselijke welvaart en zette zich daarvoor in op Zaans niveau. In
familiezaken was hij steeds degene die alles moest opknappen, Een aantal fami-
lieleden hielp hij bij de uitbouw en modemisering van hun bedrijven. Zo had hij
in 1887 na de dood van zijn vader voor zijn braer Hendrik de inboedel van een
stoomolieslagerij gekocht en de molen 'De Christoffel' laten ombouwen tot een
stoomolieslagerij 'De Kroon'. Een lid van de familie Smit, namelijk zijn neef
Cornelis Evert, liet hij het cacaovak leren en onder leiding van Meindert werd
voor hem een modeme cacaofabriek op de Koog gevestigd." Niettegenstaande
het feit dat Meindert zelf financiele zorgen had, was hij bereid het nodige geld op
te brengen voor anderen. Aan zijn zoon liet hij zich weI eens ontvallen dat het
voor zijn bedrijf beter ware geweest, indien hij zich niet zoveel voor zaken buiten
het bedrijf had geinteresseerd."

Meindert was vanaf 1876 lid van de Zaanlandse Kamer van Koophandel en
Fabrieken." Vooral tussen 1840 en circa 1890 ontwikke1den de Kamers zich tot
de belangrijkste woordvoerders van regionale industriele en handelsbelangen,
zoals die betreffende de infrastructuur, in casu de bereikbaarheid van de Zaan-
streek over het water. 19 Op economisch vlak stelden de Zaanse fabrikanten, vooral
de doopsgezinde, zich liberaal op. Zij verdedigden vrijwel allemaal de vrijhandel.
AJhoewel zij klaagden over de buitenlandse concurrentie, wezen ze de heffing van
beschermende invoerrechten af.20

In het kader van de heropleving van de regio, ontplooiden de Zaanse onderne-
mers een uniek initiatief: zij organiseerden een grote tentoonstelling over de
Zaanse geschiedenis in 1874. De verzameling van Jacob Honig Jzn. Jr. - een lid
van het geslacht Honig dat in de papiermakerij werkzaam was en verschillende
historische werken over de Zaanstreek heeft gepubliceerd - vormde het leeuwe-
deel van het tentoongestelde materiaal. Meindert maakte dee I uit van de voorbe-
reidingscommissie voor deze Tentoonstelling van Zaanlandse oud- en
merkwaardigheden. De expositie boekte groot succes en werd ook bezocht door
de koninklijke familie." Meindert liep trouwens hoog op met het vorstenhuis.
Vooral voor prins Hendrik (zoon van Willem II), de stichter van de haven van
Vlissingen en mede-oprichter van de Stoomvaart-Maatschappij 'Nederland', had
hij bewondering."
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M.K. Honig vervulde eveneens een vernieuwende rol in de voor de Zaanstreek
zo essentiele brand weer. Hij was hoofdcommandeur van de brandspuit te Koog
aan de Zaan (Zuideinde). Zijn commando viel juist in een periode dat de regio
door talrijke branden van molens en fabrieken geteisterd werd. Kader en man-
schappen van de Kooger zuiderspuit stonden bekend als het meest actieve 'spuit-
Yolk' van aile Zaanse gemeenten, die bij brand elkaar (ongevraagd) hulp
verleenden. Na het afbranden van de stoomrijstpeilerij van de firma Comelis
Kamphuys met enige pakhuizen te Zaandam in 1879 werd geoordeeld dat op een
of andere manier verbetering in de Zaanse brandweer moest komen. M.K. Honig
en I.H. de Boer namen het initiatief. Er werd een commissie van acht personen
benoemd, met eerstgenoemde als voorzitter, die in hoofdzaak de regeling van de
onderlinge hulp der verschiilende Zaanse gemeenten moest behandelen en als
middel daartoe een voorstel tot het aanschaffen van een brandschel deed."

Ten slotte beheersten deze liberale ondememers de gemeentepolitiek. Het vige-
rende kiesrecht leidde ertoe dat de gemeenteraad bijna geheel uit fabrikanten
bestond. Inhet burgerlijk bestuur van de verschillende Zaandorpen zaten ook altijd
verscheidene liberale doopsgezinde broeders uit de fabrikantenkring, enkele als
wethouder. In het vorige hoofdstuk werd duidelijk dat vanaf de achttiende eeuw
doopsgezinden - althans de meest vooruitstrevenden - belangstelling hadden
gekregen voor het politieke bedrijf. Op plaatselijk niveau konden zij zich boven-
dien niet altijd onttrekken aan bestuurlijke functies, vooral daar waar zij talrijk
waren. Als typevoorbeelden daarvan golden Claes Gerritszoon Honig en zijn zoon
Comelis. De Franse tijd bracht voor de doopsgezinden ook van regeringswege de
uniformering. De kerken werden gelijkgesteld en de scheiding van kerk en staat
werd geproclameerd. In de negentiende eeuw was de gedachte van spanning
tussen kerk en wereld geheel verdwenen. Burgerdeugd en -plicht stonden hoog
genoteerd binnen het systeem van de redeJijke godsdienst. Inde bestuurscolleges
zaten nu vele broeders die de mogelijkheid kregen om de belangen van de
doopsgezinden te beschermen, ook de economische. Veel van hen vinden we terug
in de liberale gelederen, aanvankelijk achter Thorbecke en later in de eeuw bij de
vooruitstrevende jong-liberalen."

Meindert trad op als secretaris van de Liberale Kiezersvereniging KoogiZaan-
dijk. Viaeen aangetrou wd farnilielid van de firmanten Laan van Wessanen & Laan,
W. de Meyier, sinds 1877 gekozen als kamerlid voor de gemengde kieskring
Haarlem-Zaanstreek, lieten de liberale fabrikanten hun stem horen in de Tweede
Kamer. Ook de stijfselfabrikant I. Duyvis werd afgevaardigd (1884) naar de
Tweede Kamer. Laatstgenoemde stond bekend als een zeer vooruitstrevend pa-
troon, die er onder meer voor pleitte de werkman een belang te geven bij een goede
gang van zaken in het bedrijf en die voorstander was van pensioen-, weduwen-
en ziekenfondsen." In de Eerste Kamer vertoefden jarenlang de doopsgezinde,
liberale fabrikanten A. en 1. Prins." Meindert zetelde een tijdje in de gemeenteraad
van Koog aan de Zaan.27 Belangrijker was zijn functie als zetter der directe
belastingen." Vooral zijn braer Hendrik heeft een vooraanstaande rol in de
gemeentepolitiek vervuld.
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MK Honig (Bran: GAZ)

2.1.2 Sociale situatie in 'De Bijenkorf"
Om de sociale situatie in 'De Bijenkorf' te leren kennen, kunnen we een beroep
doen op een belangrijke bron, namelijk de verslagen van de parlementaire com-
rnissie die in 1890 een onderzoek instelde naar de 'toestanden in fabrieken en
werkplaatsen'. Onder de Zaanse fabrikanten stond ook M.K. Honig de commissie
te woord. De enquete bevat zowel concrete gegevens over 'De Bijenkorf' als
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vergelijkingsmogelijkheden met andere bedrijven. Gemiddeld verdienden de
mannen in de Zaanstreek rond de f 9,-, jongens f 2,70 per week." Aan 'De
Bijenkorf" lagen de lonen hoger: ze liepen op van f 9,- tot f 21,-, met een
gemiddelde van f 12,38 per week. Een jongen verdiende f 4,50.30 Alhoewel het
moeilijk is een juiste vergelijking te maken met andere Zaanse bedrijven, omdat
velen op basis van stukloon werkten, blijktdat 'De Bijenkorf' goed betaalde." In
de loop van 1891 werden de lonen echter om wille van de financiele moeilijkheden,
met instemrning van het personeel verlaagd." Toen bedroegen ze gerniddeld f 11,76,
in 1892 f 10,60, in 1896 f 10,40 en in 1906 f 11,02 per man per week."

Vroeger bestond er een prerniestelsel voor wie overuren wenste te maken, maar
Meindert had het afgeschaft omdat zijn werklieden er ongevoelig voor waren."
Voor overuren kregen u: f 0,15 per uur." Een prernie op de stijfseluitkomst werd
ook niet langer uitgekeerd, omdat de stijfsel dan te nat werd afgeleverd (labora-
toriumcontrole bestond niet). Meindertkreeg klachten van afnemers uitEngeland,
waar het vochtgehalte werd gecontroleerd."

Een winstaandeel werdin overweging genomen. Het zou progressief zijn
overeenkomstig de winst. Meindert had daarover reeds gesproken met de werk-
lieden die hetkonden begrijpen, maar kon vooralsnog niet beslissen welk aandeel
in de winst ieder zou ontvangen. Aanvankelijk was hij van plan het bedrag te
verdelen in verhouding tot de lonen. Van dat idee was hij echter teruggekomen
omdat hij het niet billijk achtte: zij die hogere lonen verdienden, spanden zich niet
altijd het meest in voor het welslagen van het bedrijf. Hij zocht naar een systeem
om ieder een aandeel te geven naar gelang van wat hij tot het eindresultaat had
bijgedragen. Meindert kon geen voorbeelden noemen van soortgelijke initiatieven
in andere Zaanse bedrijven."

Zelfs al was een fabrikant overgegaan op stoomverrnogen, toch konden oude
gebruiken van de windmolens een hardnekkig bestaan leiden. Op stoompellerijen
en -olieslagerijen bleken de werkdagen soms heel lang te zijn, van veertien tot
zestien uur per dag. Bovendien werd er continu doorgewerkt op de fabrieken,
terwijl het op de molens ook weI eens rustig kon zijn bij windstilte. In de
modemere Zaanse bedrijven daarentegen werd in een tweeploegenstelsel twaalf
uur gewerkt, soms met een korte pauze van een kwartier of een half uur. Dat was
een hele verbetering tegenover de werktijden in de malens of stijfselhuizen, die
opliepen tot zestien a achttien uur per dag." Met betrekking tot een wettelijke
bescherrning van de arbeidstijd reageerde Nederland zeer laat. Zelfs op het einde
van de negentiende eeuw bleken werktijden van veertien uur per dag niet uitzon-
derlijk te zijn." Bij 'De Bijenkarf' kende men het drieploegenstelsel. De mees-
terknecht gaf er zelfs vier op. Ze hadden er een ploeg bij gecreeerd, 0Podatde
werklieden dan slechts om de vier weken nachtwerk moesten verrichten. o Over-
dag was men dertien uur in de fabriek (van 5 u. 's morgens tot 18 u. 's avonds).
Hiervan werd twee en een half uur voor rustpauzes afgenamen, de effectieve
werktijd bedroeg dus tien en een half uur.

Zo'n lange schafttijd was vrij ongewoon aan de Zaan. Meindert had deze
ingesteld aangezien de arbeiders er anders toch die tijd voor namen en omdat hij
het noodzakelijk vond." K.C. Honig schreef dat zijn vader kortere werktijden
invoerde, opdat het personeel thuis kon gaan eten." In andere Zaanse bedrijven
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was rut niet gebruikelijk." Hendrik. Honig, Meinderts broer verwierp zelfs deze
maatregel, omdat hij vreesde dat het zou leiden tot meer kroegbezoek." Meindert
streed nochtans ook tegen drankmisbruik en had eens alle arbeiders ontslagen (het
waren er acht), toen ze, ondanks herhaalde waarschuwingen, jenever op het werk
bleven drinken. Hij had toen zelf de ketel gestookt en volledig nieuw personeel
aangenomen. Drankrnis bruik groeide inde negentiende eeuw uit tot een algemeen
voorkomende kwaal. Meindert was blij aan de parlementaire commissie te kunnen
melden niet langer last te ondervinden van drankrnisbruik in zijn fabriek. Wanneer
een arbeider ontslagen werd, dan behield hij nog veertien dagen zijn loon om ander
werk te kunnen zoeken."

's Nachts vertoefden de werklieden elf uur in 'De Bijenkorf' (18 u. tot 5 u.) en
werd er een werkonderbreking van twee uur voorzien. De zondagsrust werd in ere
gehouden. AIleen een man bij dag en twee bij nacht moesten de vuren van de ketel
brandende houden, wat noodzakelijk was voor de drogerij."

Op de vraag of er aan het bedrijf instelling en ter bevordering van de belangen
der werklieden verbonden waren, antwoorddeMeindertHonig ontkennend. Daar-
toe was zijn personeel niet uitgebreid genoeg." Waar nodig, hielp hij individueel
in de huishouding van zijn arbeiders." lnformele en vrijblijvende regelingen bij
ziekte en ongeval werden in veel bedrijven toegepast Officiele ziekenfondsen
waren echter weinig gangbaar en kwamen het meest voor bij grotere bedrijven."
Hetzelfde gold voor het pensioen. Oude mensen die niet langer in staat waren om
fabriekswerk te doen, liet Meindert onder andere wat hout zagen. Volgens hem
bestond de gewoonte aan de Zaan dat voor hen, die "niet meer voor hun werk
deugden", weI een baantje gezocht werd waarmee ze hun brood verdienden.
Gaarne had hij ze willen verzekeren tegen de oude dag, maar dat was te duur omdat
voor de ouden de premie zo hoog opliep en omdat de jongeren er weinig
belangstelling voor toonden." Na 1895 kregen ze een pensioen, dat ongeveer de
helft van het verdiende weekloon bedroeg."

Zoals in verscheidene Zaanse bedrijven, behielden de zieken hun loon, de
gezonden vingen het werk op door overuren te maken die Meindert dan betaalde.
AIs er zich twee of drie ziek meldden, nam hij extra mensen aan, maar liet de
zieken hun loon behouden. Ziekteverzekering was zeker niet algemeen aan de
Zaan.? De meeste arbeiders van 'De Bijenkorf' waren aangesloten bij de werk-
liedenvereniging 'Door Eendracht Bloeiende', die bij ziekte vijf a zes gulden
uitkeerde boven het volle loon. 53 M.K. Honig was de belangrijkste initiatiefnemer
van de oprichting van deze ziekenkas in 1881. Nadien vervulde hij een ral als
comrnissaris en natuurlijk als degene rue de kas spijsde." Zijn arbeiders waren
ook verzekerd tegen ongelukken." Verder heb ik daarover geen specificatie
gevonden.

Het aantal arbeidskrachten kon per seizoen erg wisselen. Blijkbaar was dit nodig
voor een efficiente bedrijfsvoering. Onder meer was dit het geval voor de sjou-
wers, rue voor het lossen en laden per karwei werden aangenomen, dan goed
verdienden, maar ook perioden van werkloosheid kenden wanneer de Zaan
bijvoorbeeld bevroren was. Metde oprichting van een 'koude-comrnissie' in 1879
streefde M.K. Honig ernaar om ook in de winter aan dit soort arbeiders werk te
verschaffen (winter-werkverschaffing), onder andere straten reinigen en het ma-
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ken en schoonhouden van goede banen op het ijs. Op die manier verdienden ze
toch wat geld. 56

Aan 'De Bijenkorf' bestond geen boetesysteem. Meindert zag er de noodzaak
niet van in: zijn personeel was niet zo talrijk. Hij kon de werklieden persoonlijk
aanpakken. Zelden kwamen zij te laat. 57

2.1.3 Yerhouding tussen patroon en werklieden
De ondervraagde Zaanse fabrikanten hadden allen hun bezwaren tegen een sociaIe
wetgeving. Ook in dat opzicht waren zij liberaal." Oat betekende echter niet dat
de werklieden zomaar aan hun lot werden overgelaten. Het contact patroon-werk-
lieden verliep persoonlijk. Meindert was samen met hen naar school gegaan en
had het vak bij het werkvolk geleerd. Hij kwam als directeur nog dagelijks in het
bedrijf en sprak met iedereen. Voor wensen en grieven konden de arbeiders zich
tot de patroon wenden." Bij feestelijke gelegenheden sprak hij met hen over hun
belangen." Er is een hartelijke brief van de werknemers bewaard gebleven, waarin
zij Meindert bedanken voor de uitstap van twee dagen die zij samen met hem
mochten bel even en voor de goede verhouding in het bedrijf.?' Het was een
kleinbedrijf, dus Meindert kende de arbeiders bij hun voomaam en was op de
hoogte van hun gezinssituatie. Ook de vrouw van Meindert leefde mee met het
wel en wee van de werknemersgezinnen. Samen deden ze aan liefdadigheid,
hadden een vertrouwelijke omgang met hun werklieden en zorgden ervoor dat de
mensen bij ziekte, invaliditeit en ouderdom niet aan hun lot werden overgelaten.
In dat opzicht weken ze niet af van de traditionele zorg van de doopsgezinden voor
behoeftigen."

M.K. Honig stak veel energie en geld in filantropische initiatieven ten behoeve
van de werklieden. Steeds had hij de geestelijke en sociale verheffing van de
'volksklasse' voor ogen. Zo wilde hij met de oprichting van 'Floralia' haar kennis
van en liefde voor bloemen bevorderen'", met de Spaar- en Hulpbank van de
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen haar leren sparen en behoeden voor
woekerpraktijken'", via 'Door Eendracht Bloeiende' en 'Moederlijke Liefdadig-
heid' verleende hij steun aan zieken en hulpbehoevende kraarnvrouwen." Als
gevolg van de getaande industriele activiteit, heerste er veel armoede in Koog aan
de Zaan. Toch maken de gemeenteverslagen duidelijk dat in de noden van de
behoeftigen steeds werd voorzien, daar de particuliere liefdadigheid in dit dorp
sterk ontwikkeld was." Als voorzitter van de Vereniging 'Ons Onderwijs' trachtte
Meindert ten slotte het schoolbezoek te stirnuleren en verbonden de fabrikanten
van Koog aan de Zaan zich ertoe geen kinderen beneden dertien jaarin dienst te
nemen." Niettegenstaande het feit dat Meindert in zijn argumentering tegen de
sociale wetgeving vooraI het gevaar van niet meer concurrerend te zijn aanhaaIde,
vond hij zelf dat hij te veeI het bedrijfsbelang uit het oog verioren was ten voordele
van het arbeidersbelang."

Men kan de sociaIe bedrijfsvoering van M.K. Honig als 'patemalistisch' karak-
teriseren. H.F.J.M. van den Eerenbeemt omschrijft het begrip als voIgt: "Bij een
bescheiden bestaan en ondanks het ontbreken van een rechtspositie wist de
werknemer zich ingebed in de morele zekerheid, dat de patroon hem bij ziekte en
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ouderdom niet aan zijn lot zou overlaten"." K.E. Sluyterrnan vraagt zich daarbij
af of in de praktijk de arbeiders nooit aan hun lot werden overgelaten, maar
bevestigt dat deze bekommernis ongetwijfeld de norm was, waaraan een fatsoen-
lijke, zichzelf respecterende ondememer behoorde te voldoen." Zo gold het ook
in de Zaanstreek. Hoewel het socialisme relatief sterk stond in de regio, was er
nog geen kloof gegroeid tussen werkgevers en werknemers en waren werkstakin-
gen nog niet voorgekornen."

Overigens moet de opkomst van de vakverenigingen in de Zaanstreek vrij laat
gesitueerd worden, namelijk in 1885 met de Houtbewerkersvereniging. Er worden
daarvoor verschillende redenen opgegeven, zoals de late industrialisatie, waar-
door er aanvankelijk weinig veranderde in de gegroeide arbeidsverhoudingen.
Bovendien hadden de werknemers in de relatief kleine (molen)bedrijven een
zekere mate van zelfstandigheid verworven en legden zij als gevolg daarvan een
grotere betrokkenheid bij de gang van zaken aan de dag. Het is ten slotte belangrijk
er op te wijzen dat de Zaanse werkgevers over het algemeen een humaan-liberale
gezindheid toonden, waardoor de tegenstellingen er minder schrijnend waren dan
elders. Helaas is er te weinig literatuur over de Zaanstreek voorhanden om deze
stellingen met zekerheid te handhaven. In elk geval bleef het tot 1894 in de
Zaanstreek, met uitzondering van enkele wilde stakingen, rustig.? De patroons
lieten zich dan ook vol lof uit over hun personeel. Zij achtten het niet nodig
fabrieksreglementen of boetestelsels in te voeren."

Ongetwijfeld had Meindert Honig een sterk sociaal gevoel. In de literatuur over
het onderwerp paternalisme worden meestal drie soorten motieven aangedragen
voor dit ondememersgedrag, namelijk traditie, ethische en religieuze opvattingen
en economische voordelen. Alhoewel ik niet wil ontkennen dat het systeem
arbeidskrachten bond aan het bedrijf en sociale conflicten afwendde, speelden de
eerste twee beweegredenen een grotere rol. Bij patroons als hij leefde ook in de
peri ode der industrialisatie de patriarchale geest van het molentijdperk nog voort.
Daarbij hoorde een zekere vaderlijke zorg voor de werklieden, en van hun kant
een kinderlijke eerbied voor de patroon. Deze verhoudingen bleven aanvankelijk
verder leven toen de arbeidskrachten werden samengebracht in een fabriek. De
Zaanse fabrieken telden nog altijd niet meer dan vijftig en meestaI minder vaste
werklieden. Zeker wanneer de fabrikanten uit de oude molenaarsfamilies stamden,
hadden zij bovendien de naam van hun eeuwenoud geslacht te verdedigen en
voelden zij zich moreel verplicht om voor hun werkvolk een zekere verantwoor-
delijkheid op te nemen. Zo was het voor Meindert evident dat hij zorg droeg voor
de oude mensen in zijn bedrijf, omdat zijn voorouders dat ook steeds hadden
gedaan." De houding is niet zakelijk-rationeel, maar persoonlijk-traditioneel te
noemen.

Enerzijds ging Meindert verder dan de traditionele liefdadigheid aangezien hij
zijn arbeiders ook verzekerde tegen ongelukken, het ziekenfonds 'Door Eendracht
Bloeiende' hielp oprichten, bereid was tamelijk hoge lonen te betaIen en een
relatief lange rusttijd te voorzien. Jan Jacob Duyvis van de gelijknamige tarwe-
stijfselfabriek daarentegen verzette zich tegen een verzekering tegen ongelukken,
omdat hij vreesde dat daardoor de band tussen patroon en yolk zou verslappen."
Nochtans traden leden van de hervorrnde familie Duyvis, zowel van de oliefabriek



44 TUSSEN PATERNALISTISCHE ZORG EN ZAKELIJK MANAGEMENT

van T. Duyvis Jzn. als van de firma Jacob Duyvis, beiden te Koog aan de Zaan,
in sociaal opzicht als voortrekkers Op.76

Anderzijds was M.K. Honig nietgeneigd om een systeem van sociale wetgeving
en een door de overheid opgelegd sociaal bedrijfsbeleid te verdedigen. Op de
vraag of hij zou toejuichen dat de staat de werkgever ertoe verplichtte zijn
arbeiders te verzekeren tegen de oude dag, antwoordde hij bevestigend op voor-
waarde dat de maatregel internationaal zou gelden. Zolang dat niet het geval was,
durfde hij niets te garanderen omdat hij rekening moest houden met de bedrijfs-
evolutie. Daarom realiseerde hij liever wat hij vermocht op de bestaande manier. 77

Liefdadigheid en vaderlijke zorg van werkgevers met verlichte opvattingen brach-
ten de werkman natuurlijk geen rechtszekerheid. Met de lonen was het gelijkaar-
dig gesteld. Deze lagen hoger dan in de ouderwetse stijfselhuizen, maar lager dan
in de periode toen Meindert in het eigen bedrijf per brouwsel werkte. Ook het
premiestelsel had hij afgeschaft

Bij andere Zaanse werkgevers constateerde ik een zelfde argumentatie tegen een
wettelijke regeling." De patemalistische bedrijfsvoering paste met andere woor-
den in hun liberale ondernemerscultuur. Zij waren niet ongenegen iets voor het
personeel te voorzien, maar het moest gebeuren op basis van vrijwilligheid en
zonder verplichting of verbintenis. Als het bedrijf rendabel was, onderhielden zij
hun arbeiders goed. Dat er steeds een vorm van willekeur met dit paternalisme
verbonden was, blijkt ook uit volgend voorbeeld. Er is een brief bewaard waarin
A. Vis schrijft niet te aanvaarden dat M.K. Honig zijn gepensioneerde werklieden
niet zal uitkeren, omdat hij zelf na de omzetting in een naamloze vennootschap
nog maar f 4.000 zou verdienen."

Interessant is de mening van K.C. Honig over de sociale bedrijfsvoering van
zijn vader. Daarover vinden we gegevens in een lezing die hij gegeven heeft: "De
fabrikant was toen geheel baas in eigen huis en over zijn ongeorganiseerde
arbeiders. Deze waren vrijwel geheel afhankelijk van de wel stand en de sociale
opvattingen van hun patroon en hadden het in verband hiermede redelijk goed of
slecht Een groot voordeel was, dat het aantal arbeiders over het algemeen niet
groot was, dat men zijn mensen persoonlijk kende en er vaak een kameraadschap-
pelijke omgang bestond. Daarbij was het leven der patroons in de regel zeer
eenvoudig, wat ook de goede verhouding bevorderde"." Hij erkende dat de
toestand van de arbeiders echter zeer dikwijls slecht te noemen was, vooral door
de vaak zeer lange werktijden. Na 1880 heeft K.C. Honig als jongeman de eerste
tekenen van verzet van de arbeidersklasse meegemaakt en de houding ten aanzien
van de patroon bij enkelen zien veranderen. Als ze het huis passeerden haalden
de werklieden altijd hun pet af, zelfs 's avonds als de luiken gesloten waren.
Enkelen die dat 's avonds nalieten, waren de eerste 'roden' .81 Daaruit blijkt hoe
hij de voor- en nadelen van dit vervlogen tijdperk duidde.

Het paternalisme van M.K. Honig uitte zich ook in zijn bekommernis over de
geestelijke en politieke vorming van zijn werklieden. Alhoewel paternalisme
gebaseerd was op de overtuiging van de patroon dat hij zijn werklieden in
bescherming moest nemen omdat het hun aan verstand en wil ontbrak, verhinder-
de dit niet dat een aantal ondernemers pedagogische ambities aan de dag legde
met het doe! hun werknemers te 'beschaven' en hun capaciteiten te ontwikkelen.
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De idee van volksontwikkeling was bovendien typisch doopsgezind. Door middel
van volksonderwijs en goedkope lectuur probeerde men de armen te behoeden
voor geestelijk verval." Aan de parlementaire enquetecomrnissie vertelde Mein-
dert dat er weinig belangstelling voor geestelijke zaken bestond bij de arbeiders.
Kranten die hij in het bedrijf neerlegde, bleven ongelezen. Hij ontdekte dat in het
geheim weI Recht voor A !len van Domela Nieuwenhuis circuleerde. Ondernemers
standen zeker niet gunstig tegenover dit 'opruiende' blad, maar Meindert stelde
voor het blad in het vervolg samen door te nernen." Dit incident verhaalde
Meindert als voIgt: "In een jasje van een der werklieden verstoken, yond ik Recht
voor Allen, en toen zei ik de bezitter, dat hij het blad niet zo in het geniep moest
wegmoffelen, dat wij het samen zouden Iezen en ik het dan wei betalen zou.
Tenslotte las ik het alleen, en toen ben ik er oak mee opgehouden, want zo
smakelijk yond ik deze lectuur nu niet. Met De Werkmansbode heb ik het ook
beproefd, maar zonder resultaat"." Paternalistisch is zeker het feit dat hij in de
zakken van de werklieden snuffelde! Oak broer Hendrik klaagde over de geringe
geestelijke belangstelling bij zijn personeel." De hervormde werkgever E.G.
Duyvis daarentegen was juist tevreden; hij legde eveneens kranten in zijn bedrijf
en bevestigde dat ze werden gelezen."

Aan de opkomst van het socialisme in de Zaanstreek wil ik hier enige aandacht
besteden. 1.M. Welcker stelt dat de sociale instelling van de Zaanse fabrikanten
voornamelijk bepaald werd door de economische armslag die zij hadden, niet
zozeer door hun godsdienstige gezindheid." Er bestond een vrij grate sociale
controle niet alleen van de arbeiders onderling, ook de fabrikanten waren vrij goed
op de hoogte van wat elders aan de Zaan gebeurde. Vooral de ondernemers die
nog in de oude stijl met molens werkten, kregen het in financieel opzicht moeilijk.
Om de problemen het hoofd te bieden, werden de lonen verlaagd en de werktijden
verlengd. Bovendien deed zich het verschijnsel voor dat oude moleneigenaars die
een fabriek bouwden, hun molens voor een prikje verkochten aan lieden die met
een miniem kapitaal ook een kansje wilden wagen als ondememer en daarmee zo
goedkoop mogelijk gingen werken ten koste van de kwaliteit van het pradukt, van
het onderhoud van de molen en van de lonen en arbeidsvoorwaarden. Zij behoor-
den niet tot de oude Zaanse geslachten van molenbezitters, die zich aan hun naam
verplicht voelden om voor hun werkvolk een zekere verantwoordelijkheid te
dragen."

Deze factoren, samen met nog andere zoals het feit dat de Zaanstreek vlak bij
Amsterdam, de bakermat van het socialisme in Nederland, gelegen was en de
aanwezigheid van een sterk gemeenschapsgevoel onder de Zaanse arbeiders die
elkaar goed kenden en geen grate belangenverschillen ontmoetten daar het me-
rendeel in niet meer dan drie bedrijfstakken werkte - het olieslagers-, het hout- en
het graanpellersbedrijf -, hebben er toe geleid dat de socialistische beweging grate
aanhang heeft gevonden in de regio." Oak de godsdienst heeft een rol gespeeld.
Zoals de Zaanse ondernemers zich op godsdienstig gebied veelal vrijzinnig
opstelden, waardoor ze gemakkelijk aansluiting vanden bij de liberale ideeen,
heeft de vrijzinnigheid van de arbeiders hen doen openstaan voor de socialistische
opvaningen." In 1882 werd de afdeling Zaanstreek als zesde afdeling van de
Sociaal-Democratische Bond (SOB) opgericht. Reeds in 1886 was zij uitgegroeid
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tot de grootste SDB-afdeling met duizend leden. Vooral in Koog aan de Zaan wist
men veelleden aan te trekken. Met Domela Nieuwenhuis aan de leiding kwam de
partij steeds duidelijker in anarchistisch vaarwater terecht."

De fabrikanten van de Zaanstreek toonden zich weliswaar voor een deel voor-
uitstrevende en sociaal voelende liberalen, maar toch liberalen, die zich onder
andere in de politiek fel kantten tegen de komst van radicale en sociaal-democra-
tische gemeenteraadsleden. Hoe stelde M.K. Honig zich op in dit debat? Aanvan-
kelijk keerde hij zich tegen het feit dat enkele van zijn leveranciers
sociaal-democraten in dienst hadden, maar bij nader inzicht der zaak kreeg hij de
overtuiging dat ieder zijn eigen mening mocht hebben en oordeelde hij dat deze
sociaal-democraten weer in dienst konden komen. In de brieven die hij naar
aanleiding van ditgeval schreef aan en ontving van een aantal sociaal-democraten,
die protesteerden tegen de houding van M.K. Honig, ontvouwde zich een boeiende
discussie over het socialisme, waaruit blijkt dat hij voor hun opvattingen open-
stond en erkende dat er zeer veel goeds stak in hetgeen de socialisten nastreefden,
al was hij het oneens met de revolutie die zij predikten. Hij gaf zelfs toe dat hun
stelling dat winst onbetaalde arbeid was, een grond van waarheid bevatte." Deze
discussie zal zich jaren later herhalen in het optreden van kleinzoon C.J. Honig
ten aanzien van communisten in het bedrijf.

Niettemin verwachtte Meindert Honig noch van de sociaal-democraten noch
van de klerikalen dat zij de gewenste maatschappelijke hervormingen konden
doorvoeren. De liberalen moesten het doen. Enerzijds accepteerde hij niet dat
fabrikanten die het altijd goed met hun medeburgers hadden gemeend, nu zo
werden gewantrouwd. Anderzijds betreurde hij het dat andere werkgevers nog
steeds geen rekening wilden houden met de uitbreiding van hetkiesrechtin 1888
en met de aanwezigheid van kleine burgers en gezeten werklieden in de kiesver-
eniging: "Het zou beter zijn dat zij behalve hun fabrikaten de maatschappij ook
beter rnaakten"." Meindert pleitte voor de oprichting van een afdeling van het
Aigemeen Nederlands Werklieden Verbond (ANWV) in de Zaanstreek?', dat
sociaal-liberaal georienteerd was en een afkeer had van socialisme of revolutie.
De geneigdheid tot samenwerking met de patroons die het Verbond kenmerkte,
lag in de lijn van hetpatemalisme van M.K. Honig. Degenen die lageropde sociale
ladder geplaatst waren, moesten zich kunnen optrekken aan de welwillende en
opvoedende belangstelling van de hogere stand." Net als bij het ziekenfonds
'Door Eendracht Bloeiende' streefde Meindert 'het belang der werklieden' na
vanuit een patemalistische rolopvatting.

2.2 Het uitbreken van de klassenstrijd onder K.c. Honig

2.2.1 Het ontstaan van een Zaanse werkgeversorganisatie
Zoals ik reeds eerder vermeldde, was ondanks het feit dat het socialisme relatief
sterk stond in de regio, de goede verstandhouding tussen patroon en werklieden
onder M.K. Honig voor de eeuwwisseling nog niet verbroken en bleven werksta-
kingen uit. Dat zou stilaan veranderen onder het bestuur van K.C. Honig. Liberale
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werkgevers en socialistische werknemers kwamen steeds meer tegenover elkaar
te staan en gingen zich organiseren. De klassenstrijd brak uit.

Alhoewel in de Zaanstreek meer en langer dan elders het idealistische, opstan-
dige en anarchistische karakter van het vroege SDB-socialisme stand heeft gehou-
den, gingen na 1900 geleidelijk aan de meeste leden van de SDB over naar de
Sociaal-Dernocratische Arbeiders Partij (SDAP), die in 1894 onder meer door
Troelstra was opgericht. In 1900 kwam de SDAP-afdeling Koog-Zaandijk tot
stand. Zaandam kreeg in 1914 de eerste socialistische burgemeester in Nederland.
Ook voor de vakbeweging had deze verschuiving gevolgen. De SDAP verwijder-
de zich van het revolutionair-socialistische Nationaal Arbeids Secretariaat (NAS),
dat zich steeds meer ontwikkelde in syndicalistische richting. In 1906 ontstond de
'moderne' vakcentrale, het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV).
Deels als reactie op de socialistische bonden, maar ook om de positie van de eigen
groepering te verbeteren, groeiden vervolgens de confessionele bonden, overkoe-
pelend het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) en het Rooms-Katholiek
Vakbureau (RKV).96

Voor de Eerste Wereldoorlog werd de moderne vakbeweging steeds sterker in
de Zaanstreek, wat ten koste ging van de vele anarchistische verenigingen. De
ontkerstening was bij het begin van de eeuw in deze regio reeds zover voortge-
schreden dat de invloed van confessionele vakverenigingen eerder beperkt bleef.
De toe stand na de oorlog toont hetzelfde beeld. Dat de verhoudingen in Nijmegen
en nationaal anders lagen, blijkt uit tabel 1.97

De socialistische en syndicalistische bonden stonden opvallend sterker in de
Zaanstreek dan op landelijk niveau. In Nijmegen behaalde de rooms-katholieke
bond de meerderheid. Verwonderlijk is dat niet, gezien het sterk katholieke
karakter van de bevolking. Slechts een geringe aanhang kenden daar de (protes-
tants) christelijke en de syndicalistische bonden. Maar ook inde Zaanstreek kromp
in de loop van de jaren dertig het NAS op plaatselijk vlak tot de kleinste
vakcentrale ineen."

Tabel1: Procentuele verdeling van hetledenaantal tussen de vier grote vakbonden in 1921

Zaanstreek Nijmegen landeJijk
NVV 56 29 45
CNV 14 6 16
RKV 11 61 32
NAS 19 4 7

In 1914 brak een houtwerkersstaking uit te Zaandam, een van de grootste kracht-
metingen uit de geschiedenis van de Zaanse -vakbeweging. In het Zaandamse
houtbedrijf heerste allang een gespannen sfeer, omdat de houtbe- en verwerkers
ontevreden waren over de lonen en arbeidsvoorwaarden. Om een sterke positie in
te kunnen nemen tegenover hun werknemers, hadden zeven houthandelaars zich
aaneengesloten in de Bond van Werkgevers in het Houtbedrijf."" K.C. Honig
toonde zich met andere ondernemers bereid om financiele steun te verlenen aan
de Bond tijdens de staking."?
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Veel belangrijker was de oprichting van de Zaanse Werkgevers Vereniging in
1919, gesticht als sociale belangenorganisatie tegen de sterke stijging van de lonen
en de groeiende macht van de vakbonden na de oorlog. De geschiedenis van deze
werkgeversvereniging geeft een uitstekend beeld van de wijze waarop de Zaanse
werkgevers, waaronder K.C. Honig, zich wapenden tegen de eisen van de vak-
bonden in de jaren twintig en dertig. V66r de Eerste Wereldoorlog erkenden de
werkgevers aan de Zaan de vakbonden niet, wat niet zo ongewoon was'?' en
voerden zij meestal individueelloononderhandelingen met hun personeel. Daar
men op die wijze elkanders lonen niet kende, werden deze nogal eens opgeblazen
door verhalen van arbeiders en uitgespeeld tegen de werkgever. De directe
aanleiding voar de samenwerking vormde de naoarlogse sterke stijging van de
lonen onder druk van de krapte op de arbeidsmarkt en de acties van de vakbonden.
Volgens opgaven van diverse fabrikanten, waaronder ook Klaas, verdubbelden tot
verdrievoudigden de lonen in de periode 1914-1920. Looneisen, bij hetene bedrijf
gesteld en ingewilligd, plantten zich op naburige bedrijven voort. Zo vormden op
20 juni 1919 veertien ondememers op initiatief van een commissie bestaande uit
de fabrikanten Evert Honig, de broer van Klaas, H.P. Dekker en W.F. Bloemendaal
de Zaanse Werkgevers Vereniging.'?'

De veertien oprichters van de Vereniging waren uit negen verschillende bedrijfs-
takken afkomstig. Oat zij bij elkaar gingen zitten volgde niet alleen uit het feit dat
zij op eenzelfde arbeidsmarkt recruteerden, maar ook uit het feit dat zij tegenover
een heterogene vakbond stonden. De Zaanse ondememers kregen voomamelijk
looneisen van de Nederlandse Vereniging van Fabrieksarbeiders (aangesloten bij
NVV) opgedrongen, in mindere mate van de Landelijke Federatie van Fabrieks-
arbeiders (aangesloten bij NAS). Eerstgenoemde vereniging was een SOOft rest-
groep van industriele arbeiders voor wie geen socialistische brancheverenigingen
bestonden. Zij arganiseerde vanaf 1907 werknemers uit de papierindustrie, de
chemische industrie, de bouwmaterialenbranche en de voedingsrniddelenindus-
trie, sectoren die belangrijk waren langs de Zaan.I03 Op dezelfde wijze verenigde
de Nederlandse RK Fabrieks-, Haven- en Transportarbeidersbond St.- Willibror-
dus (1911) en de Nederlandse Bond van Christelijke Fabrieksarbeiders (1913)
industriele arbeiders van katholieke en protestantse strekking.'?' lk heb reeds
verklaard waarom deze in de Zaanstreek minder invloed hadden.
l.W. Dekker was voorzitter, J.l.M. Noback secretaris en E. Honig penningmees-

ter van de Zaanse Werkgevers Vereniging. 105 Om meer ondememers uit eenzelfde
branche binnen de vereniging te brengen, werd de naarn nog in hetzelfde jaar
gewijzigd in Algemene Werkgevers Vereniging.!" De Vereniging behartigde
uitsluitend de sociale vraagstukken van haar leden. De AWV was in het begin erg
actief. Er werd veelvuldig vergaderd en er werden plannen ontwikkeld om de
vereniging tot een machtige organisatie uit te bouwen. Toen na 1922 de exteme
dreiging door de neergang in de conjunctuur verminderde, hadden de fabrikanten
vaak weer genoeg aan hun individuele macht en hoefde de AWV minder in het
geweer te komen.

am te voorkomen dat de vakbonden de fabrikanten tegen elkaar uitspeelden,
werden de contacten met de vakbonden gecentraliseerd door de AWV. De onder-
nemers verplichtten zich om individueel geen onderhandelingen met de bonden
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te voeren.!" Verder werden er afspraken gemaakt over een gecoordineerd loon-
beleid. De Zaanse werkgevers kwamen reeds in 1919 overeen geen wijzigingen
aan te brengen in de lonen, werktijden of andere arbeidsvoorwaarden zonder
voorafgaand overleg metde Algemene Werkgevers Vereniging. K.C. Honig vroeg
dan ook aan het bestuur of hij bij het 2S-jarig bestaan van de vennootschap een
gratificatie aan de arbeiders mocht uitkeren.l'" De AWV stelde per bedrijfstak
minimumlonen vast, dokterde een uniforme overwerkregeling uit, bepaalde dat
schafttijd met als werktijd aangemerkt mocht worden en verbood extra uitkerin-
gen, waarop echter meteen al ontheffingen verleend moesten worden. Ten slotte
werden loonsverhogingen en -verlagingen (vanaf 1922) die men periodiek over-
eenkwam, aan een maximum gebonden.

Zo sJaagde men er geleideJijk in om van de vereniging een loonkartel te maken,
dat de concurrentie op de arbeidsmarktreguleerde. Deze afspraken waren eenzij-
dig door de werkgevers onderling gemaakt, het betrof geen formele overeenkorn-
sten met de vakbonden. De AWV was toen immers sterk gekant tegen coilectieve
contracten met de organisaties. Toch zouden de contacten en onderhandelingen
tussen de AWV en de bonden groeien en zouden er stilzwijgende afspraken tot
wederopzeggens toe ontstaan.'?" Zeker K.C. Honig nam in de hoofdbestuurs- en
ledenvergaderingen een gematigd standpunt in. In 1921 achtte hij het noodzakelijk
dat, evenals de toen geldende lonen vastgelegd waren in overleg met de organi-
saties, ook bij de loonsverlaging deze besturen erin gekend werden. Daar de daling
der goederenprijzen in de kleinhandel nog nauwelijks bespeurd werd, moest de
loonbasis van f 30,- volgens hem nog niet verlaten worden, aileen de jeugdlonen
konden gedrukt worden. Klaas kantte zich vooral tegen de naar zijn mening te
hoge jeugdlonen. De jongeren kregen dan behoeften, die zij later niet meer konden
bevredigen."? Bij de discussies over de basis van de beloning greep hij enerzijds
naar het criterium van behoefte, anderzijds wenste hij zeker dat ook de conjunc-
turele inv loed verrekend werd.

Rechtmatige grieven werden uit de weg geruimd en steeds werd al het mogelijke
gedaan om stakingen te vermijden. Dat zou met altijd lukken. Als machtsmiddel
tegen stakingen werd overwogen elkaar door middel van uitsluiting te steunen,
wat betekende dat indien er een staking uitbrak bij een van de leden, ook de andere
fabrieken sloten en de arbeiders geen werk meer hadden." In bijvoorbeeld de
Twentse textielindustrie was reeds gebleken dat de uitsluiting van werkwillige
arb eiders in reactie op een staking, een machtig wapen was. De vakorganisaties
moesten dan ook de uitgeslotenen ondersteunen, met als gevolg dat de stakings-
kassen snel waren uitgeput. Bovendien nam de druk om de staking te beeindigen
door de groeiende ellende onder de arbeiders steeds toe. De discussies in de AWV
leidden echter niet tot overeenstemming over de hantering van dit wapen. Een
uitsluiting in de Zaanstreek zou bedrijven uit geheel verschillende branches met
niet-gelijklopende belangen moeten omvatten. Naar aanleiding van de staking bij
de Cacao- en chocoladefabriek voorheen J. Pette Hzn. in 1920 stond het probleem
van de uitsluiting centraal. Voorstanders wezen op de noodzaak het gezag der
werkgevers te handhaven. Verder benadrukten zij het belang van een snelle
oplossing, omdat de firma chocolade voor de St-Nicolaasdrukte moest maken.
Tegenstanders vreesden de sympathie van het publiek te verspelen en waren bang
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voor een radicalisering van de gematigde organisaties. Zij waren in de meerder-
heid. K.c. Honig behoorde tot de laatste groep. Hij was van oordeel dat een ander
middel in de strijd tegen stakingen, namelijk de steunregeling waarbij de betrok-
ken fuma door zijn medefabrikanten financieel gesteund werd om hem te stimu-
leren zijn verzet vol te houden, de voorkeur moest verdienen boven de methode
van uitsluiting.!" Hij heeft zich dan ook ingezet voor de oprichting van een
Steunfonds, waarbij men zich onderling kon verzekeren tegen stakingen.

Dit Steunfonds heeft onafhankelijk naast de Algemene Werkgevers Vereniging
bestaan. Het initiatief kwam van werkgevers uit de Zaanstreek, niet van de AWV
als zodanig.!" Van dit fonds was Klaas voorzitter. Buiten dit fonds om heeft hij
bij grote stakingen aan de Zaan nog de leiding gehad van afzonderlijke hulpfond-
sen.!" Ook bij de felste en langdurigste staking werd niet meer dan financiele
steun gegeven. Het betrof de staking bij de Chamotte Unie in Geldermalsen in
1930-31, die meer dan een jaar gedu urd heeft. 115 In de Zaanstreek zelf deed het
grootste conflict bij leden van de AWV zich voor in 1924-25. De Pellerij 'Mereu-
rius' voorheen Gebroeders Laan, het bedrijf van de vice-voorzitter van de AWV,
werd getroffen door een hevige staking die daarna oversloeg naar dat van de
voorzitter, de Firma Jan Dekker. Het conflict sleepte ongeveer een half jaar aan.!"

2.2.2 Arbeidsvoorwaarden en sociale voorzieningen in het bedrijf
Via de AWV kom ik bij de arbeidsvoorwaarden bij 'De Bijenkorf' in Koog aan
de Zaan en 'Hollandia' in Nijmegen terecht. Immers, de ondememers aangesloten
bij de AWV, verbonden zich om individueel geen onderhandelingen met de
vakbonden te voeren.

De lonen bedroegen bij 'De Bijenkorf' voor de oorlog voor volwassenen f 13,50
en in Nijmegen f 12,10 per week. 117 De lonen werden in deze peri ode opgedreven
door acties. Zo was er een actie bij 'De Bijenkorf' in oktober 1913. Vanaf maart
1914 werd het personeel nog onrustiger door de staking der houtwerkers in
Zaandam. Er volgden toen verschillende rode optochten, die pas eindigden bij het
uitbreken van de oorlog. Tengevolge van deze acties werden de lonen enigszins
verhoogd, omdat de directie wenste te vermijden dat er een staking uitbrak, die
aan het bedrijf teveel geld zou kosten. In Nijmegen, waar de lonen nochtans
gevoelig lager waren, ondervond de directie geen moeilijkheden.!"

Vooral na de Eerste Wereldoorlog kwam er een einde aan het tijdvak van
stabiliteit of hoogstens geleidelijke veranderingen in de sociaal-economische
verhoudingen. Even zat de schrik voor een revolutie er goed in en waren werkge-
vers bereid snel toegevingen te doen aan de arbeidersbeweging. Allereerst gingen
de lonen sterk omhoog. In 1919 was het weekinkomen aan 'De Bijenkorf'
opgelopen tot het dubbele van 1914. Tabel2 geefteen overzicht.!"

Tabel 2: Arbeidersionen volgens leeftijd bij 'De Bijenkor]' in 1919 (in /)

leeftijd
weekloon

17
13,5

18
14,5

19 20
16,5 18,5

21 22 23 24 25
20,5 22,5 23,5 24,5 25,-



HETONTSTAAN VAN EEN SOCIALE TRADITIE 51

Gehuwden bereikten eveneens de f 25,- ongeacht een leeftijd ben eden de 25
jaar. Kindertoeslag bedroeg 50 cent per kind boven twee kinderen tot veertienja-
rige leeftijd. M.LJ. Schroyer merkt in haar studie op dat dit bedrag niet gering
was. In tal van fabrieken werd minder gegeven, of niets.l20 Bovendien werd in 'De
Bijenkorf" een lastenpremie (premie over het totaal per week verwerkte aantal
lasten) van f 1,50 uitgekeerd. Bij overuren werden de eerste twee uur 25% extra
betaald, de volgende uren 50% extra, zon- en christelijke feestdagen 100% extra
en werden de zondagsuren binnen drie weken vrij gegeven met behoud van 50%
loon. De grootste verandering in 1919 betrof de invoering van de 8-urige arbeids-
dag en 45-urige werkweek met het drieploegenstelsel voor de continu-arbeid.!"

Aan een wet, die de tegemoetkoming bij ziekte zou regelen, werd nog gewerkt.
In vele gevallen gingen de werkgevers hierin reeds op eigen initiatief voorzien.!"
Het ziekengeld bij 'De Bijenkorf" werd vastgesteld op 70% van het totaal van loon
en premie. De vakantiedagen werden bepaald op drie met behoud van loon, doch
zonder toeslag. Al deze toegevingen kwamen tot stand na overleg met de vakver-
enigingen.F' K.C. Honig voegde eraan toe dat de gehele, nieuwe sociale regeling
en vooral de invoering van de 8-urige werkdag een zodanige belasting betekende,
dat het zeer de vraag was of het bedrijf deze zou kunnen dragen.!"

Een ongevailenuitkering bestond reeds voor de oorlog. Ondanks aile tegenkan-
ting van werkgeverszijde was in 1901 de Ongevallenwet ingevoerd. Deze wet
bepaalde dat aan arbeiders na een bedrijfsongeval een ongevailenrente van maxi-
mum 70% van het laatstverdiende loon werd uitgekeerd en dat zij aanspraak
konden maken op kosteloze geneeskundige hulp. De premies werden opgebracht
door de ondernemingen. In 1913 was de Invaliditeitswet aangenomen. Dit was
een wettelijk verplichte verzekering voor arbeiders met een loon beneden een
bepaalde inkomensgrens en hun gezinnen tegen de geldeJijke gevolgen van
invaliditeit, ouderdom en vroegtijdige dood van de kostwinner. Deze wet stelde
de leeftijd van 70 jaar en ouder geJijk met invaliditeit. In 19] 9 werd de grens
verlaagd tot 65 jaar. De werkgever betaalde de premie en mocht daartoe een deel
van het loon inhouden.!" Ik vermoed dat er bij 'De Bijenkorf' geen bedrag van
het loon werd afgetrokken.

Daarnaast heeft K.c. Honig een eigen pensioenreserve voor de arbeiders opge-
bouwd. Bij het bereiken van de leeftijd van minstens 65 jaar en veertig dienstjaren
ontving een arbeider a1s ouderdomspensioen het halve weekloon. Lag het aantal
dienstjaren lager, dan werd het pensioen evenredig verrninderd. Aftrek van de
staatsouderdomsrente yond niet plaats. De arbeider zelf droeg er niet aan bij. Was
de arbeider op zijn vijfenzestigste jaar nog volkomen valide, dan pensioneerde het
bedrijfhem nog niet, maar bleefhij werken. Het weduwenpensioen beliep de helft
van het ouderdomspensioen. De lopende pensioenen werden in de regel tegelijk
met de in het bedrijf geldende lonen verhoogd of verlaagd. De gehele pensioen-
regeling was vrijblijvend; het betrof ook meer een richtlijn dan een vaste rege-
ling.l26 Aan de meeste aangesloten bedri jven bij de AWV vigeerde een
gelijkaardige pensioenregeling, meestal wei iets minder gunstig.!"

In 1920 kwam de Nederlandse Vereniging van Fabrieksarbeiders bij 'De Bijen-
korf' met nieuwe eisen op tafel. Ze vroeg: een minirnumloon van f 32,- per week
voor arbeiders van 23 jaar en ouder en voor hen die op jeugdiger Jeeftijd vol werk
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verrichtten; de invoering van zes vakantiedagen per jaar met een week extra loon;
doorbetaling van het volle loon bij ziekte; het verstrekken van gratis werkkleren;
voor de zwavelploeg vrij melk en eieren.!" De directie was aIleen bereid tot een
kleine loonsverhoging, mede in verband met de stijging van de broodprijzen.!"
Ze sloot aan bij het minimumloon dat door de AWV voor haar aangesloten leden
op f 30,- werd vastgesteld.'?" 'De Bijenkorf' heeft het zo geregeld dat het
minirnumloon op f 29,- kwam, maar met de toeslagpremie van f 1,50 opklom tot
boven het minimum van andere bedrijven.!" In Nijmegen bedroegen de lonen
f 26, - per week. 132 Verder wenste de directie niet te gaan, omdat het bedrijf volgens
haar te zeer te kampen had met binnenlandse en Amerikaanse concurrentie. Vooral
de grote verschillen met de stijfselfabrieken in Sas van Gent en Roosendaal inzake
de lonen belette iedere verdere concessie. I33 Op een staking is het niet uitgelo-
pen.l34

Na 1920 zou de situatie voor de arbeiders niet meer verbeteren. Aan het einde
van dat jaar verzandde irnmers de naoorlogse opleving in een crisis. De conjunc-
tuuromslag bleef niet zander gevolgen voor de loon- en arbeidsvoorwaarden.
Fabrikanten grepen de omslag aan om hun vrijheid van handelen ten aanzien van
lonen en vakorganisaties te vergroten. De rollen werden geleidelijk omgedraaid.
Voortaan moest de vakbeweging zich verdedigen tegen loonsverlagingen en
verlengingen van de arbeidstijd, die alom werden doorgevoerd. In toenemende
mate deden de werkgevers een beroep op overwerkvergunningen. I35 Pas in 1922
vroeg K.c. Honig aan de Minister van Arbeid, teneinde aan kostenbesparing te
doen, de goedkeuring am aan de stijfselfabriek 'Hollandia' te Nijmegen de
IO-urige werkdag in te voeren, hetgeen neerkwam op een 58-Ufige werkweek. Aan
het verzoek is niet voldaan. WeI werd in datzelfde jaar de toestemrning gegeven
om aan beide bedrijven de 48-urige werkweek in te stellen na een wetswijziging
in die richting!"; samen meteen loonsverlaging van 10% in te gaan vanafjanuari
1923. Deze loondaling kwam er bij verschillende leden van de Algemene Werk-
gevers Vereniging. I37 De vakbonden weigerden de 48-urige werkweek prijs te
geven en wezen werktijdverlenging van de hand. Het gevolg was een loonder-
ving. 138 Op verschillende plaatsen in de Zaanstreek braken in 1925 acties uit voor
loonsverhoging, omdat zich in de economie een hausse voordeed, maar de
werkgevers verijdelden door onderlinge steun deze pogingen.l"

In 1927 en 1928 vroegen de vakverenigingen opnieuw uitbreiding van de
vakantie tot een week met een week extra loon en herstel van het minimum loon
op f 29,- per week. 140 De eisen pasten in een algemene actie voor verbetering van
de arbeidsvoorwaarden aan enkele Zaanse bedrijven."" Samen met andere oliefa-
brieken aangesloten bij de AWV, heeft 'De Bijenkorf' aileen de toegeving gedaan
om voor het jaar 1929 de arbeiders zes dagen vakantie te geven.142 In 1927 kwam
reeds in veel bedrijven een vakantie van meer dan drie dagen voor. In de meeste
gevallen werd het loon doorbetaald, doch werd er geen toeslag gegeven.!"

Blijkbaar lagen de weeklonen in 'De Bijenkorf" op dat moment toch iets hoger
dan bij de overige AWV-Ieden, want terwijl bij laatstgenoemden het minim umloon
tot f 25,- was gezakt, bedroeg het bij eerstgenoemde nag steeds f 27,60 (met
inbegrip van de lastenprernie). Het gerniddelde loon van de 118 volwassen
arbeiders zander bijzondere rang liep in de praktijk echter op tot f 30,04. Van deze
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lIS ontvingen 53 arbeiders geen speciale premies en verdienden f 27,60. De
overigen die wei onder hetpremieste1sel werkten, kwamen aan gemidde1d f32,02.
Naast de oude lastenpremie die voor allen gold, was immers vanaf 1926 voor een
groep arbeiders een systeem van kwaliteits- en produktiepremies uitgewerkt.
Vooral de praduktiepremies waren belangrijk. De niet-volwassen arbeiders ver-
dienden tussen f 11,20 en f 26,95; de smeden en timmerlui tussen f 32,50 en
f 35,50.144

In 1929 ijverden de 'Hollandia' -arbeiders voor dezelfde arbeids- en loonvoor-
waarden als bij 'De Bijenkorf'. De directie wilde, gezien de bedrijfsresultaten en
de grote buitenlandse concurrentie geen loonsverhoging toestaan, maar was bereid
de premieregeling te herzien, zodat de arbeiders f 0,75 per week meer konden
verdienen. Het aantal vakantiedagen werd verdubbeld van drie tot zes, waarop het
loon plus de produktiepremie werd doorbetaald. Het loon bij overwerk werd als
volgt berekend: voor het eerste uur niets extra, voor het tweede en derde uur 20%,
voor het vierde uur 50% en voor zondagsarbeid 100% extra. Ten slotte werd het
ziekengeld gebracht op dertien weken 75% in p1aats van 70% van het loon. 145

Eveneens in 1929 zag 'De Bijenkorf' zich genoodzaakt 33 arbeiders te ontslaan,
omdat er in het bedrijf geen werk meer voor hen was. De ontslagenen werden
echter niet aan hun lot overgelaten. De directie stelde per arbeider f 15,- per
dienstjaar beschikbaar, uit te betalen in bedragen van f 21,- per week bij werk-
loosheid. Indien b1eek, dat v66r 1 september] 930 het totale bedrag niet uitgekeerd
behoefde te worden, omdat de ontslagene inmiddels werk had gevonden, dan zou
het saldo op I september 1930 aan hem worden uitbetaald. Mocht zich voor
1 september 1930 een geval voordoen, waarbij het in het belang van de ontslagen
arbeider was om het saldo eerder op te nemen, dan zou dat ineens worden
uitbetaald.!" In 1932 werd dezelfde regeling voor 23 arbeiders herhaald.!"

De grate depressie bracht een nieuwe achteruitgang in de lonen met zich mee.
Aan 'De Bijenkorf' en 'Hollandia' betekende het een derving van 10% in 1932-
33.148 In Koog aan de Zaan kregen de arbeiders daarbij de garantie dat het
minimurnloon voor volwassen valide arbeiders bij 4S-urige werkweek, inclusief
lastenpremie gemiddeld over dertien weken, niet lager zou vallen dan f 26,- en
dat een eventueel tekort over deze termijn door de directie iedere drie maanden
zou worden aangevuld."? Toen na 1933 overige Zaanse ondememingen nog
loonsverlagingen invoerden tot een minimumloon van f 22,50, is 'De Bijenkorf'
niet meer gevolgd."? In Nijmegen bedroeg het grondloon f 21,50.151

2.2.3 Verhouding tussenfabrikant en arbeiders
De verhouding tussen fabrikant en arbeiders verzakelijkte onder K.C. Honig als
gevolg van de schaalvergroting, maar ook door de trend die de harmonie der
sociale opvattingen omboog in een groter wordende belangentegenstelling, waar-
bij arbeid en kapitaal als onpersoonlijke factoren tegenover elkaar kwamen te
staan. Vandaar dat A.L. van Schelven in zijn werk over Van Heek & Co. te
Enschede de termen 'arbeiders' en 'fabrikanten' verkiest boven de aanduiding
'patroon' en 'werklieden' of 'werkvolk' om de veranderende houding tussen beide
graepen na ]S90 te karakteriseren.l'" Met eerstgenoemde typeringen wordt het
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klassebewustzijn aan be ide zijden omvat. Deze omwenteling eiste een nieuw
sociaal beleid in de onderneming. Het paternalisme had als het ware afgedaan,
althans voor de arbeiders.

K.C. Honig zelf was ook in veranderde omstandigheden opgegroeid en had
voortgezet onderwijs genoten, terwijl zijn vader nog alles in de praktijk had
geleerd, waardoor laatstgenoemde dichter bij de arbeiders stond. Het huwelijk van
Klaas met een telg uit het rijk levende geslacht Laan heeft eveneens de banden
van het huishouden van de Honigs met het personeellosser gemaakt. Klaas had
besef van de veranderingen. Uit de tekst van een van zijn lezingen haal ik:
"Typerend voor de opvattingen in die jaren (paternalisme, noot van de auteur) was
wei dat men een patroon vaak hoorde prijzen als iemand die aan vele mensen
brood verschafte; wei een groot contrast met het moderne begrip van uitzuigen
der arbeiders'Y" Hij mijmerde over de sociale verhoudingen onder zijn vader als
de "goeden oude tijd".

De arbeiders gingen zich organiseren en oefenden via de vakbonden druk uit op
hun werkgever. Het socialisme was in de Zaanstreek reeds geruime tijd een sterke
beweging, doch de strijd tussen patroons en arbeiders werd pas onder de generatie
van K.C. Honig op de spits gedreven. Zo werd bijvoorbeeld juist voor de oorlog
het ontslag van een 'zeer rode' arbeider, met wie de samenwerking moeilijk
verliep, ingetrokken na dreiging van de Vereniging van Pabrieksarbelders.l" Maar
vooral het interbel1um kenmerkte zich algemeen door hardnekkige en langdurige
arbeidsconflicten.

Op basis van de wederzijdse belangentegenstelling tussen arbeid en kapitaal
kwam na de oorlog een overlegsysteem tot stand. Het was niet langer mogelijk
om de arbeidsvoorwaarden met het eigen personeel te regelen en de besturen der
organisaties er buiten te laten. K.c. Honig had daar moeite mee. Soms was hij niet
bereid om onderhandelingen te voeren met de vakbonden als hij van oordeel was
dat de voorgestelde maatregelen noodzakelijk waren voor de toekomst van het
bedrijf.155 Hij probeerde de gewoonte te handhaven dat eerst met de arbeiders van
het bedrijf werd gesproken en indien die de organisaties erbij haalden, dan
onderhandelde de AWV met laatstgenoemde, maar dan was er ook wei iemand
van de directie aanwezig.F" Naar aanleiding van spanningen in 1928 aan 'De
Bijenkorf', werd er gepoogd een fabriekscommissie of kern uit arbeiders samen
te stellen, omdat het personeel te talrijk geworden was om met hen gezamenlijk
een bespreking te houden.!" Ook aan de linoleumfabriek in Krommenie wenste
men deze instel1ing in te voeren.Pi In de Zaanstreek had dit instituut nog weinig
wortel geschoten.!" De arbeiders zagen er een bedreiging in van de machtspositie
van de vakverenigingen en hebben deze overlegmethode dan ook geweerd.l'"

Anderzijds yond K.C. Honig het wei goed dat op nationaal niveau de arbeiders-
organisaties deelnamen aan het overleg. Zijn ondervinding was dat zij geleidelijk
meer begrip toonden voor de moeilijkheden in de industrie en vaak overtuigd
konden worden van de onredelijkheid van hun eisen. Naar zijn mening werden zij
echter betaald en onder druk gezet door hun leden om steeds meer en zelfs het
onmogelijke te verlangen en verkeerden zij daardoor in een slavenpositie. Ook in
het overleg van de werknemersorganisaties met de AWV zag hij een sfeer van
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vertrouwen groeien, hoewel het herhaaldelijk bleek dat zij hun leden niet in de
hand hadden.'?'

K.C Honig en de AWV als geheel waren sterk gekant tegen het afsluiten van
cao's, die nochtans in deze periode in opkomst waren. Vanaf 1909, toen de Wet
ter Regeling der Arbeidsovereenkomst in werking trad, werd de juridische moge-
lijkheid geschapen een cao af te sluiten.P" De voorzitter van de AWV had de
overtuiging dat collectieve contracten minder waard waren dan mondelinge
afspraken. In handel en bedrijfsleven bleken volgens hem de laatste altijd het best
te voldoen, omdat zij op wederzijds vertrouwen waren gebaseerd.!" Hij bracht de
leden telkens weer onder ogen dat zij zich aan de afspraken moesten houden. Klaas
achtte het bovendien ongewenst dat, wanneer in een bepaald bedrijf een collectief
contract tussen werkgevers en werknemers of hun organisaties was gesloten, de
in dat contract vervatte bepalingen inzonderheid wat lonen en andere arbeidsvoor-
waarden betrof, bindend verklaard konden worden voor alle werkgevers en
werknemers werkzaam in deze bedrijfstak. Het collectieve contract was volgens
hem nog niet voldoende ingeburgerd om het ook voor minderheden verplicht te
maken. Hij constateerde bovendien dat de bestaande collectieve overeenkomsten
teveel door de werknemers waren afgedwongen. Indien op dit punt onmiddellijk
toegegeven werd, was op de duur steeds verder ingrijpen van de wetgever met
dwingende bepalingen te vrezen. Men mocht het bedrijfsleven niet in een keurslijf
wringen.'?' Ten slotte zou voor exportbedrijven als 'De Bijenkorf' een uniforme
regeJing van lonen over het gehele land vaak onoverkomelijke moeilijkheden
geven. Zij zouden nog minder gelijke tred met de hogere lonen kunnen houden
dan reeds het geval was. Bij de vrije regeling der collectieve contracten daarente-
gen was juist de vrijheid een waarborg tegen overdrijving ten koste van andere
industrieen en van de consument. Indien de exportindustrie gedwongen werd
duurder te gaan produceren, dan zou dit leiden tot een daling van de afzet met als
bittere gevolgen werkloosheid en armoede. 165 K.C Honig stond in deze afwijzing
zeker niet alleen.!?' M.L.J. Schroyer stelt dat in de bedrijfstakken waar men zich
verzette tegen het instituut cao, de verwijzing naar buitenlandse concurrentie de
boventoon voerde. Deze bedrijven wilden de mogelijkheid behouden am adequaat
op veranderingen op de wereldmarkt te kunnen inspelen.!"

Ook tegenover de sociale wetgeving wenste K.C Honig zoveel mogelijk aan
het overleg tussen werkgever en werknemers van het bedrijf zelf over te laten. Op
deze manier kreeg de kinderbijslag en de ziekte-uitkering vorm. De ondernemer
moest volgens hem grotere vrijheid genieten om in samenspraak met de arbeiders
(en niet met de arbeidsinspectie) tot overwerken te beslissen. Of de arbeiders dan
werkelijk de mogelijkheid zouden krijgen om ja of neen te zeggen, is een andere
kwestie. Klaas merkte nag op: "Bij de tegenwoordige toestand is er gevaar, dater
een dito geest over het personeel komt als bij vele ambtenaren heerst en welke
noodlottig op de produktie moet werken. De geest van "wat niet klaar komt blijft
maar liggen, ik trek mij er niets van aan"".l68 Over de vrije zaterdagmiddag was
hij evenmin opgetogen. Het leidde tot geldverkwisting en dronkenschap, vooral
bij de ongetrouwden, ook omdat de Ionen zijns inziens voor deze groep te hoog
waren opgetrokken. Ben tweede negatieve consequentie was dat de ouders de
zeggenschap over hun kinderen verloren, daar laatstgenoemden niet langer bereid
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waren om hun inkomen af te geven.l69 Dat deze idee paternalisme impliceerde,
kan niet ontkend worden.

Zolang er geen vastgestelde regeling inzake het pensioen bestond, liepen de
arbeiders altijd het risico dat zij door de gewijzigde econornische situatie van het
bedrijf geen pensioen toegewezen kregen. K.C. Honig stelde deze 'soepelheid'
positief voor: iemand die geen veertig jaren in dienst was geweest en eerder
invalide werd, ontving ook het pensioenbedrag.t" De vrijblijvendheid ging ener-
zijds gepaard met een vorm van willekeur, anderzijds maakte het mogelijk
niet-rationele en persoonlijke motieven te laten spelen.

Ondanks vele spanningen bleek de verstandhouding aan 'De Bijenkorf' toch
goed te zijn en kon er steeds overeenstemming bereikt worden tussen het stand-
punt van fabrikant en arbeiders. Hoewel het verzet in verband met sociale
maatregelen dikwijls hardnekkig was, is het nooit tot stakingen gekomen. K.c.
Honig probeerde de problemen uit te praten. Toen bijvoorbeeld in 1929 een
staking dreigde naar aanleiding van het premiesysteem, ontving hij de afgevaar-
digden voor overleg op zijn kantoor en kon een staking vermeden worden.!" Dat
het prerniesysteem conflicten opleverde, is typisch voor het gehanteerde beleid.
De prernies schommelden sterk op basis van het totale bedrijfsfunctioneren, onder
andere bepaald door hoeveelheid en kwaliteit van de aangekochte grondstoffen
en vraag naar produkten, en varieerden bovendien van arbeider tot arbeider.172
Yoor de ene arbeider lag de prernie opvallend hoger dan voor een collega in
dezelfde afdeling; een grote groep verdiende geen premie. Per slot van rekening
was de regeling ingewikkeld. Alhoewel de arbeiders bij de directie uitleg over de
uitkomst konden vragen, was het systeem zeker geen voorbeeld van zakelijke en
juridische zekerheid.!"

De arbeidsrust werd ook relatief goed bewaard in het bedrijf omdat de arbeiders
niet echt te klagen hadden over de arbeidsvoorwaarden bij 'De Bijenkorf'. De
AWV voerde, mede om de radicale bonden de wind uit de zeilen te nemen, een
tamelijk progressief sociaal beleid, althans in de beginjaren en dat had implicaties
voor de bedrijfsvoering van de leden. De AWV liet zich door de volgende principes
leiden: een loon wordt niet bepaald door de wet van vraag en aanbod voor elke
onderneming afzonderlijk; er moet sprake zijn van een algemeen loonbeleid voor
een streek; een minimum loon moet voor de ongeschoolde arbeid vastgesteld
worden; het rninimumloon moet bereikt worden op 25-jarige leeftijd, bij huwelijk
desnoods eerder; voor overwerk moet een extra bijslag betaald worden; het
ziekengeld zou 75% van het normale loon moeten bedragen, terwijl de duur van
de ziekengelduitkering onbepaald is; er kan een vakantie gegeven worden van drie
dagen; de werkgever moet zich verzetten tegen de invoering van een werkweek
van 45 uur.!"

Afgezien van het feit dat de vakbonden voorlopig zander resultaat ijverden voor
de toekenning van zes vakantiedagen per jaar, kwam de AWV met deze bepalingen
een goed eind tegemoet aan hun concrete eisen. De arbeidsvoorwaarden bij 'De
Bijenkorf' gingen in deze richting. De Zaanse ondernemers waren ervan overtuigd
dat hun lonen hoger lagen dan bijna overal elders in het land.175 Bovendien speelde
liefdadigheid zelfs bij deze verharde verhoudingen nog een belangrijke rol.
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Ontslagen arbeiders werden niet aan hun lot overgelaten. Oak individueel werd
bijgedragen in de huishouding van sornmige werknemers.!"

2.2.4 Politieke strijd
Niet alleen in het bedrijfsleven, maar oak op het politieke front zette de klassen-
strijd zich verhevigd door in de periode 1890-1930. Tijdens het laatste decennium
van de negentiende eeuw hielden de liberale ondememers het plaatselijke bestuur
van Koog nOr volledig in handen. Na 1900 brokkelde echter hun politieke
hegemonie af. 77

Toen er in 190 I een staking aan de fabriek van Adriaan Honig uitbrak en er voor
de orde slecht werd gezorgd door het op dat moment regerende vrij rode gerneen-
tebestuur in Koog aan de Zaan, werd door K.C. Honig en enige anderen een adres
aan B&W gericht, waarin op deze wantoestand werd gewezen. De daarop volgen-
de verkiezingen voor de gemeenteraad luidden een ommekeer in en brachten
opnieuw de liberalen aan het bewind, waaronder oak Klaas werd gekozen. Van
september 190 I tat zijn verhuizing naar Wormerveer in augustus 1904 maakte hij
deel uit van de gemeenteraad. Na het overlijden van zijn vader in 1908 werd hij
herkozen in de gemeenteraad en zat daarin tot zijn definitieve vertrek in april 1918
naar Bloemendaal. Vanaf september 1911 tot april 1918 was hij tevens wethouder
en heeft hij als dusdanig de moeilijke oorlogsjaren meegemaakt.!"

De verschillende confucten over de begroting van de gemeente tonen aan dat
K.c. Honig een zuinig beheer heeft gevoerd.!" Hij stelde zelfs zijn raadszetel ter
beschikking, omdat zijn opvatting over het financieel beleid niet door de meer-
derheid werd gedeeld. De verhoging van de hoofdelijke omslag achtte hij een te
zware druk, ook op de kleinere inkomsten. L80 De samenwerking met de sociaal-
democraten liep niet van een leien dakje. Zij drongen onder meer aan op de bouw
van goedkope arbeiderswoningen van gemeentewege, verlaging van de gas~rijs,
invoering van schoolvoeding en verhoging van de onderwijzerssalarissen.' I De
politieke invloed van sociaal-democratische arbeiders en kantoorbedienden is
steeds toegenomen. Een deel van de economische elite in Koog aid Zaan hield het
toen voor gezien en vertrok naar aantrekkelijker streken, zoals Bloemendaal, zo
ook K.C. Honig. Evert verhuisde naar Santpoort.!"

Nationaal stand de kiesrechtkwestie in het laatste decennium van de negentiende
eeuw in het centrum van de belangstelling. K.C. Honig schreef dat hij in die tijd
uiterst conservatief dacht en zich graag met de verkiezingen bernoeide.!" Hij
behoorde tot de conservatieve Vrij-Liberalen.P' Verscheidene keren werd hij
aangezocht om zich kandidaat te stellen voor de Statenverkiezingen, maar steeds
heeft hij geweigerd, onder meer omdat hij het slechts gedeeltelijk eens was met
het partijprogramma.!"
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2.3 K.C. Honig als verdediger van ondernemersbelangen

2.3.1 De vooraanstaande positie van KC. Honig
A1vorens in te gaan op de ro1 die K.C. Honig (1871-1941) heeft vervu1d als
verdediger van ondernemersbe1angen, 1ijkt het mij aangewezen mer aandacht te
besteden aan de vooraanstaande maatschappelijke positie die hij heeft bekleed op
regionaal en nationaa1 niveau. De twee geschriften die hij heeft nagelaten, 'Fami-
lie- en zakenherinneringen' en 'Bijbaantjes' vormen uitstekende informatiebron-
nen.

K.C. Honig (Bran. GAZ)
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Uit zijn jeugd en opvoeding wordt duidelijk dat K.C Honig een brede interesse
en aandacht voor het algemeen belang heeft meegekregen, maar hij werd gecon-
fronteerd met de beperkingen die de financiele moeilijkheden van het bedrijf met
zich meebrachten. Het is typisch voor de heersende mentaliteitdat Klaas voor zijn
opleicling niet naar Engeland werd gezonden, maar naar Duitsland, meer bepaald
Hamburg. In de staalindustrie en in de chemische nijverheid moest Engeland het
tegen Duitsland afleggen. Hamburg betitelde hij als een prachtstad: "nog vrije
staat met eigen munt... De haven en de schepen stonden toen mijlen ver boven
onze havens wat mij altijd zeer pijnlijk aandeed".186

De doopsgezinde levensbeschouwing speelde een voomame rol in het opvoe-
dingsproces, niet in doctrinaire zin maar qua eenvoud, spaarzaarnheid, eerlijke
handelsmoraal en vertrouwen op het geweten en het woord, waarvoor docpsge-
zindheid stond. Net als zijn vader behoorde Klaas tot de vrijzinnige richting. Hij
was lid van de financiele commissie van de doopsgezinde gemeente van Koog en
Zaandi jk.187

Een vriend van zijn vader, A. Vis, bracht K.C Honig in contact met de
Wormerveerse society, die een vee1 'mondainer' karakter uitstraalde dan de
Koogse. Hij zou blijvend in die kringen verkeren, mede door zijn contact en later
huwelijk (1899) met Maria Laan, dochter van Cornelis Laan, die samen met zijn
twee broers de firma Wessanen & Laan (rijstpellerij, meelfabriek en olieslagerij)
beheerde. Maria had haar opvoeding genoten op een kostschool achtereenvolgens
te Velp en te Bonn. De welvarende fabrikanten van Wormerveer, waar de familie
Laan met haar talrijke vertakkingen domineerde, beheersten de gemeenteraad en
hadden in het dorp de macht in handen. In de Tweede Kamer deden zij indirect
hun stem horen via een zwager van de 'concurrerende' tak Laan, van 'Crok &
Laan', P.BJ. Ferf, toen burgemeester van Westzaan en Zaandijk. Deze kon de
Zaanse belangen verdedigen van 1891 tot 1912. In de Eerste Kamer zaten onder
meer zijn oom Dirk Laan, later volgde nog zijn neef Jan A. Laan.!" Sommigen
bekleedden voomame comrnissariaten als van de Twentse Bank, de Hollandse
Lloyd ... De families waren groot en gingen goed met elkaar om. Er bestond een
bloeiende societe it in Wormerveer, waar iedere avond de vele jongelui en enige
ongetrouwde oudere heren kwamen, die heel wat van hun levenservaring aan K.C
Honig doorgaven.!" De omgang met deze belangrijke fabrikanten stimuleerde
Klaas om met zijn eigen bedrijf hogerop te kornen."? Zijn wankele financiele
toestand had trouwens een belemmering gevormd voor zijn verloving met Maria,
maar najarenlang wachten kon die in 1897 als gevolg van vooruitgang in de zaak
toch doorgaan.!"

De belangstelling van K.C Honig beperkte zich nochtans niet tot het eigen
bedrijf. Daarover schreef hij: "Als men midden in het leven staat, kan men zich
nu eenrnaal Diet onttrekken aan sociale plichten, en heeft men er ook geen vrede
mee, als men zich uitsluitend op zijn zaken concentreert. Het betreft hier, zoals
altijd, ook weer de vraag van maathouden"."? Samen met andere Zaanse fabri-
kanten zette hij zich dan ook in voor de economische ontwikkeling van de regio.
Zijn engagement uitte zich onder meer in de commissariaten die hij heeft bekleed:
van de N.V. Handelsvereniging 'Saenden' v.h. Bloemendaal & Laan te Wormer-
veer; van de N.V. Dekker's Houthandel te Zaandam; van de NV Houthandel v.h.
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G. Honig Czn. te Koog aan de Zaan; van de Brandverzekering Maatschappij ter
firma Koning & Boeke te Zaandijk (volgde in 1910 zijn schoon vader op); van de
NV Rederijkantoor v.h. M. Dirkzwager Gzn. te Maassluis (een zaak van zijn zus
Griet). Tijdens en kort na de oorlog gingen de grote banken filialen stichten. Zo
werd in Zaandam een bijkantoor van de lncasso-Bank opgericht. K.C. Honig werd
voorzitter van de Comrnissie van Toezicht.193

Op II mei 1900 riep Jan A. Laan te Wormerveer een aantal industrielen bijeen
om te komen tot de heroprichting van het Zaanse departement van de Maatschap-
pij van Nijverheid, dat in 1874 was opgeheven. Onder de aanwezigen beyond zich
ook Klaas Honig, die met het aanvaarden van het penningmeesterschap van het
nieuwe departement een actieve loopbaan van niet minder dan veertig jaar bij de
Maatschappij aanving. Verschillende economische en sociale problem en pas seer-
den er de revue. Zo maakte hij deel uit van studiecommissies die tot doel hadden
wetsontwerpen te bestuderen, zoals in 1905 het wets ontwerp inzake arbeids- en
rusttijden, in 1910 over de naamloze vennootschappen.!" De vergaderingen van
de Maatschappij van Nijverheid hebben er volgens zijn eigen zeggen vee I toe
bijgedragen dat zijn "lokale blik op de dingen" verruimd werd.195 In 1917 koos
het Departement Klaas tot voorzitter in de plaats van J.A. Laan, een functie die
hij bijna onafgebroken gedurende twaalf jaar heeft waargenomen.!" Aan een
aantal van zijn acties als voorzitter kan in het volgende punt meer aandacht besteed
worden, omdat ze passen in zijn strijd tegen de toenemende overheidsbemoeiing
en zijn opkomen voor het prive-initiatief.

In het kader van de Maatschappij nam K.C. Honig samen met L. Schwarz en
A.H. Verkade het initiatief tot de stichting van de Handelsdagschool en de
Handelsavondcursus te Zaandam. Klaas werd voorzitter van de Comrnissie van
Toezicht op het Handelsonderwijs. lA. Laan gaf door een grote gift in 1915 de
stoot tot de oprichting van de Centrale Ambachtsschool voor de Zaanstreek. K.C.
Honig verrichtte met de daartoe gestichte commissie het voorbereidende werk.
Voor een in te stellen afzonderlijke derde klasse der Zaandamse Hogere Burger-
school en voor de bouw van een behoorlijke aula aan dezelfde onderwijsinrichting
schonk het Departement Zaanstreek eveneens een serieus bedrag, dat zowel door
het Laanfonds als door giften van particuliere firma's onder aanvoering van K.c.
Honig bijeen werd gebracht. Het verschaffen van goed en goedkoop onderwijs in
de Zaanstreek beschouwde hij als prioritair voor de economische vooruitgang van
de regio. Onafhankelijk van de Maatschappij heeft hij zich ten slotte ingezet voor
het Lager Onderwijs en het MULO-onderwijs op de Koog.197

In 1909 werd K.C. Honig als vertegenwoordiger van de Zaanstreek afgevaardigd
naar het hoofdbestuur van de Maatschappij van Nijverheid. Van 1921 tot 1923 evenals
van 1925 tot zijn aftreden in 1928 heeft hij het ondervoorzitterschap bekleed.198 Hier
onderscheidde hij zich voornamelijk door mee te werken aan de opzet en de uitbouw
van een Centrale Commissie voor Bezuiniging. Namens de Maatschappij van Nijver-
heid had hij in de naoorlogse jaren ook zitting in de Hoge Raad van Arbeid en in de
Nijverheidsraad. De Hoge Raad van Arbeid had tot doe1 het onderling overleg te
bevorderen van de vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties
en van beide groepen met de overheid.!" De Nijverheidsraad was een officieel college
van advies aan de regering inzake econornische zaken.200



HET ONTSTAAN VAN EEN SOCIALE TRADITIE 61

K.C. Honig is verder verschillende jaren lid geweest van de Zaanlandse Kamer
van Koophandel en Fabrieken, onder meer onder het voorzitterschap van E.G.
Duyvis. Onder de zeer krachtige leiding van Duyvis kwam de grote sluis te
Zaandam, de Wilhelrninasluis, tot stand (1903) en kreeg de uitdieping van de Zaan
haar beslag. De oppositie tegen de sluis en voora! de strijd over de verdeling van
de kosten was fel. De Kamer hield vol en de fabrikanten droegen flink bij in de
kosten en dat deed de bezwaren tenslotte overwinnen. Na de oorlog werden de
Kamers gereorganiseerd en verIoren ze aan belang. Toch bleef Klaas Honig
overtuigd van de betekenis van de Zaanlandse Kamer en ijverde hij samen met de
voorzitter, A.H. Verkade, voor haar voortbestaan, nadat in 1935 sprake was van
opheffing door het samengaan met Haarlem. Voora! als band tussen de Zaange-
meenten en voor de rniddenstand kende hij haar recht van bestaan toe.?"

Over de aanwezigheid van K.C. Honig in de AWV heb ik het reeds uitvoerig
gehad. Een andere belangrijke werkgeversorganisatie was de Vereniging van
Nederlandse Werkgevers en in het verlengde daarvan op regionaal vlak de
Risicovereniging 'De Zaanstreek', waarvan Klaas mede-oprichter was rond de
eeuwwisseling en in het bestuur waarvan hijjarenlang zitting had. Hij maakte deel
uit van het bestuur van de nationale vereniging van 1915 tot 1918. Via deze
Vereniging werd hij gekozen in de Commissie van Toezicht van Molest-Risico en
in de Studie-Commissie betreffende de Oorlogswinstbe1asting. Van 1932 tot 1935
zat hij opnieuw in het bestuur van het - toen geheten - Verbond van Nederlandse
Werkgevers.P't In de crisisjaren oefende hij eveneens een vooraanstaande functie
uit in de Commissie van Advies Crisisinvoerwet, die zich bezig hield met
contingenteringen. Ten slotte nam K.c. Honig deel aan de activiteiten van de
Vereniging voor de Amsterdamse Graanbeurs. Nieuwe verkoopcondities en arbi-
tragereg1ementen werden tijdens zijn voorzitterschap vastgesteld.f"

Zijn directeurschap van de Hollandse Maatschappij der Wetenschappen en zijn
lidmaatschap van het selecte Dinsdagavondgeze1schap in Haarlem moeten we niet
beschouwen als belangrijke economische functies; die functies wijzen op de
voaraanstaande positie die hij als ondernemer wilde innemen. Zijn directeurschap
van de Hollandse Maatschappij der Wetenschappen was hoofdzakelijk een pres-
tige-functie, maar hij apprecieerde dat directeurschap sterk omdat het hem in
contact bracht met een voornaam gezelschap.i" Van het Dinsdagavondgezelschag
toonde Klaas zich een trouwe toehoorder vanaf 1924 tot aan zijn dood in 1941.25

Dit inform eel samenzijn van artsen, kunstenaars, ambtenaren, kooplieden en
fabrikanten was gegroeid tijdens de Eerste Wereldoorlog, toen men de behoefte
voelde om elkaar vaker te spreken.f" Het doel van het gezelschap was het houden
van voordrachten en het bespreken van stellingen op elk gebied van kunst,
wetenschap en bedrijf. De leden waren verplicht om de beurt een lezing te
verzorgen.?" Klaas begaf zich op bekend terrein, hij sprak over zetmeel, zetmeel-
fabrikaten en -bijprodukten (1927) en over de toenemende overheidsbemoeiing
in het bedrijfsleven ( 1934).208

K.C. Honig werd algemeen beschouwd als een man met een innemende per-
soonlijkheid, die zich steeds heeft ingezet voor anderen en voor het a!gemeen
beiang. Hij kreeg de titel van Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.209
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2.3.2 Tegen de arbeidswetgeving en de toenemende overheidsbemoeiing
Als we de lezing van K.C Honig voor het Dinsdagavondgezelschap (1934)
volgen, dan begon volgens hem alle kwaad na de arbeidsenquete van 1890. Deze
enquete werd mede de oorzaak van de talrijke wetten ter bescherming van leven
en gezondheid, van uitkeringen bij ongeval, ziekte, invaliditeit en ouderdom.
Sociale voorzieningen behoorden in zijn visie nog steeds tot het domein van de
caritas. Ze werden op individuele basis door patemalistische ondememers toege-
staan. Tegen sociale wetten kwam het bedrijfsleven in oppositie - naar zijn mening
niet zozeer tegen de voordelen die de arbeiders erdoor verkregen, doch uit vrees
dat de ondememingen de hogere kosten niet zouden kunnen dragen. Hiema zal
blijken dat hij steeds het argument van de concurrentiepositie gebruikte of
'misbruikte' om de sociale wetgeving te matigen. Voor ondememers stond het als
een paal boven water dat de sociale eisen om een oplossing vroegen die ook
economisch verantwoord was. Bij al hun overwegingen identificeerden zij gemak-
kelijk het algemeen welzijn met hun eigen belang.i'"

Bij het naderen van de twintigste eeuw vormde het verzet tegen de plannen
inzake sociale wetgeving een belangrijke aanleiding voor georganiseerde onder-
nemersactiviteit Dat was niet aileen zo op regionaal, maar ook op nationaal vlak.
De plannen voor de Ongevallenwet (1901) leidden tot de oprichting van de
Vereniging van Nederlandse Werkgevers, waarbij de eerste zorg was te bereiken
dat niet alles ondergebracht zou worden bij de Rijksverzekeringsbank, maar dat
er aan de ondememers ruimte voor prive-initiatief gelaten zou worden. De meeste
fabrikanten in vooral Twente en de Zaanstreek kwamen op een lijn: gezamenlijk
vormden zij een pressiegraep in de vereniging, die algemeen ijverde voor vrijhan-
del en vrijheid van handelen in de industrie."! K.C Honig maakte deel uit van het
bestuur van de vereniging tijdens de oorlogsjaren.

Door de Ongevallenwet werd de mogelijkheid gecreeerd dat ondememingen het
ongevallenrisico bij een eigen instelling verzekerden. De VNW richtte daartoe de
Centrale Werkgevers Risico Bank op met talrijke risico-verenigingen onder haar
hoede. Behalve voor de industriele ongevallenverzekering ontstonden er onder de
directie van de Risicobank de Tuinbouw-Onderlinge, Landbouw-Onderlinge,
Zee-Risico, Industriele Kredietbank, Pensioen-Risico en, sedert de invoering van
de Ziektewet in 1930, talrijke onderlinge verzekeringen op dat gebied. Naar
aanleiding van de oorlogsschade en op aandringen van K.C Honig werd in 1917
Molest-Risico, een onderlinge organisatie voor de molestverzekering van onroe-
rende en raerende goederen, gemstalleerd.i"

Met de grate uitbreiding van het gehele complex van verzekeringen werd de
directie en administratie gevoerd door Centraal Beheer, dat bestuurd werd door
de presidenten der afzonderlijke centrale verenigingen. K.C Honig werd voorzit-
ter van de Commissie van Toezicht van de Vereniging Molest-Risico en zat als
zodanig ook in de Commissie van Toezicht der Vereniging Centraal Beheer. Een
groot voordeel van dit verzekeringsinstituut zag Klaas in het feit dat er hier geen
confessionele scheiding had plaatsgevonden en dat voor een aantal verzekeringen
ook de arbeiders bij het bestuur betrokken werden. De totstandkoming van de
Ziektewet memoreerde hij in dat verband. Bij deze wet werden Bedrijfsverenigin-
gen met paritaire besturen gecreeerd. Op dit betrekkelijk neutraal terrein leerden
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de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers elkaar kennen en waarde-
ren.213

Een voorbeeld van onderlinge verzekering tegen ongevallen op regionaal vlak
was de Risicovereniging 'De Zaanstreek'. Nade goedkeuring van de Ongevallen-
wet moesten de werkgevers zich dus uitspreken over de vraag of zij tegen een
vaste premie bij de Rijksverzekeringsbank aangesloten wilden worden, of dat zij
het risico zelf wilden lopen of dat zij bij een Risicovereniging ingedeeld wilden
worden, die voor een bepaalde groep of streek het risico liep. Aan de Zaan deden
onder meer R. Verkade, J.W. Dekker en K.C. Honig pogingen om deze risicover-
eniging tot stand te brengen. Na veel moeilijkheden en weerstand konden zij het
startsein geven, aanvankelijk slechts met een kleine kern, maar later kwamen meer
Zaanse ondernemers over de brug.?"

De sociale politiek van de regering na de Eerste Wereldoorlog leidde tot een
tweede periode van kritiek van werkgeverszijde. De revolutiedreiging uit het
Oosten, de tijdens de oorlog door de steunregelingen sterk geworden vakbonden,
de krappe arbeidsmarkt die de positie van de vakbonden verder versterkte en tot
hoge looneisen aanleiding gaf, het prestige dat de vakbonden in de politiek
verkregen hadden en de mede daaruit voortkomende nieuwe sociale wetten van
Aalberse, zoals de Arbeidswet van 1919 en de Arbeidsgeschillenwet van 1923,
leidden tot een hernieuwde belangstelling voor de 'sociale quaestie'r'"

De werkgevers verzetten zich onder andere in het kader van de Nederlandse
Maatschappij voor Nijverheid en Handel, in de Hoge Raad van Arbeid en in de
Nijverheidsraad tegen de invoering van de 45-urige werkweek in de industrie. Zij
schermden onophoudelijk met het argument dat de maatregel de doodsteek voor
de industrie zou betekenen. Op de jaarvergadering van de Maatschappij in 1919
werd een motie aangenomen waarin de wenselijkheid werd uitgedrukt de arbeids-
tijd per week op 48 uur te stellen.!" K.C. Honig heeft de extra kosten die de
Arbeidswet op de nijverheid zou leggen, geraamd op 1,5 miljoen gulden voor de
Zaanstreek." Concreet voor zijn bedrijf yond hij dat deze wet niet soepel genoeg
was voor overwerk en dat daardoor reparaties en expedities bij samenloop van
omstandigheden niet vlug genoeg uitgevoerd konden worden. Bovendien plaatste
de beperking van de arbeidstijd het bedrijf door de verhoogde produktiekosten in
een ongunstige mededingingspositie ten opzichte van het buitenland. Hij noemde
het een illusie dat door intensievere arbeid het nadeel van de verkorte werktijd
zou worden opgeheven. 48 uur arbeidstijd per week achtte hij een minimum.

Zelfs tegen de vrije zaterdagmiddag opperde hij economische bezwaren. Voor
vele ondernemingen loonde het niet langer de moeite om de fabriek op zaterdag
nog te laten draaien?" Ten slotte meende Klaas dat de Nederlandse Arbeidsin-
spectie inzake controle op de sociale wetgeving veel strenger optrad dan in elk
ander land, waardoor wederom aan de concurrentiekracht van de bedrijven schade
werd berokkend."? Het standpunt van de werkgever werd volgens hem in die tijd
nauwelijks gehoord door de regering. Het verheugde hem dan ook dat hij in 1922,
naar aanleiding van de dood van zijn broer Evert, kon bedanken voor de functie
in de Hoge Raad van Arbeid, waar deze maatregelen besproken werden.

Ook op andere sociale ontwerpen of wetten oefende K.C. Honig kritiek uit In
verband met het On twerp Zondagswet maakte hij een vreemde redenering: "Zodra
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deze wet zal worden uitgevoerd, zal de zaterdagmiddag als zondag worden
gebruikt Tenslotte komen we nog tot de vrije vrijdagmiddag, want ontspanning
op zondag wordt onmogelijk gemaakt" (om wille van de beperking van het
openbaar vervoer, noot van de auteur)."? Hij had ook bedenkingen bij de voorge-
stelde verhoging van de loongrens van de Invatiditeitswet, omdat de gemeenschap
niet voldoende geld bezat om tot verruiming der verzekering over te gaan, doch,
als men meende te moeten uitbreiden, moesten aIle burgers zonder onderscheid
in aanmerking kunnen komen voor de verzekering.i" Aan het plan Posthuma-Ku-
pers bracht hij daarentegen hulde, omdat het ruimte Iiet aan het prive-irutiatief.i"
De werkgevers gaven immers de voorkeur aan eigen bedrijfsverenigingen bij de
uitvoering van de Ziektewet.f"

Steeds weer legde K.C. Honig er de nadruk op de uitvoering der sociale wetten
op te dragen aan de organisaties van werknemers en werkgevers in onderling
overleg en onder regeringscontrole, zoals reeds met enkele takken der verzeke-
ringen geschiedde. Nu was er een veel te zware, hoogst onpraktische sociale
wetgeving, waarbij te veel verdween in de zakken van onnodige ambtenaren. Door
de uitbreiding van de overheidszorg en de sterke stijging van lonen en salarissen
in deze sector rezen de staatsuitgaven de pan uit in de naoorlogse jaren. Zander
besnoeiingen in de begrotingen van rijk, provincies en gemeenten in verhouding
tot de daling van de inkomsten in 1921, voorspelde hij dat Nederland een
staatsbankroet tegemoet ging.

Om de bezuinigingsgedachte te propageren richtte K.C. Honig samen met A.
Heldring in de schoot van de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en
Handel de Centrale Commissie voor Bezuiniging op (1921). De commissie voerde
een actieve oppositiepolitiek en gaf op initiatief van Klaas een serie 'Waarschu-
wende Cijfers' uit. Zijn actie had volgens hem niet de bedoeling om af te bouwen,
hij wenste juist aan te tonen dat de grote inkomsten die tijdens enjuist nade oorlog
werden gerealiseerd, niet duurzaam konden zijn en dat zonder bezuiniging op
tennijn zelfs de meest noodzakelijke sociale voorzieningen, waar de overheid het
eerst voor te zorgen had, in het gedrang zouden komen. De commissie is tevens
opgekomen voor juistere verhoudingen in de betaling van verantwoordelijke en
minder of niet verantwoordelijke betrekkingen. Uit kiezersvrees werden de inko-
mens van lagere betrekkingen veel meer opgetrokken dan die van de hogere en
toen de recessie intrad, werden de hogere ook onevenredig verlaagd. Dit yond hij
zeer onbillijk en hierin schuilde zijns inziens een gevaar voor de eerlijkheid der
ambtenaren.f"

Vele uitgewerkte en uitvoerig gemotiveerde adressen zijn door de commissie
verzonden aan Regering en Staten-Generaal, waarbij werd aangedrongen op een
meer rationele besteding van de overheidsgelden. Ook de uitgaven van provincies
en gemeenten werden door de Centrale Commissie onderzocht.?" Zij kreeg
behoorlijk veel financiele steun en morele medewerking voor haar acties. Meestal
anoniem, had zij ook medestanders onder de hoge regeringspersonen. Haar
activiteiten werden besproken in het parlement en in de gemeenteraden. Toen de
werkzaamheden van de commissie begonnen te tanen in de jaren dertig, is Klaas
eruit gestapt.f"
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Niet alleen doemde met de stijging van de overheidsuitgaven het spookbeeld
van het staatsbankroet voor K.C. Honig op, meer nog vreesde hij het faillissement
van tal van ondememingen. De industrie werd irnmers overmatig belast en
daardoor werd de noodzakelijke kapitaalvorrning onmogelijk gemaakt. Klaas
verzette zich dan ook steeds tegen het opleggen van nieuwe belastingen die de
industrie benadeelden, bijvoarbeeld in de oorlog tegen de wijziging der Wet op
de Oorlogswinstbelasting, waarbij de regering tot een desastreuze toepassing van
de wet voor de bedrijven zou overgaarr'" en tegen cle wijze van heffing der
tantierne-belasting zoals door minister Treub voorgesteld (1915), waardoor de
naamloze vennootschappen benadeeld werden en de tantiemes van bestuurders
van deze vennootschappen extra belast zouden worden.f" In de jaren twintig
reageerde hij tegen de ontwerpen van wet inzake een weelde- en verteringsbelas-
ting - van zo'n wet waren opnieuw zware lasten voor de nijverheid en uitbreiding
der ambtelijke bernoeienis te verwachterr'" - en tegen een herziening van de wet
op de naamloze vennootschappen. Het nieuwe wetsontwerp op de naamloze
vennootschap voorzag er onder andere in dat alle vennootschappen, dus ook de
meest beperkte familievennootschap als 'De Bijenkorf', verplicht zouden worden
tot volledige publikatie van hun balansen en van hun winst- en verliesrekening en
dat de directeur, evenals commissanssen, met vrijwel onbeperkte aansprakelijk-
heid zou worden belast. 230 Hij opperde ook bezwaren tegen het heffen van een
belasting van f 12,- per jaar voor iedere arbeider cliemen in dienst had. Algemeen
pleitte hij voor belastingverlaging in de industrie en voor het bevorderen van de
kapitaalvorrning.

Uit het bovenstaande blijkt dat K.C. Honig geen goed woord over had voor de
regering die door haar 'onverstandige' bemoeiingen de inclustrie hinderde. Voor
hem stond het vast dat de belangen van de arbeiders voor een groot deel parallel
liepen met die der fabrikanten en dat de overheid dus ook tegen het welzijn der
eerstgenoemden indruiste wanneer zij met de 'redelijke ' klachten der werkgevers
geen rekening hield. Het zou aan de overheid het minst kosten als zij het
prive-initiatief stimuleerde. Op economisch vlak verdedigde hij daarom de vrij-
handel. Concreet voor zijn bedrijf was het natuurlijk van belang dat er geen
beschermende maatregelen getroffen werden, omdat een groot gedeeJte van de
produktie naar het buitenland ging. Als voorzitter van de Maatschappij van
Nijverheid vocht hij regionaal de dure verplichte beurtvaartbevrachting en de hoge
waterleidingtarieven aan. Hij streefde naar een betere elektrische voorziening
voor de Zaanstreek. Tegen het Provinciaal Elektriciteitsbedrijf van Noord-Hol-
land voerde hij actie omwille van zijn hoge tarieven voor particulieren en inclus-
trie. Hij vergeleek het monopolie van deze maatschappij met de gedwongen
winkeJnering in de negentiende eeuw. Toen mochten arbeiders in sommige streken
uitsluitend kopen in de winkel van de patroon en tegen prijzen die door hem
vastgesteld waren. Dit rnisbruik was gelukkig verboden, maar iets dergelijks werd
nu toegepast door de provincie.?" Nationaal kantte hij zich tegen wederkerigheid
in de handelspolitiek, tegen verhoging van de invoerrechten en tegen het-voor-
keur-geven aan de binnenlanclse industrie bij bestellingen van de staat. Hij sternde,
in tegenstelling tot vele andere industrielen die de positie van de Nederlandse
industrie te precair vonden, voor een internationalisatie van de jaarbeurs in 1921.
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Hij zag daarin de voordelen van een ontwikkelende kracht voor de binnenlandse
bedrijvigheid.r"

2.3.3 Reactie op de crisis van de jaren dertig
Het werkgelegenheidsvraagstuk beheerste het sociale denken in de jaren dertig.
Reeds in 1923 was de steeds emstiger wordende werkloosheid een punt van
discussie geweest in de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel.
Men vroeg zich af of overbevolking niet mede als oorzaak speelde en of emigratie
als middel tegen de werkloosheid kon helpen. am te verrnijden dat de werkgevers
voor de voeten werd geworpen dat zij een georganiseerde slavenhandel beoo~den,
stelde K.C. Honig voor om de medewerking van de vakbonden te vragen." Met
de daaropvolgende hoogconjunctuur verdween het doembeeld van de werkloos-
heid echter. In 1929 dook het weer op. Bij 'De Bijenkorf' zelf verdwenen 33
arbeidsplaatsen (ongeveer 10%) als gevolg van de modernisering van het produk-
tieapparaat. Tot 1929 kwam de voorspelling van Klaas en vele andere ondeme-
mers dat de sociale wetgeving te duur en onhoudbaar was, niet uit. Na het
uitbreken van de crisis beschouwde hij haar als medeverantwoordelijk voor de
grote werkloosheid en vroeg hij zich opnieuw af of de sociale voorzieningen op
het bestaande hoge peil gehandhaafd konden worden.t"

Bovendien heeft de toename van de werkloosheid ertoe geleid dat K.C. Honig
niet voUedig heeft kunnen vasthouden aan zijn opvattingen over vrijhandel.
Algemeen werd in de crisisjaren een toevlucht gezacht tot protectionistische
maatregelen om de industrie aan te zwengelen. Krachtens de Crisisinvoerwet van
1931 werd bepaald dat in geval van overmatige invoer de regering voor bepaalde
goederen de in te voeren hoeveelheden mocht vaststellen. Klaas maakte deel uit
van de Comrnissie van Advies Crisisinvoerwet die een oordeel over de op te
leggen contingenten uitbracht. Hij ontkende niet dat hij deze contingenteringen
ellendig yond, maar besefte dat zander de Crisisinvoerwet de werkloosheid in
Nederland nog vee I hoger zou liggen en dat hij dus een algemeen landsbelang
diende.i"

K.C. Honig had zitting in verschillende subcommissies, die zich in de materie
van de betreffende bedrijfstak verdiepten, besloten hearings organiseerden voor
belanghebbenden en zich tenslotte moesten uitspreken over de bescherming van
specifieke produkteni" Hij toonde zich geen onverdeeld voorstander van contin-
gentering. Indien hij meende dat het een levensnoodzakelijk produkt betrof, zoals
brood, zag hij in buitenlandse concurrentie geen nadeel, omdat dan de prijzen laag
werden gehouden.?" In tegenstelling tot zijn (vroeger) beleden visie, liet hij bij
de behandeling van contingenteringsaanvragen de arbeidersorganisaties van de
betrokken bedrijfstak er liever buiten, omdat hij vreesde dat de werkgevers dan
geen inlichtingen meer zouden verstrekken en de grote vergaderingen een effi-
ciente werking zauden verhinderen.i"

De toenemende ontwrichting van het economische leven en de werkloosheid
versterkten de drang naar een nieuwe ordening. De crisis leverde de voorstanders
immers het bewijs van de fatale gevolgen van de ongebondenheid en onbeheers-
baarheid der vrije concurrentie. Zo werd in 1933 na ongeveer vijftien jaar van
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discussie, aanpassingen in de doelstellingen, en wijziging van de opvattingen, de
Bedrijfsradenwet aangenomen. De wet voorzag in de mogelijkheden dat werkge-
vers- en werknernersorganisaties gezamenlijk raden zouden vormen voor georga-
niseerd overleg over een vrij brede reeks sociale en economische onderwerpen.
Er werden tussen 1933 en 1940 slechts 21 raden in het leven geroepen, de meeste
daarvan niet in de nijverheid. Sommige raden functioneerden nauwelijks, andere
waren tamelijk aetief, maar geen kon een werkelijk succes genoemd worden.

K.C. Honig verwierp de Bedrijfsradenwet. Verdedigers van de ordening moest
men niet zoeken in kringen van liberale werkgevers. Bedrijfsorganisatie zou ten
koste gaan van de ondememersvrijheid en bij die vrijheid achtte men de vooruit-
gang en dus ook de welvaart van de werknemers juist het meest gebaat. Klaas
wees er bovendien op dat de opheffing van de prijsconcurrentie lonen en onder-
nemerswinsten zou opdrijven tot een peil dat voor de Nederlandse economie in
haar geheel schadelijk zou zijn. Thans meende men zijns inziens te veel dat de
staat de plaats van de voorzienigheid kon innemen en dar de oude economische
wetten niet meer golden.i"

De nabije toekomst van Nederland stemde K.C. Honig erg somber. De regering
moest volgens hem de hulp zoveel mogeJijk eerlijk verdelen over de verschillende
Jagen der bevolking en sterk staan tegenover goed georganiseerde aanvallen van
belangengroepen en politieke invloeden. Vrees voor oprukkend socialisme, fas-
cisme en communisme was hem daarbij niet vreemd. Hij had een sterk historiseh
besef en was zich bewust van de leidersrol die zijn geslacht, weliswaar in beperkte
kring, had vervuld op industrieel en maatsehappelijk gebied, maar voelde zieh aan
de vooravond van de Tweede Wereldoorlog bedreigd.r"
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DE GEBROEDERS M.K., G.N. EN c.r. HONlG
IN DE DIRECTIE VAN 'DE BUENKORF'

Dit hoofdstuk heeft twee functies. Enerzijds dient het als raam voor het sociaal
optreden van c.J. Honig. Wanneer in de volgende hoofdstukken ingegaan wordt
op het sociaal beleid dat gevoerd werd door de directie, dan moeten we weten
welke economische feiten daaraan ten grondslag lagen. Vragen als: "Was het een
midden- of grootbedrijf?; welke vestigingen telde het bedrijf?; heeft het een
continue groei en bloei gekend?; hoe zagen personeelsbestand en -opbouw eruit?"
worden in dit hoofdstuk beantwoord.

Anderzijds wordt het karakter van dit familiebedrijf geanalyseerd. De vorming
die de drie broers hebben genoten, hun toetreding tot de directie van het bedrijf,
de taakverdeling tussen de farnilieleden, de rol die C.J. Honig in het bedrijf heeft
gespeeld, de winst- en inkomensverdeling genieten in dat verband aandacht. Deze
aspecten zuIlen in het zevende en achtste hoofdstuk. gebruikt worden om aan te
tonen hoe de structuur van het farniliebedrijf en de familiale verhoudingen
bepalend zijn geweest voor de sociale bedrijfsvoering van c.J. Honig. De speel-
ruimte die laatstgenoemde kreeg op sociaal vlak, werd onder andere gedetermi-
neerd door economische factoren, die meer specifiek met het bedrijf als
familiebedrijf waren verbonden.

3.1 OpJeiding van de drie broers

3.1.1 C.J. Honig
Cornelis Johan (C.J.) Honig werd geboren te Wormerveer op 18 september 1905
samen met zijn tweelingbroer George Nicolaas (G.N.) als jongste telgen van het
gezin K.C. Honig en M.A. Laan. Hun oudste zoon Meindert Honig Klaaszoon
(M.K.), genoemd naar zijn grootvader, was geboren te Koog aan de Zaan op 16
september 1900. Maria volgde op 28 juli 1902.1 De naam Cornelis kwam veel
voor in de geschiedenis van het geslacht Honig; de naam Johan stamde uit de
farnilie Laan. Het was gebruikelijk dat Cornelis met 'Kees' werd aangesproken.

In 1906 verhuisde het gezin wederom van Wormerveer naar Koog aan de Zaan,
waar Kees de lagere school doorliep. In 1918 vestigde het zich definitief in
Bloemendaal (Overveen) op hetlandhuis 'Buy ten-Twist'. Bloemendaal fungeerde
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in die tijd als residentieplaats voor verscheidene rijke Zaanse fabrikanten. De sfeer
aan de Zaan veranderde voor en nade Eerste Wereldoorlog in ongunstige zin voor
de economische elite die het verwijt van 'kapitalisten en uitbuiters' te zijn, meer
dan eens moest aanhoren uit de mond van een steeds sterker wordende rode
arbeidersklasse. Ookop de openbare school speelde deze klassenstrijd.'

C.J. Honig volgde vanaf 1919 rniddelbaar onderwijs (HBS) eerst aan het
Christelijk Lyceum in Haarlem, nadien aan het pas opgerichte Kennemer Lyceum
te Bloemendaal. Een briljant leerling was hij zeker niet. Hij werd niet toegelaten
tot de eerste k1as van het Gymnasium in Haarlem. Hij bleef onder de rniddelmaat
inzonderheid wat exacte vakken en grammatica betrof en heeft nooit zijn diploma
van het middelbaar onderwijs behaald.' Zijn vader tilde er overigens niet zo zwaar
aan dat Kees zich liever vermeide in de literatuur en de filosofie. In zijn studen-
tentijd mocht hij daartoe nog de gelegenheid en de tijd nernen."

Niettemin vertrok C.J. Honig op achttienjarige leeftijd, september 1923, naar de
universiteit van Grenoble om zich op het ondememerschap voor te bereiden.
Tevens maakte hij daar kennis met de Franse cultuur en leefwijze. Hij loofde de
Fransman om zijn dromerigheid, onstuimigheid, idealisme en artisticiteit en stelde
hem tegenover de zakelijke en positivistische Hollander. Tijdens de eerste maan-
den volgde hij colleges Frans aan de universiteit aldaar. Vanaf november schreef
hij zich in op de 'cours de commerce' voor de duur van een semester. Deze "aile
praktijk negerende theoretica" viel niet altijd mee, tijdens de handelsvakken
spijbelde hij dan ook herhaaldelijk om filosofie en Franse literatuur bij te wonen.'
In het tweede semester 1egde hij zich toe op de chemic." September 1924 reisde
Kees naar Zurich, waar hij gedurende een jaar aan het instituut Minerva, een
voorbereidingsschool op de Universitat en het Politechnicum, samen met zijn neef
R. Laan prive-lessen kreeg in scheikunde met de nadruk op laboratoriumonder-
zoek., machinebouw, wiskunde, 'machineschrijven' en handelscorrespondentie.
Tevens woonde hij een cursus Duits bij.'

Uit de studie-loopbaan van C.J. Honig blijkt afdoende dat een praktische
opleiding voor de Honigs prioriteit kreeg boven een theoretische. Men werd niet
verondersteld een universitair diploma te behalen, maar wei naar het buitenland
te gaan om de talen ook praktisch te leren beheersen en wat commerciele en
scheikundige vorrning te genieten. Indie zin weken zij niet af van andere fabrikanten-
families in de Zaanstreek.

Uit de dagboeken die C.l Honig bijhield en de vele brieven die hij schreef aan
ouders en familieleden, blijkt een paradoxale houding ten aanzien van het milieu
waarin hij vertoefde. Deze tweestrijd zal tijdens zijn hele ondememerschap
bepalend blijven voor de manier waarop hij zich opstelde ten aanzien van de
arbeiders- en de ondememersklasse. Enerzijds toonde Kees zich vast van plan om
geen "al te beroerd fabrikant" te worden." Het wei en wee van het farniliebedrijf
volgde hij op de voet. Vooral over stakingen in de Zaanstreek wenste hij uitgebreid
gemformeerd te worden. Hierbij koos hij duidelijk de kant van de ondernemers."
Anderzijds viel toen reeds op dat hij een wat eenzelvig leven leidde temidden van
al die rijkeluiszoontjes en dat de zakenwereld hem te eng leek.

Typisch in de verhouding van de vader tegenover de zoon is dat de opname van
Kees in de leiding van het bedrijf voor K.C. Honig een bijna vaststaand gegeven
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was. De traditionele opvolging van vader op zoon in de leiding is een van de meest
karakteristieke kenmerken van de familievennootschap. De opvoeding en de kring
van relaties en kennissen van Kees waren geheel op dit doel afgestemd. IO Hij
schreef daarover: "K.C Honig betrekt vrouw en kinderen in zijn denken en
werken en schept daardoor onwillekeurig een sterke binding aan het familiebe-
drijf"." Ooms, tantes, neven en nichten, bijna allen hadden een bestaan in de
ondernemerswereld. De familie Laan beheerste nog steeds het toneel in Wormer-
veer. Door onderlinge verwantschap, gemeenschappelijke economische belangen
en een uniforme opvoeding vormden de Zaanse ondernemers een homogene
groep. Kinderen werden volgens de gedragsstandaarden van deze groep opge-
voed.

Nochtans kon ik uit de correspondentie opmaken dat zijn vader besefte dat de
begaafdheden en belangstelling van Kees op een ander terrein lagen dan dat van
de leiding van een ondememing. Hij wilde zijn zoon dan ook niet dwingen in het
ondernemersbestaan, maar probeerde hem wei te overtuigen dat hij zich het
zakenleven niet zo negatief moest voorstellen: "Laat ik je van het zakenleven
althans in ons bedrijf nog dit zeggen: afwisseling is er overvloedig, gevaren ook,
regelmatig is zo'n bedrijf slechts schijnbaar, inferieure praktijken komen niet voor
doch feitelijk is het wei een voortdurende strijd, die steeds je aandacht vraagt.
Doch strijd is er overal en niet het minst in de wereld der geleerden en de praktijken
waarmede men in die wereld zijn concurrenten afmaakt zijn toch verre inferieur
aan die van handel en bedrijf,.12 K.C Honig gunde zijn zoon tijd, het was alsof
hij besefte dat diens idealistische roeping om schrijver te worden weg zou ebben
als een jeugddroom. I3

In 1925 deed C.J. Honig zijn intrede in het bedrijf. "Bij wijze van proef', schreef
hij zelf, maar ze viel mee." Aanvankelijk kwam hij als bediende op het kantoor
van Latenstein's Tarwestijfselfabriek in Zaandam, een dochterbedrijf van 'De
Bijenkorf'. Zijn vader wilde dat hij op een klein kantoor aile typische werkzaam-
heden onder de knie kreeg. Adrninistratief werk, waarbij nauwkeurigheid een
eerste vereiste is, daarin muntte Kees allesbehalve uit en het betekende voor hem
een ware beproeving, maar hij had een goede en geduldige leermeester in de
directeur CP. Verkade. Het zaken-doen en de fabriek spraken hem daarentegen
meer aan." In 1926 kreeg hij nog gedurende enkele maanden een opleiding in
boekhouden aan het Business Training Centre te Londen. Toen Kees in 1927
terugkeerde naar Latenstein, was het kantoor van Zaandam naar K oog aan de Zaan
verhuisd." Jarenlang reisde hij met zijn vader en zijn oudste broer Meindert iedere
dag heen en weer tussen Koog en Bloemendaal en lunchten ze samen op de door
zijn vader "zo gezellig ingerichte" eetkamer op het kantoor. I7

In 1929 maakte C.J. Honig een geestelijke crisis door. Sociale onlusten in het
bedri jf en de druk van het ondememersbestaan kon hij niet langer aan en die deden
hem belanden in de Valeriuskliniek in Amsterdam, waar hij gedurende vier
maanden van een psychische inzinking moest herstellen. Toen hij er weer bovenop
was gekomen en definitief de keuze voor het ondernemerschap had gemaakt, met
het bewust gekozen doel het in de eerste plaats ten dienste te stellen van de mensen,
koos hij Latenstein's Tarwestijfselfabriek uit om daar zijn ondememerscapacitei-
ten te ontplooien" en werd mededirecteur van dit bedrijfje. Het droeg zijn
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bijzondere voorkeur weg, omdat hetklein en overzichtelijk bleef en omdat hij mer
speelruimte kreeg om zijn talenten als stijfselfabrikant te tonen."

In 1922 had de N.V. Stijfselfabriek 'De Bijenkorf' de aandelen van Latenstein's
Tarwestijfselfabriek te Oostzaan verworven. A. Latenstein had in 1873 een
stijfselhuis, 'Het Varken', gekocht en het in 1881 met de hulp van M.K. Honig
senior omgebouwd tot de stoomstijfselfabriek 'De Arend'. Ten gevolge van de
opkomst van maisstijfsel en aardappelzetmeel, die door de goedkopere grondstof-
fen en de lagere fabricagekosten tegen een meer concurrentiele prijs aangeboden
konden worden, was het lot van vele Zaanse tarwestijfselhuizen bezegeld. De N. V.
Latenstein's Stijfselfabriek en de NV Stijfsel- en Aleuronaatfabriek der firma
Jacob Duyvis te Koog aan de Zaan konden zich echter handhaven door de
toepassing van een nieuw pro cede van tarwemeelverwerking, waarbij het waar-
devolle eiwit niet langer door gisting bijna geheel verloren ging. Door kneden en
wassen werd het zetmeel uit een van meel vervaardigd deeg gespoeld, zodat een
taaie rnassa, tarwegluten, grotendeels bestaande uit eiwit, overbleef. Dit eiwit kon
men dan laten verzuren tot een zeer sterke zogenaamde Weener-lijm, die tamelijk
water vast was en bij het maken van schoenen toepassing yond. Dit nieuwe, in
Frankrijk uitgevonden, precede werd in Nederland te laat (pas na 1900) bekend
om voor de meeste fabriekjes nog te kunnen baten.

Op 4 januari 1925 brandde de tarwestijfselfabriek van Latenstein te Oostzaan
geheel at, een lot dat veel zetmeelbedrijven was beschoren. De Honig-directie
besloot om het bedrijf naast de maisstijfselfabriek 'Hollandia' in Nijmegen te
herbouwen. Daar was meer ruimte en de capaciteit van de stoomketels was er
groter dan in Koog aan de Zaan. Met deze overplaatsing verdween meteen de eens
zo bloeiende nering der stijfselfabricage uit Oostzaan."

De fabriek werd naar Nijmegen overgeplaatst, maar het kantoor bleef in de
Zaanstreek gevestigd. Na de dood van mededirecteur Verkade in 1934, kreeg C.J.
Honig als enige de leiding in handen. Kantoorbedienden waren J. Kersten, die
later tot procuratiehouder benoemd werd en P. Groenveld, wiens hele loopbaan
nauw met die van Kees verweven zou blijven."

CJ. Honig (Bran. GAZ)
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3.1.2 MK en GN. Honig
Naast C.J. Honig, zijn twee andere personen zeer belangrijk in deze episode van
het bedrijf, met name de twee broers Meindert en George. Daarom besteed ik
hieronder kort aandacht aan hun studiejaren en opleiding tot fabrikant.

De oudste zoon, Meindert, was voorbestemd om de leiding van het bedrijf over
te nemen. Hij bezocht de Handelsschool in Amsterdam, daarna de Handelshoge-
school te Rotterdam. Hoewel technologie zijn voorkeur wegdroeg, leidde dit niet
tot een opleiding in Delft. Zijn vader yond het noodzakelijk dat zijn troonopvolger
naar aanleiding van de problemen in verband met prijsschommelingen en deva-
luaties, economie ging studeren. Hij nam bovendien wekelijkse prive-lessen in
chemie. Typisch is dat hij in 1921 voortijdig zijn studie heeft moeten afbreken
omwille van ziekte van zijn vaders compagnon, Evert.22 Blijkbaar primeerden
zaken boven studies. Over de interesses van Meindert komen we zeer weinig te
weten omdat over hem bijna geen archiefmateriaal voorhanden is. Zijn belang-
stelling ging hoofdzakelijk naar het economische en technische uit.

George heeft net als zijn vader zijn familieherinneringen neergeschreven. Hij is
blijven zitten in de derde k1as van de HBS te Haarlem. Gebrek aan concentratie-
vermogen was de voornaamste reden. Vervolgens begon hij met economie aan de
Handelshogeschool in Rotterdam, maar niet lang, want hij yond de colleges te
theoretisch en saai. Zijn vader besliste daarop dat hij net als zijn broer in Grenoble
zou studeren, maar George kon de toestemming verkrijgen om - eveneens als Kees
- in Zlirich te beginnen, maar dan aan de universiteit voor chemie. Deze keer moest
hij van zijn vader doorzetten, anders mocht hij later niet meer in het bedrijf
komen." George was de enige die een universitaire opleiding voltooide; hij
promoveerde in Zlirich in 1931 tot doctor in de chemie,

3.2 De bedrijven Honig van de jaren twintig tot zestig

3.2.1 Hoofdzetel in Koog aan de Zaan
A. van Braam schrijft dat het tijdvak 1900-1965, onderbroken door de jaren van
en vlak na de Tweede Were1doorlog, in de economische geschiedenis van de
Zaanstreek geboekstaafd zal worden als de tweede peri ode van industriele expan-
sie en spectaculaire uitbreiding van de industriele werkgelegenheid (van 3.500 tot
ruirn 23.000 in bedrijven met tien en meer man personeel). In 1960 was 60% van
de Zaanse beroepsbevolking in de industrie werkzaam tegen 25% op nationaal
niveau. De voedings- en genotmiddelenindustrie nam het hoogste aantal voor haar
rekening. Tot de industriele groei van de regio heeft mede bijgedragen de in
Nederland, in geheel West-Europa en in de daarmee verbonden koloniale gebie-
den, door bevolkings- en welvaartstoename opgeroepen, massale vraag naar
consumptieartikelen en bouwmaterialen zoals die in de Zaanstreek werden gepro-
duceerd (voedings- en genotrniddelen, linoleum, verfwaren, deuren enzovoort)."
Van de ruirn vijftig industriele bedrijven met honderd en meer man personeel die
de regio in de tweede helft van de jaren vijftig rijk was, behoorde de N.Y.
Stijfselfabriek 'De Bijenkorf' tot de vijftien belangrijkste.
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De Zaanstreek behield dus het karakter van een typisch industriegebied. Aileen
Oostzaan en Jisp vertoonden een meer landelijke structuur. Koog aan de Zaan
week niet af van het overheersende beeld. In 1936 bijvoorbeeld waren er 21
handelsbedrijven en industriele midden- en grootbedrijven gevestigd. De belang-
rijkste hielden zich bezig met graanhandel, fabricage van levensmiddelen, caca-
overwerking, olieslagerij, stijfselfabricage, roggebroodbakkerij en machinebouw.
Ook na de Tweede Wereldoorlog bleef het karakter van een industriedorp bewaard,
alhoewel het aantal industriele vestigingen steeds verminderde."

De ontwikkeling van de firma M.K. Honig werd in het eerste hoofdstuk
gesitueerd in de traditie van de stijfselmakerij en het graanveredelingsbedrijf in
de Zaanstreek. De mai'szetrneelontleding bij 'De Bijenkorf' paste in de secundaire
chemische veredeling. Uit de veredelingsindustrie heeft zich het levensmiddelen-
bedrijf ontwikkeld: de fabric age en verpakking van Honig's puddingpoeder,
glucosestroop, vermicelli, soepen, maizena moet in deze optiek beschouwd wor-
den." Vooral vanaf de jaren twintig werd zowel bij de veredeling als bij de
eindproduktenfabricage het werkterrein uitgebreid. Dit resulteerde in diverse
produktie-eenheden en -lijnen. Schema 21aat zien in welke vennootschappen en
vestigingen deze tot ontwikkeling kwamen."

Schema 2: Structuur 'De Bijenkorf" omstreeks 1955

N.V. STIJFSELFABRIEK 'DE BlJENKORF' v.h. M.K. HONIG Koog aid Zaan
- Maisstijfselfabriek 'De Bijenkorf'

maiszetmeel en -stijfsel, maisolie, rnarsglutenmeel, lijm, dikwater
- Puddingfabriek 'De Bij'

maizena, custard, pudding, bakmeeJ, cakemeel, vaniLiesuiker

N.V. Goudse Glucosefabriek
confiseursstroop, blanke stroop, dextrose, masse, caramel

Koog aid Zaan

N.V. Fabriek van Honig's Artikelen
vermicelli, macaroni, soepen, aroma's, bouillonblokjes, mie

Nijmegen

Latenstein's Fabrieken N. V.
tarwestijfsel en -gluten, Farinoca, papierbinder, plakrneel

N.V. Nederlandse Rijststijfselfabriek
rijstzetmeel, Marguerite, Brilliant, rijstgluten

N. V. Verkoopkantoor van Honig's Artikelen
verkoop van Honig's merkartikelen

Koog aid Zaan

Val-Orange LTD
vruchtensappen in blik, geconfijte schillen

Port-Elisabeth

John Moir LTD
jelly puddingen, custard, ijspoeder, juspoeder, essences

Kaapstad
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De organisatie werd er niet eenvoudiger op doordat de NV Stijfselfabriek 'De
Bijenkorf' tegelijk moeder- en produktiebedrijf was. Bij elk van de hierboven
genoemde vennootschappen wordt de ontwikkeling geschetst van de produktie en
de afzet.

Het centrum van het bedrijvencomplex Honig werd gevormd door de oude
maisstijfselfabriek 'De Bijenkorf' in Koog aan de Zaan. De grondstof mats werd
via de havens van Rotterdam en Amsterdam aangevoerd. Het hele Zaanse bedrijfs-
leven was ingericht op het vervoer via het water: de voorzijde van de fabrieken
was gelegen aan de Zaanzijde, de achterkant aan de straat. Na de Tweede
Wereldoorlog heeft het wegvervoer aan belang gewonnen, althans voor de afvoer
van eindprodukten.

Stijfselfabriek 'De Bijenkorf" in Koog aan de Zaan (Bran: GAZ)

De rnais kwam voomamelijk uit Argentinie, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika,
uit de Nederlandse kolonies uit Java en Celebes, uit de Donaustaten en Rusland.
Na de Tweede Wereldoorlog beperkte men zich hoofdzakelijk tot de aankoop van
Zuidamerikaanse mats. De prijzen werden op de beurs in Amsterdam genoteerd.
Doordat zetmeel geproduceerd werd op basis van een grondstof met een sterk
wisselend aanbod maar een inelastische vraag, was de prijs aan grote schomme-
tingen onderhevig."

In de stijfselfabriek 'De Bijenkorf' werd via een vrij ingewikkeld precede van
inweken, malen, zeven, wassen en drogen de mais gesplitst in maiszetrneel (65%),
maisglutenvoer (30%) en maisolie (3%)?9 Bet principe van het produktieproces
bleef steeds gelijk, maar de gebruikte technologie verbeterde. Verscheidene
nieuwe machines werden gemstalleerd, onder andere een ontkiemer en centrifu-
ges. Meindert Honig was in 1927 naar Amerika gereisd om zich op de hoogte te
steIlen van de recentste ontwikkelingen in de stijfselbranche." Een centraal
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opgestelde zuigerstoommachine, die een lange hoofdas aandreef, die dwars door
de hele fabriek liep en middels riemen verbonden was met verscheidene andere
machines, werd vervangen door plaatselijk geinstalleerde elektromotoren."

De belangrijkste vernieuwing in de maisstijfselfabriek was de introductie van
hydrocyclonen in 1952, als gevolg waarvan een technische revolutie in de zetrneel-
industrie werd ingeluid, die haar afsluiting yond in de invoering van zogenaamde
zeefbochten in 1955. De Staatsmijnen profiteerden van de middelpuntvliedende
kracht die in een hydrocyclonentrommel werd samengebald om grof gruis van
steenkool te scheiden. Meindert las daarover in een tijdschrift en werd gefasci-
neerd door de gedachte om op dezelfde manier, ter vervanging van de 'tafels',
eiwit van zetmeel af te splitsen. De realisering van het precede is niet zonder
moeilijkheden veri open, maar bombardeerde 'De Bijenkorf' meteen tot het groot-
ste Europese maisverwerkende bedrijf en sloeg de Amerikaanse concurrenten met
verstomrning." Mede ten gevolge van de mechanisering en de automatisering is
tijdens de periode 1938-1960 het aantal arbeidsuren per ton mais nagenoeg
gehal veerd. 33

Maiszetmeel werd geproduceerd in de vorm van poeder, korrels (parelstijfsel)
en brokken (kristalstijfsel). In deze drie vormen kon het als stijfsel dienen.
Hiernaast kwamen onder meer parelglans-, creme- en appreteerstijfsel in het
produktiegamma van 'De Bijenkorf' voor. De toepassingsmogelij.kheden van
maiszetmeel beperkten zich niet tot stijfsel. Inpoedervorm werd maiszetmeel ook
gebruikt in de textiel-, papier-, rubber- en voedingsindustrie. Wat de voedingsin-
dustrie betreft, diende het als grondstof voor de produktie van maizena en
puddingpoeders en voor de glucose- en dextrose-industrie. Aanvankelijk was de
dochterondememing 'Hollandia' in Nijmegen gespecialiseerd in poederfabricage,
maar na uitbreiding van 'De Bijenkorf' in 1924 (gebouw 1924) kon de produktie
daarvan in Koog aan de Zaan aanzienlijk worden opgevoerd. Na een brand in 1930
werd zelfs de hele produktiecapaciteit van de Nijmeegse maisstijfselfabriek aan
die van 'De Bijenkorf' (gebouw 1930) toegevoegd." Maiszetmeel kon ten slotte
verwerkt worden tot lijm. Aan de fabriek in Koog aan de Zaan was een lijmafde-
ling verbonden."

Wanneer we de afzet van stijfsel en maiszetmeel bekijken, dan zien we daarin
een verschuiving optreden. De vraag naar stijfsel ging achteruit tijdens het
interbellum, maar het gebruik van maiszetmeel voor voedingsdoeleinden en
industriele doeleinden nam toe. Men kan stellen dat de stijfselfabricage onderdeel
werd van een meer omvangrijke zetmeelbewerkings- en verwerkingsindustrie en
in de Zaanstreek verdween als afzonderlijke en zelfstandige bedrijfstak. Deze
verschuiving paste in een algemene verandering in de Zaanse veredelingsindus-
trie, die andere produktiewegen moest zoeken omdat na de Eerste Wereldoorlog
de landen die aanvankelijk slechts grondstoffen voortbrachten deze meer zelf
gingen verwerken. In de secundaire chemische veredeling werd de overgang
gemaakt naar chemische industrie. Dit geschiedde in de Zaanse olie-, cacao-,
zetmeel- en verfindustrie."

'De Bijenkorf' produceerde hoofdzakelijk voor de export, vooral naar Engeland.
Die verliep echter niet zonder moeilijkheden. Enerzijds waren er de problemen
ten gevolge van prijsschommelingen en devaluaties. Het vasthouden aan de
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gouden standaard tot 1936 maakte van Nederland een duurte-eiland, zodat het
steeds meer moeite ondervond om zich te handhaven op de buitenlandse markt en
ook de binnenlandse dreigde te verliezen." De aanhoudende felle concurrentie op
de zetmeelmarkt was een van de redenen dat de maiszetmeelfabriek in Nijmegen
na de brand niet opnieuw werd opgebouwd.

Anderzijds bemoeilijkten protectionistische maatregelen in de jaren dertig de
afzet door contingenteringen en hoge invoerrechten. In 1931 liet de directie zich
als voigt uit over de situatie: "Over de algemene gang van zaken van ons bedrijf
hebben wij ditjaar niet te klagen. Het halve debiet van onze stijfselfabriek hebben
wij echter in Engeland. Als daar inkomende rechten op stijfsel mochten komen,
kunnen wij niet meer tegen de daar bestaande fabrieken op en komen wij in het
bijzonder in een ongunstige positie tegenover de grote Amerikaanse stijfseltrust,
de Corn Products Refining Co., die in bijna aile land en fabrieken heeft en wier
bedrijfspolitiek erop is gericht om alle concurrente bedrijven dood te maken,
hetgeen zij dan ook voortdurend openlijk verklaart. Indien Engeland voor ons
mocht worden gesloten, zou dus onze produktie tot de helft terugvallen en dit ten
gevolge hebben, dat wij op onze onbeschermde markt niet meer tegen de genoem-
de trust zouden kunnen concurreren"." In maart 1932 werd inderdaad een inko-
mend recht op stijfsel/maiszetmeel ingesteld. Samen met de val van het pond
sterling kwamen de Engelse fabrieken hierdoor in een bevoorrechte positie." De
Zaanse industrie, met name de veredelingsindustrie, die voor een groot deel van
de export afhing, is niet ontkomen aan de nefaste invloed van de crisis. Het
crisisjaar bij uitstek bleek 1932 te zijn."

Ook lagere loonkosten in Amerika, Belgie en Frankrijk en in het binnenland in
de maisstijfselfabrieken van Roosendaal en Sas van Gent, naast goedkoper
aardappelmeel en tapioca, verscherpten de concurrentie voor 'De Bijenkorf'. Ten
slotte genoten de Franse fabrieken een uitvoerpremie, terwijl in Nederland zelf
zetrneel vrij kon worden ingevoerd. De prijzen van maiszetmeel gingen fors naar
beneden. Pas in de tweede helft van de jaren dertig verbeterde de situatie, vooral
op binnenlands vlak.41

De Nederlandse open, sterk op het buitenland en de internationale handel
georienteerde economie werd ook zwaar getroffen door de Tweede Wereldoorlog,
doordat een groot deel van de traditionele exportmarkten onbereikbaar werd en
de aanvoer van grondstoffen of de invoer van allerlei noodzakelijke produkten
afnam of ineen zakte." Voor de Zaanse bedrijven golden dezelfde problemen. De
maiszetmeelfabriek kon tot februari 1941 op bescheiden wijze verder blijven
werken. De vooroorlogse regering had irnmers voor grote voorraadvorming
gezorgd. Daarna stagneerde echter gaandeweg het vervoer, de energievoorziening
en de grondstoffenaanvoer. Door over te schake len op de produktie van surroga-
ten, probeerden de Zaanse ondernemers het personeel toch zo veel mogelijk aan
het werk te houden.f' ln 'De Bijenkorf' werd onder meer het theesurrogaat Sante,
het koffiesurrogaat Colonia en het zoetrniddel Aros vervaardigd. In 1944 werd
daar nog het cacaosurrogaat Aniso aan toegevoegd. De Honigs genoten faam door
hun surrogaten; vooral Sante ken de succes. Van geschraapte stijfse1 werd afval-
koek gemaakt, die door een laboratorium in Amsterdam als eetbaar voor de
bevolking werd bevonden. Verder werden een aantal aparte werkzaamheden
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uitgevoerd, zoals het drogen van verschillende produkten in loon (bijvoorbeeld
wortelen)."

De periode na de bevrijding kenmerkte zich door het zo spoedig mogelijk op
gang brengen van het bestaande produktieapparaat, voor zover de aanvoer van
grondstoffen dit toeliet. Afgezien van niet doorgevoerde noodzakelijke vernieu-
wingen gedurende de oorlogsjaren, was het Bijenkorf-apparaat vrijwel intact
gebleven. Met uitzondering van twee leeggehaalde grootbedrijven, hebben de
Zaanse bedrijven in het algemeen in dat opzicht weinig te lijden gehad onder het
oorlogsgeweld." De expansie van herrijzend Nederland en van 'De Bijenkorf'
kon aanvangen. De basis werd gelegd door de industrialisatie- en exportpolitiek,
die onder meer werd gesteund door lagere loonkosten, min of meer beheerste
inflatie, voorspoedige ontwikkeling van de internationale markt en stabiel valu-
taverkeer." De malsstijfselfabriekkende een snelle toename van omzeten uitvoer.
Gemiddeld werd meer dan 600 last mais per week verwerkt."

Dit nam niet weg dat het verkoopbeleid, mede in verband met de steeds
schommelende prijzen van de grondstoffen, een voortdurende bron van zorgen
vormde en de buitenlandse concurrentie, vooral die van Amerika, onafgebroken
woedde. Vele concurrerende maiszetmeelfabrieken hadden een grote 'home-mar-
ket' als basis, 'De Bijenkorf' niet." Bovendien was de maisstijfselfabriek bij haar
export afhankelijk van de aankopen, die door de overheid in binnen- of buitenland
goedgekeurd moesten worden. Dit betekende dat indien men bij een bepaalde
inschrijving niet tot de uitverkorenen behoorde, het bedrijf lange tijd van mede-
dinging was uitgesloten." Na 1940 was naast 'De Bijenkorf' nog slechts een
maisstijfselfabriek werkzaam in Nederland: 'Sas van Gent' te Sas van Gent, een
dochteronderneming van een Arnerikaanse combinatie. Beide fabrieken waren
ongeveer even groot."

De zetmeelproduktie werd, zoals voorheen, grotendeels geexporteerd, in eerste
instantie naar Engeland (van de totale poederafzet ongeveer 60%), verder naar een
dertigtal andere landen." Het resterende maiszetmeel, ongeveer een derde, bleef
in Nederland en kende de volgende bestemming: de puddingfabriek 'De Bij':
kristalstijfsel; de Goudse Glucosefabriek; de lijmfabriek (afdeling van 'De Bijen-
korf'); verkoop aan derden als grondstof voor de pudding- en textielindustrie
enzovoort.f Het veevoeder, maisglutenmeel, werd afgenomen door binnenlandse
veevoedermengbedrijven. De gluten van rnais werden steeds meer erkend als een
van de beste veevoeders, dankzij hun lichte verteerbaarheid en grote voedings-
waarde evenals hun gunstige werking op de meikgift. Maisolie werd in tegenstel-
ling tot de vooroorlogse periode niet langer geexporteerd voor de verwerking tot
spijsolie, doch vooral aan de Nederlandse margarine- en zeepindustrie verkocht."

lk vermoed dat pas na de oorlog hetinweekwater, dat ontstaat bij het weken van
de mais, ook een bestemming yond. Na indikking werd het geleverd als voedings-
bodem voor het kweken van penicilline. Op het einde van de jaren vijftig legde
'De Bijenkorf' zich ten slotte toe op een nieuw terrein, namelijk de specialisatie
in verschillende derivaten van rnaiszetmeel voor de papier-, textiel-, verf- en
petroleumindustrie." Voordien werd alleen lijm als derivaat van maiszetrneel
geproduceerd.
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Niet ver van de maisstijfselfabriek stond in Koog aan de Zaan de puddingfabriek
'De Bij', waar maizena (zuiver maiszetmeel gebruikt als bindmiddel en als
kindervoeding), alle soorten smaken puddingpoeders (rnaizena, suiker en aroma-
tische stoffen), custardpoeder (zonder suiker), griesmeelpudding (met als basis
griesmeel in plaats van maizena) en vanillesuiker werden gemaakt. Al snel werd
daar bakmeel en sago (later overgenomen door de Goudse Glucosefabriek) aan
toegevoegd. Zelfrijzend bakmeel werd vervaardigd uit een mengsel van verschil-
lende soorten tarwebloem en een rijsmiddel, dat bij het bakken koolzuur afscheid-
de, waardoor het gist kon vervangen. Sago had dan weer als basis aardappelmeel.
Pas na de Tweede Wereldoorlog kwam daar nog cakemeel bij. In 'De Bij' werden
de ingredienten, zetmeel, bloem, suiker, vruchten enzovoort, gewogen en ge-
mengd en werden de artikelen verpakt. Het bedrijf bevatte een drukkerij en een
cartonnage-afdeling."

De levensmiddelenafdeling van Honig kende een andere geschiedenis dan de
veredelingsindustrie. De crisis in laatstgenoemde sector, waarbij na 1930 door
autarkische maatregelen de export van veredelingsprodukten werd verhinderd,
deed immers de Zaanse ondernemers meer uitwijken naar eindproduktenfabrica-
ge, in casu de artike1en maizena, puddingpoeder en bakrneel, die op de binnen-
landse markt werden afgezet. De artikelen kregen voortaan een afzonderlijke
verpakking met de 'Honig' -merknaam. De filosofie erachter was dat de naam
'Honig' aan iedereen bekend moest zijn en de reputatie dragen van goed en
goedkoop. Het was geen nieuw idee: in Amerika werd het reeds op grote schaal
toegepast. Hetzelfde precede werd trouwens gehanteerd voor de verkoop van
stijfsel. In de fabriek werkten tientallen jongens uit de Amsterdamse Jordaan, die
de stijfsel in kisten deden. Door een machine aan te schaffen die de stijfse\ in
pakjes perste, werd op loonkosten bespaard en had men een fabrikaat waarop de

ruddingfabriek 'De Bij' (Bran: GAZ)
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naam Honig prijkte. Met de slogan 'goed en goedkoop' won 'De Bijenkorf' veel
huisvrouwen, die in de crisistijd de dubbeltjes moesten ornkeren." Het kwaliteits-
label van de merkartikelen was gebaseerd op een uitgebreide controle.

De merkartikelen kenden een groot succes. Marketing ging een steeds beJang-
rijker rol spelen. In 1934 werd de N.V. Verkoopkantoor van Honig's Artikelen
opgericht, die belast werd met de verkoop van de te Koog aan de Zaan en Nijmegen
gefabriceerde levensmiddelen."

Ook hier schiep de oorlog een bijzondere situatie. De vraag naar Honig-artikelen
steeg, terwijl het aanbod daalde. Particulieren zowel als bedrijven schreven aan
de Honigs in de hoop wat artikelen te kunnen kopen. Slechts in beperkte mate kon
aan de verzoeken voldaan worden. Er moest ook rekening gehouden worden met
de distributie. Midden 1943 waren vrijwel alle Honig-artikelen op de bon. Daar
stijfsel niet gedistribueerd werd, kon het vrij verstuurd worden; het werd dan ook
van een voldoende zuiverheid gemaakt opdat het als bindmiddel in gerechten kon
dienen.58In 1943 kreeg de fabriek nog wat mais toegewezen om te verwerken tot
eetbaar maiszetmeel, dat beschikbaar werd gesteld als kindervoedsel. In 1944
namen de Duitsers grate voorraden puddingpoeder, maizena en bakrneel in beslag.
Wat er overbleef moest op order van de Pro vinci ale Voedselcommissaris binnen
Noord-Holland blijven en werd afgeleverd aan plaatsen waar de grootste nood
heerste, Amsterdam, Haarlem, het Gooi en Den Haag."

Reeds in oktober 1945 was Meindert Honig van mening dat het beter was om
de surrogaten te laten rusten en dat de tijd aangebroken was om de oude en goede
merkartikelen weer aan de man te brengen. De distributie van levensmiddelen tot
1947, zowel als de gedaalde koopkracht van de bevolking in bepaalde perioden
en de grote onderlinge concurrentie tussen de bedrijven vormden de voornaamste
hinderpalen voor de binnenlandse afzet. Maar over het algemeen namen in de
naoorlogse periode het reele nationale inkomen per hoofd van de bevolking en de
consumptieve bestedingen van de gezinshuishoudingen toe."

Honig's merkartikelen vonden nu ook een weg naar het buitenland. InGent werd
een verkoopkantoor opgericht dat de verpakte artikelen in Belgie moest promoten.
Men hoopte dat in het kader van de Benelux een nieuwe markt tot stand zou
komen, maar de verkoop liep niet zo goed. Slechts enkele artikelen werden
afgenomen, de concurrentie van de Belgische bedrijven bleek te sterk te zijn. Ben
aantallanden met lage invoerrechten kon in toenemende mate van het aanbod van
levensmiddelenprodukten Honig profiteren.?'

Om een idee te krijgen van de afzet van het bedrijf: de omzet van de N.Y.
Stijfselfabriek 'De Bijenkorf' (waarvan de puddingfabriek een afdeling was)
bedroeg in de tweede helft van de jaren vijftig meer dan f 40 rniljoen per jaar. Het
leeuwedeel werd ingenomen door zetmeelpoeder, kristalstijfsel, maYsweekwater,
glutenvoer en marsolie. De lijmafdeling bracht nog geen miljoen gulden per jaar
op, terwijl puddingpoeder, maizena, bak- en cakemeel zo'n f 6 miljoen vertegen-
wcordigde."
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3.2.2 Goudse Glucosejabriek
In de economische structuur deden zich tijdens het interbellum wijzigingen voor
die in een periode van eerst verscherpte concurrentie en vervolgens malaise een
sterk accent kregen. Ik denk hierbij aan schaalvergroting, tot uiting komend in
concentratie en intemationalisatie. Ook in de Zaanse nijverheid heeft een voort-
durend aanpassingsproces plaatsgevonden. Tal van kleine bedrijven zijn hetzij
door zich uitbreidende buren opgekocht, hetzij met stille trom verdwenen. Tegen-
over deze afbraak stond de verruirning der bestaande en de opkomst van nieuwe
ondernemingen." Een voorbeeld van eerstgenoemde tendens is de ovemame van
de Goudse Glucosefabriek door de Honigs.

Nadat in 1928 de N.V. Oliefabrieken 'De Kroon' voorheen Claas Honig & Zn.
- het bedrijf van overgrootvader Honig - de werkzaamheden had gestaakt en 'De
Bijenkorf' daardoor het aangrenzende terre in en fabrieksgebouw had kunnen
aankopen, werd het mogelijk om de Goudse Glucosefabriek, waarvan 'De Bijen-
korf'in 1927 de aandelen had verworven, over te brengen van Gouda naar Koog
aan de Zaan. Met de maiszetmeelfabriek als buurman kon voortaan nat in plaats
van gedroogd zetrneel tot glucose verwerkt worden, waardoor er een aanzienlijke
besparing op de produktiekosten werd gerealiseerd. De glucosefabriek bleef een
aparte vennootschap.

In de Goudse Glucosefabriek werd zowel glucose als dextrose vervaardigd.
Door maiszetmeel, water en een geringe hoeveelheid zuur onder druk te verhitten
werd de zetrneelkorrel omgezet in dextrinen, die verder afgebroken werden tot
een suiker, dextrose genaamd. Op het einde van dit proces kristalliseerde, na
verdamping van het overtollige water, de masse uit. Masse werd vooral in
bakkerijen in grate hoeveelheden gebruikt, onder andere bij de fabricage van
artikelen als ontbijtkoek. Liet men echter het proces van ontbinding van de
zetrneelkorrel niet geheel aflopen, dan kreeg men een mengsel van dextrinen en
dextrose, dat na indamping niet uitkristalliseerde maar een stroop gaf bekend
onder de naam glucose, die in grote mate verwerkt werd in de suikerwerk-, de
biscuit- en de conservenindustrie. Naargelang de glucose een hoger of lager
gehalte aan dextrinen bevatte, onderscheidde men confiseursstroop en blanke
stroop. Eerstgenoemde werd gebruikt voor het maken van balletjes, drops en
dergelijke. Onder de namen Keukenstroop en Huishoudstroop werd de blanke
stroop, gemengd met een zeker percentage rietsuikerstroop en caramelsuiker, in
de handel gebracht via het Verkoopkantoor van Honig's Artikelen.

De glucosebelangen werden uitgebreid in 1956 door aankoop van de aandelen
in de N.Y. voorheen de Dordtse Siroopfabriek W. Monfrooy & Co. te Dordrecht,
gevolgd door het verwerven van alle aandelen in de N.Y. Groninger Siroopfabriek
voorheen Ensing en Lettinga te Groningen. In 1959 werden de aandelen van de
N.Y. Nederlandse Glucose Industrie in Veendam overgenomen. De marktquota
werden telkens ingebracht in de Goudse Glucosefabriek, zodat de omzet hiervan
gestaag groeide. In toenemende mate werden glucose en dextrose gebruikt voor
industriele doeleinden. De omzet van de Goudse Glucosefabriek bedroeg in de
tweede helft van de jaren vijftig ongeveer f 6 miljoen per jaar."
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3.2.3 Fabriek van Honig's Artikelen Nijmegen
Reeds eerder werd vermeld dat vader K.c. Honigjuist voor de Eerste Wereldoor-
log een rnaisstijfselfabriek 'Hollandia' in Nijmegen had aangekocht. De industrie
was in Nijmegen minder ontwikkeld dan in de Zaanstreek. am een idee te geven:
naast de Nyma (textiel) met meer dan duizend werknemers, telde de stad in 1946
slechts dertien bedrijven met meer dan honderd werknemers, waaronder het
bedrijf van Honig het enige was in de voedings- en genotmiddelenindustrie.
Bovendien beyond zich binnen deze groep een groot aantal flliaalbedrijven."

Het bedrijvencamplex van Honig in Nijmegen (Bran: GAZ)

De N.V. Stijfselfabriek 'Hollandia' ontwikkelde zich in het interbellum tot een
levensmiddelenbedrijf. De produktie van stijfsel en zetrneel werd naar Koog aan
de Zaan overgeplaatst. In 1922 werd gestart met de fabric age van vermicelli.
Vermicelli is een op een bepaalde wijze gepersten gedroogd deeg van tarwebloem.
Het begin was bescheiden en weinig gemechaniseerd, maar aI in 1926 onderging
de vermicellifabriek een uitbreiding. De inrichting was toen moderner dan bij de
concurrenten in Italie, Frankrijk, Belgie en het binnenland." Spoedig volgde de
produktie van spaghetti en macaroni. De verkoop van deze produkten verliep
eveneens via het Verkoopkantoor van Honig's Artikelen in Koog aan de Zaan.
Men produceerde hoofdzakelijk voor het binnenland. Uitvoer werd door de lagere
lonen in concurrerende landen, alsmede door hoge invoerrechten praktisch onmo-
gelijk gemaakt. In Nederland zelf werd op vermicelli een invoerrecht van 10%
geheven, waardoor invoer niet van enige betekenis was. Ondanks scherpe bin-
nenlandse mededinging evolueerde de omzet bevredigend."

Met de fabricage van Honig's soepen (in gedroogde vorm), bouillonblokjes en
aroma's werd in 1931 gestart. Latenstein's Tarwestijfselfabriek, waarover straks
meer voIgt, produceerde bij de winning van zetrneel uit tarwebloem betrekkelijk
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grate hoeveelheden eiwit, die hun afzet vonden in bedrijven die er bouillon van
maakten en dit dan verder in soepen en blokjes verwerkten. Aangezien er te
Nijmegen reeds vermicelli vervaardigd werd, lag de weg naar de fabricage van
vermicellisoepen en andere soepen, aroma's en bouillonblokjes voor de hand. Om
te voorkomen dat er in het begin te veel geexperimenteerd zou moeten worden,
werd met de firma Graebener te Karlsruhe een licentieovereenkomst gesloten. De
verpakte soepen en bouillonblokjes werden door het publiek goed ontvangen."
Het bedrijf sloeg snel en hard toe: Maggi leverde twee borden soep voor een
dubbeltje; Honig lanceerde het motto '6 borden voor 15 cent'. Honig en zes-bor-
den-uit-een-pak raakten onverbrekelijk met elkaar verbonden." Ook in deze
branche woedde echter de concurrentiestrijd; de prijzen van sommige artikelen
daalden aanzienlijk"

Dankzij de voorradenpolitiek van de regering bleef tijdens de oorlog de vermi-
cellifabriek nog gedurende anderhalf jaar van Amerikaans meel voorzien." Ver-
micelli en soepen waren in de eerste oorlogsmaanden buitengewoon gewild door
de consument." Vanaf 1942 waren grondstoffen en verpakkingsmateriaal steeds
moeilijker verkrijgbaar, zodat de hoge omzet van 194 J voor vermicelli niet
gehandhaafd kon worden en het produkt op de bon kwam.73ln juni 1943 werden
soepen, bouillonblokjes en aroma gedistribueerd. 'Hollandia' leed minder dan het
moederbedrijf onder de oorlog, omdat het levensmiddelen vervaardigde voor de
Nederlandse markt, een produktie die moest doorgaan, al was zij beperkt door
bonnen.

N a de bevrijding van Nederland-beneden-de-rivieren werd het bedrijf in Nijme-
gen benaderd om mee te werken aan de distributie van aan te voeren levensmid-
delen voor de bevolking van het zuiden van het land. Een belangrijk deel van de
gebouwen werd hiervoor beschikbaar gesteld. Vanaf november 1944 tot enige
maanden na de bevrijding van heel Nederland werd op deze wijze met het
personeel meer dan 10.000 ton levensmiddelen opgeslagen en verdeeld. Ook de
fabrieken te Nijmegen hebben vrijwel zonder schade aan het produktieapparaat
de oorlog overleefd."

Na de oorlog kwam de naam N.Y. Fabriek van Honig's Artikeien in zwang.
Tegen 'Hollandia' was immers bezwaar gemaakt op grond van de wet op de
handelsnarnen." De deegwarenfabriek kende een verdere expansie (in 1950 een
weekproduktie van 200 ton); ook de binnenlandse vraag naar droge soepen en
bouillonblokjes bleef voortdurend toenemen. Mie werd in Nederland bekend door
het verblijf van vele militairen in Indonesie en werd voortaan door de Fabriek van
Honig's Artikelen in het produktiepakket opgenomen. De omzet van het bedrijf
bedroeg in de tweede helft van de jaren vijftig zo'n f 16 miljoen per jaar." Pas op
het einde van deze peri ode werd duidelijk dat het gebied van de verpakte,
'pre-cooked' en 'pre-fabricated foods' nog een geheel onontgonnen terrein was
en zou het bedrijf op bescheiden schaal beginnen met de aanmaak van bliksoepen.
Honig in Koog aan de Zaan lanceerde als eerste in Europa Momento-ri jst (voor-
gekookte rijst)."

De expansie van het bedrijf in Nijmegen deed een nijpend gebrek aan grond
ontstaan. Een oplossing werd gevonden in het verleggen van de Waalbandijk.
Onder de werkverschaffingsplannen voerde de Nederlandse Heidemaatschappij
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het uitbreidingsproject uit, waardoor in 1941 bijna 1 hectare terrein werd toege-
voegd. Na de oorlog werd vooruitgang geboekt in de verpakkingsindustrie; in
1951 werd in Nijmegen een eigen drukkerij opgezet. Het terrein werd dan ook
hoofdzakelijk gebruikt voor de verpakkingsafdelingen en de drukkerij, verder
voor nieuwe kantoor- en laboratoriumruimten en loodsen. Het hele complex
besloeg zo'n 6 hectare aan de oevers van de Waal.78

3.2.4 C.J. Honig als directeur van Latenstein's Stijfselfabriek
In Nijmegen stond, naast de maiszetmeelfabriek 'Hollandia', vanaf 1925-1926
Latenstein's Tarwestijfselfabriek. Het kantoor was gevestigd te Koog aan de Zaan.
C.J. Honig werd directeur van dit bedrijf. Het was een kleinbedrijf: er werkte
ongeveer vijftig man." Het fabriekspersoneeI was in dienst van de Fabriek van
Honig's Artikelen. Voor research, technische bijstand en onderhoud was men
eveneens afhankeIijk van deze fabriek. Latenstein kreeg de status van dochterbe-
drijf van de N.Y. Fabriek van Honig's Artikelen, maar werd als aparte vennoot-
schap gehandhaafd. In 1943 werd de naamloze vennootschap omgezet in een
commanditaire vennootschap onder firma, waarbij de hoofdeIijke aansprakeIijk-
heid van beherende vennoten enigszins aan het leidersprincipe van de Duitsers
beantwoordde. Ben naamloze vennootschap daarentegen werd zwaar belast."
Eind 1949 werd het bedrijf opnieuw gereorganiseerd in Latenstein's Fabrieken
N.V. Het kapitaal werd bepaald op f 500.000.81 In het geplaatste kapitaal van de
vennootschap werd deelgenomen door de N.Y. Fabriek van Honig's Artikelen
voor 415 aandelen en door C.l Honig voor een aandeel, elk aandeel ad duizend
gulden."

Jammer genoeg beschik ik niet over de jaarverslagen van het bedrijf, zodat het
zeer moeilijk is de geschiedenis te reconstrueren. Toch is het belangrijk dat we
een beeld krijgen van de rol die C.l Honig in dit bedrijf heeft gespeeld.

In Latenstein's Tarwestijfselfabriek werden uit tarwebloem zowel zetmeel als
gluten (80% eiwit) gewonnen. De tarwebloem werd na toevoeging van water
gekneed tot een deeg, waaruit door spoeling zoveel mogeJijk zetmeel werd
'weggewassen'. Het tarwe-eiwit, of de gluten, bleef als een elastische massa in de
machine achter. Deze gluten vonden in de loop van de jaren steeds meer toepas-
singen, waarover verder meer. Het zogenaamde ruwe tarwezetmeelsop werd
gezeefd en gezuiverd in verschillende fasen en daarna gedroogd. Het eindprodukt
was een zuiver, helderwit en neutraal smakend zetmeeI, dat qua structuur en
eigenschappen afweek van andere soorten graanzetmeel. Hierdoor leende het zich
tot bereiding van specifieke stijfselvarieteiten en speciale toepassingen in de
levensrniddelenindustrie."

De grondstoffen voor Latenstein werden hoofdzakelijk uit de Verenigde Staten
geirnporteerd. Op de beurs in Amsterdam werd de tarwebloem aangekocht. Het
bedrijf heeft in de jaren dertig ook een tijdlang een eigen tarwemalerij gehad in
het leegstaande tafelhuis van de afgebrande maisstijfselfabriek in Nijmegen. In
1933 werd als gevoIg van het mengbesluit de import van tarwe uit Amerika
gecontingenteerd. De meelfabrieken moesten bijgevolg meer Nederlandse tarwe
verwerken."
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De tarwestijfselfabriek (Bran' GAZ)

Tarwestijfsel (zetmeel) speelde, ondanks de hogere prijs dan voor andere zetmee!-
soorten betaald moest worden, nog steeds een belangrijke rol in de textielindustrie
voor kleurbereiding en appret en in de wasserijen. Naast kristalstijfsel werd in de
jaren dertig pare!stijfsel op de markt gebracht. In de voedingsindustrie werd
tarwezetmeel in poedervorm onder andere gebruikt in de banketindustrie. c.J.
Honig was steeds op zoek om het afzetterrein te verruimen door te experimenteren
met derivaten van tarwezetmeel. Hij verwierf zo een aantal octrooien op nieuwe
verschijningsvormen van stijfsel, onder meer op dunkokende stijfsel die atgeno-
men werd door levensmidde!enbedrijven, de textielindustrie en wasserijen en op
dextrine die in de gieterij-industrie werd verwerkt." .

De tarwestijfselindustrie ondervond in de jaren dertig groot nadeel van de sterk
verhoogde invoerrechten in de exportlanden, terwij! het binnenlandse verbruik
door de malaise in de textielindustrie en andere bedrijven eveneens negatief
evolueerde. Tarwezetmeel voor de voedingsindustrie werd vee! gevraagd in
Duitsland voor de bereiding van 'Kuchen'. Na de machtsovername door de
nationaal-socialisten werd de grens voor tarwezetmeel gesloten. Ook de daling
van de valutakoersen begon ten nadele van de Nederlandse export te werken."
Daarbij kwam dat tarwestijfse! in Nederland zelf geheel onbeschermd was. Het
had bovendien at te rekenen metgeduchte concurrenten, bijvoorbeeld maisstijfsel.
Bij een daling van de tarweprijzen ten opzichte van de maisprijzen, kon Latenstein
haar debiet verhogen. Dit bracht haar soms in een moeilijke positie tegenover de
maisstijfselfabriek 'De Bijenkorf'. Overleg was noodzakelijk, maar het bleek niet
steeds eenvoudig te verlopen." Ten slotte drukte de Tarwewet, tengevolge waar-
van een bijdrage door de Meelcentrale op het bedrijf werd gevorderd, zwaar op
de tarwestijfselindustrie." De produktie moest dan ook worden ingekrompen,
terwijl de prijzen ineenzakten."
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De zogenaarnde dikke drank, het residu van zetmeel, waarvan in Oostzaan
zakkenpasta gemaakt werd, een goedkope kleefstof die gebruikt werd om papieren
zakken mee te plakken, werd door C.l. Honig voortaan gedroogd op een droog-
wals. Dit was het begin van de tweede soort plakmeel." Teneinde met het
droogwalsen wat meer bekend te raken, ging Kees zich orienteren bij de Zaanse
Stoomouwelfabriek te Zaandam. Nog diverse andere gedroogde lijmsoorten
zouden eruit voortvloeien. Daar het steeds moeilijker werd om tarwezetmeel te
verkopen, ging hij zich tevens verdiepen in het maken van een eerste SOOft
(kwaliteit) plakmeel (behangersplakmeel) door het zetmeel in sopvorm over een
wals te laten lopen. Ben voortdurende aandacht was vereist om het fabricageproces
bij te stellen en om een goede kwaliteit te kunnen leveren. Uit de aantekeningen-
boeken die c.J. Honig heeft bijgehouden gedurende de interbellumjaren, blijkt
dat hij constant bezig was met het nemen van proeven en het verbeteren van de
produktiewijze. Hij hield daarbij nauwkeurig de kostprijs in het oog. De produktie
was zeker nog niet gestandaardiseerd; dit had als voordeel dat men rekening kon
houden met de specifieke wensen van de clientele. Anderzijds kostte dit veel
energie en tijd.

Plakmeel werd in de eerste plaats in het binnenland afgezet. De grote firma Rath
& Doodeheefer betrok het plakmeel van eerste kwaliteit onder de naam Primol en
eiste dat Latenstein voor de verpakking zargde. Het bedrijf was daar niet op
ingesteld, maar vond een oplossing in de oprichting van een afdeling voor de
verpakking van plakmeel in de puddingfabriek 'De Bij'. C.J. Honig ging persoon-
lijk potentiele afnemers voor beide soorten plakmeel in het buitenland opzaeken.
De produktie en de omzet ervan steeg steeds en compenseerde voor een deel het
gebrek aan orders voor tarwestijfsel." Ik veronderstel dat de eerste soort vooral
gebruikt werd door behangers, de tweede soort door zakkenplakkers, boekbinders,
sigarenfabrieken, in ijzergieterijen, als veevoeder en als behangersplakmeel van
tweede kwaliteit.

Aanvankelijk werd het tweede bestanddeel van de tarwebloem, de tarwegluten,
enkel bestemd voor de produktie van Weener-lijm voor de schoenindustrie, nog
daarvoor als voer voor varkens. In 1931 kwam Meindert Honig op het idee om
gedroogde soepen en aroma's te fabriceren op basis van tarwegluten van Laten-
stein. Voordien kocht Blattman in Zwitserland voor een zacht prijsje een deel van
deze gluten en leverde die door aan Maggi, zander dat men bij Honig wist
waarvoor deze afval gebruikt werd. Het antwoord kregen zij door de aankoop van
een licentie van een kleine Duitse bouillonfabriek in het begin van de jaren dertig.
De dode gluten gingen voortaan naar soeparomafabrieken. Ook hier verhinderde
de verhoging van invoerrechten de export. Gelukkig ging 'Hollandia' in toene-
mende mate gluten afnemen voor haar eigen soepfabriek. Dit bijprodukt leverde
aldus hoge opbrengsten Op.92

Tabel 3 geeft een beeld van de afzet van de totale produktie van Latenstein in
1932.93 Het laat zien dat het bedrijf voor twee derde voor de export werkte. De
tarwezetmeelindustrie was immers een bescheiden industrie en in Europa hoofd-
zakelijk geconcentreerd in Nederland en Duitsland.
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Tabel3: De afzetverdeling van het produktengamma van Latenstein in 1932 (in /)

totaal buitenJand binnenJand
Stijfsel 860.000 560.000 300.000
Plakmeel 441.000 249.000 192.000
Lijrn 70.000 50.000 20.000
Gluten 264.000 230.000 34.000

TOTAAL 1.635.000 1.089.000 546.000

De tarwestijfselfabriek verloor door de oorlog veel buitenlandse relaties; de
toekomst zag er dan ook niet rooskleurig uit." In september 1939 werden alle
buitenlandse verkoopcontracten geannuleerd. Nadien was het nog mogelijk om
exportvergunningen voor gluten, Weener-lijm en kleine hoeveelheden tarwestijf-
sel te krijgen." Bovendien kwam er een einde aan de aanvoer van tarwebloem en
deed zich bijgevolg het probleem van de continui:teit van het bedrijf voor. Af en
toe slaagde c.J. Honig er in om partijtjes meet, die voor consumptie afgekeurd
waren, op de kop te tikken. Hierdoor ontstond een strijd met de firma Jacob
Duyvis, die eveneens achter deze grondstof aanzat.

Tarwemeel mocht niet langer verwerkt worden voor de produktie van stijfsel.
De verkoop van stijfselsurrogaten bracht soelaas. C.J. Honig kwam op het idee
om met behulp van aardappelmeel en diverse zouten een nieuw stijfselprodukt op
de markt te brengen. Latenstein kreeg een octrooi op Appretine en Blancoline en
verkocht honderden tonnen tegen een redelijke prijs. Voor laatstgenoemd artikel
werd een speciaal pakje ontworpen. De opbrengst compenseerde de verliezen, niet
alleen van de stilstaande tarwestijfselfabriek, maar ook ten dele die van de
rnaisstijfselfabriek. Twee jaar na de oorlog hielp dit artikel nog de kost verdienen,
maar het moest toch het loodje leggen voor de wederopkomst van de maiskris-
talstijfsel." Een bijkomend voordeel van het surrogaat was dat de Hollandse
huisvrouw haar was in oorlogstijd kon blijven stijven en dat niet, zoals in
Frankrijk, deze 'goede' gewoonte voorgoed verloren ging voor de stijfselfabrie-
ken. Daarnaast werden het surrogaat Bak-Botena, roggeplakmeeJ, gomlijmpoe-
der, papierlijmpoeder enzovoort aan het produktiegamma toegevoegd. Ook deze
surrogaten en nieuwe fabrikaten hebben volgens Kees hun nut gehad voor de
klanten en voor Latenstein, doch het viel te verwachten dat zij na de oorlog zouden
verdwijnen."

C.J. Honig kwam aan het begin van de Tweede Wereldoorlog op het lumineuze
idee om ongeveer 70.000 kg tarwegluten van de firma Jacob Duyvis te kopen en
deze in voorraad op te slaan. Op die manier kon tijdens de schrale oorlogsjaren
eiwitrijke bijvoeding verschaft worden aan verzwakten. De natte gluten werden
op met stoom verwarmde cylinders gedroogd en daama tot poeder gemalen en
gezeefd. Het poeder kon men gemakkelijk vermengen met melk, water, soep of
pap. Het produkt bracht een verrassende verbetering in de toestand van ondervoe-
den. Deze toepassingsmogelijkheid was tot dusver onbekend gebleven."

Ook na de oorlog bleef het een tijdlang moeili jk om aan grondstoffen te komen;
er moesten hoge prijzen voor betaald worden." De fabriek werkte dan ook veel
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te duur in vergelijking metnieuwe fabrieken in de tarwelanden. C.J. Honig schreef
daarover: "Wij zijn echter niet van plan de strijd op te geven en zullen ons enkele
jaren van verlies moeten getroosten, in afwachting van een te verwachten nivel-
lering der tarweprijzen, zodra er weer een wereldsurplus is van dit produkt","?' Er
werd opnieuw tijdelijk een eigen malerij in het leven geroepen die de tarwe tot
tarwebloem moest malen. De verdeling van de grondstoffen werd in overleg met
het Bedrijfschap voor Akkerbouwprodukten vastgesteld op 40% voor de firma
van J. Duyvis en 60% voor Latenstein.!" am niet helemaal zonder werk te komen
zitten, ging het bedrijf zich toeleggen op een nieuw produkt Farinoca, ontbijtvlok-
ken op basis van aardappelzetmeel die op de walsen gemaakt konden worden.
Farinoca diende ter vervanging van Tapioca-flakes op de Engelse markt."" Het
kende een groot succes in de eerste naoorlogse jaren, maar werd weggeconcur-
reerd door de hernieuwde invoer van Tapioca-produkten. Ook papierbinder was
een nieuw produkt van Latenstein dat met aardappelzetmeel was samengesteld.

Door het tarwe-eiwit te drogen op stoomcylinders bij hoge temperaturen gingen
de elastische eigenschappen van de gluten verloren, waardoor deze geen baktech-
nische eigenschappen meer hadden. Men sprak dan van tarwegluten zonder
bakaard of dode gluten. Dit soort gluten werd gebruikt bij de fabricage van
bouillonblokjes en als bijvoeding tijdens de oorlog. Men kon de gluten echter ook
op een zeer voorzichtige manier drogen onder vacuum of bij zeer lage tempera-
tuur; dan bleven de elastische eigenschappen behouden.''" Na de oorlog nam de
produktie van tarwegluten met bakaard of vitale gluten in Latenstein een hoge
vlucht; andere bedrijven gingen zeer lang door met de fabric age van dode gluten.
C.J. Honig had geconstateerd dat een Amerikaanse tarwestijfselfabriek op grote
schaal eerstgenoemd produkt ging aanmaken en was er dan ook snel bij om zelf
dit proces te starten.'?' Hij voorzag het bedrijf van de modemste machines
(centrifuges en drooginstallatie) en paste de nieuwste precede's toe. lOS Vooral in
hoogwaardige deegwaren- en bakprodukten (voor het verrijken van tarwebloem
en tarwemeel), in de vleeswarenindustrie (ter vervanging van dierlijk eiwit) en in
ontbijtprodukten werden de vitale gluten verwerkt. Reeds tijdens de oorlog had
hij in samenwerking met een bakkerij op basis van glutenpoeder aan het oorlogs-
brood en -beschuit een betere smaak kunnen geven."? Eerder kende men het
gebruik van vitale gluten aIleen voor het bakken van aleuronaatbrood en -beschuit,
maar deze artikelen waren zeer duur en het afzetgebied was zeer klein (suikerzie-
ken)."?

Bij Latenstein zou na de oorlog vooral de export van plakmeel en vitale gluten
een belangrijk deel van de afzet wegkapen. Hierbij moet op het belang van her
ontstaan van de Euromarkt worden gewezen.i'" Bovendien nam de verkoop van
tarwezetrneel aan de binnenlandse levensmiddelenindustrie toe. De export steeg
tot 75%. In 1957 was bij Latenstein de totale verkoop in binnen- en buitenland
opgelopen tot 3.800 ton, de omzet tot ruim f 3.000.000.109 Dit was een hele
vooruitgang ten opzichte van 1948, toen de omzet f 1.366.000 bedroeg.!"

In C.J. Honigs veelvuldig succesvol inspelen op marktevoluties is reeds een eerste
positieve indicatie van zijn managementkwaliteiten aanwezig. Toch wil ik in het
kader van de probleemstelling iets diepgaander onderzoeken hoe het Latenstein
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onder zijn leiding verging. lmmers, indien hij in dit kleinbedrijf zou hebben
gefaald, dan mogen we aannemen dat hij onbekwaam of ongeinteresseerd was om
een bedrijf te leiden en dat hij a1s ondernemer niet au serieux genomen kon
worden. Van een onbekwaam ondernemer mag verwacht worden dat hij nauwlet-
tender gevolgd zaI worden door de algemeen directeur, in casu zijn oudste broer,
en dat hij weinig gezag in het bedrijf zal kunnen uitoefenen.

Het is weI zo dat tijdens en vooral na de Tweede Wereldoorlog CJ. Honig zich
in toenemende mate metde Sociale Afdeling in 'De Bijenkorf' ging bezighouden,
zodat het werk bij Latenstein, zoals het nemen van proeven, meer en meer door
anderen werd overgenornen."! In 1948 werd een achtemeef van Kees, namelijk
PB.J. Ferf, in het bedrijf aangesteld, die in 1954 mededirecteur is geworden en
na het vertrek van eerstgenoemde in 1958 het hele directeurschap in handen
kreeg."!

Alhoewel ik geen gedetailleerd beeld van de evolutie van de rentabiliteit kan
geven, omdat het cijfermateriaal te gebrekkig is voar een diepgaande analyse, die
mij bovendien buiten het veld van de vraagstelling zou leiden, wil ik toch aan de
hand van tabel 4 een globale indicatie geven van het verloop van het totale bruto
(zander aftrek van afschrijvingen, belastingen, pensioenvoorzieningen, winstaan-
deel personeel enzovoort) en netto winstcijfer van Laten stein. 113

Met alle twijfels die er rond deze cijfers bestaan, kan men concluderen dat het
bedrijf met uitzondering van 1942 en 1947 steeds rendabel was. Inhetinterbellum
bedroeg het aandelenkapitaal f 28.000.114 Het brute bedrijfsresultaat ging daar
bovenuit, maar was aan grote schommelingen onderhevig. Op het einde van de
jaren dertig verbeterde de situatie. De oorlogsjaren verscherpten het beeld van
wisselvalligheid. Vooral 1942 viel tegen. De naoorlogse jaren lieten een zelfde
onstabiele tendens zien.1n 1946 boekte men een ruime winst, maar daarna verliep
de wederopbouw moeilijk. Pas in 1950 werd een lijn van opgang ingezet, die in
1957 werd afgebroken. Het brute bedrijfsresultaat tendeerde naar de orde van
grootte van het geplaatste kapitaal. Het reservefonds bedroeg in 1958 f 650.000,
wat een ruim bedrag genoemd mag worden. I15

Vader KC, Honig liet zich in 1934 in elk geval positief uit over het beleid van
Kees: "Je wilt voorlopigje aandacht nog in hoofdzaak concentreren op Latenstein
en je hebt bewezen die taak geheel meester te zijn. Je hebt dit bedrijf tot grotere
bloei gebracht't.!" Ook Meindert sprak met lof over de bedrijfsvoering van zijn
broer. Het bedrijf was in 1922 gekocht als "een onrnogelijk ding" voor slechts
f 18.000; men was dan ook tevreden over het resultaat. 117Een uitspraak van hem
over het economisch optreden van Kees in 1949 bevat dezelfde gedachte: "Bo-
vendien is die grote winst behalve aan de gunstige conjunctuur die thans snel
genoeg aan het veranderen is toch ook voor een deel te danken aan de goede leiding
waar jij toch ook een groot aandeel hebt, vergelijk maar het uiteenlopen van de
ontwikkeling van Latenstein en Duyvis Koog".118Uit de tabel blijkt dat 1948 een
gunstig jaar was. Bij een vergelijking van de omzet van Latenstein en van de
Stijfselfabriek 'De Bijenkorf' kan men vaststellen dat het bedrijfsresultaat van
eerstgenoemde meestal niet ongunstig afstak ten opzichte van dat van laatstge-
noemde.
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Tabel4: Brutowinst 1926-1960 en nettowinst 1939-1960 van Latenstein (in/)

jaar bruto jaar bruto nella jaar bruto nella

1926 5.800 1939 * 205.000 158.000 1950 165.000 83.000
1927 52.860 1940 196.000 124.000 1951 373.000 190.000
1928 69.647 1941 122.000 8.000 1952 535.000 255.000
1929 80.589 1942 -47.000 -61.000 1953 488.000 257.000
1930 40.575 1943 44.000 28.000 1954 548.000 289.000
1931 41.046 1944 91.000 76.000 1955 446.000 249.000
1932 51.400 1945 42.000 10.000 1956 410.000 203.000
1933 72.926 1946 129.000 70.000 1957 294.000 92.000
1934 38.000 1947 8.000 -22.000 1958 201.000 51.000
1935 24.000 1948 70.000 41.000 1959 343.000 130.000
1936 30.800 1949 53.000 20.000 1960 327.000 123.000
1937 25.060
1938 62.440

* De grote sprong in het brute bedrijfsresultaat van 1938 naar 1939 moet voor een groot,
zoniet voor bet grootste deel toegeschreven worden aan ander bronnenmateriaa1dat ik
vanaf 1939heb gebruikt. Meer specifieke gegevens om bet brutowinstcijfer te definieren
zijn be1aasniet voorbanden.

Tarwezetmeel moest afrekenen met sterke concurrenten. Doordat twee derde van
de totaalomzet naar het buitenland ging en er geen verpakte merkartikelen
verkocht werden, zag de toekomst er steeds precair Uit.119 Nieuwe activiteiten
werden met succes ontplooid, maar zowel de crisis- als de oorlogsjaren vormden
ernstige bedreigingen voor de continuiteit van dit internationaal georienteerde
bedrijf.

Aanvankelijk leek de situatie na de oorlog nog dramatischer te evolueren door
het gebrek aan goede grondstoffen en voorts door de scherpe buitenlandse
concurrentie. Bovendien stelden de exportlanden weinig deviezen beschikbaar
voor de aankoop van de genoemde produkten. C.J. Honig zocht naar samenwer-
king met de firma Jacob Duyvis om sterker te staan. Toen hij echter ontdekte dat
Duyvis tarwestijfsel verkocht waarin ook aardappelmeel was verrnengd, liep de
uitvoering van dit voomemen spaak. Oat op bepaalde kritieke momenten voor een
bedrijf het doel de middelen heiligde, oordeelde Kees onaanvaardbaar.f" Toch
kon Latenstein geleidelijk gemoderniseerd worden en werd het met de produktie
van vitale gluten vanaf 1950 zelfs een bloeiend bedrijf. Zo groeide de eenvoudige
tarweverwerkende industrie uit tot een moderne procesindustrie, een ontwikke-
ling die zich ook voordeed aan 'De Bijenkorf'. De tarwestijfselfabricage ver-
dween als gespecialiseerde bedrijfstak.

C.l Honig ervoer de handhaving van Latenstein als een kwestie van persoonlijk
prestige: "Soms verwondert het me, dat we zo ons best doen om dat fabriekje, dat
stijfsel maakt uit tarwemeel in leven te houden. Want imrners, 't kan ook uit
aardappelen en rijst, uit tapioca en uit mais".'?' Van de wellicht honderd tarwe-
stijfselhuizen die vroeger in Nederland gevestigd waren, bleven er nog slechts
twee oyer. 122 Zijn dag begon steeds met Latenstein, het telefoontje met de fabriek
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in Nijmegen, de proeven voor nieuwe fabrikaten, de correspondentie en de
aantekeningen. Hij wilde althans dit ene bedrijf dat hem was toevertrouwd, geheel
behartigen en goed runnen.!" Aan cornmercieel talent ontbrak het hem zeker niet,
daarvan was ook Meindert overtuigd. 124 De plakmeelafdeling was grotendeels aan
zijn brein ontsproten. Een gebrek aan professionaliteit bij dit geexperimenteer kan
zeker niet ontkend worden. Anderzijds liet het toe met relatief weinig kosten over
te schakelen op andere segmenten. De steun van de verbonden bedrijven mag
waarschijnlijk niet onderschat worden. Als onderdeel van een grootbedrijf konden
Latenstein en c.l. Honig het zich veroorloven om veel tijd en energie in experi-
menten te steken. Laboratoriumfaciliteiten waren er overigens voldoende in
Nijmegen en Koog aan de Zaan. Ook comrnercieel profiteerde het van de know-
how van het moederbedrijf. Bovendien bemoeide M.K. Honig zich op technisch
vlak ook met Latenstein.!"

C.J. Honig liet zich weinig salaris (maximum f 3.000, niet meer dan een
kantoorbediende) en tantieme (maximum f 3.000) uitbetalen. Dit deed hem
sterker staan als het erop aankwam nieuwe investeringen van de moedermaat-
schappij, de Fabriek van Honig's Artikelen, te vragen.!" In de volgende hoofd-
stukken zaJ nog blijken dat hij veel belang hechtte aan het voeren van een gezonde
investeringspolitiek. Uit een vergelijking met de Duitse tarwestijfselfabrieken had
hij kunnen opmaken dat Latenstein minstens zo rationeel werkte."?

Daar de problemen rond de grondstoffenvoorziening zo lang aansleepten, had
C.J. Honig tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van 1947 aan aandeelhou-
ders en comrnissarissen de vraag voorgelegd of hij met de tarwestijfselfabriek
moest doorgaan gezien de risico's van verliezen en nieuwe investeringen eraan
verbonden. Niemand oordeelde dat hij het bedrijf moest opgeven. Kees refereerde
graag aan de situatie van 'De Bijenkorf' in de vorige eeuw. Niettegenstaande het
feit dat het familiefortuin er toen bijna aan moest geloven, liet M.K. Honig senior,
bijna tegen beter weten in, de fabriek doordraaien in de hoop dat eens het tij zou
keren, wat ook gebeurde.!" De twintigste-eeuwse evolutie van 'De B ijenkorf' was
dan ook niet meer te vergelijken met die van Latenstein. De maatstaf van het
winstprincipe stond niet voorop voor laatstgenoemd bedrijf. Het had met zijn
produktengamma een eigen plaats veroverd binnen de graanverwerkende indus-
trie.

De voortdurende bestaansstrijd zorgde er voor dat zich onder de medewerkers
in ditkleinbedrijf een sterk solidariteitsgevoel ontwikkelde. Samen met J. Kersten,
oudste bediende en later procuratiehouder van Latenstein en P. Groenveld deelde
C.J. Honig twee lokalen temidden van het grote Bijenkorf-kantoor, waar de
overige directeuren zetelden.!" De goede samenwerking, gekoppeld aan de on-
dememingsgeest van Kees, het aanpassingsvermogen aan nieuwe omstandighe-
den, verbetering van de werkrnethodes, een actieve verkoopsorganisatie in binnen-
en buitenland en zuinigheid met materiaal en met geld hebben aan Latenstein
steeds een solide basis gegeven.

Het beeld dat buitenstaanders ophingen over een idealistische, weinig zakelijke
en niet als ondememer te betitelen c.J. Honig, werd ook in interviews met naaste
familieleden en medewerkers ontkracht. Zij bevestigden dat hij zakelijk veelal de
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juiste beslissingen nam en dat hij had bewezen zelfstandig een kleinbedrijf te
kunnen leiden. DO

In 1936 kochten 'De Bijenkorf' en 'Hollandia' ieder voor de helft aile aandelen
van de N.Y. Duyvis Rijststijfselfabriek te Utrecht, die haar werkzaamheden had
moeten inkrimpen als gevolg van de zeer hoge invoerrechten in Engeland. Er werd
besloten een kleine, modeme rijststijfselfabriek naast Latenstein op te bouwen.
De naam werd veranderd in N. V. Nederlandse Rijststijfselfabriek. Het bedrijf
kreeg de status van dochterbedrijf van 'Hollandia', met in de leiding C.J. Honig.
Hij zou zich echter veel minder mengen in de problemen van dit bedrijf dan in
Latenstein, onder meer omdat E.G. Duyvis meekwam als directeur van de rijst-
stijfselfabriek. Er werkte ongeveer tien man. Vanaf 1954 werd hetdirecteurschap
uitgeoefend door C.J. Honig, E.G. Duyvis en P.B.J. Ferf.

De grondstof voor de rijstzetrneelfabricage was breukrijst, die werd geimpor-
teerd uit het Verre Oosten en Amerika. Rijststijfsel werd in de vorm van glans-
stijfsel veel gebruikt voor het glanzen van boorden, daar de uiterst fijne korrel
diep in het weefsel doordringt. Marguerite (glansstijfsel voor de wasserij) en
Brilliant (glansstijfsel voor de huisvrouw) werden verkocht via het Verkoopkan-
toor van Honig's Artikelen. Daarnaast produceerde het bedrijf rijstzetmeel voor
de voedingsindustrie en de fotografische industrie en rijstgluten voor de soeg- en
aroma-industrie. Ongeveer 40% van de inkomsten kwam uit de export.' , De
omzet bedroeg nog geen miljoen gulden per jaar. Het werkkapitaal van de Nederlandse
Rijststijfselfabriek bedroeg f 200.000; het winstsaldo in 1958 f 54.000.132

3.2.5 Buitenlandse vestigingen
Naast schaalvergroting door terreinuitbreiding, ovemames en de opbouw van
nieuwe afdelingen, ging de N.V. Stijfselfabriek 'De Bijenkorf' in het interbellum
over tot de oprichting van filialen in het buitenland. Een dreigende verhoging van
de invoerrechten op maiszetmeel in Engeland leidde tot het besluit aldaar een
terrein te kopen, waarop een glucosefabriek en eventueel een maiszetmeelfabriek
gebouwd zou worden. Het kwam tot de aankoop van een oude timmerfabriek te
Rainham, de stichting van de Rainham Starch Works Ltd en de planning van een
glucosefabriek, die echter door het uitbreken van de oorlog niet afgebouwd kon
worden. Sinds ]945 werden de bestaande gebouwen als opslagruimte verhuurd.

Na de oorlog ging de expansie van Honig's bedrijven verder en groeiden zij uit
tot een multinational. Zo verwierf M.K. Honig na een reis door Zuid-Afrika in
1949 de aandelen in John Moir Ltd te Kaapstad, een bedrijf van essences,
puddingen en aanverwante artikelen. In 1953 werd de Val-Orange Ltd in Port-
Elisabeth in Zuid-Afrika aangekocht. Het was een fabriek voor de verwerking van
sinaasappelen tot sap, geconfijte schillen en het inblikken van ananas.

In 1955 volgde een verdere uitbreiding van de Engelse belangen door aankoop
van een aantal aandelen in Lancashire Condenseries Ltd te Bamber Bridge, een
tarwezetrneelfabriek die het gewonnen zetmeel omzette in glucose. Hier poogde
men de Amerikanen voor te zijn: de Com Product Company was namelijk van
plan om een grote stijfselfabriek in Engeland te bouwen. I33 Vijf jaar later waren
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alle aandelen van de Lancashire Condenseries verworven. In 1957 werd een begin
gemaakt met de verscheping van glucose in bulk naar Engeland. In Boston werd
daartoe de Boston Starch & Glucose Company gevestigd. Hier werd een tanksta-
tion voor glucose en een opslagplaats voor maiszetmeel uit Koog aan de Zaan
ingericht.!"

3.2.6 Financiering en bedrijfsresultaat
De NV Stijfselfabriek 'De Bijenkorf' voorheen M.K. Honig vormde een gesloten
vennootschap, waarin een betrekkelijk kleine groep van farnilieleden de aandelen
bezat. De overgang naar een naamloze vennootschap ging niet gepaard met de
komst van buitenstaanders in het bedrijf. De oude kapitaalassociatieve functie van
de familie bleef bewaard; vreemd kapitaal werd buiten de deur gehouden. De
aandeelhouders mochten hun aandelen alleen aan familieleden verkopen. Als
aandeelhouders traden op: M.K. Honig (1.142 aandelen); G.N. Honig (l.006
aandelen); C.J. Honig (963 aandelen); Erven K.C. Honig (3.776 aandelen); M.A.
Honig, geborenLaan (137 aandelen); M. Wilkens, geboren Honig (723 aandelen);
1. Wilkens (17 aandelen); A.I.W. Honig, geboren Meevers (254 aandelen); Erven
E. Honig (241 aandelen); I.M. Nikkels, geboren Honig (241 aande1en); W.l. Honig
(241 aandelen); A.M. van der Goot, geboren Honig (114 aandelen); c.G. Laan,
geboren Laan (50 aandelenj.I" IndeNY Fabriek van Honig's Artikelen was 75%
van de aandelen in handen van de moedermaatschappij, de rest behoorde toe aan
familieleden.!"

De kapitaalbehoefte steeg, zowel om de modernisering van het produktieappa-
raat als de expansie van het bedrijf te kunnen realiseren. M.K. Honig was er trots
op dat die steeds uit de winst gefinancierd konden worden en dat er geen
bankkrediet vereist was.!" Vele Zaanse familiebedrijven gingen er prat op dat zij
geen vreemd vermogen aan moesten trekken. De in de literatuur steeds weer
opduikende, haast spreekwoordelijke, zuinigheid tekende de financiele mentali-
teit van de Zaanse fabrikanten.!" In de streek domineerden de hele betreffende
peri ode nog de farniliebedrijven.

Het is moeilijk een winsttabel van het moederbedrijf op te stellen, daar er geen
uniforme reeksen beschikbaar zijn. In de jaarverslagen worden de winstcijfers per
produkt opgegeven. Bovendien zijn de verslagen slechts bewaard tot en met 1945.
Daarna moet ik me behelpen met onzorgvuldige balansgegevens. Toch wil ik via
tabel 5 een glob ale indicatie geven, omdat daaruit afgeleid kan worden of er
financiele speelruimte was voor het sociaal beleid van C.J. Honig in het bedrijf.!"
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Tabel5: Nettowinst van de N.v. Stijfselfabriek 'De Bijenkarf' 1939-1960 (in /)*

jaar nettowinst jaar nettowinst jaar nettowinst

1939 1.378.000 1947 3.440.000 1954 1.630.000
1940 1.126.000 1948 3.487.000 1955 1.936.000
1941 1.499.000 1949 1.914.000 1956 3.180.000
1942 1.478.000 1950 2.124.000 1957 1.889.000
1943 632.000 1951 2.158.000 1958 2.588.000
1944 127.000 1952 1.969.000 1959 2.265.000
1945 -553.000 1953 1.968.000 1960 1.957.000
1946 2.741.000

* Het gaat om het winstsaldo dat na afschrijvingen, pensioenvoorzieningen, maisverbouw,
winstaandeel personeel, be1astingen beschikbaar was voor aandeelhouders, directie, com-
missarissen en voor de reserve van de moedermaatschappij.

Uit de tabel blijkt in elk geval dat de N.Y. Stijfselfabriek 'De Bijenkorf' als
moederbedrijf, met uitzondering van 1945, steeds winst heeft geboekt Net als bij
Latenstein waren de resultaten aan sterke schommelingen onderhevig. De achter-
uitgang in de laatste drie oorlogsjaren werd ruirnschoots goedgemaakt door de
hoge resultaten in de drie daaropvolgende jaren.

Bedroeg de brutowinst van 'De Bijenkorf' op heteinde van het interbellum reeds
meer dan f 1 rniljoen, na de oorlog zou deze verder toenemen tot meer dan f 5
miljoen in 1958. Voor 'Hollandia' schommelde deze juist voor de oorlog rond
f 500.000, terwijl na de oorlog meestal het miljoen werd overschreden.!"

In 1931 werden de statu ten van de vennootschap voor de eerste maal gewijzigd.
Het kapitaal van de vennootschap 'De Bijenkorf' werd bepaald op f 1.080.000,
verdeeld in 1.080 aandelen, elk van f 1.000. Van het kapitaal was een nominaal
bedrag van f 720.000 geplaatst. De directie kreeg naast een jaarlijks salaris een
aandeel in de winst. Eerst werd 4% aan aandeelhouders uitgekeerd. Van het
resterende bedrag werd 24% afgeschreven op de vaste goederen en machinerieen
en 76% verdeeld onder aandeelhouders, commissarissen en directie.!" Het divi-
dend liep toen hoog Op.142

De N.V. Stijfselfabriek 'De Bijenkorf' werd op 23 juni 1942 omgezet in de
Commanditaire Vennootschap Stijfselfabriek 'De Bijenkorf' om dezelfde reden
als hierboven werd uiteengezet bij Latenstein.'? M.K., C.l en G.N. Honig traden
op als beherende vennoten. Tot eind 1949 is deze toe stand gehandhaafd. In dat
jaar werden de statuten opnieuw gewijzigd. De winst werd verminderd met alle
op de winst en het kapitaal van de vennootschap geheven belastingen. Vervolgens
werd een bedrag gereserveerd ter hoogte van wat de directie onder goedkeuring
van commissarissen nodig of gewenst achtte. De winst die daarna resteerde, werd
gesplitst in twee bedragen, waarvan het ene gedeelte geJijk was aan hetgeen de
vennootschap in het afgelopen boekjaar ontvangen had op haar aandelen in de
Fabriek van Honig's Artikelen en het tweede gedeelte bestond uit het overige. Het
eerste gedeelte stond ter beschikking van de algemene vergadering van aandeel-
houders. Uit het tweede gedeelte werd allereerst aan de aandeelhouders 3% over
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het nominaal bedrag van hun aandelen uitgekeerd. Van hetgeen daama overbleef,
kwam aan de directie zovele malen 10% als er directeuren in functie waren, met
een maximum van 50%. Dit winstaandeel werd door de directeuren in onderling
overleg verdeeld. Indien de directeuren geen overeenstemming bereikten, werd
daarover door de commissarissen beslist. Indien er minder dan vijf directeuren in
functie waren, werd het verschil tussen 50% en het aan de directeuren tesamen
toekomende percentage op een algemene reserve geboekt. Anderhalf procent
kwam aan de commissarissen, tussen hen gelijk te verdelen en 48,5% aan de
algemene vergadering van aandeelhouders. De algemene vergadering van aan-
deelhouders besliste over de bestemming van hetgeen uit beide gedeelten tot haar
beschikking kwam, zoals uitkering aan aandeelhouders, de vorming van een
dividendreserve, reservering of overbrenging op nieuwe rekening.!" Hetdividend
ging, in tegenstelling tot de vooroorlogse situatie, niet boven de 10% uit. Het
geplaatste kapitaal van hettotaal bedrijf liep in de jaren vijftig op tot circa f 13.000.000.
De reserves stegen voortdurend.!"

Uit de winstuitkering aan C.J. Honig moge blijken hoeveel hij verdiende. Dit
kan interessant zijn om zijn sociale steunverlening beter naar waarde te kunnen
schatten. Enkele cijfers geven een idee van het winstaandeel dat hij van de
Stijfselfabriek 'De Bijenkorf' ontving: in 1942 f 225.896; in 1943 f 86.235; in
1944 f 20.433. In 1945 had hij een aandeel in het verlies van f 53.177. In 1948,
het jaar dat het bedrijf het meest verdiende, bedroeg zijn aandeel niet minder dan
f 557.657. Slechts over 1951, 1954 en 1956 weet ik wat hij als dividend en
directie-tantieme minus de dividend- en loonbelasting ontving: respectievelijk
f 124.214, f lO9.288 en f 116.900.146 Zijn aandeel in de winst stortte hij voor een
groot deel in een aantal stichtingen met sociale doeleinden, zodat zijn belastbaar
inkomen daalde."" Daarover voIgt meer in het vierde hoofdstuk. Daarnaast kreeg
hij nog een salaris van 'De Bijenkorf': vanaf 1945 wenste hij dit van f 5.000 tot
f 3.500 te verIagen, onder meer omdat hij reeds een salaris van Latenstein
ontving.!"

De gebroeders Honig hadden in alle opzichten het profiel van ondememers die
zich persoonlijk inzetten voor het bedrijf en alert reageerden op gewijzigde
tijdsomstandigheden. Het zou de laatste generatie Honigs zijn die zich volledig
identificeerde met de onderneming. Zij stonden voor de opgave nieuwe technie-
ken bij de produktie toe te passen, de fabricage efficient te laten verlopen,
kostprijsveriagingen te realiseren, nieuwe afzetgebieden te ontdekken en tege-
moet te treden aan de grilliger vraag van de door reclame koopbewust geworden
consument via specialisatie en assortimentsverruiming.!"

Tijdens de moeilijke interbellumjaren werd zware concurrentie van de Ameri-
kanen op het terre in van de bulkartikelen goedgemaakt door het elan van de
merkartikelen. Het bedrijf werd in de oorlog gered door de Sante en de levens-
middelen. Men zocht voortdurend naar nieuwe middelen om de produktie op gang
te houden. Maar het verlies van de buitenlandse markt betekende tach een zware
financiele aderlating. Na de oorlog kregen de Honig-bedrijven geleidelijk aan het
uiterlijk van een multinational. De successen breidden zich niet alleen uit in het
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buitenland, maar ook in herrijzend Nederland nam de expansie van 'De Bijenkorf'
een hoge vlucht.

3.3 Het bestuur van het familiebedrijf

3.3.1 De directie
De organisatiestructuur van de Honig-bedrijven was sterk persoonsgebonden. Het
leiding-geven geschiedde primair door middel van persoonlijke daden. De 'big
boss' was ongetwijfeld de oudste zoon. Meindert kwam in 1921 in het bedrijf
nadat zijn oom Evert ernstig ziek was geworden.!" In 1923 werd hij directeur
naast zijn vader. Naast het bepalen van de algemene beleidslijnen interesseerde
hij zich vooral voor de technologische ontwikkeling van het bedrijf en bemiddelde
hij in dat opzicht graag in technische problemen.!" Daar hij zoveel betekend heeft
voor de expansie van het bedrijf, moet ik zijn optreden iets gedetailleerder
bekijken.

Ik denk dat we M.K. Honig het best kunnen typeren als een Schumpeter-onder-
nemer, naar analogie van de figuur van W. Hendrix in Op het spoor van de Korver
van J.F.E. Blasing. Volgens J.A. Schumpeter innoveert een ondememer door 'die
Durchsetzung neuer Kombinationen'. Dit kan op vijf verschillende manieren:
door vervaardiging van een nieuw goed of van een nieuwe kwaliteit van een goed;
door invoering van nieuwe produktiewijzen voor een reeds bestaand produkt; door
ontsluiting van nieuwe afzetgebieden; door verkrijging of ontwikkeling van
nieuwe grondstoffen (gebieden) en/of halffabrikaten; door introductie van nieuwe
organisatievormen.P' Als voorbeelden kunnen opgesomd worden: zijn reis naar
de Verenigde Staten in 1927 en de invloed van Amerikaanse efficiency die hij daar
heeft opgedaan, zoals het op de markt brengen van merkartikelen aantoont - Kees
schreef daarover: "hij was het ook die van onze S.B. kristalstijfsel een verpakt
merkartikel maakte dat min of meer een monopoliepositie veroverde'v'" -; de
oprichting van de vermicellifabriek en van de soep- en bouillonafdeling in
Nijmegen; de produktie van surrogaten in de oorlog; zijn vertrek naar Zuid-Afrika
na de oorlog om daar een nieuw bedrijf te starten; zijn technische aanleg die onder
meer tot uiting kwam in de toepassing van de hydrocyclonen en de zeefbochten.
Gekleed in een beige stofjas wilde Meindert zich steeds persoonlijk vergewissen
van de fabricageproblemen en -rnogelijkheden in voornamelijk de maisstijfselfa-
briek, die zijn voorliefde had. Bij voorkeur 's nachts sprak hij daarover met de
mensen die rechtstreeks bij het produktieproces betrokken waren, de arbeiders.
Dan was er rustig de tijd om te praten. Voor dit doel had hij een slaapkamer in het
hoofdkantoor.

Gedurende drie cruciale perioden in de vaderlandse economische geschiedenis,
namelijk de vooroorlogse crisisjaren, de bezettingstijd en het naoorlogse herstel,
was hij een van de 'Schumpeter-ondernemers' die meehielp de motor van de
nationale economie draaiende te houden casu quo aan te zwengelen.In ongunstige
economische omstandigheden zag hij eerder een uitdaging. DatMeindert uitweek
naar Zuid-Afrika in 1949, had verschillende redenen. De regering legde aanvan-
kelijk het vrije ondememerschap aan banden. Daarbij vreesde hij een inval van
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de Russen in Nederland. Bovendien wenste hij iets op te bouwen dat helemaal
van hemzelf was en niet de erfenis van zijn vaders werk. Dat de bestemming
tenslotte Zuid-Afrika is geworden, lag volgens Meindert zelf aan de gunstige
k1imatologische omstandigheden en de taal van dat land. 154

Uit interviews en uit het intern rapport dat het adviesbureau Ydo in 1959 heeft
opgesteld, kan verder afgeleid worden hoe M.K. Honig het bedrijf leidde. Dit is
een belangrijk aspect, omdat het bepalend was voor de sfeer in het bedrijf. Hij
geloofde niet in een strakke bedrijfsvoering, waarin budgettering, bedrijfsbespre-
kingen, duidelijke taakstelling, adrninistratie als 'tool of management' voorop
staan. Hij was een patriarchale baas in wiens persoon alle lijnen samenliepen. De
beleidsvorming was voor hem een zaak van intuitie.F"

Menselijke problemen liet Meindert over aan zijn jongere broer CJ. Honig, die
vanaf 1925 in het bedrijf werkte, maar pas in 1936 tot de algemene directie
toetrad.!" Kees oefende echter reeds sinds 1930 het directeurschap uit van
Latenstein's Stijfselfabriek, vanaf het jaar daarop van' Hollandia' en sedert 1934
van het Verkoopkantoor van Honig's Artikelen.l" Na de overname van de Rijst-
stijfselfabriek in 1936 werd hij ook daar directeur.

Drie jaar achter elkaar weigerde CJ. Honig het mededirecteurschap van de
moedermaatschappij op zich te nemen. Hij meende dat hij daartoe noch de kracht
noch de bekwaamheid bezat+" Latenstein vergde nog steeds zijn volle aandacht.
Hij hoopte over enkele jaren, als Evert Honig, een neef, eveneens de gelederen
was komen versterken, meer tijd te vinden om zich op 'De Bijenkorf" toe te leggen.
Zijn vader heeft steeds verondersteld dat hij ooit mede de algemene leiding zou
voeren. Bij zijn afscheid als directeur in 1934 drukte hij zijn spijt uit over de
weigering van Kees: "Wij wilden je zo graag in de Bijenkorf hebben om je
initiatief, om je verkooptalenten en om je goede eigenschap om in de bijzonder-
heden van de artikelen die je maakt en hun aanwending diep door te dringen. Wij
rekenen erop dat je je met het gehele Verkoopkantoor zult bemoeien dus ook met
de andere artikelen dan van de Hollandia. Bemoei je ook met het laboratorium
wat de Bijenkorf betreft. Ais je dat doet dan hopen wij je langzamerhand naar ons
toe te trekken. Je weet wij missen je zeer node als directeur van de Bijenkorf't!"

CJ. Honig trad tenslotte toe tot de algemene directie onder uitdrukkelijk beding
dat zijn taak zich zou bepalen tot de algemene zaken en de Sociale Afdeling.
Daarnaast bleef hij de volledige leiding van de tarwe- en rijststijfselfabriek
uitoefenen.l'" De Sociale Afdeling richtte hij zelf op. In de jaren dertig had hij
toestemming gekregen van de overige directieleden om zich bezig te houden met
het werklozenwerk.'?' Vandaar zijn bekendheid met de sociale noden die leefden
onder de arbeiders. Hij gaf als hoofd van de Sociale Afdeling leiding bij de
vaststelling van lonen, salarissen, premies, pensioenen en dergelijke, voerde de
onderhandelingen met werkgevers- en werknemersorganisaties, de fabriekskern
en de kantoorcommissie. Verder had hij onder zijn bewind de sociale dienst en
sociale buitendienst, waaronder ook de vorming van de arbeiders en de fabrieks-
jeugd vie!. 162 Deze taakverdeling werd echter nergens in een formeel organisatie-
schema teruggevonden.

CJ. Honig nam het Meindert kwali jk dat hij naar Zuid- Afrika vertrok; hij moest
zich nu irnmers meer met het economische beleid van 'De Bijenkorf' gaan
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bezighouden. Dit was een van de frictiepunten waarover ik het uitgebreid zal
hebben in het laatste hoofdstuk. Kees kwam voor problemen te staan, voor de
oplossing waarvan hij zich onvoldoende deskundig achtte.!" Omwille van func-
tioneringsproblemen in de Nederlandse bedrijven keerde Meindert na vijf jaar
afwezigheid vroegtijdig in 1954 terug en liet zijn zoon Alexander in Kaapstad
achter om het bedrijf aldaat te leiden.!"

Tot 1957 is c.J. Honig in de directie gebleven. Toen werd hij ontslagen na een
hevig conflict, waarover meer voIgt in het achtste hoofdstuk. De strijd had onder
andere te maken met een gebrek aan functieverdeling in de bedrijfsorganisatie.
Pas toen legden de commissarissen vast wat zij onder het algemeen directeurschap
van C.J. Honig begrepen. Zolang de drie broers de leiding uitmaakten, bleek de
informele taakverdeling niet echt een probleem te vormen. Gezagsconflicten
waren er ongetwijfeld, maat die leidden nooit tot een onherstelbare breuk. Toen
echter in het midden van de jaren vijftig de zoons van Meindert bij de leiding
betrokken werden, werd grensoverschrijding - of wat als grensoverschrijding
werd aangevoeld - van Kees niet langer geduld."" Na het ontslag kwam in zijn
plaats als algemeen directeur J. Buys, die ooit begonnen was als jongste bediende
in het bedrijf en die vanaf 1947 aangesteld was als hoofd van de Afdeling
Buitenlandse Verkoop.I"

Ten slotte deed in 1931 George Honig, de derde broer, zijn intrede in het bedrijf.
Hij werd tot algemeen directeur benoemd in 1934. K.C. Honig gaf toen ook zijn
afscheidsrede. Over George schreef zijn vader: "Je hebt vele talenten gekregen,
je hebt je zeer veelzijdig ontwikkeld en een grote algemene belangstelling. Die
veelzijdigheid mag geen afbreuk doen aan de nodige concentratie op de zaken. Je
hebt een goede mentor aan Joep (Meindert, noot van de auteur), een goed
voorbeeld aan Kees".l67 Het is zeer moeilijk om zicht te krijgen op de functies van
G.N. Honig in 'De Bijenkorf'. Hoewel hij chemicus van opleiding was, werkte
hij niet in het laboratorium. Zijn bezigheden waren zeer divers en diffuus. Uit de
woorden van zijn vader blijkt trouwens dat hij zich moeilijk aan een specifieke
taak kon wijden. De eerste concrete aanduiding over zijn werkterrein vinden we
in het intern rapport van Ydo, opgemaakt juist na het ontslag van c.J. Honig.
Blijkens dit rapport hield George zich onledig met de binnenlandse verkoop van
zetmeelprodukten en verzorgde hij de public relations. Vanaf 1957 had hij ook de
eindverantwoordelijkheid over het personeelsbeleid en sociale zaken.i'"

De taakverdeling tussen de algemeen directeuren gebeurde in onderling overleg.
De beleidslijn werd, behalve in vergaderingen met commissarissen, in hoofdzaak
besproken en vastgesteld tijdens directievergaderingen. K.C. Honig had verzocht
om die ten minste wekelijks te laten plaatsvinden. Zowel voor de goede gang van
zaken als voor de verstandhouding, achtte hij ze onontbeerlijk.l'" Op de directie-
vergaderingen werden ook sociale zaken besproken.!" Lunchbijeenkomsten
speelden evenwel een grotere roJ.

Uit de dagboeken blijkt dat C.J. Honig de economische beslissingen zeker niet
geheel aan zijn broers overliet.!" Hij stak zijn mening niet onder stoelen of
banken. Over de geplande expansie in Argentinie sprak hij zich negatief uit, met
die in Zuid-Afrika ging hij weI akkoord.172 Meindert moest ook op econornisch
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vlak meer met de opinie van Kees dan met die van George rekening houden. Kees
was immers een krachtiger figuur.!"

Met het oog op het vertrek van Meindert naar Zuid-Afrika werd door hem en
George een werkverdeling opgemaakt en het instituut directievergadering zo
georganiseerd, dat er een optimaal effect van te verwachten was. Op die manier
zou ook Meindert de notulen van de vergaderingen gemakkelijk kunnen volgen
en zodoende van alle behandelde onderwerpen in grote trekken op de hoogte
blijven. Daarnaast zou hij verschillende rapporten ontvangen, terwiji hij 's zomers,
tijdens de periode van de algemene vergadering, enige tijd in Nederland zou
verblijven. De president-commissaris, zwager 1. Wilkens, werd gevraagd om de
directievergaderingen, die eens per veertien dagen plaats moesten hebben, bij te
wonen, waardoor een extra waarborg werd geschapen dat zij inderdaad doorgang
vonden. Blijkbaar werden zij voordien zeer onregelmatig gehouden.'?"

AIle directieleden hadden een plaats op het hoofdkantoor in een grate zaal met
M.K. Honig in het midden. Meindert yond dat de efficientste manier van werken,
omdat hij op die manier alle zakengesprekken van zijn medewerkers kon horen
en zonodig kon ingrijpen. Aileen Kees bezette binnen het hoofdkantoor een aparte
ruimte er naast Hij behield weI een bureau op het kantoor bij de andere directie-
leden, maar gebruikte het slechts voor algemene zaken.!" Dit geeft een indicatie
over de verhouding met zijn broers, waarover later meer.

Om volledig te zijn moet ik nog iets zeggen over de overige directieleden. Zoals
ik reeds vermeldde, trad vader K'C, Honig in 1934 af als directeur van 'De
Bijenkorf' en werd president-commissaris. De oude firmant bleef nauw betrokken
bij de gebeurtenissen. In 1940 keerde hij naar aanleiding van de moeilijke

George, Evert enMeindert Honig (Bran: GAZj
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oorlogsomstandigheden zelfs terug in de directie waar hij tot aan zijn dood in 1941
deel van bleef uitmaken.

Er was ook nog Evert, de jongste zoon van de jongere broer van K.c. Honig,
die in 1936 zijn intrede deed in het bedrijf.ln 1939 was hij aangesteld als algemeen
directeur, een functie waarin hij hoofdzakelijk het commerciele aspect behartig-
de.'76 In 1941 werd hij wegens verzetsactiviteiten gevangengenomen en gefusil-
leerd.

In de leiding van de bedrijven Honig vinden we in de naoorlogse jaren naast
Meindert, George en Kees, van 1949 tot aan zijn dood in 1956 M. Dirkzwager.
Hij was de zoon van Grietje, een zus van K.C. Honig. 177 Yoor een stuk verving hij
Meindert toen die naar Zuid-Afrika vertrokken was. Hij zorgde dat er orde heerste
en dat de administratie goed liep, een kwaliteit waarin de tweelingbroers niet
uitmuntten. Als trio deden zij het niet slecht tijdens de afwezigheid van Mein-
dert.!" Reeds sinds 1931 was Dirkzwager verbonden aan het bedrijf, vanaf 1933
als procuratiehouder.!"

De drie broers hebben samen met bovengenoemde personen deel uitgemaakt
van de algemene directie en hadden ook de afzonderlijke leiding van 'De Bijen-
korf', van de Fabriek van Honig's Artikelen en van het Yerkoopkantoor. In
laatstgenoemde vennootschap waren daarnaast na de oorlog eerst J.M. de Beau-
fort, later G. Koppies en C.E. van der Ploeg directeur; in de Goudse Glucosefa-
briek aIleen P.M. van Schenderen; van Latenstein CJ. Honig, vanaf 1954 samen
met zijn achtemeef P.BJ. Ferf; van de Rijststijfselfabriek CJ. Honig en E.G.
Duyvis, later ook Ferf.lso

Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat familiebanden een zeer belangrijke rol
speelden in het bestuur van het bedrijf. Dit gold ook voor de functie van commis-
saris en voor de aandeelhouders. Tot commissarissen werden benoemd in de
periode 1920-1960: 1. Wilkens; J.Ph. Nikkels; J. Zeper; J.P. Laan; A.R. Laan; G.H.
Cremers; WJ. Honig; K.C. Honig; K. Honig; E. Kaars Sijpesteijn en A.M.
Mees. lSI AIleen de twee laatstgenoemden behoorden niet tot de (aangetrou wde)
familie. Wilkens was de president-commissaris. Yoor de lijst van aandeelhouders
verwijs ik naar de paragraaf over financiering. Via schema 3 kan ik de relaties
verduidelijken.i"
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Schema 3: Familiebetrekkingen tussen directie, aandeelhouders en commissarissen in de
bedrijven Honig*

M.K. HONIG x N. Smit

K C HONIG x EVERT HONIG x Oriel Honig x
M. Laan A. Meevers H. Dirkzwager

Eva Honig x Anna Honig x
~ S. van der Ooot

M.K. HONIG x EVERT HONIG x M. DIRKZWAOER x J. Zeper
P. Hillen A. Klinkenberg J. Waaiboer

Maria Honig x Johanna Honig x M. Dirkzwager x
J Wilkens J Ph Nikkels A. Ferf

M. Zeper

GN. HONIG x Wower Honig
M. der Kinderen

C.J. HONIG x
D. Prager

* legenda: ctirecteur - hoofdletter; aandeelhouder - cursief; commissaris - onderstreept.

3.3.2 CJ. Honig als directeur van de Sociale Afdeling
Het initiatief om sociale aangelegenheden in een aparte afdeling onder te brengen,
die de naam Sociale Afdeling kreeg, werd in het interbellum genomen door een
aantal grote ondernemingen zoals Philips en Hoogovens.l" Vooral na de Tweede
Wereldoorlog werden personeelsafdelingen en/of sociale afdelingen in het leven
geroepen. Bij eerstgenoemde kwam dan meer de aandacht te liggen op personeels-
zaken in enge zin, zoals aanstelling, beoordeling, betaling, bevordering, onderlin-
ge relaties enzovoort.

Ten eerste paste het in de tijdgeest dat stafafdelingen met gespecialiseerde
deskundigheid in de bedrijfsorganisatie werden opgenomen. Bovendien kwam er
in de eerste jaren na de oorlog een golf van regelingen op personeelsgebied op de
bedrijven af. Vervolgens groeide de vrijwillige 'franje' aan de verplichte arbeids-
voorwaarden en breidden de sociale faciliteiten binnen en buiten de fabriekspoort
zich steeds uit. De fysieke arbeidsomstandigheden en de menselijke verhoudingen
binnen de ondememing kregen grotere aandacht. Er werd veel gedaan aan oplei-
ding en vorming. Ten slotte won het vertegenwoordigende personeelsoverleg aan
belang.r"

C.J. Honig kon nooit afstand doen van zijn hang naar kunst en wijsbegeerte,
maar wist die neiging ten dele om te buigen naar het sociale vlak, dat in de
bedrijven een verwaarloosd terre in bleek te zijn.185 Toen hij in 1936 mededirecteur
werd van de N.V. Stijfselfabriek 'De Bijenkorf', besliste hij de verantwoordelijk-
heid voor de uitvoering van het sociaal beleid aan een aparte afdeling over te
dragen. Voordien werd het belang daarvan niet ingezien. Hij liet zich waarschijn-
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lijk inspireren door de voorbeelden van Philips en Hoogovens, waarmee hij
regelmatig contacten onderhield.l"

Ook na de oprichting van deze op zichzelf staande afdeling moest c.J. Honig
rekening houden met de wensen van de andere directeurs, vooral dan met die van
Meindert, in het bijzonder inzake lonen, premies en arbeidstijd; er rezen soms
geschilpunten over bepaalde sociale voorzieningen. Ik heb niettemin de indruk
dat hij een grote mate van vrijheid kreeg in het uitbouwen van de Sociale Afdeling.
Van de beginperiode tot aan de Tweede Wereldoorlog werd er weinig op papier
gesteld en kwam het slechts tot een pril begin van nieuwe instituties en voorzie-
ningen. Kees hield zich nog vooral bezig met Latenstein. Tijdens de oorlog won
de afdeling aan belang, mede omdat de sociale noden toen zo hoog waren. Zij
werd een volwaardige dienst na de oorlog en breidde haar activiteiten steeds
verder uit.

De taken die deze afdeling heeft gehad binnen en in de periferie van het bedrijf
kunnen geclusterd worden rond een aantal topics:
- Beloning
- Sociale zekerheid
- Sociale dienstverlening en maatschappelijke zorg
- Opleiding en vorming
- Beheer van bedrijfsorganen
- Personeelszaken
- Contacten met overheidsorganen, organen van het bedrijfsleven, sociale instel-
ling en buiten het bedrijf, wetenschappelijke instituten.

De grote lijnen van het sociaal beleid in Nijmegen werden ook door C.J. Honig
uitgestippeld; weI kreeg de bedrijfsdirectie aldaar vrijheid bij de uitvoering ervan
en kon zij ook eigen initiatieven ontwikkelen. Over de financiering ervan moest
zij natuurlijk verantwoording afIeggen. Er is een conflict gerezen over de taak-
verdeling tussen Nijmegen en Koog aan de Zaan, omdat Kees meende dat hij
onvoldoende geraadpleegd was over uitgaande correspondentie.!" Udel als hij
was, voelde hij zich in zijn eer aangetast als bleek dat men voorbijging aan zijn
sociale verwezenlijkingen in het bedrijf.!"

Over de budgettering kan ik weinig zeggen. Concrete cijfers daarover heb ik
met gevonden. De afwezigheid ervan wijst er mijns inziens op dat er gewoon geen
begroting was. Het is moeilijk te achterhalen of C.J. Honig aan de overige
directieleden verantwoording moest afleggen over de bedragen die hij vroeg. Vast
staat dat hij ook op dat vIak ruime vrijheid genoot, mede omdat het bedrijf goed
verdiende.""

Een raming maken van de uitgaven van de Sociale Afdeling van 'De Bijenkorf'
in Koog aan de Zaan is praktisch onmogelijk. Benaderende cijfers worden
weergegeven in tabel 6.190
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Tabel6: Uiikeringen van de Sociale AjdeJing in de tweede he/ft van de jaren vijftig (in.f)

K.C. Honigfonds
Aanvullend ziekengeld
Doorlichting
Aanvullende lcinderbijslag
Aanvullend pensioen
Sociale buitendienst

7.000
12.700
1.250
4.800

30.000
50.000

Kleding
Honig's artikelen
Melk
Klompen
Lunchpakketten
Bibliotheek

14.000
36.000
9.700
2.000

650
400

TOTAAL 168.650

Het betreft enkel uitkeringen die verband hielden met de zogenaamde sociale
franje van het bedrijf. Loonkosten, premies, winstaandeel, sociale verzekeringen
vielen daar dus buiten. Uitgebreide uitleg daarover volgt verder. Daarnaast kwa-
men nog de kosten voor opleiding en vorming van het personeel. Deze zijn
evenmin te schatten, onder meer omdat daarvoor een speciale medewerker en
bureaus van buitenaf werden aangetrokken. De opleiding voor bedieningsperso-
neel kostte over twee jaar gespreid f 70.000. Als we stellen dat het bedrag aan
sociale uitgaven van 'De Bijenkorf' schommelde tussen f 200.000 en f 250.000,
dan betekende dit op een totaal salaris- en loonbedrag van f 2.713.000 rond de
8%.191

C.J. Honig was directeur en hoofd van de Sociale Afdeling. Piet Groenveld, die
als bediende op het kantoor van Latenstein was aangenomen en die met Kees had
samengewerkt in de strijd tegen de gevolgen van de werkloosheid in de jaren
dertig, werd tot zijn secretaris benoemd en ontpopte zich in die functie als
rechterhand van Kees, als zijn informatiebron en klankbord. Hij was bovendien
zeer ordelijk en praktisch aan~elegd. Aanvankelijk maakten zij als enigen het
personeel van de afdeling uit.' 2 De loonadministratie behoorde niet tot Sociale
Zaken, maar vormde steeds een afzonderlijke afdeling.i'"

In de oorlog werd er een maatschappelijk werkster aangetrokken, E. Goubitz.
Na de oorIog werd zij vervangen door 1. van Oijk. De taak van de maatschappelijk
werkster bestond uit het bevorderen van goede verhoudingen, uit hygienische
verzorging en inspectie van de arbeidsomstandigheden, uit de materiele verzor-
ging van het personeel, uit het verstrekken van voorschotten en bijdragen uit
fondsen, uit hulpverIening bij individuele sociale moeilijkheden van niet-financi-
ele aard, uit het assisteren bij ontwikkeling en ontspanning. Zij werd bijgestaan
door een assistent. Zij had spreekuren en ging op huisbezoek.!'"

Na de oorlog werden de functies geprofileerd, het aantal medewerkers nam toe.
Groenveld werd, naast secretaris, ook hoofd van de Sociale Afdeling. In 1952
werd hij tot procuratiehouder benoemd en kreeg hij in die functie volmacht tot het
voeren van correspondentie betreffende de Sociale Afdeling en tot het aangaan
van overeenkomsten in het kader van sociale zaken voor zover het geen uitgaven
betrof van meer dan f 10.000.195 Men kan zeggen dat Groenveld bij alle sociale
kwesties en onderhandelingen daarover betrokken werd. C.J. Honig bleef als
voorheen directeur van de afdeling.
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Groenve1d werd bijgestaan door een secretaresse (assistente-typiste). Zij ver-
leende ook hulp bij uitdelingen, in de bibliotheek en bij de doorlichting. Ze zat
samen met P. Groenveld en C.J. Honig op kantoor. De maatschappelijk werkster
kreeg een assistent die zich bezighield met de ziekencontrole, de uitdeling van
werkkleding, klompen, maandpakketten en boeken.'?? Voor hen werd een afart
lokaal, de sociale dienst, ingericht, dat tegen de fabrieken aangebouwd was.' 7

Er werden een sociaal-pedagogisch medewerker en een 'social engineer' aan-
gesteld. Als sociaal-pedagogisch medewerker werd J. Kastelein in 1953 aangeno-
men. Hij was in het bijzonder verantwoordelijk voor de opzet, de leiding en de
uitvoering van cursussen, opleidingen en bijeenkomsten. Er werd een speciaa1
cursusgebouw opgericht aan 'De Bijenkorf'. Van opleiding was de sociaal-peda-
gogisch medewerker een maatschappelijk werker. Verschil met het werk van de
maatschappelijk werkster in het bedrijf was, dat hij zich op de arbeiders als groep
richtte tegenover haar individuele aanpak.!"

De functie van social engineer werd geintroduceerd in 1955. O.M. Boetes was
bedoeld als schakel tussen bedrijfsleiding en Sociale Afdeling. Hij hield zich bezig
met de menselijke aspecten van de bedrijfsvoering. De personeelsvoorziening
werd door hem behandeld, verder de problemen rond het prerniestelsel. Hij werd
tevens betrokken bij het inschakelen van de eerste leerlingenploeg van de bedrijfs-
opleiding in het bedrijf en bij de verbetering van de hygiene en de veiligheid."?

Het team van de sociale afdeling werkte nauw samen onder de dagelijkse leiding
van het hoofd ervan. Bij het uitblijven van overeenstemming besliste de directeur.
Zowel van de maatschappelijk werkster als van de sociaal-pedagogisch medewer-
ker was de bevoegdheid slechts adviserend. Zij bekleedden dan oak een vertrou-
wenspost, zodat de werknemers bij hen vrijuit konden spreken. De social engineer
daarentegen behoorde tot de bedrijfs1eiding en oefende gezag uit. Hij zat ap het
bedrijfskan toor. 200

3.4 Het personeel

3.4.1 Personeelsbestand
Het middelgrote bedrijf met een personeelssterkte tussen vijftig en vijfhonderd
dornineerde tot de Tweede Wereldoorlog de structuur van het Zaanse bedrijfsle-
ven. In 1913 waren bij 'De Bijenkorf' en 'De Bij' samen 255 arbeiders tewerkge-
steld; in 1927 reeds 334. De crisis samen met de rationalisatie van het
produktieproces bleef niet zonder gevolgen voor de arbeidsvoorziening: in 1929
daalde het aantal arbeiders tot 306. Vervolgens groeide het bestand opnieuw aan
tot 363 in 1931.201 Daarna zakte het aanta! arbeiders tot een dieptepunt in 1934:
279.202De maisstijfselfabriek leed onder de gevolgen van de verminderde export.
Tegen het eind van de jaren dertig was de afvloeiing ruirnschoots gecompenseerd.
Het personeelsbestand zag er toen als volgt uit: 'De Bijenkorf' 317; 'De Bij' 78;
kantoor en laboratorium 47 (exclusief directie en procuratiehouders); reizigers
17.203InNijmegen telden de bedrijven Honig in 1939368 man: tarwestijfselafde-
ling 52; verrnicelli-afdeling 130; soepafdeling 94; rijststijfselafdeling 21; alge-
meen 58; laboratorium 4; kantoor 9?04
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Dankzij een speciale persoonskaart 'werkzaarn voor de voedselvoorziening' kon
het grootste deel van de werknemers in N ijmegen behoed worden voor uitzending
naar Duitsland205

; in Koog aan de Zaan bleek het moeilijker om het personeel te
beschermen tegen verplichte tewerkstelling, alhoewel ook hier in de levensmid-
delenindustrie aan een aantal mensen vrijstelling verleend werd.206 Men heeft
gepoogd zoveel mogelijk arbeiders aan het werk te houden. Tegenover de bezet-
tende macht werd de schijn opgehouden dat er werk was. Begin 1945 hadden 'De
Bijenkorf" en 'De Bij' 279 arbeiders in dienst."?

Na de oorlog breidde het aantal Zaanse grootbeclrijven zich uit. In 1960 telde de
regio een tiental grote ondememingen met elk meer dan vijfhonderd man in dienst
en een vijftigtal middelgrote ondernemingen.i" Tabel 7 toont de aangroei van het
personeel van de bedrijven Honig in Koog aan de Zaan in de tweede helft van de
jaren vijftig.209

Tabel Z: Personeelsbezetting in Koog aId Zaan in 1957

mannen vrouwen

Kantoor 'De Bijenkorf'
Maissti jfselfabriek
Puddingfabriek 'De Bij'
Goudse Glucosefabriek
Kantoor Glucosefabriek

130
250

73
33
10

44

20

Daarnaast was het kantoor van Latenstein en de Nederlandse Rijststijfselfabriek
in Koog aan de Zaan bezet met 10 personen. In totaal komt men dus op 571
mensen. In Nijmegen werkte ook meer dan 500 man: 240 produktiearbeiders en
voorlieden; 20 bazen; 80 man technisch personeeI; 200 pakjongens en pakmeis-
jes?10 Na de oorlog groeide Honig uit tot een grootbedrijf, zeker als we het aantal
personeelsleden verspreid over de verschillende vestigingen optellen.

De Zaanse bedrijven recruteerden in eerste instantie arbeiders uit het eigen dorp,
in tweede instantie uit andere Zaangemeenten. Vooral Zaandam, Koog aan de Zaan
en Zaandijk vertoonden een sterke onderlinge verbondenheid."' In laatste instan-
tie wierf men buiten de Zaanstreek. Ook Honig beantwoordde aan dit patroon. Op
405 arbeiders woonden er in 1949 257 buiten Koog aid Zaan; 57 buiten de
Zaanstreek. De geografische spreiding zag er als voIgt uit: Koog aid Zaan 148,
Zaandijk 55, Zaandam 89, Wormerveer 13, Uitgeest 4, Westzaan 3, Krommenie
10, Heiloo 4, Alkmaar 5, Amsterdam 22, Assendelft 8, Wormer 14, Oostzaan 5,
Jisp 2, Egmond Binnen 3, Egmond aan Zee 3, Bergen 1, Limmen 2, Castricum 3,
Heemskerk 4, Akersloot 1 en Beverwijk 5. Vrouwelijke arbeidsters, begrepen in
bovenstaande cijfers, kwamen enkel uit Koog aid Zaan, Zaandijk, Amsterdam en
Wormer, respectievelijk 5, 2, II en 3.212 De arbeidsbehoefte van de Zaanse
industrie is altijd vrij eenzijdig geweest. De nadruk lag op ongeschoolde arbeid.
Dit verklaart het structurele tekort aan ongeschoolde arbeiders in de streek.213

Het aantal jonge arbeidskrachten ging geleidelijk achteruit. Kort voor de oorlog
werkten nog 90 jongens van veertien tot twintig jaar in de stijfselafdelingen.
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Brok- en kristalstijfsel werd gemaakt langs het ouderwetse precede met veellichte
arbeid. Het proces dat stijfsellangs machinale weg in poedervorm werd geprodu-
ceerd, zou zich pas na de oorlog versneld doorzetten als gevolg van de gewijzigde
vraag. In de puddingpoederfabriek werden steeds meer werkzaamheden die
vroeger met de hand gebeurden, door pakmachines verricht. Dit betekende een
dating van het aantal jonge vrouwelijke arbeidskrachten tegenover een stijging
van het aantal volwassenen voor het bedienen der machines.i" Tot aan de Tweede
Wereldoorlog werden dagelijks honderden fabrieksmeisjes uit Amsterdam per
trein naar de Zaanstreek vervoerd. Een aantal bedrijfstakken, zoals de levensrnid-
delenindustrie en de blikindustrie, hadden immers een grote behoefte aan onge-
schoolde vrouwelijke arbeidskrachten. Deze werden hoofdzakelijk in Amsterdam
gerecruteerd.?" De meisjes hielden op met buitenshuis te werken na hun huwelijk.
In toenemende mate werden ook meisjes gevraagd voor kantoorwerkzaamheden.

AIleen van de oorlogsperiode beschikken we over een indeling in Ieeftijdsgroe-
pen van het totale personeel in Koog aan de Zaan (tabel 8). Daarbij valt het hoog
aantal oudere werknemers Op?16

Tabel 8: Indeling van het personeel van Honig Koog aid Zaan naar leeftijd in 1942

mannen vrouwen

14 tim 19jaar 46 36
20 tim 24 jaar 15 19
25 tim 29 jaar 32 5
30 tim 39 jaar 73 1
40 tim 49 jaar 92 2
50 jaar en ouder 63 1

TOTAAL 321 64

In de verrnicellifabriek geschiedde het vervaardigen van de gekrulde vermicelli
aanvankelijk met de hand door een groot aantal jongens, later gebeurde dit
machinaal in drie ploeg en. Hier stond echter tegenover dat de vermicelli die eerder
hoofdzakelijk los verkocht werd in kisten van 12,5 kg, nu geemballeerd werd in
pakjes van een half pond. Dit verpakken was weer grotendeels handwerk, dat
gedaan werd door jongens van veertien tot achttien jaar. Andere inpakwerkzaam-
heden, zoals van de soep, werden door meisjes van vijftien tot vijfentwintig jaar
uitgeoefend. Ook in de naoorlogse periode bleven jongens en meisjes in grote
getale pakwerk verrichten.i"

3.4.2 0 rganisatiestructuur
Allereerst was er het kantoorpersoneel. De directieleden werden bijgestaan door
hun secretarissen, procuratiehouders, telefonistes en overige administratieve be-
clienden. De adrninistratie kende constant uitbreiding. In 1938 werd in Koog aan
de Zaan een nieuw kantoor gebouwd; het oude werd overgeplaatst naar het
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Openluchtmuseum van Amhem.i" Naast het kantoor stond een laboratorium, ook
in Nijmegen.

Voor de maisstijfselfabriek kan ruwweg volgende nomenclatuur met betrekking
tot de diverse personeelscategorieen opgesteld worden: centrifugist (centrifugeren
van de zetmeelsuspensie), cyclonist (scheiden van eiwit en zetmeel), droger,
maler, natwerker, schraper, stijfseldroger, stijfselmaker, tafelwerker, dozenvuller,
inpakker, zakkendrager, machinist, stoker, afscheper, algemeen fabrieksarbeider.
InNijmegen in het vermicelli- en macaronibedrijf: deegmaker, deegwalser, perser,
vermicelliverpakker, algemeen fabrieksarbeider, afscheper.i" Bij de eigenlijke
bedieningsfuncties, zoals centrifugist, stijfselmaker enzovoort, had iedere arbei-
der een tamelijk uitgebreid werkterrein met verschillende, over het algemeen vrij
kostbare machines en installaties (in toenemende mate in de jaren vijftig), waar-
door veel kwetsbare stoffen passeerden. Hierbij werd weinig lichamelijke arbeid,
maar wei grote oplettendheid, zorgzaamheid en zeifstandigheid vereist. De arbei-
ders moesten door de aard van het produktieproces volledig op elkaar zijn
ingespeeld.f" Daarnaast bestond zowel in Koog aan de Zaan als in Nijmegen een
technische afdeling of reparatieafdeling met smeden, timmerlui, schilders en
elektriciens.

De produktieafdelingen kenden de volgende hierarchische lijn: onderhoudsar-
beider - hulparbeider in dagdienst - ploegarbeider (produktiearbeider) - voorman
- naloper (bedrijfsassistent) - chef afdeling - bedrijfsleider. Wanneer hieronder
over de bedrijfsleiding gesproken wordt, bedoel ik daarmee zowel de bedrijfslei-
der als de chefs. In Nijmegen had men als laatste schakel een bedrijfsdirecteur.
Daar hadden naast de algemene directie bestaande uit c.J., M.K. en G.N. Honig
volgende bedrijfsdirecteuren successievelijk de leiding in handen: C. van Noppen,
W. Verwey en W. Koemer.f"

Bovenstaande hierarchische niveaus werden nergens in een formeel organisa-
tieschema teruggevonden. Ook uit het intern rapport van Ydo blijkt hoe ongestruc-
tureerd en inform eel de bedrijfsorganisatie werkte. De personeelsformatie is niet
gegroeid volgens een van bovenaf ontworpen patroon. Er werd geen leiding
gegeven vanuit een doordachte en expliciet geformuleerde conceptie omtrent de
organisatorische structuur, Het leiding-geven geschiedde vooral door het onder-
houden van persoonlijke, informele contacten. Men heeft een grote mate van
vrijheid gekregen, respectievelijk genomen, om inhoud te geven aan de functies.
De gezagsverhoudingen waren volgens het intern rapport bijzonder onbevredi-
gend. In somrnige afdelingen was er officieel geen chef aangesteld.

Deze zeer vage gezagsverhoudingen hadden een grote invloed op de discipline.
Deze was slecht te noemen. De directie zag dit gebrek eerder als positief en was
bang dat door een straffere vastlegging van bevelslijnen de zogenaamde gemoe-
delijkheid verloren zou gaan. Het respect voor de vrijheids- en zelfstandigheids-
drang, die aan de doorsnee-Zaankanter werd toegeschreven, was een tweede
overweging die een strakkere taakstelling en controle belemmerde. Daartegenover
stond een groot vertrouwen in het plichtsbesef en de loyaliteit tegenover de
hoogste 1eiding.222

G.N. en C.J. Honig geloofden meer in de voordelen van een moderne bedrijfs-
organisatie. Tweemaal hebben zij een adviesbureau laten komen. In 1942 werd
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door M.G. Ydo een enquete in het bedrijf uitgevoerd waarna rapport werd
uitgebracht. Het uitbrengen van een advies inzake functieverdeling is echter niet
doorgegaan, omdat de directie van mening was dat de omstandigheden niet
gunstig waren, daar vele werkzaamheden een tijdelijk karakter droegen.F' Het
Bureau voor Bedrijfsorganisatie Bosboom & Hegener voerde in 1946 een VOOf-

lopig organisatie-onderzoek uit in de stijfselfabriek, de reparatiewerkplaatsen, de
glucose- en de puddingfabriek. Het uitgebrachte rapport wees veel fouten en
rnisstanden aan. Ook C.J. Honig was gefrappeerd door het feit dat het rapport
vrijwel alleen kritiek bevatte, terwijl er naar zijn mening ook positieve elementen
te melden waren: "Ongetwijfeld is echter het goede, dat bij 'De Bijenkorf'
aanwezig is niet gemakkelijk in schema's te vangen en valt het dus rnisschien weI
buiten het waarnemingsveld van een efficiency-bureauv.f" Kees is er dan ook niet
in geslaagd een meerderheid te vinden voor een bespreking met het bureau.i" Ook
de bedrijfsleiding stond sceptisch tegenover de mogelijkheden van toepassing van
moderne organisatieschema's in de fabriek.

De gebrekkige bedrijfsorganisatie kwam ten slotte tot uiting in de bedrijfsstruc-
tuur. Als we een plattegrond van de afdelingen in Nijmegen en in Koog aan de
Zaan bekijken, dan valt op hoe ongestructureerd en rommelig alle gebouwen zijn
opgezet. De vrij snelle groei na de oorIog heeft ten aanzien van de geografische
personeelsformatie allerIei problernen opgeroepen. Diverse afdelingen zaten her
en der verspreid in verschillende delen van het kantoor- en fabriekscomplex.i"



4

DE ZORG VAN C.J. HONIG
VOOR HET MATERIELE WELZIJN VAN DE WERKNEMER

In de clrie volgende hoofdstukken wordt ingegaan op het sociaal beleid dat C.J.
Honig als directeur van de Sociale Afdeling van de N.Y. Stijfselfabriek 'De
Bijenkorf' vanaf 1936 heeft gevoerd. Ik sta stil bij elke activiteit die de afdeling
behartigde. Gepoogd werd de sociale aangelegenheden te clusteren rond een
aantal grate topics. Eerst wordt aandacht besteed aan de zorg die C.J. Honig had
voor de materiele positie van zijn personeel. Vervolgens bekijk ik hoe hij verte-
genwoordigend overleg en verantwoordelijkheid van de werknemers opvatte. Ten
slotte moet zijn grote belangstelling voor de geestelijke ontwikkeling van de
arbeidersklasse blijken. Telkens is het de bedoeling de concrete geschiedenis van
elke sociale instelling te behandelen, de motieven te achterhalen waarom c.J.
Honig tot de invoering ervan is overgegaan en zijn houding er tegenover ten
opzichte van die van werknemers en werkgevers te analyseren. Daarbij bespreek
ik zowel zijn initiatieven in het bedrijf als deze ten gunste van Koog aan de Zaan
en van de regio. Beide zijn niet van elkaar te scheiden. Ook de opdeling in drie
hoofdstukken kan niet steeds rigoureus worden doorgevoerd.

Wat de feitelijke evolutie betreft, kunnen ook de beclrijven van Honig in
Nijmegen niet helemaal buiten beschouwing gelaten worden en weI om de
volgende redenen. De Fabriek van Honig's Artikelen was een dochteronderne-
ming van de N.Y. Stijfselfabriek 'De Bijenkorf'. Niettegenstaande het feit dat de
bedrijfsdirecteur aldaar zich bezighield met het sociaal beleid en hij veel vrijheid
genoot bij het uitvoeren ervan, geschiedde de vaststelling van de hoofdlijnen door
de hoofddirectie en moest hij voor belangrijke beslissingen overleg plegen met
haar. C.J. Honig voerde regelmatig besprekingen in Nijmegen, waarbij ook sociale
zaken ter sprake kwamen. Het is interessant een vergelijking te maken tussen
Nijmegen en Koog aan de Zaan en op de specifieke eigenheden van de regio's
inzake bedrijfscultuur te wijzen. Een gemeenschappelijke basis van sociale op-
vattingen was zeker aanwezig en leidde dan ook tot gelijkaardige instituties.
Aandacht voor de sociale ontwikkeling in Nijmegen zal ik dan ook slechts hebben
in zoverre er originele initiatieven ge'introduceerd werden of voor zover de
evolutie merkwaardig verschilde van deze in Koog aan de Zaan. Anders spreek
ik over 'De Bijenkorf' als moederbedrijf. Daaronder ressorteerde ook de Goudse
Glucosefabriek die in Koog aan de Zaan was gevestigd. Hoewel blijkt dat
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laatstgenoemd bedrijf wat de invoering van sociale regelingen betreft soms op het
tweede plan kwam en de sociale evolutie niet steeds gelijk liep, bestaat er niet
voldoende feitenmateriaal om de geschiedenis ervan afzonderlijk te bekijken.

4.1 Arbeidsvoorwaarden en premies bij 'De Bijenkorf'

4.1.1 Loon
Alvorens op het loonbeleid van 'De Bijenkorf" in te gaan, is het nuttig de partijen
die bij de loononderhandelingen betrokken waren, te noemen. Van de kant van de
werknemers traden in het interbellum op: de Nederlandse Vereniging van Fa-
brieksarbeiders, de Nederlandse Bond van Christelijke Fabrieks- en Transportar-
beiders en de Nederlandse RK Fabrieksarbeidersbond 'St.-Willibrordus'.

De nieuwe orde van de Duitse bezetter impliceerde een verlies aan zelfstandig-
heid voor de vakbeweging. Een eenheidsorganisatie werd opgelegd, namelijk het
Nederlandse Arbeidsfront, met als verlengstuk in de bedrijven de sociale voorman.
Het betekende ontbinding van de oude organisaties en leegloop van de arbeiders-
vakvereniging.' Ais organisatie slaagde het NederIandse Arbeidsfront er nooit in
enig gezag te vestigen bij werknemers of ondernemers, zeker niet bij 'De Bijen-
korf".? De leiders ervan stonden vanaf het begin in diskredietdoor hun identificatie
met de NSB en de bezetter.'

Na mei 1945 kwam het vooroorlogse bestel der vakorganisaties vrijwel onge-
wijzigd terug. De drie bovengenoemde fabrieksarbeidersbonden gingen voortaan
samenwerken in de Bedrijfs-Unie voor Fabriekmatige Bedrijven. De naarn van
de socialistisehe bond werd in 1950 gewijzigd in Algemene Bedrijfsgroepen
Centrale (ABC); de christelijke kreeg in dezelfde periode de naarn Christelijke
Bedrijfsgroepen Centrale (CBC). De socialistische, christelijke en katholieke
industriele bonden waren aangesloten bij respectievelijk NVV, CNV en KAB
(Katholieke Arbeiders Beweging, die voor de oorlog RK Werklieden Verbond
heette). Het syndiealistische NAS werd niet opnieuw opgericht." Evenals voor de
oorIog stond de moderne vakbeweging het sterkst in de Zaanstreek; in Nijmegen
stond de katholieke sterk.

Naast de drie verzuilde organisaties verscheen een nieuwe vereniging in de
arena: de Eenheidsvakcentrale. Het initiatief tot de oprichting was in 1943
genomen door de illegale Communistische Partij Nederland. Deze oordeelde dat
de tijd rijp was om de arbeiderskiasse te organiseren in een centrale. De Eenheids-
vakbeweging (EVB) wierp zich op als een organisatie die de fusie van NVV, CNV
en RKWV zou bewerkstelligen, maar slaagde daar niet in. De beweging had echter
zoveel succes dat besloten werd door te gaan als nieuwe centrale. De naam werd
in 1945 veranderd van EVB in Eenheidsvakeentrale of EVC.s De EVC werd niet
bij het georganiseerde overleg tussen de soeiale partners betrokken, dus maakte
zij via andere middelen haar eisen kenbaar. In 'De Bijenkorf' werd de EVC
vertegenwoordigd door de bond Chevofa, aetief in de chemische en 'fabriekma-
tige' bedrijven en voedingsbedrijven. Vooral in de eerste naoorlogse jaren kende
de bond veel aanhang onder de arbeiders van 'De Bijenkorf"."
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Ten slotte werden ook vertegenwoordigingen van het personeel door C.J. Honig
in hetoverleg over de arbeidsvoorwaarden betrokken, de fabriekskem offabrieks-
contactcommissie en kantooreontaeteomrnissie. Deze instellingen komen uitge-
breid aan bod in het volgende hoofdstuk.

Van de kant van de werkgevers trad de Algemene Werkgevers Vereniging
(AWV) op. Deze was mede opgerieht door vader K.C. Honig.7 Tijdens de oorlog
verdween ook het geheel van verzuilde werkgeversorganisaties en werd vervan-
gen door een Raad voor het Bedrijfsleven. De AWV stond praktiseh op non-actief.
Injuni 1942 werd de Vereniging geliquideerd, maar de twee seeretarissen hebben
een partieulier kantoor gevormd, waar enige werkzaamheden van de Vereniging
klandestien werden voortgezet en waar onder andere adviezen aan de leden
werden uitgebraeht in verband met de te vol~en loonpolitiek en wat gedaan moest
worden om de 'Arbeitseinsatz' te ontduiken. Ook 'De Bijenkorf' deed een beroep
op haar diensten.

De eerste naoorlogse bespreking tussen het dagelijks bestuur van de AWV en
de Zaanse leden yond plaats in het sehaftlokaal van de puddingfabriek 'De Bij'.9
De aetiviteiten van de Vereniging breidden zieh in deze periode steeds uit, Meer
dan v66r de oorlog werd zij een vaste partner bij de onderhandelingen over de
arbeidsvoorwaarden tussen de direetie van 'De Bijenkorf' en de vakbonden. Ook
over soeiale aangelegenheden die buiten het overleg vielen, werd zij geraad-
pleegd. De AWV was lid van het Centraal Sociaal Werkgevers Verbond. Zij moest
dan ook rekening houden met het standpunt van het CSWv. Dit Verbond ontstond
in 1945 als samenvoeging van de soeiale afdeling van het Verbond van Neder-
landse Werkgevers en het Centraal Overleg in Arbeidszaken voor Werkgevers-
bonden. Het stond in voor de belangenbehartiging van neutrale ondernemers op
soeiaal terrein. to

Ten slotte vonden we aan de zijde van de direetie: K.C. Honig tot 1940, zelfs
toen hij reeds uit de direetie was getreden, M.K. Honig en na de oorlog C.J. Honig.
Het behoorde tot de funetie van sociaal direeteur om de onderhandelingen met de
vakbonden en de werkgeversorganisatie te voeren, maar dat M.K. Honig in deze
'harde' materie van sociale zaken mee besliste kan niet ontkend worden. Hij
speelde zeker een rol in het vaststellen van lonen en prernies, zaken die recht-
streeks met het produktieproces verbonden waren."

Yoor een goed begrip van de jaren dertig moeten we onthouden dat de arbeids-
voorwaarden niet centraal, maar op het niveau van de onderneming en ten hoogste
op het niveau van de bedrijfstak werden geregeld." In de Zaanstreek werd ook
steeds rekening gehouden met de region ale loonontwikkeling. In het tweede
hoofdstuk werd duidelijk hoe de AWV pogingen deed om een uniform minimum-
loon vast te steUen. In 1937 werd door de soeialistisehe arbeidersorganisaties op
brede sehaal een aetie opgezet in de Zaanstreek. Zij verzoehten de Ioonsverlaging
die in 1934 was toegepast ongedaan te maken omwille van de stijgende kosten
van levensonderhoud. Aanvankelijk werd een afwijzend standpunt ingenomen,
omdat de ondernemers meenden dat zij nog steeds in die mate de gevolgen van
de crisis ondervonden dat een verhoging van het loon niet verantwoord werd
geacht. De vakorganisaties daarentegen wezen op het gevaar dat de Zaanse
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arbeider zich zou aansluiten bij syndicalistische of communistische groeperingen.
Er werd besloten om enigszins aan de eisen van de bonden tegemoet te kornen."
Het minimumloon voor volwassenen werd in tal van bedrijven opgetrokken tot
f 23,50 per week. 14 'De Bijenkorf' deed niet mee. K'C, Honig argumenteerde dat
de loonsverlagingen in andere bedrijven in het verleden groter waren geweest dan
in 'De Bijenkorf'. Laatstgenoemde was op f 25,- a f 26,- blijven staan, toen de
andere ondernerningen naar f 22,50 zakten." De voormannen verdienden f 27,-.
Over de lonen van de stijfseljongens heb ik geen gegevens gevonden. InNijmegen
lag het grondloon beduidend lager: f 21,50 per week. 16

Timmerlieden verdienden f 27,- tot f 32,-, plus gerniddeld f 4,05 aan overwerk.
Schilders hadden een vast loon van f 30,- tot f 32,-; smeden van f 26,- tot f 32,-
plus gerniddeld f 5,74 aan overwerk." In 1940 werd op verzoek van de Neder-
landse Vereniging voor Fabrieksarbeiders het minimumloon van alle technische
arbeiders op f 32,- gebracht." Ongehuwd werkplaatspersoneel verdiende tussen
f 8,- (16 jaar) en f 22,- (23 jaar) per week."

Tijdens de oorlog werd door verscheidene Zaanse ondernerningen een compen-
satie voor de stijging van de kosten van levensonderhoud gegeven. De vakbonden
wensten deze in de vorm van een loonsverhoging, de werkgevers daarentegen
voelden meer voor het systeem van gratificaties omdat zij dan de ruimte behielden
om bij een slechte gang van zaken in het bedrijf deze niet langer toe te kennen.
Bovendien meende de AWV dat de gezinnen er meer bij gebaat waren dat zij
regelmatig een extra-uitkering ineens ter beschikking kregen dan dat dit oyer
verschillende weken werd verdeeld." Ook C.J. Honig poogde door het instellen
van allerhande gratificaties of duurtetoeslagen het inkomen van de arbeiders in
deze moeilijke periode op peil te houden. De gratificaties werden vier keer per
jaar verstrekt, f 20,- voor gehuwden plus f 2,50 per kind. In andere Zaanse
bedrijven werden soortgelijke bedragen gestort: bij Jan Dekker per jaar vier maal
het weekloon (f 24,50); bij 'Mercurius' vier maal80% van het weekloon (f 25,25)
plus f 2,50 per kind; bij 'Crok en Laan' vier maal f 25,-.21 Het verlenen van
gratificaties was een algemeen toegepast systeem tijdens de oorlog."

C.J. Honig vroeg zich ook met betrekking tot de bedienden af hoe ze met hun
salaris konden rondkomen gezien de steeds stijgende kosten van levensonder-
houd. Hij wisselde met enkele firma's gegevens uit, om na te gaan of de Bijen-
korf-salarissen niet onder een aanvaardbaar niveau lagen. Van het College van
Rijksberniddelaars kreeg hij toestemming om een verhoging door te voeren.
Gerniddeld varieerden de salarissen toen tussen f 11,- (18 jaar) en f 46, - (30 jaar)
per week voor mannelijke en tussen f 11,- (20 jaar) en f 19,- (29 jaar) voor
vrouwelijke kantoorbedienden."

Na de bevrijding was de nieuwe regering ervan overtuigd dat een centraal
geleide loonpolitiek voor de wederopbouw van Nederland onrnisbaar was. Ook
de werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers waren het erover eens dat niet
zondermeer teruggekeerd moest worden naar het gedecentraliseerde arbeidsvoor-
waardenoverleg van voor de oorlog. Daarbij bouwde men voort op het door de
bezetter reeds gerealiseerde. Het College van Rijksbemiddelaars had toen ook een
zekere bevoegdheid inzake de loonvorming gekregen. Na de oorlog stelde het
College op advies van de Stichting van de Arbeid, een onmiddellijk na de
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bevrijding in het leven geroepen privaatrechtelijk overlegorgaan van werkgevers
en werknemers, het Ioonniveau en andere arbeidsvoorwaarden vast. Deze struc-
tuur stond er borg voor dat de overheid de kostenontwikkeling in het bedrijfsleven
in de hand had en daarmee over een beJangrijk sturingsinstrument voor de
economische ontwikkeling van Nederland beschikte.

Het wettelijk kader voor de geleide loonpolitiek werd gelegd door het Buiten-
gewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA) van 1945. Het BBA verbood werk-
gevers lonen te betalen of arbeidsvoorwaarden in te voeren die afweken van het
door het College van Rijksbemiddelaars vooropgestelde; bij overtreding riskeer-
den zij boetes of gevangenisstraffen. Tot 1953 stond de regering alleen algemene
loonsverhogingen toe als deze door stijgingen in het prijzenniveau geboden
leken."

De evolutie van de lonen bij 'De Bijenkorf' kan met losgekoppeld worden van
de centraal geleide loonpolitiek die onder andere via de AWV haar beslag kreeg.
In 1945 werd toegestaan dat de lonen verhoogd werden tot 25% boven het loon
dat in 1940 werd uitbetaald, of 15% van het loon in oktober 1942, waarbij het
voor de werknemer meest gunstige maximum aangehouden mocht worden. In
1940 bedroeg het wekelijkse grondloon bij 'De Bijenkorf' f 25,-, de gegarandeer-
de premie f 2,-. De directie heeft besloten gevolg te geven aan de lang geuite wens
om de gegarandeerde premie bij het grondloon te voegen, zodat het nieuwe
grondloon f 33,75 had moeten bedragen. Het werd echter vastgesteld op f 34,08.
De vaklieden van 26 jaar en ouder kregen als grondloon f 39,84. Oat van vaklieden
tussen 15 en 25 1/2jaar varieerde tussenf 8,16en f38,40?5 De lonen in Nijmegen
kwamen voor de volwassenen eveneens 25% boven het niveau van mei 1940 te
liggen, namelijk op f 29,-. Voor de Nijmeegse jongeren volgde een belangrijke
stijging."

Daar de bovenstaande landelijke loonbepalingen met tot de gewenste stabilisatie
leidden, werd in het najaar van 1945 een nieuw systeem geintroduceerd op basis
van een sociaal minimum dat nodig was voor de eerste Ievensbehoeften, een
differentiatie tussen geschoolden, geoefenden en ongeschoolden en de gemeente-
klasse-indeling. Er kwam een loonverschil van 20% tussen ongeschoolden en
geschoolden, en van 10% tussen geoefenden en geschoolden. Vooral het verschil
in kosten van levensonderhoud tussen stad en platteland heeft geleid tot de
indeling van de Nederlandse gemeenten in vijf klassen. De Zaanstreek behoorde
tot de tweede klasse. Het sociaal minimum voor de hoogste (eerste) klasse werd
vastgesteld op f 35,_.27

Nog in 1945 deden zeven ondernerningen in de Zaanstreek, waaronder 'De
Bijenkorf' een voorstel aan het College van Rijksbemiddelaars om het minimum-
loon voor ongeschoolde mannelijke werknemers op f 35,- per week te bepalen."
Het werd aanvaard. Hieruit blijkt dat in de praktijk het loonpeil van deze Zaanse
bedrijven bij de eerste klasse aansloot. Tegelijkertijd werd de leeftijdsgrens voor
volwassen ongeschoolde arbeiders door het CoIJege op 24 jaar vastgesteld."

In de loop van 1946 werden in 'De Bijenkorf' de arbeiders in twee hoofdgroepen
onderscheiden, de ongeschoolden en de geschoolden. Voor de groep ongeschool-
den werd het grondloon opgetrokken tot f 36,- per week. De voormannen
verdienden voortaan f 38,-. Dat het minimumloon bij 'De Bijenkorf' mocht
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uitgroeien boven dat van de gemiddelde Zaanse ondememing, had te maken met
het feit dat het College van Rijksbemiddelaars bereid was rekening te houden met
de historisch gegroeide verhoudingen." Met de groep geschoolden werd bedoeld
het technisch personeel, dit wil zeggen hetpersoneel van de reparatiewerkplaatsen
bestaande uit smeden, elektriciens, timmerlieden en schilders, Zij kregen f 40,80
en zaten daarmee tussen het weekloon dat normaal voor geschoolde (f 42,-)
respectievelijk geoefende fabrieksarbeiders (f 38,-) in de eerste klasse werd
uitbetaald. De leefti jdsgrens waarop het volle loon inging, werd voor het technisch
person eel verlegd van 26 naar 25 jaar; voor de overige werknemers van 24 naar
23 jaar. De verhoogde jeugdlonen van eerstgenoemde groep schommelden toen
tussen f 12,48 (15 jaar) en f 39,38 (24 1/2jaar); de overige jeugdlonen tussen f 11,04
(14 jaar) en f 33,25 (22 jaar)."

De indeling van de fabrieksarbeiders in ongeschoolden, geoefenden en ge-
schoolden bleek in de Zaanstreek niet goed bruikbaar, omdat werkeli jk geschoolde
fabrieksarbeid daar weinig voorkwam. Bovendien verloor de regio veel techni-
sche arbeidskrachten aan Amsterdam, waar men voor geschoolde fabrieksarbeid
meer uitbetaalde." Ook binnen de Zaanstreek ontstond er concurrentie, omdat de
bedrijven in de metaal- en bouwsector de vaklieden volgens hun eigen bedrijfs-
takregelingen vergoedden en niet gebonden waren aan het loon dat in 'fabriekma-
tige' bedrijven aan dezelfde vaklieden voor geschoolde en geoefende arbeid werd
opgelegd. Vooral M.K. Honig was over deze stringente loonbepaling niet te
spreken. Zijn beste krachten liepen over naar bedrijven waar ze hogere lonen
konden krijgen." Verscheidene Zaanse ondememers waren er ten slotte van
overtuigd dat in hun bedrijf aan de mensen hogere eisen werden gesteld dan aan
het werk in andere bedrijven en gingen daarom over tot het geven van toeslagen
en hoge prernies." Ook in 'De Bijenkorf' deed deze ontwikkeling zich voor. De
AWV vond nochtans dat het typische karakter van de Zaanstreek als industriecon-
glomeraat een nivellering van de onderlinge loonverschillen binnen zekere gren-
zen gewenst, zo niet noodzakelijk maakte."

Ais gevolg van de ongeordende toestand inzake lonen en inkomens in de
Zaanstreek, meende het College van Rijksbemiddelaars in 1947 zelf een voorstel
te moeten doen voor de Zaanse ondememingen die niet onder een landelijke
regeling of cao vielen. Het collectief voorstel voor de betrokken ondememingen,
waaronder 'De Bijenkorf', zes oliefabrieken, zes pellerijen, de Hollandse Melk-
suikerfabriek, Adr, Honig's Kunstharsindustrie, Jan Dekker en Polak & Schwarz
Essencefabrieken, bevatte een loon voor de ongeschoolden van f 36,-, voor de
geoefenden van f 38,-, voor de geschoolden van f 40,-. Voor zover er in ploegen
gewerkt werd, dacht het College aan een toeslag van 5% voor de dagploegen en
10% voor de nachtploeg, terwijl verder de mogelijkheid werd opengelaten in die
ondememingen waar een hogere prestatie daarvoor een redelijke basis bood,
maximaal gerniddeld 10% extra in tarief of premie te betalen, met een persoonlijk
maximum van 15%.36

Het voorstel van het College van Rijksbemiddelaars werd niet ingevoerd. Ten
eerste hadden de betrokken werkgevers en de AWV bezwaren. Ten tweede startte
de AWV in 1947 met het opzetten van een arbeidsclassificatie voor de Zaanse
bedrijven. Dit laatste was het resultaat van een algemene evolutie. Immers, ook
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op nationaal niveau werd geconstateerd dat de indeling in drie categorieen van
geschoold tot ongeschoold te grof bleek; men zocht naar meer verfijnde middelen
voor de vaststelling van verschillen in scholingsgraad, inspanning en verantwoor-
delijkheid en voor de toepassing van overeenkomstige loonverschillen. Op basis
daarvan kwam in 1948 een voorlopig rapport betreffende een genormaliseerde
methode van werkclassificatie tot stand. In 1952 volgde een herzien rapport, dat
een uniform landelijk systeem voor de werkclassificatie opleverde."

De werkgevers werden al snel tot de werkclassificatie bekeerd. Ze zagen deze
als een middel om een grotere variatie in de lonen te brengen dan volgens het oude
systeem mogelijk was. Hoe meer de beloningen uiteen konden lopen, des te
gemakkelijker was het de arbeiders een kans te bieden op promotie naar beter
betaald werk. Yoor de werkgeversorganisaties betekende werkclassificatie een uit-
weg uit de lastige verwikkelingen rond de strijdige wensen van hun leden. Ook
de vakbonden streefden naar 'regelingen' in plaats van willekeurige loonsverhou-
dingen. Zij waren in eerste instantie voorstanders van het regelen der loon- en
arbeidsvoorwaarden per bedrijfstak. Indien er geen overeenkomsten per bedrijfs-
tak tot stand kwamen, dan moesten op zijn minst streeklonen worden vastgesteld."

De genormaliseerde methode werd de standaardprocedure voor de meeste
takken van industrie, maar een aantaI besloot een eigen stelsel te ontwikkelen.
Bijna 80% van aIle nijverheidsbedrijven hadden een of ander systeem van werk-
classificatie." Aan de Zaan ontwikkelde de AWV na onderling overleg tussen de
werkgevers een eigen werkclassificatie. Hierbij hoopte de Yereniging niet aileen
tot een juiste waardering van de verschillende functies in een onderneming te
komen, maar ook tot een beter onderling afgestemde waardering van de functies
in meerdere Zaanse ondernerningen, behorende tot onderscheiden bedrijfstakken.
Als criteria werden gebruikt: de beroepsbekwaamheid en vakkennis die voor een
functie vereist waren; de beroepseigenschappen (lichamelijke, zintuiglijke); de
werkomstandigheden (zwaarte van het werk, benauwdheid van de atrnosfeer, kans
op ongevaIlen enzovoort). Dit alles resulteerde op basis van een puntensysteem
in negen looncategorieen." Het technisch personeel viel aanvankelijk onder een
analoog classificatiestelsel, waarover ik geen detailinformatie heb kunnen vinden.

Yoor 'De Bijenkorf' trad het stelsel in 1950 in werking. Aile grondlonen en
functietoeslagen werden vervangen door de geclassificeerde lonen. Indien een
grondloon lager werd geclassificeerd dan voorheen, dan zou voor de werkzame
arbeider het oude grondloon gelden. Voor een nieuwe arbeider zou wei het
geclassificeerde basisloon worden toegepast." De lonen werden tevens aangepast
aan de voor andere Zaanse bedrijven geldende regelingen." Bonden en fabrieks-
kern hadden opmerkingen kunnen maken en voorstellen kunnen indienen." Zij
vroegen dat een arbeider opgeleid zou worden speciaal voor het medebeoordelen
van de plaatsing in de verschillende loongroepen. AWV en directie meenden
echter dat een classificatie het beste beoordeeld kon worden door mensen die
beschikten over vergelijkingsmateriaaI van een groot aantal bedrijven, in casu de
AWV.44

De nieuwe basislonen voor de arbeiders met uitzondering van het technisch
personeel, gekoppeld aan punten en loongroepen, worden weergegeven in tabel
9.45 Daarin zijn ook begrepen de Joekesgulden, een wekelijkse guldenbijslag die
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door de regering in november 1948 was toegestaan en de niet verplichte 100ns-
verhoging van 5% daterend van december 1949. Ten gevolge van het algemeen
succes van de werkclassificatie in de Zaanstreek, stabiliseerden de loonsverhou-
dingen zich in deze regio. De bedrijven stemden daarbij hun lonen af op de reeds
eerder door het College van Rijksbemiddelaars goedgekeurde regelingen voor de
olie-industrie en de pellerijen."

Tabel 9: Geclassificeerde basislonen Honig Koog aid Zaan in J 950

loongroep punten uurloon (cent) weekloon (f)

I
II
III
IV
V
VI
vn
VIII
IX

0-15
15 - 24
25 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69
70 -79
80 - 89
90 - 99

82
84
87
90
94
97

100
103
106

39,36
40,32
41,76
43,20
45,12
46,56
48,00
49,44
50,88

De vakbonden streefden emaar een cao in te voeren, maar C.J. Honig verzette zich
daartegen, onder meer omdat het bedrijf geen deel uitmaakte van een grotere
groep." Over de problematiek van de cao voigt meer. Hij was wei bereid voortaan
de veranderingen van de lonen en andere arbeidsvoorwaarden in de Zaanse
olie-industrie op de voet te volgen. Vanaf 1954 werd bepaald dat het produktie-
personeel- voor zover in dezelfde loongroepen geclassificeerd - hetzelfde grond-
loon zou ontvangen als het technisch personeel. Ten slotte werden de jeugdige
werknemers in het classificatiestelsel opgenomen. Ze ontvingen een vast percen-
tage op basis van hun leeftijd van het grondloon van de groep waarin ze waren
ondergebracht. 48

De gecJassificeerde lonen in Nijmegen lagen voor volwassenen op hetzelfde
niveau als bij 'De Bijenkorf', voor de jeugdige fabrieksarbeiders lager, maar
laatstgenoemden verdienden veel premie op stukwerk." De vakbonden hebben er
voor geijverd deze gelijkschakeling tot stand te brengen. Nijmegen behoorde ook
tot de tweede gemeenteklasse. Voor het optrekken van de meisjeslonen bestond
daarentegen weinig aandacht van de zijde van de vakbonden." Meisjes verdien-
den minder dan jongens. Op de pakafdelingen werd dit verschil gedeeltelijk
gecompenseerd, omdat het extra inkomen uit stukJoon bij de meisjes hoger lag
dan bij de jongens wegens de hogere produktiviteit van eerstgenoemden. Dit werd
toegeschreven aan de grotere vingervlugheid van de meisjes."

Door de accumulatie van overschotten op de betalingsbalans en door het hers tel
van de werkgelegenheid, groeide er in het midden van de jaren vijftig een nieuwe
situatie. De arbeiders drongen er steeds sterker op aan, dat zij een groter aandeel
zouden krijgen in de welvaart. De vakcentrales bepleitten in de Stichting van de
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Arbeid dat een loonsverhoging niet langer vastgekoppeld zou worden aan de
geleidelijk stijgende kosten voor het levensonderhoud, maar aan de behoefte aan
een stijging van de levensstandaard. In september 1954 begon de eerste van een
aantal wel vaartsloonronden, elieeen verhoging van 6% inhield. Overeenstemming
tussen werkgevers en werknemers werd snel bereikt. Er was zo'n schaarste aan
arbeidskrachten en de winsten waren zo hoog, datde ondernemers zich niet tegen
een verhoging konden verzetten."

Ook C.J. Honig was vlug bereid deze loonsverhoging toe te staan.? Hij had in
de AWV zelfs een lans gebroken voor een stijging van 10%. Hij wees erop dat de
vakbonden hun medewerking hadden verleend bij het handhaven van een laag
loonpeil uit vrees voor werkloosheid. Hij verwachtte dat zij, nu deze vrees niet
meer bestond, heftig voor loonsverhogingen zouden strijden. Bovenelien bepleitte
hij nadrukkelijk een salarisverbetering voor het hogere kantoorpersoneel, dat van
de nivellering het meest de dupe was geworden." Over de evolutie van de
Bijenkorf-salarissen in de naoorlogse periode zijn helaas geen gegevens voorhan-
den.

Toen het Centraal Sociaal Werkgevers Verbond in 1954 in een artikel over de
levensstandaard van de volwassen mannelijke arb eiders in de Nederlandse indus-
trie de conclusie trok dat reeds v66r de jongste loonsherzieningen het gemiddeld
in de industrie vereliende loon overeenkwam met een levensstandaard die in
oktober 1953 circa 3,5% uitging boven de vooroorlogse, afgezien van de inge-
voerde kinderbijslagen en verbeterde sociale voorzieningen, meende C.J. Honig
daarop te moeten reageren. Hij had immers zowel in de kantoorcontactcommissie
als in de fabriekskern elit artikel ter bespreking voorgelegd. Bij de kantoormensen
was men tot de conclusie gekomen dat zij wat hun levensstandaard betrof, nog
ver ten achter stonden bij het peil van voor de oorlog. Van arbeiderszijde werd
betoogd dat de lonen weliswaar verdubbeld waren, maar dat de kosten van
levensonderhoud zich op ten minste 250% van het vooroorlogse niveau bevonden.
Een verdere stijging van 25%, of na invoering van de loonsverhoging (van 6%)
dus nog van 19%, zou nodig zijn om het vooroorlogse peil te bereiken. C.J. Honig
stuurde cijfergegevens op om deze beweringen te staven."

In 1956 volgde een nieuwe loonronde met een loonsverhoging tot 6%.56Aan
'De Bijenkorf' werden de (basisjuurlonen vermeerderd met 6%.57 In de AWV
werden discussies gevoerd over de vraag hoe ver de ondernemingen konden gaan
in de verhoging. c.J. Honig was zeker bereid om mee te doen aan de loonronde,
maar reageerde anderzijds tegen het feitdat de werkgevers uit vrees voor stakingen
zich gedwongen voelden algemeen aan de eisen van de vakbonden te voldoen.
Elk bedrijf moest voor zichzelf uitmaken of het een loonsverhoging kon dragen.
Hij was er in principe tegen dat de onderhandelingen door de functionarissen van
de werkgeversorganisaties gevoerd werden en vaak bedrijfstaksgewijs plaats
vonden. Daardoor verleerden de ondernemers zelf te onderhandelen en kregen de
bonden het veel gemakkelijker.f

In 1957 werden de grondlonen, premies en prestatietoeslagen opgetrokken met
5,6% als compensatie voor de heffing van een premie van 6,75% voor de algemene
ouderdomsvoorziening. Tabel 10 toont de uiteindelijke weerslag in 1957 van de
geschetste loonontwikkelingen op de basislonen van 'De Bijenkorf '."



118 TUSSEN PATERNALISTISCHE ZORG EN ZAKELIJK MANAGEMENT

TabellO: Geclassificeerde basislonen Honig Koog aid Zaan in 1957

loongroep uurloon (cent) weekloon (f) toename t.O.V. '50 (%)

I ll5 55,20 40,3
II ll7 56,16 39,3
III 124 49,52 42,5
IV 130 62,40 44,4
V 135 64,80 43,6
VI 140 67,20 44,3
VII 150 72,00 50,0
VIII 159 76,32 54,4
IX 168 80,64 58,5

De toename over een peri ode van acht jaar varieerde naargelang de looncategorie,
van 39,3% tot 58,5%. Aangezien de sterkste stijging zich voordeed bij de hogere
loongroepen, vooral dan bij VII, VIII en IX, was de loondifferentiatie toegenomen.
Het verschil tussen de laagste en hoogste categorie was gegroeid van 29,3% tot
46%. Deze grotere differentiatie was niet toevallig ontstaan, maar resulteerde uit
de nood aan gekwalificeerd personeel en daarmee samenhangend aan een betere
afstemming op de Zaanse olie-industrie. Het sloot ook aan bij een ruimer streven
naar het tegengaan van de nivellering.

Welk standpunt nam C.J. Honig in tegenover het loonbeleid van de regering?
Vooral toen zich in 1953 discussies ontsponnen over het vraagstuk van de vrije
loonvorming in de AWV, stak hij zijn mening niet onder stoelen of banken. De
meeste werkgevers waren bang dat dit zou leiden tot ongewenste loonsverhogin-
gen. C.J. Honig bracht daar tegen in dat de keuze voor vrije loonvorming en
vrijheid van ondememen irnpliceerde dat men consequent moest aanvaarden dat
ook de arbeiders de vrijheid kregen om hoger loon te vragen en om te staken indien
zij meenden dat zij niet genoeg verdienden.?" Terwijl de Stichting van de Arbeid
voor het toekomstige loonbeleid uitging van een stelsel van beheerste loonpoli-
tiek, zag C.J. Honig liefst een maximum aan vrijheid gegarandeerd, onder voor-
waarde dat de feitelijke Ioongegevens behoorlijk geregistreerd werden, zodat de
AWV goed georienteerd bleef. Het oude liberalisme noemde hij weI voorbijge-
streefd, maar hij gaf toch de voorkeur aan in vrij overleg tot stand gekomen
regelingen van arbeidsvoorwaarden." Dit betekende niet dat hij geen rekening
hield met de hoogte van de lonen in de Zaanstreek. lntegendeel, hij liet zich steeds
goed inlichten over de loonevolutie in zijn omgeving, wisselde gegevens uit en
wilde vooral niet aan de lage kant liggen. 62 Algemeen gaven de Zaanse werkgevers
de voorkeur aan streeklonen boven bedrijfstaksgewijs vastgestelde regelingen.
Laatstgenoemde overeenkomsten plaatsten hun ondernemingen in een nadelige
positie bij het aantrekken van werkkrachten, terwijl streeklonen, gezien de voor-
oorlogse verhoudingen, op een tamelijk hoog niveau kwamen te liggen."
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lnzake de problematiek 'gelijke beloning van mannen en vrouwen voor gelijk-
waardige arbeid' stelde c.J. Honig zich, zoals de meeste werkgevers, op het
standpunt dat doorvoering daarvan niet mogelijk en ook niet wenselijk was. Niet
aileen het feit dat in de loonopbouw het behoefte-elernent een belangrijke rol
speelde en dat onder het vrouwelijk personeel het verzuim en vooral ook het
verloop grater was, noemde hij als tegenargumenten, maar ook opvoedkundig
yond hij het onverantwoord dat jonge meisjes die later als huisvrouw met het loon
van hun man moesten rondkomen, teveel zouden verdienen."

Met betrekking tot de lonen bestonden er weinig meningsverschillen tussen
M.K. en c.J. Honig. Beiden werden immers gehinderd door de strakke Ioonpoli-
tiek van het College van Rijksbemiddelaars, dat dikwijls gevraagde loonsverho-
gingen niet wenste door te voeren. Voar Meindert waren loonsverhogingen het
middel om de arbeiders op de krappe arbeidsmarkt aan zich te binden - in dat
opzicht wijzigde het econornische argument zich totaal ten opzichte van de
vooraorlogse situatie -; voor Kees primeerden eerder de sociale motieven, zoals
het voorbeeld van de verhoging van de levensstandaard aantoont.

4.1.2 Toeslagen en bijzondere vergoedingen
Verbonden aan het loon werden ook verscheidene toeslagen uitgekeerd. In de
vorige subparagraaf werd reeds duidelijk dat de Zaanse ondememers na de oorlog
zochten naar allerlei middelen om het inkomen van de arbeiders te verhogen. Ze
motiveerden dit vaak door op te werpen dat in hun bedrijfstak hogere of hardere
eisen werden gesteld dan in andere. Zo werd de stijfselmakerij als vuil en
onaangenaam voorgesteld. V66r de oorlog lagen daarom de minimurnlonen bij
'De Bijenkorf' hogerdan in andere Zaanse bedrijven. Nade oorlog zochtmen ook
naar differentiatie in het geven van toeslagen." Dit nam niet weg dat het College
van Rijksbemiddelaars bezwaren uitte tegen de cumulatie van toeslagen bij 'De
Bijenkorf' en in 1946 weigerde toe te stemmen in de gevraagde premiedervings-
en kindertoeslag.

AIle arbeiders (ook de geschoolden) mochten weI een kiedingtoeslag van f 1,-
per week ontvangen. Men had veel slijtage aan de kieren, omdat ze voortdurend
in aanraking kwamen met onrein bedrijfswater en niet droog te houden waren. Er
werd gewerkt met chemicalien en ontkleuringskool." Ten tweede werden zoge-
naamde functietoeslagen gegeven voor verantwoordelijk, extra zwaar en extra
vuil werk. Deze functietoeslagen bedroegen f 1,-, f 2,- of f 3,- per week
afhankelijk van de bovengenoemde drie factoren. Met de invoering van de
werkclassificatie kon deze toeslag vervallen. De voormannen kregen een vaste
functietoeslag van f 2,- per week. Ook voor deze groep gold de kledingtoeslag.
De geschoolden genoten naast de kiedingtoeslag een zogenaamde prestatietoe-
slag, die gebaseerd was op drie factoren, namelijk ijver, bekwaamheid en gedrag.
De prestatietoeslag werd eens per halfjaar vastgesteld door de bedrijfsleiding, in
overleg met de fabriekskem, en varieerde van f 1,- tot en met f 8,- per week. Het
gemiddelde bedroeg circa f 5,-.

Arbeiders die in het drieploegenstelsel werkten, ontvingen een toes lag voor
continu-arbeid van f 1,05 per week voor de ochtend- en middagdienst en f 2, 10
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voor de nachtdienst." De hoogte der uitbetaalde toeslagen voor ploegendienst
schomrne1de in de Zaanse ondernemingen onderling tussen f 0,75 en f 3,50.68 Bij
'De Bijenkorf' lag ze iets boven het gemiddelde." Vanaf 1950 werd in overeen-
stemming met de region ale regeling in de tweeploegendienst een toes1ag van f 1,80
per week betaald; in de drieploegendienst kwamen bovenop het loon (46 maal het
uurloon) een aanvulling tot 48 maal het uurloon en een toeslag voor de ochtend-
en middagploeg van f 1,80 en voor de nachtploeg van f 3,60 per week." Meer en
meer werd het de gewoonte, ook in de Zaanstreek, om de ploegentoeslag te stellen
op een percentage van het basisloon over de gewerkte uren. Bij 'De Bijenkorf'
golden dan toeslagen van 5% (ochtend), 10% (middag) en 15% (nacht) van het
grondloon." Ten opzichte van de vaste bedragen, betekende di teen inkomensver-
hoging van gemiddeld f 2,- per week."

Vanaf 1947 maakten de bij de AWV aangesloten leden in de Zaanstreek ook
gebruik van de algemene vergunningen om aan het personeel een extra uitkering
te verlenen van 2% van hetjaarloon en weI 1,5% bij hetingaan van de collectieve
vakantieweek en 0,5% met Kerstmis." In sommige gevallen werd de volle 2% ter
gelegenheid van de vakantie uitgekeerd." De werknemersorganisaties meenden
dat voor 1949 in alle loonregelingen en -contracten een recht van de werknemers
op een vakantietoeslag van 2% opgenomen moest worden, met andere woorden
dat bij algemene beschikking van hetColiege van Rijksbemiddelaars de verplichte
vakantiebijslag voor het gehele bedrijfsleven ingevoerd diende te worden. Aan
werkgeverszijde daarentegen stond men afwijzend tegenover het algemeen opleg-
gen van een week vakantietoeslag en was men de mening toegedaan dat het
College slechts een algemene vergunning tot uitkering van gratificaties tot een
totaal maximum van 2% van het jaarloon mocht geven." Pas in 1950 stond het
College van Rijksbemiddelaars toe dat het recht op vakantietoeslag als onderdeel
van de arbeidsvoorwaarden in de cao werd opgenornen." Ook bij 'De Bijenkorf'
werd op dat moment de gratificatie omgezet in een vakantietoeslag.

Toekenning van een hoge tariefdervingstoeslag, als in een onderneming tijdelijk
niet in tarief gewerkt kon worden, behoorde eveneens tot de desiderata van de
arbeiders." Rond 1954 voerde 'De Bijenkorf' op aandringen van de bonden deze
toeslag (50%) in voor het geval van ernstige stagnaties die buiten de schuld van
het personeel p1aatsvonden en langer dan twaalf uur duurden." Tegelijkertijd
stond de directie aan werknemers met 25 en 40 dienstjaren een ancienniteitstoe-
slag toe van respectievelijk 2 en 4 cent per uur naast een extra vakantie van drie
respectievelijk zes dagen." Met deze aanpassingen sloot 'De Bijenkorf" aan bij
de cao van de Zaanse olie-industrie."

Tegelijk met een belangrijke verruiming van de ancienniteitstoeslagen werd in
1957 het aantal dagen vakantie wegens langdurig dienstverband teruggeschroefd.
Indien de bonden de toeslagen wensten op te trekken tot aan het niveau van de
Zaanse olie-industrie, dan verbond C.J. Honig aan deze toegeving de voorwaarde
datde extra vakantie, eveneens overeenkomstig de bepalingen in de olie-industrie,
werd ingekort tot twee dagen bij 25-jarig, drie bij 30-jarig en vier bij 40-jarig
dienstverband." Voortaan ontving de werknemer bij een onafgebroken dienstver-
band van 5, 10, 15 en 20 jaar een globale toeslag per jaar van respectievelijk f 52,-,
f 78,-, f 104,- en f 130,-. De toeslag bij 25- en 40-jarig dienstverband werd
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verhoogd tot f 130,- per jaar. Voordien leverde 2 respectievelijk 4 cent per uur
ongeveer f 50,- en f 100,- per jaar Op.82

Een rijwielvergoeding bestond reeds v66r de oorlog. De arbeiders uit Kromme-
nie kregen in 1937 een rijwielvergoeding van f 0,25 per week, zij die in Oostzaan
en Wijde Wormer woonden f 0,38. Zij die van Amsterdam, Uitgeest, Heemskerk,
Beverwijk en Umuiden kwamen, ontvingen een wekelijkse rijwielvergoeding van
f 0,50 of een maandelijkse reiskostenvergoeding van f 2,50.83De vergoedingen
werden na de oorlog verhoogd. Aan fabriekspersoneel uit Koog aan de Zaan,
Zaandijk en Zaandam tot de Gedempte Gracht werd niets uitgekeerd. Werknemers
van Zaandam voarbij de Gedempte Gracht, van Warmerveer en Westzaan genoten
een wekelijkse rijwielvergoeding van f 0,50; van Krommenie, Assendelft, Wor-
mer en Oostzaan f 1,-; van Wijde Wormer f 0,75. In plaats van rijwielvergoeding
kregen de niet-rijwielbezitters uit de plaatsen waarvoor een rijwielvergoeding
bestond, bij gebruikmaking van spoor of autobus de werkelijke reiskosten ver-
goed, hetgeen ook gold voor werknemers buiten bovengenoemde plaatsen.

Over het voorstel van het College van Rijksbemiddelaars om de tewerkstelling
van personeel, dat buiten de werkgemeente woonde, afhankelijk te stellen van een
vergunning van het Gewestelijk Arbeidsbureau, althans voar zover op enigeriei
wijze vergoeding werd gegeven, liet M.K. Honig zich zeer negatief uit. Het zou
het bedrijfsleven volkomen ontwrichten, want streken met een te kleine bevolking
in verhouding tot de omvang van de industrie, zoals de Zaanstreek, zouden dan
slechts personeel kunnen krijgen, nadat aan aile behoeften in de omliggende
dorpen was voldaan. Dit zou tot onhoudbare toestanden leiden en aan de Zaan
stopzetting van een aantal fabrieken met zich meebrengen. Bovendien betekende
het voorstel een beperking van de persoonlijke vrijheid, wat te ver ging. Het
spookbeeld van de collectivisatie do ok voor hem op. Hij aanvaardde wei dat er
op toegezien moest worden dat de reisvergoeding niet hoger opliep dan de
werkelijke kosten."

Ook het gebrek aan migratiewoningen kwam steeds ter sprake bij het beleid van
arbeidsvoorziening." 'De Bijenkorf' heeft dikwijIs verwoede pogingen onderno-
men om van de huisvestingscommissie te Koog aan de Zaan woningen ter
beschikking te krijgen voor haar werknemers.f' In 1951 trok het bedrijf f 17.666
uit voor de bouw van 38 woningen in het dorp. De directie mocht dan 12 huurders
aanwijzen."

Aan alle leden van het fabriekspersoneel werden tegen sterk verlaagde prijzen
bedrijfskledij en klompen verschaft. In 1950 is de directie er op grand van
hygienische overwegingen toe overgegaan om gratis werkkieding aan het perso-
neel te verstrekken. Ook de reiniging kwam voor kosten van het bedrijf. De
hierboven reeds aangehaalde kledingtoeslag van f 1,- verviel in theorie, maar uit
gegevens blijkt dat ze in de praktijk gewoon werd doorbetaald." In 1953 bedroe-
gen de kosten voor aanschaffing, reiniging en reparatie van bedrijfskleding
respectievelijk f 8.000, f 3.000 en f 2.300.89 De verkoop van klompenkostte het
bedrijf f 1.400 per jaar. Eenmaal per twee maanden konden de arbeiders een paar
klompen kopen, tegen de verlaagde prijs van f 1,- per paar." In de meeste
ondernemingen werd aan de werknemers, al dan niet tegen vergoeding, bedrijfs-
kleding verstrekt, vooral wanneer er vuil werk werd verricht."
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In verband met de zwaveldampen in de fabriek werd aan iedere ploegenarbeider
dagelijks een gratis f1esmelk verstrekt. Technisch personeel dat onverwacht moest
overwerken en geen gelegenheid had thuis boterhammen te halen, kreeg een
lunchpakket (kosten circa f 200 per jaar). Vitamine C-tabletten werden eveneens
tegen sterk verlaagde prijzen aangeboden (kosten circa f 200 per jaar)." De
meikvoorziening had zich geleidelijk uitgebreid over steeds meer personen, zodat
in 1955 voor ongeveer f 9.000 per jaar gratis melk werd verstrekt. Dit systeem
werd herzien. Enerzijds kon een groter aantal personen van deze voorziening
profiteren, anderzijds werd de hoeveelheid vastgesteld op een halve liter per man
per dag, te verstrekken in papieren pakken. De totale kosten mochten voortaan de
f 9.000 niet meer overschrijden."

De lonen en andere arbeidsvoorwaarden in Nijmegen sloten ondertussen steeds
nauwer aan bij die van Koog aan de Zaan. In 1955 noemde men als punten van
achterstand in vergelijking met Koog op: verstrekking bedrijfskleding; zondags-
werk met verzuim; bij het derde kind f 12,- extra kindertoeslag; diensttijdtoeslag
na 25 en 40 jaar; het loon van de stokers." De kosten in Nijmegen voor bedrijfs-
kleding werden voor een deel door de werknemers gedragen. Met zondagswerk
met verzuirn werd bedoeld dat wanneer een werknemer 's zondags met toestem-
ming van de chef naar huis mocht om te eten, deze periode (maximum I uur) vol,
dit wil zeggen met toeslag, werd uitbetaald."

4.1.3 Premies
Er bestond een kluwen van premies bij 'De Bijenkorf'. Om verschillende redenen
verdedigden zowel C.J. als M.K. Honig het principe van het geven van premies.
Voor Kees was het een methode om het verantwoordelijkheidsgevoel bij de
arbeiders te stirnuleren. Meindert zag er vooral de voordelen van produktie- en
rendernentsverhoging in. Voor beiden fungeerde het als middel om het inkomen
van de arbeiders te doen toenemen. Terwijl Meindert met een verhoging van het
weekinkomen de arbeidskrachten aan het bedrijf wenste te binden, benadrukte
Kees eerder het sociale aspect, namelijk de stijging van de levensstandaard voor
de arbeiders.

De regering moedigde tijdens de periode van wederopbouw het instellen van
premielonen aan als rniddel om de produktiviteit te verhogen en tegelijkertijd een
grotere differentiatie in de loonstructuur te bereiken. Uit vrees dat 'rnisbruik'
inzake loonpolitiek te gemakkelijk vermomd zou kunnen worden in de vorm van
mime premiebepalingen, liet het College van Rijksbemiddelaars slechts een
marge toe van tien a vijftien procent en bij uitzondering van twintig procent boven
het basis loon. Het opzetten van een complex premiesysteem groeide in dit kader
uit tot een ruim toegepaste methode am het inkomensniveau van de arbeiders te
differentieren en uit te stijgen boven het basisweekloon voor de Zaanstreek. De
AWV en het College kregen het zeer moeilijk hun streven naar een uniforrnisering
van het Zaanse inkomenspeil te verwezenlijken." Ook de drie samenwerkende
vakbonden waren zich van dit probleem bewust en wensten de onderlinge ver-
schillen op te heffen."
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Het premiestelsel van 'De Bijenkorf' vie1zowel voor als na de oorlog uiteen in
twee hoofdcategorieen, namelijk de produktiepremie (berekend volgens hoeveel-
heid verwerkte grondstof en stukloon) en de kwaliteitsprernie. Als voornaamste
produktiepremies kunnen genoemd worden: overtonnen-, brouwd-, filterpers-,
poeder-, opzakken-, volhaal-, afscheep-, 10s-, sorteer- en stoppremie. De kwali-
teitspremies bestonden onder meer uit zwavelwater-, vet-, olie-, vocht- en droog-
premies."

De premie-uitkering betekende voor een groot dee] van de arbeiders een ruime
inkomensverhoging van ongeveer f 5,- per week op het eind van de jaren dertig."
Daarin was vervat een gegarandeerde premie van f 2,- die aan iedereen toekwam.
In 1945 werd deze premie bij het grondloon gevoegd. De kwaliteitspremies
werden juist na de oorlog verhoogd met de toegestane 25%, evenredig met de
toename van de Lonen. Zolang een verwerking van 650 last rnais per week nog
niet werd bereikt, zou de produktiepremie worden omgezet in een vast weekbe-
drag van f 2,50.100Per week werd f 400 a f 500 premie uitbetaald. Het totaal
bedrag mocht niet meer bedragen dan 5% van het aan de arbeiders in totaal
uitbetaalde loonbedrag. Een groot gedeelte van het personeel, vooral het tech-
nisch, deelde echter niet in deze premies, aangezien hun werk slechts indirect met
de produktie te maken had.'?' M.K. Honig vroeg in 1946 aan het College van
Rijksbemiddelaars de toesternrning om een bijkomende collectieve premie uit te
keren aan aIle arbeiders. Hij was er op uit dat deze premie zo snel mogelijk werd
goedgekeurd, omdat in deze periode het verloop van vooral technische arbeids-
krachten naar de metaalnijverheid groot was. Zij genoten daar immers hogere
lonen. Hij voegde er nog aan toe dat het ook een nationaal belang was dat de
produktie toenam, omdat de export deviezen opleverde.!" Daar deze collectieve
premie uitgekeerd werd in de vorm van winstaandeel, kom ik er uitgebreid op
terug in het volgende hoofdstuk.'?'

Over juni 1947 bedroegen de produktie- en kwaliteitspremies reeds f 3.656.104
In de meeste bedrijven deed zich het probleem voor dat, toen begin 1947 de
produktiviteit begon op te lopen, de premies door de plafonds dreigden te stoten.
De produktiviteitsverhoging was te wijten aan allerlei oorzaken, die weinig met
de arbeidsprestatie te maken hadden.'?' In 1948 meldde het College van Rijksbe-
middelaars dat de totale premiebedragen de grens van het officieel toegestane
overschreden hadden en eiste een verlaging van de produktieprernies.l'" De AWV
ontving daarover klachten zowel van de vakbonden als van leden in de Zaan-
streek.'?' Het is zeer moeilijk een beeld te krijgen van de uitbetaaIde premies per
categorie per man, omdat deze zo sterk varieerden naar gelang van de hoeveelheid
verwerkte rnais per week. Bij een verwerking van 760 last, die werd bereiktin het
begin van 1950, werd verdiend aan overtonnenpremie (bedrag per last boven de
door de directie vastgestelde last mais per week) voor 60 man f 11,25 per week
tegenover f 1,25 bij 500 last. De poederpremie (bedrag per ton boven 465 balen,
circa 30 ton) bedroeg in het eerste geval ongeveer f 11,-, in het tweede f 2,-. De
kwaliteitspremies voor het continupersoneel bleven in beide gevallen schomme-
len rond de f 3,_.108De meeste mannen verdienden zowel een produktie- als een
kwaliteitspremie.



124 TUSSEN PATERNALISTISCHE ZORG EN ZAKELlJK MANAGEMENT

In de eerste subparagraaf stelden we vast dat op grand van de arbeidsclassificatie
de lonen in de Zaanstreek werden geiiniformeerd. Ook wat betreft de premies
ondernam men weldra pogingen om tot meer verantwoorde en gecoordineerde
regelingen te komen op basis van gemeten tarieven. Immers, slechts door taak-
analyse, tijdmeting en temposchatting was men in staat de minimumprestatie met
voldoende objectiviteit vast te leggen. Bij aldus gemeten tarieven kon de 'gemid-
delde prestatie' 20% hoger liggen, de 'gemiddeld te verwachten maximumpres-
tatie' 25% hoger.!" De tarifering gebeurde in 'De Bijenkorf' in samenwerking met
het ingenieursbureau de N. V. v.h. Bedaux & Co.IIO Het doel was de bestaande
tarieven te controleren en een goed gefundeerd overzicht te geven van de algemene
arbeidsactiviteit. Voor de ploegen in de afdelingen van 'De Bijenkorf' (expeditie
eindprodukten, zakkenafdeling, voeropzakkers, kolenlosploeg, maislossers, kris-
talstijfselafdeling, corveeers, technische dienst, kleermakerij, lijmfabriek, ploe-
gen voor hoofdinstallatie, ploegen poederstijfsel) heeft het bureau tijdstudies
gemaakt Met deze gegevens was het bureau in staat om de verschillende stuk-
prijzen en premies met de zuivere prestaties te vergelijken. De bonden kregen het
rapport ter inzage. III

N aar aanleiding van het rapport en van de ingevoerde loonclassificatie werd de
premieregeling in 1950 gewijzigd. Bij hogere grondlonen moesten de premies
ongeveer naar evenredigheid worden verlaagd. Een gedeelte van de vraegere
premiebeloning werd in de nieuwe grondlonen opgenomen, daar tot dusverre
premie juist werd toegekend voor factoren die bij de vaststelling van de classifi-
catielonen in aanmerking kwamen.l'" Het percentage oververdienste zou voortaan

De laders en tossers in 'De Bijenkorf" (Bron. GAZ)
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niet meer dan gemiddeld 10,5% van de geclassificeerde lonen bedragen, een
bedrag dat eerder door het College als maximum was gesteld."?

Nochtans bleekde wetenschappelijke studie geen duurzame oplossing te bieden.
am te voorkomen dat bepaalde premies bij een snel toenemende produktie als
gevolg van technische verbeteringen zich blijvend op een abnormaal hoog niveau
zouden bewegen, werd in 1953 voor het eerst het begrip standaardproduktie (750
last) gehanteerd. De overtonnenpremie trad hierdoor in werking bij 550 last en
eindigde bij 850 last, waarbij 4,5 cent per last werd uitgekeerd. 114 De inhoud van
het begrip standaardproduktie kon ieder half jaar na bespreking met de kern door
de directie worden aangepast aan de produktiecapaciteit van de fabriek. 115 Dit kon
ook een verlaging van de basis impliceren, wanneer de maisaanvoer of de afzet
daalde.!"

Een totaal andere prernie was de schoonmaakpremie. In elke afde\ing waren na
de oorlog schoonmakers aanwezig die 50 cent per dag ontvingen, indien de
afdeling netjes was.!" C.J. Honig wenste dat alle arbeiders meewerkten aan het
schoonhouden van het bedrijf en stelde een schoonmaakpremie in. In 1950
bedroeg deze reeds f 1,- per week. Waar deze premie praktisch nooit werd
ingehouden voor arbeiders die hun werkterrein niet netjes hielden, had ze volgens
C.J. Honig alle betekenis verloren en kon ze beter afgeschaft worden. Overigens
was sinds 1949 een speciale dienst belast met het schoonmaken van de fabriek.
Dit kostte het bedrijf jaarlijks circa f 50.000. De vakbonden stelden voor de
schoonmaakpremie te handhaven op voorwaarde dat het personeel erin slaagde
de kosten van de schoonmaakdienst aanzienlijk te reduceren.!" Rond 1954 werd

Schoonmaak in het tafelhuis (Bron: liAZ)
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een nieuwe schoonmaakpremie ingesteld. Met ieder die bereid was mee te werken,
werd duidelijk afgesproken welk terrein en welke machines hij netjes moest
houden. Een schoonmaak-beoordelingscommissie moest regelmatig nagaan of de
betrokken arbeiders hun werk deden. Er werden punten gegeven, die na afIoop
van ieder kwartaal in geldwaarde werden omgezet.!" C.J. Honig had problemen
met de slechte hygienische omstandigheden in de fabrieken en probeerde er op
die manier iets aan te doen. Hij was tevreden over het resultaat van de nieuwe
schoonmaakprerrue.f"

De bonden wensten aan de reeks premies nog een nieuwe toe te voegen, namelijk
een garantiepremie, een toeslag wegens premiederving buiten de wil van de
arbeiders om, naar analogie van de olie-industrie, De AWV voerde echter aan dat
het inkomen van de Bijenkorvers, zelfs bij een lage produktie, nog altijd f 6,- per
week (inclusief winstaandeel en kwaliteitspremies) hoger lag dan in de olie-in-
dustrie en zag dan ook weinig reden om in dat verb and eisen te stellen. Overigens
zou de directie zeker bereid zijn in voorkomend geval met de vertegenwoordigers
van de Bedrijfs-U nie te onderhandelen over een toeslag.!" Enkele jaren later, in
1954, werd dan toch de prerniedervingstoeslag ingevoerd. Tegelijkertijd werd een
premievervangingstoeslag van 8 cent per uur gemtroduceerd voor wie niet regel-
matig in de gelegenheid werd gesteld om prernie, prestatietoeslag of andere
oververdiensten te verdienen. De bedrijfsleiding moest erover oordelen aan wie
deze werd toegekend.I" De premievervangingstoeslag bleek noch populair noch
produktief te zijn, zodat ze reeds in 1956 werd vervangen door een beloning naar
kwaliteit en kwantiteit van het verrichte werk. 123

In de vorige subparagraaf werd reeds vermeld dat de vaklieden individueel een
prestatietoeslag van circa f 5,- ontvingen, gebaseerd op ijver, bekwaamheid en
gedrag. Om de zes maanden werd deze herzien. Het technisch personeel kon
voorts in aanmerking komen voor een onderhoudspremie, die inhield dat voor elk
uur dat minder dan vijf uur per last verwerkte mais aan onderhoudswerkzaamhe-
den werd besteed, een gezamenlijke premie werd verstrekt. Deze premie was
bedoeld als stirnulans om het aantal onderhoudsuren zo gering mogelijk te houden,
anders gezegd om reparaties in het bedrijf zo goed en zo vlug mogelijk te
verrichten. Deze onderhoudspremie bedroeg circa f 2,- per week. lnclusief de
kledingtoeslag van f 1,-, beliep het gemiddeld totaal weekinkomen van een
vakman op het eind van de jaren veertig, uitgaande van een grondloon van f 40,80,
aldus f 48,80.124

De Bedrijfs-Unie gaf er de voorkeur aan om in de definitieve regeling te gaan
in de richting waarin ook de pellerijen en de olie-industrie waren gegaan, namelijk
basislonen op grond van classificatie met daarboven een systeem van merit
rating.!" Algemeen trachtte men voor bedrijven of afdelingen, waar niet in tarief
gewerkt kon worden, de arbeidsprestatie vooral door merit rating op te voeren. In
dit stelsel werd de prestatie van de arbeider niet gemeten maar beoordeeld.
Teneinde dit zo objectief mogelijk te doen, werden de prestaties beoordeeld
volgens een aantal systematisch bepaalde gezichtspunten, die elk hun eigen
afweegfactor hadden.!" Alhoewel in vele Zaanse bedrijven in de periode 1947-
1950 een systeem van merit rating werd uitgeprobeerd, bleef in 'De Bijenkorf'
het systeem van prestatietoeslagen gehandhaafd, aangezien dit uitstekend voldeed
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volgens AWV en directie.!" Het principe was trouwens hetzelfde als bij merit
rating.

Het prerniestelsel is herhaalde malen een bron van conflicten geweest. Reeds in
1938 uitte een aantal arbeiders het verzaek om de produktie- en kwaliteitspremie
ook voor hen te laten gelden. Het standpunt van de vakbonden hield in dat,
niettegenstaande het feit dat deze arbeiders niet direct bij de produktie betrokken
waren, zij toch door intensiever of oplettender te werken aan de opvoering ervan
meeluelpen.!" Naar aanleiding van dit conflict heeft de directie voor verschillende
groepen van arbeiders het stelsel herzien.!"

In 1943 viel de kern over een premiekwestie. Aan enkele mensen uitde smederij,
die bijzander bekwaam waren, was een extra uitkering in het vooruitzicht gesteid.
Een der leden van de kern wenste dat deze maatregel ongedaan zou worden
gemaakt, zaniet dan zou hij niet langer met de directie samenwerken. C.J. Honig
ging op de eis niet in, met als gevolg dat de hele kern haar ontslag aanbood.l" Hij
argumenteerde zijn standpunt als volgt: "Het is niet de bedoeling om het arbeids-
tempo op te jagen, doch wei om enig onderscheid in beloning te maken, zadat
bekwaamheid en ijver althans enigszins extra beloond worden. Inderdaad is het
zeer moeilijk om de verschillende bekwaamheden tegen elkaar af te wegen en het
zal zeker enige tijd vorderen voordat de fabrieksleiding er op ingesteld is om de
beoordeling zo juist mogelijk te doen geschieden. U kunt er echter van overtuigd
zijn, dat hiernaar ernstig gestreefd wordt en dat er, indien gegronde opmerkingen
van personeelszijde gemaakt worden, hiermede een volgend halfjaar bij de
beoordeling rekening zal worden gehouden".':" Bij de smeden en timmerlieden
hebben de prestatietoeslagen steeds op weerstand gestuit, omdat zij meenden dat
persoonlijke voorkeur in de beoordeling een grote rol speelde.F"

De bonden wilden in de jaren vijftig het hele stelsel gemoderniseerd zien, omdat
het systeem zo ingewikkeld was dat de mens en over het bedrag van hun premie
niet konden oordelen.l" Naar aanleiding van deze klacht werden alle regelingen
eens op papier gezet. Inderdaad, de lijst was ontstellend lang. Voor telkens andere
categorieen van het personeel, bestonden verschillende soorten premies. Het
voordeel van het systeem lag in het principe dat premies werden gegeven wanneer
de arbeider(s) door extra aandacht of inspanning belangrijke besparingen of
produktie- of rendementsverhogingen kon(den) bewerkstelligen. Dit systeem
wekte echter misnoegen onder de arbeiders op, vooral wanneer door andere
factoren dan aandacht en inspanning de premie-uitkomsten laag uitvielen of zelfs
nihil waren. Het systeem maakte de arbeider te sterk afhankelijk van de bedrijfs-
resultaten van week tot week. Een zekere afhankelijkheid was niet te vermijden,
maar 'De Bijenkorf' ging hierin vrij ver. Tabel II illustreert dit aan de hand van
de totale weekinkomens voor de eerste vier maanden van 1950 voor acht soorten
arb eiders, allen behorend tot dezelfde looncategorie, namelijk categorie III. Het
grondloon voor deze categorie was het betreffende jaar vastgesteld op f 41,76.
Het supplementair uitgekeerde winstaandeel, waarover verder meer, versterkte de
fluctuaties nog.!"
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Tabelll: Totaal weekinkomen van arbeider suit categorie III in 'De Bijenkorj' van januari
tot en met april 1950 (in /)

functie januari februari maart april
773Iast* 611 last 509 last 603 last

Uitmalers 56,32 53,74 47,85 50,54
Uitkiemers 56,20 54,37 48,28 50,33
Filterpersers I 57,20 52,55 48,81 52,13
Filterpersers II 57,23 52,91 49,65 51,53
FiIterpersers III 58,17 53,62 48,95 51,83
2de mannen tafel 59,50 54,28 49,77 52,36
Opversers 55,74 50,07 45,20 49,18
Maislossers+" 47,22 46,24 48,44 52,81

* Het betreft de totale verwerkte hoeveelheid mars.
** Hun premie was gebaseerd op de hoeveelheid geloste mars en hield geen direct verband
mel de produktie van de stijfseJfabriek, vandaar geen logisch verband met de andere cijfers.

Ook kon iemand, al dan niet toevallig, in een functie geplaatst zijn die meer kans
op prernieverdienste bood dan een andere. Zo lagen de uiterste grenzen van
premiebeloning over 1956 op 12,8% en 62,9% van hetgrondloon. Dit impliceerde
voor de betrokken arbeiders, met een grondloon van respectievelijk f 52,46 en f 51,44,
een meerverdienste van f 6,73 voor de eerste en van f 32,35 voor de tweede per
week. In de afdeling van de poederexpeditie verdiende men gemiddeld meer dan
60% premie; in diverse afdelingen lag het gerniddelde op 30% van het grondioon.

Niettegenstaande de fluctuaties, kan men niet ontkennen dat 'De Bijenkorf' in
het algemeen een behoorlijk hoog gemiddeld weekinkomen aan haar arbeiders
uitbetaalde, vooral als gevolg van de premies die in 62% van de gevallen boven
25% uitgingen.!" Maar bij de heersende schaarste op de arbeidsmarkt bood het
geldende systeem te weinig normen om tegen een voortdurend opdringen van de
wensen van de arbeiders weerstand te kunnen bieden. In Nijmegen deden zich
minder moeilijkheden voor. Daar hield men vast aan een maximum prerniegemid-
delde van 20%.136

Er staken bovendien inconsequenties in het systeem. In vergaderingen met
vertegenwoordigers van het personeel werd bijvoorbeeld de vraag gesteld om
meer orde te brengen in de regeling premie-uitbetaling tijdens vakantie. De volle
produktie- en kwaliteitspremie werd aan somrnige ploegen doorbetaald, aan
andere niet. C.J. Honig stelde zich op het standpuntdateen premie werd verkregen
door extra inspanning en dus niet uitgekeerd mocht worden tijdens de vakantie.
Wanneer ermeer gelijkheid op dit punt moest komen, dan verkoos hij een regeling
waarbij de uitbetaling van premie tijdens vakantiedagen kwam te vervallen.!" Er
werd een vergelijking gemaakt met andere bedrijven in de Zaanstreek: Linoleum,
Pieter Schoen & Zoon en Wessanen betaalden de premies door; Oliefabriek
Duyvis keerde een vakantietoeslag van f 5,- uit, die speciaal ingesteld was als
compensatie voor de prerniederving. Bij Verkade werd het inkomen doorbetaald,
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premie zoals bij 'De Bijenkorf ' bestond daar met Tenslotte werd beslist om de
premie, tijdens de vorige dagen verdiend, door te laten lopen.!"

Aan de eisen van de bonden en het personeel werd uiteindelijk tegemoet
gekomen. Samen met de fabriekscontactcommissie, de premiecommissie die
speciaal daartoe werd opgericht, districtsbestuurders van de vakorganisaties,
deskundigen van de AWV en bedrijfsassistenten, werkte de social engineer, een
functie die mede met het oog op het oplossen van de problemen in verb and met
het prerniestelsel was ingevoerd, vanaf 1956 aan de ontwikkeling van een nieuw
stelsel bestaande uit een collectieve produktiepremie per afdeling en een indivi-
duele waarderingstoeslag (merit rating) op basis van punten.!" De waarderings-
toeslag zou liggen tussen 0% en 20% van het grondloon, met een gemiddelde van
12,5%, dat door de rijksbemiddelaar als maximum werd aanvaard. Het plan
bestond om een maandelijkse evaluatie onder leiding van de social engineer te
laten uitvoeren door ten minste twee chefs, die dagelijks in contact met de
arbeiders kwamen. Zij vormden de beoordelingscommissie. De beoordelingen
werden dan ter inzage gegeven aan de prerniecornmissie, die bestond uit twee
algemene leden, aan te stellen door de ondernemingsraad of kern en speciale leden
die door de algemene leden in overleg met de bedrijfsleiding werden gekozen, een
per afdeling of groep. De premiecommissie moest ook voorlichting geven aan de
werknemers over het toegepaste persoonlijk waarderingssysteem. Op grond van
de opmerkingen van de premiecommissie kon een evaluatie door de beoordelings-
commissie worden gewijzigd. Wanneer er geen overeenstemming werd bereikt
met de beoordelingscommissie of wanneer de betreffende arbeider niet akkoord
ging, werd in eerste instantie de social engineer erbij betrokken en kon in tweede
instantie de kwestie aanhangig gemaakt worden bij het hoofd van de Sociale
Afdeling die als voorzitter van de commissie van beroep optrad. De commissie
van beroep bestond daamaast uit de bedrijfsleider van de betreffende fabriek, de
social engineer en de twee algemene leden van de premiecommissie.

De produktiepremie werd in tegenstelling tot de waarderingstoeslag niet indivi-
dueel, maar collectief vastgesteld voor verschillende groepen van het personeel
en was gebaseerd op gezamenlijk geleverde hoeveelheid arbeid. Wanneer in een
bepaalde week de verdiende produktiepremie op grond van de voorgeschreven
berekeningsmethode meer dan 20% bedroeg, dan werd slechts 20% uitgekeerd;
de rest werd gereserveerd VOOI volgende weken waarin minder dan dit percentage
verdiend werd. Een herhaaldelijk overschrijden van de 20%-grens kon een aan-
wijzing zijn dat de norm te laag lag, terwijl wijzigingen in de apparatuur,
werkwijze of organisatie ook aanleiding konden vormen om de normen te herzien.
In deze gevallen zou overleg met de premiecomrnissie plaats vinden voor wijzi-
ging. Voor arbeiders die werkzaamheden verrichtten waarvoor geen speciale
produktiepremie gold, werd twee derde van het overtonnen-premiepercentage
uitgekeerd.""

Het was zeker niet de bedoeling dat de premies verlaagd werden. Integendeel,
de lage prernies zouden omhooggetrokken worden."! De te hoog opgelopen
prerniepercentages moesten dalen. Er werd een overgangstermijn ingevoerd om
de afbouw geleidelijk te laten verlopen.'? Toen C.J. Honig het bedrijf verliet, was



130 TUSSEN PATERNALISTlSCHE ZORG EN ZAKELIJK MANAGEMENT

de gedachtenwisseling over het nieuwe prerniesysteem nog niet afgerond, daarom
ga ik er hier niet verder op in.

4.1.4 Arbeidstijd
Een probleem dat zich onmiddellijk na de bevrijding in de Zaanstreek voordeed,
was het herstel van de normale werktijd, dit wil zeggen 48 uur voor de dagdienst
en de tweeploegendienst en 46 uur voor de drieploegendienst. 143In de oorlogstijd
waren de werktijden immers verkort. Men beschikte niet over voldoende grond-
stoffen om normaal te produceren. Yoor de gehuwde vaste arbeiders werd de
werktijd aan 'De Bijenkorf' ingekrompen tot 44 uur per week, voor de ongehuwde
en losse arbeiders tot 36 uur.!" De arbeidsduur verkorten tot minder dan 36 uur
per week, was door de Duitse autoriteiten niet toegelaten.i" Op het einde van de
oorlog werd er nog slechts 39 uur gewerkt, maar werd er 54 uur uitbetaald.!" De
bezettende overheid had namelijk vanaf eind 1942 vastgelegd dat de norm ale
werkweek in het bedrijfsleven 54 uur moest bedragen."? Overigens ontbrak het
ook aan werklust in 'De Bijenkorf' en kostte het soms heel wat moeite om het
beetje werk dat er nog was, gedaan te krijgen.!"

De Bedrijfs-Unie en de Eenheidsvakcentrale ijverden na de oorlog voor een
45-urige werkweek voor aile ploegen."? De Zaanse werkgevers daarentegen
wensten zo snel mogelijk terug te keren tot de 48-urige werkweek.F" Zij werden
hierin gesteund door de overheid die het minimumloon in de landelijke loonstruc-
tuur baseerde op 48 uur arbeid en streefde naar een zo snel mogelijke wederopbouw
van het produktieapparaat.J" Niettegenstaande dreigende stakingsactiviteiten
van de EVC in enkele Zaanse bedrijven slaagden de werkgevers erin om in 1948
algemeen de vroegere werktijd te herstellen, ook bij 'De Bijenkorf,.152 C.J. Honig
suggereerde naar aan1eiding van de eisen van de EVC dat de Zaanse werkgevers
zich moesten wapenen en een steunfonds vormen als onderlinge verzekering tegen
staking en. 153

Korte tijd na de bevrijding werd van werknemerszijde ook de wens geuit, dat in
het semi-continubedrijf geen arbeid op zondag zou worden verricht. Artikel 41
van het Werktijdenbesluit voor Fabrieken of Werkplaatsen stand onder zekere
voorwaarden toe, zo ook aan 'De Bijenkorf', dat in het semi-continubedrijf arbeid
werd verricht tot zondagmorgen 6 uur en opnieuw werd gestart op maandagoch-
tend om 6 uur. Om dezelfde reden als hierboven werd in de bezettingstijd op
zondagochtend voor 6 uur geen werk of slechts schoonmaakarbeid verricht. De
arbeiders wilden na de oorlog ook op dit vlak geen terugkeer tot de oude situatie.
De eisen gingen zelfs verder: de bonden drongen er op aan de fabrieken te sluiten
op zaterdagavond am 21 uur tot maandagmorgen 6 uur.154Dezelfde verlangens
hadden de arbeiders van 'De Bijenkorf'. In personeelsvergaderingen en in de
fabriekscommissie werden daarover discussies gevoerd.!" Op dit punt hebben de
Zaanse werkgevers zich moeten neerleggen bij het besluit van overheidswege en
moesten zij stoppen op zaterdag middernacht. 156Dit ontlokte felle reacties bij de
directie Honig: "Watgevraagd is, is vermindering van de capaciteit van de fabriek
(en dat in dezen tijd) hetzelfde alsof de Moffen machines hebben weggeroofd, zo
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gaat het toch niet!".':" Dat kostbare machines gedurende uren stilgezet moesten
worden, ging er bij haar niet in.

In vergelijking met verschillende Zaanse bedrijven, werd bij 'De Bijenkorf'
overwerk goed betaald: de eerste twee uren 25% extra, volgende uren 50% en
zondagsuren 100% extra Als overwerk werd beschouwd: arbeid verricht op uren
buiten het voor de desbetreffende werknemer geldende normale dagelijkse dienst-
rooster. Overuren moesten door werkverlet worden gecompenseerd, vanaf 1946
zelfs binnen de 144 uur. Deze verzuimuren werden dan niet (eerste en tweede
geval) of voor 50% uitbetaald.!"

De regeling werd in 1950 aangepast op Zaans niveau. Overwerk mocht voortaan
van overheidswege soepeler worden opgevat. Het diende wei zoveel mogelijk
vermeden te worden, en zou, indien het bedrijfsbelang dit toeliet, door werkverlet
worden ingehaald binnen de veertien dagen. Voor de overuren golden dan de
volgende toeslagen!":
1. voor de eerste twee uur per etmaal, aansluitende aan de normale arbeidsdag, tot
een maximum van 7 uur per week, 25% van het loon;
2. op zondag 100% van het loon;
3. voor uren na zaterdag 13 uur 50% van het loon;
4. voor de overige uren 50% van het loon.
Zondagsarbeid voar technisch personeel was in de oude regeling guns tiger
gesteld. De helft van de te verzuimen zondagsuren werd immers voor rekening
van het bedrijf genomen, zodat de arbeiders in totaal 150% extra ontvingen,
tegenover 100% in de nieuwe regeling. Deze 50% was volgens c.J. Honig door
de arbeiders "moeizaam" veroverd; het zou moeite kosten om de nieuwe bepaling
in te voeren. Ook de bepaling dat de zondagsuren tot maandagmorgen 6 uur
doorliepen, kon volgens hem beter niet herroepen worden.':" Dit gebeurde dan
ook niet.161 Daaraan werd later nog toegevoegd dat werknemers die onverwacht
van huis werden ontboden voor het verrichten van overwerk, daarvoor behalve de
geldende beloning een extra vergoeding van f 2,80 per keer ontvingen.l'"

Zondagsarbeid heeft steeds een punt van discussie gevormd bij 'De Bijenkorf'.
Het bedrijf was immers een continubedrijf met veel reparatiewerkzaamheden, die
volgens de directie onmogelijk allemaal tijdens de week verricht konden worden.
Een ploeg smeden en timmerlieden moest op zondag deze herstellingen uitvoeren.
Yoor zondagsarbeid bestond wei een zeer hoge betaling. Steeds werd het argument
aangehaald dat handhaving van de produktie van levensbelang was in de harde
concurrentieslag. Zondagsarbeid voor de produktieafdeling kon volgens de direc-
tie evenmin altijd vermeden worden, doch hierbij werd rekening gehouden met
de principiele bezwaren van enkele arbeiders."? Overigens vormde overwerk op
zondag voor de hele Zaanse industrie een netelige kwestie. Bij de afsluiting van
een cao voor de Zaanse olie-industie graeide dit punt uit tot het grate struikelblok.
De werkgevers wensten immers van het recht om in laatste instantie te beslissen
over de noodzaak van overwerk, geen afstand te doen.!"

Tot slot rest mij nog iets te vermelden over de werkuren van het kantoorperso-
neel. In de Zaanse Werkgeverskring werd een enquete uitgevoerd naar de werk-
tijden van deze groep. In tal van Zaanse bedrijven werkte het administratief
personeel44 uur, ook bij 'De Bijenkorf' (van 8.30 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u.
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tot 17.30 u.). Er gold geen financiele regeling voor overwerk. C.J. Honig toonde
zich geen voorstander van werktijdverlenging voor het kantoorpersoneel. Voor
zover het geestdodend routinewerk betrof, achtte hij de werktijd lang genoeg. Zij
die meer verantwoordelijk werk verrichtten, hielden thuis de vakliteratuur bij en
speelden veelal een nuttige rol in het maatschappelijk leven. Hoewel moeilijk in
economische eenheden uit te drukken, stand voor hem vast dat ook dit vrije-tijds-
werk tot de volkswelvaart in ruimere zin bijdroeg.i'"

4.1.5. Vakantie
De vakantieregeling voor het kantoorpersoneel van 'De Bijenkorf' zag er in] 937
als volgt uit: veertien dagen in de zomer of drie weken in de winter, ofwel veertien
dagen in de winter plus f 50,_.166 Na de oorlog bedroeg de normale vakantieduur
twaalf werkdagen per jaar; voor hoger personeel achttien werkdagen.l'"

De arbeiders daarentegen hadden juist voor de oorlog slechts zeven vakantieda-
gen, inclusief Pinksterdrie. In de Zaandorpen werd een derde pinksterdag ge-
vierd.l" Gedurende de vakantiedagen werd het normale loon plus premie
uitbetaald. De vakantieduur was een punt, dat door de AWV met de Zaanse
fabrikanten tegelijk besproken werd.169 Met zeven vakantiedagen stak het Zaanse
bedriifsleven juist uit boven het gemiddelde binnen de 'fabriekmatige' bedrij-
ven.170

Na de oorlog werd door 'De Bijenkorf' vastgelegd dat iedere werknemer per
jaar recht had op een vakantie met behoud van loon van zes aaneengesloten
werkdagen, naast zes zogenaamde snipperdagen, die niet aaneengesloten hoefden
te worden genomen. In de industriele bedrijfstakken gold deze uitbreiding alge-
meen.!" M.K. Honig had uitgerekend datinvoering van het systeem van snipper-
dagen een produktievermindering van 2% zou betekenen. Hij maakte een
vergelijking met sommige Latijnse landen, waar door het groot aantal feestdagen
de produktie abnormaallaag bleef en de armoede bestendigd werd.!" De vakbon-
den brachten daartegen in dat tijdens de snipperdagen de fabriek niet stil stond.""
CJ. Honig had in zijn antwoord op een enquete, uitgevoerd door de AWV,
opgemerkt dat uitbreiding van de aaneengesloten vakantie tot twee weken onuit-
voerbaar was: "Uit sociale overwegingen achten wij uitbreiding van vakantie voor
volwassenen gewenst. Het komt ons echter voor, dat momenteel de economische
overwegingen, welke ertegen pleiten, nog beJangrijker zijn. Misschien is een
tussenweg te bewandelen in die zin, dat voor het gehele land de Pinksterdrie tot
vakantiedag verklaard wordt; voorts een Nationale Feestdag en eventueeI een dag
omstreeks Kerstrnis en Nieuwjaar".'?' Hij stelde zich soepeler op dan M.K. Honig.

Tot 1948 werd bij 'De Bijenkorf' een staanweek gepland. Nadeze peri ode moest
elke arbeider opgeven welke week hij het liefst vakantie nam. Werknemers zonder
schoolgaande kinderen werden dringend verzocht hun vakantieweek te kiezen
v66r half juli of na half augustus. 175 Deze aanpassing kwam er naar aanleiding van
de actie van het Centraal Werkcornite Vakantie om zoveel mogelijk aan vakantie-
spreiding te doen. ZoweI omwille van sociaal-economische als sociaal-culturele
redenen kreeg dit vraagstuk aandacht.""



HET MATERrELE WELZIJN VAN DE WERKNEMER 133

De vakantieregeling sloot aan bij de arbeidsvoorwaarden die door de AWV voor
de Zaanse ondernemingen werden vastgesteld. De zes aaneengesloten vakantie-
dagen werden voor zover mogeJijk gegeven in de maanden mei tot en met
september. Daarover kwam overleg met de fabriekskern, maar het was de werk-
gever die uiteindelijk besliste. Een aantal zogenaamde vaste snipperdagen werd,
eveneens in overleg, aan het begin van elk vakantiejaar voor het betreffende jaar
vastgelegd. Onder de vaste snipperdagen werden begrepen alle bijzondere vrije
dagen, met uitzondering van ten eerste de algemeen erkende feestdagen, namelijk
Nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en de beide
kerstdagen, voor zover die niet op een zondag vielen, en van ten tweede de dagen
waarop geoorloofd verzuim met behoud van loon werd verleend (zogenaamde
familie- of verzuimdagen). Onder de vaste snipperdagen vielen bij voorkeur
nationale en plaatselijke feestdagen. Ten slotte konden de werknemers over de
overblijvende, zogenaamde vrije snipperdagen in de loop van het vakantiejaar
naar eigen inzicht beschikken, voor zover de werkzaamheden in de onderneming
dit toelieten. J77

In 1956 was de directie bereid om over te gaan tot verruiming van de vakantie-
duur tot vijftien dagen per jaar. Dat deze bijkomende vakantiedagen evenwel in
geld zouden worden uitbetaald, was onaanvaardbaar voor de vakbonden. Deze
stelden: "Het doen opnemen van deze extra vakantie heeft ons inziens geen
invloed op de arbeidsproduktiviteit, waarschijnlijk weI op de produktiehoeveel-
heid, doch dit is een vraagstuk, waarvoor de gehele Nederlandse industrie zich
geplaatst ziet. Ook het tekort aan arbeidskrachten is een algemeen vraagstuk, en
geen aanleiding om dus voor wat uw onderneming betreft een standpunt in te
nemen, anders dan bij andere ondernemingen, waar inrniddels overeenstemming
over een reele vakantie-uitbreiding is bereikt"?" De directie gaf enigszins toe
door voortaan zes aaneengesloten vakantiedagen en neg en snipperdagen te geven,
maar indien de arbeiders dat wensten en voor zover mogelijk werd een langere
aaneengesloten vakantie toegestaan.!" In 1957 kreeg iedere werknemer dan toch
recht op negen vakantiedagen en zes snipperdagen.l"

C.J. Honig wenste in de arbeidsvoorwaardenregeling van 1950 op te nemen dat
in individuele gevallen aan jeugdige werknemers drie dagen extra vakantie kon
worden verleend op voorwaarde dat de vakantiedagen aan de opvoeding en
opleiding van de betreffende werknemer ten goede kwamen."! De AWV bracht
met betrekking tot deze bepaling een negatief advies uit, daar men het in het
algemeen nog niet eens was over de principiele wenselijkheid ervan. De AWV
stelde voor om in dergelijke gevaUen incidenteel een besluit te nemen.182 Ik heb
dan ook nergens de bepaling in een regeJing teruggevonden.

De kern vroeg in 1952 om een extra vakantie bij Jangdurig dienstverband. Het
was een typische eis van de arbeiders. Een supplementaire week vakantie bestond
reeds voor arbeiders met 40 dienstjaren, maar de kern wenste ook aan mensen met
25-jarig dienstverband drie dagen extra te schenken. De directie meende dat
laatstgenoemde groep verantwoordelijk werk verrichtte en dus moeilijk gemist
kon worden.l'" De AWV stelde zich op het standpunt dat het aantal te hoog lag en
dat bekeken moest worden of dit voor de andere bedrijven in de Zaanstreek geen
ongewenste repercussies zou meebrengen.!" In 1954 kreeg de kern tach haar zin.
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Maar naar analogie van de cao in de Zaanse olie-industrie werd de ruime bepaling
weer ingetrokken in 1957. Voortaan golden twee, drie en vier supplementaire
vakantiedagen bij respectievelijk 25, 30 en 40 jaren diensttijd.l'"

Vakantietoeslag was een voortdurende eis van de vakbonden. De AWV en haar
aangesloten Zaanse leden namen een afwijzend standpunt in.186 K.C. Honig
voerde als argument aan dat de lonen in 'De Bijenkorf' veel hoger opliepen dan
in andere stijfselfabrieken en in de aardappelmeelfabrieken, zowel in Nederland
als in andere Europese landen."? Oat deze eis nog werd herhaald toen de oorlog
reeds was uitgebroken, in juli 1940, verbaasde de directie in verband met de
moeilijke omstandigheden waarin de maisstijfselfabriek verkeerde ten zeerste. De
geringe voorraad grondstoffen werd toen immers in een zeer langzaam tempo
verwerkt, waardoor de rentabiliteit in het gedrang kwam. De directie meende
voorts dat het voorlopig behoud van de werktijd en dus van het gegarandeerde
minimumloon een gunstige regeling was in vergelijking met andere bedrijven,
waar de arbeiders korter moesten werken of waar zij onder een wachtgeldregeling
vielen.!" Over het verlies aan premie-inkomen zweeg ze wijselijk.

De eis keerde terug na de oorlog. Inde vorm van een gratificatie van maximum
2% van het jaarloon stond het College toe een uitkering bij vakantie te geven.
Gedurende de zes aaneengesloten vakantiedagen bedroeg de vakantietoeslag bij
'De Bijenkorf' voor gehuwden f 2,50 en voor ongehuwden f 1,25 per dag. Dit
representeerde 1,5% van het jaarloon, de rest kwam met Kerstmis.l" Vanaf 1950
werd algemeen voor de Zaanse leden van de AWV in de vakantievergoeding het
premiegerniddelde over de laatste zes weken opgenomen.'?" Later werd ook de
ploegentoeslag in de berekening betrokken.!" in 1955 mocht de uitkering worden
verdubbeld."" De vakantietoeslag in de Zaanse ondernerningen steeg daarmee tot
4% van het gemiddeld verdiende jaarinkomen.!"

4.1.6 Oppositie tegen een eao
Reeds in het interbellum werd van de kant van de vakbonden voor de instelling
van een cao aan 'De Bijenkorf' geijverd. Het verzoek had niet in de eerste plaats
te maken met de hoogte van de lonen; de overeengekomen lonen konden immers
hoog of laag zijn. Hetzelfde gold voor de vakantiedagen. Een cao kon dus voor-
of nadelig uitvallen en hield in die zin een risico in voor de vakbonden. Zij
bepleitten een cao omdat zij daarin de erkenning van hun geJijkwaardigheid met
de werkgever zagen. Het feit dat geregeld met de organisaties overleg gepleegd
werd, betekende voor hen reeds min of meer een erkenning van deze gelijkwaar-
digheid. Toch bleven zij op het principe staan dat echte erkenning pas plaats Yond
bij de ondertekening van een contract. Dit was een punt dat in de kringen der AWV
weinig sympathie ontmoette. Ook 'De Bijenkorf' voelde er niet veel voor, om
economische redenen. Wanneer de cao tevens voor de concurrenten zou gelden,
was K.C. Honig bereid om de eis eventueel in overweging nemen.'?' De Neder-
landse Vereniging van Fabrieksarbeiders reageerde negatief op de weigerachtige
houding: "Ondanks het feit dat de fabrikanten zelf in hun eigen bedrijf, als het am
het kopen of het leveren van grondstoffen of produkten gaat, weI contracten
afsluiten, gevoelen ze, als het om de arbeidsvoorwaarden gaat, er niets voor, De
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werkgevers blijven tegenover de arbeiders 1iever volkomen vrij. Dit is het oude
liberale standpunt, waarbij iedere werkgever graag baas in eigen huis blijft en
vergeet dar, om een fabriek te kunnen drijven, er niet aileen een baas nodig is,
doch ook arbeiders't.!"

In 1940 vie1en bijna 350.000 werknemers onder een collectieve arbeidsovereen-
komst. Het betrof s1echts 15% van de werkende beraepsbevolking. Na 1945
veranderde de verhouding. In 1962 waren 2.010.000 werknemers in het particu-
liere bedrijfs1even betrokken in een cao, zijnde bijna 70%, terwijl nog eens 10%
viel onder een bindende loonregeling. De belangrijkste oorzaak van deze ontwik-
keling moet worden gezocht in de toepassing van het BBA. De regering was er
sterk voor geporteerd de bepalingen van een goedgekeurde cao voor een hele
bedrijfstak bindend te verklaren, als een aanzienlijk dee1 van de werknemers en
werkgevers bij het overleg dat tot overeenkomst had geleid, vertegenwoordigd
was geweest. Het doel hierbij was binnen iedere bedrijfstak uniforme lonen en
arbeidsvoorwaarden in te voeren, waarnaar ook de werknemers- en werkgevers-
organisaties streefden.l" Zelfs de AWV ging na de oorlog het afsluiten van cao's
steunen. In 1959 golden voor AWV-leden 103 onderneming-cao's, 17 bedrijfstak-
cao's en 5 regionale cao's.'?"

c.J. Honig bleef zich echter verzetten tegen het instellen van een cao. Hij kon
begrijpen dat een collectieve arbeidsovereenkomst voor de hand lag daar waar een
groot aantal bedrijven onder gelijke omstandigheden werkte, zoals in de Zaan-
streek bijvoorbeeld in de olie-industrie. Voor een bedrijf als 'De Bijenkorf' echter,
dat enig in zijn soort was in de Zaanstreek en slechts een parallel had in
Zeeuws-Vlaanderen, zag hij er het nut niet van in. 'De Bijenkorf' verenigde
bovendien een aantal ongelijksoortige bedrijven, waarvoor het moeilijk en ook
niet altijd wenselijk was om een zelfde regel te steilen. De Stijfsel- en Glucosefa-
briek 'Sas van Gent' sloot in de loop van 1955 wel een cao af.198

Tegenover het argument van de vakbonden dat door een cao meer rechtszeker-
heid voor de werknemers gecreeerd werd, stelde C.J. Honig dat de wederzijdse
rechten en verplichtingen reeds voldoende verankerd waren in met de Bedrijfs-
Unie gemaakte afspraken over de lonen en andere arbeidsvoorwaarden.!" Hij
oordeelde als volgt: "De bestaande regels en regelingen berusten zeker niet op
willekeur, doch zijn zoals u zegt 'gegroeid'. Ve1eervan zijn aan het over1eg met
uw organisaties ontsproten; andere zijn 'intern' uit wenselijkheid, aanpassing of
noodzaak ontstaan, vee1al in over1eg met de kern, voor wat haar terrein betreft.
Niet al deze regels berusten op 'geschreven recht' - wij geven dat gaarne toe. Maar
u zult met ons eens zijn, dat ook ongeschreven rege1s, die tot traditie geworden
zijn, een taai leven hebben, en dat indien ze door een directie zonder toestemming
van de betrokkenen opzij zouden worden geschoven, dit niet aileen het personee1
en de kern maar ook de vakorganisatie in het geweer zou roepen".200

Als alles zwart op wit moest staan en tot geschreven recht moest worden, dan
zou volgens hem de werkgever uit de aard der zaak "voorzichtig" hande1en. Een
weg terug, zelfs in rustig overleg, was er dan irnmers niet meer. Ook viel te vrezen,
dat men de cao dan steeds meer als een geschreven minimum ging zien, waarboven
de vakbonden telkens door onderhandelen verdere voordelen zouden trachten te
bereiken.r'" Overigens bood een cao een vrij grate mate van rechtszekerheid bij
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hoogconjunctuur, maar viel het zijns inziens te betwijfelen of ze een achteruitgang
van de arbeidsvoorwaarden tijdens een depressie zou kunnen verhinderen. Een
cao liep meestal maar voor de tijdsduur van telkens een jaar en bevatte tevens een
veiligheidsclausule waardoor er, in geval van bijzondere omstandigheden, binnen
vier maanden een eind aan de overeenkomst kon worden gemaakt. Ten slotte
vreesde hij dat een cao de verstarring zou vergroten en de papierwinkeJ nog zou
doen toenemen.f"

C.J. Honig voelde er wel iets voar om een aantal regelingen en arbeidsvoorwaar-
den eens duidelijk op papier te zetten, teneinde mogelijke misverstanden te
voorkomen. Bij de bedrijfsleiding, bij de loonafdeling, bij de Sociale Afdeling,
bij de fabriekscomrnissie en bij de erkende vakorganisaties konden de arbeiders
voortaan deze voorwaarden ter inzage krijgen.i'" De soepelheid moest echter zo
groot mogelijk blijven, ook in het belang van de werknemers. Vandaar zijn oproep
aan de vakbonden om tegenover het personeel een cao niet gunstiger voor te stellen
dan ze in werkelijkheid zou zijn voor "een aan soepelheid gehecht en gewend
bedrijf(en mensen!) als die van 'De Bijenkorf,,,.204

In 1955 was Kees Honig reeds bereid om zoveel mogelijk de cao van de Zaanse
olie-industrie te volgen.i" Enkele gunstiger bepalingen werden daardoor inge-
voerd zonder dat getornd werd aan datgene waarin 'De Bijenkorf' zelf betere
voarwaarden bood (onder andere meer vakantiedagen bij langdurig dienstver-
band).206Door de AWV is de gedachte geopperd om de cao voar de olie-industrie
uit te breiden tot een soort streek-cao voor bedrijven in de voedings- en genotmid-
delensector, waarbij 'De Bijenkorf' zich had kunnen aansluiten. Ook dit voorstel
werd blijkbaar afgewezen door Kees, die v66r alles de vrijheid wenste te behouden
om een eigen vormgeving na te streven in nauw contact met zijn werknemers. Het
personeel werd afgeschrikt met argumenten als zou het voortbestaan van de
winstaandeel- en ziekengeldregeling dan gevaar lopen.207

De vakbonden bleven echter ijveren voor de invoering van een cao, wat aan
Kees Honig het verwijt ontlokte dat zij op een machtsstrijd aanstuurden. AfsJuiting
van een cao betekende irnmers dat zij als enige partner in het overleg zouden
optreden, wat hen natuurlijk een aantrekkelijke positie toescheen. Het feit dat alle
niet-leden van deerkende vakbonden eraan onderworpen zouden zijn, zou volgens
C.l. Honig het gevoel van onvrijheid doen toenemen.i" Slechts indien daartoe de
wens leefde bij een overgrote meerderheid van het person eel, wilde hij bij wijze
van proef een zo monopolistisch contract afsluiten. am zijn standpunt kracht bij
te zetten, wees hij de vakbonden op de beginselen van naastenliefde, gerechtig-
heid, waarheid, verantwoordelijkheid en eerbiediging van de menselijke persoon-
lijkheid, die zij in hun statuten hadden opgenomen.""

In 1956 werd dan ook een circulaire verstuurd aan het personeel met het verzoek
dat zij een positieve of negatieve uitspraak zouden doen ten aanzien van het
afsluiten van een cao. Slechts indien ten minste twee derde van het fabrieksper-
soneel dit wenste, zou de directie over een cao gaan onderhandelen."? De erkende
bonden adviseerden hun leden om niet deel te nemen aan de stemming, omdat zij
zich zogenaamd op grond van hun lidmaatschap van de organisaties reeds hadden
uitgesproken.i" Niettemin deed de overgrote meerderheid een negatieve uit-
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spraak. Slechts drie personen gaven te kennen dat zij een cao wensten.i" De
arbeidsvoorwaarden bleven op het niveau van het bedrijf gevestigd.

Nog andere Zaanse ondernemingen zoals de firma Jan Dekker, Pellerij 'Mereu-
rius', Linoleum Krommenie steIden zich op het standpunt dat de afsluiting van
een cao voor een enkele onderneming volkomen zinloos was. Getrouw aan de
Zaanse traditie achtten de betrokken werkgevers zich aan de met de Bedrijfs-Unie
gemaakte afspraken over arbeidsvoorwaarden gebonden.i" Overigens waren zij
ervan overtuigd dat de arbeidsvoorwaarden in hun bedrijven niet ongunstig
afstaken bij die van ondernemingen waar cao's van kracht waren.i'" Zij maakten
er als het ware een prestigezaak van geen cao nodig te hebben.i" C.J. Honig was
zeer ontgoocheld toen hij vernam dat CH. Kaars Sijpesteijn "gezwicht" was voor
de druk van de Bedrijfs-Unie en toegezegd had een cao in overweging te nemen.
Kees deed alsnog het voorstel am, zoals in 'De Bijenkorf', het personeel te laten
stemmen over een cao.?"

Oak de werkgeversbonden gingen volgens C.J. Honig niet vrijuit, omdat zij zich
aan de kant van de vakbonden schaarden."? Hij liet zich daarover uit tijdens een
vergadering van de AWV. Hij kon zich voorsteIlen dat voor bepaalde bedrijven
een cao een noodzakelijk kwaad vormde, maar wilde niet dat ten aanzien van
andere bedrijven, die zich wei volkomen wilden aanpassen aan de gebruikelijke
arbeidsvoorwaarden, maar aan de andere kant hun vrijheid wensten te behouden,
een cao als wenselijk werd gepropageerd door de AWV. Hij was teleurgesteld in
zijn verwachting van de AWV steun te zuIlen ontvangen. De AWV had als
antwoord dat een vrijwiIlige overeenkomst tussen arbeidersorganisaties en werk-
gevers misschien wel te verkiezen was boven een loonregeling die werd opgelegd
door het College van Rijksbemiddelaars aan werkgevers die geen cao wilden
aangaan.?" Overigens nam de AWV een neutrale positie in en beperkte haar taak
zich tot adviseren en verlenen van bijstand bij het onderhandelen; zij liet het aan
de werkgever over om al dan niet een individuele cao af te sluiten."?

Uit een brief van het CSWV blijkt dat deze werkgeversbond evenals CJ. Honig
van mening was dat aan een cao voor een individuele ondernerning in veel
gevallen ernstige bezwaren verbonden waren. Afzonderlijke ondememing-cao's
kwamen dan oak niet veelvuldig voor. Voor grotere concerns bleken ze dikwijls
wei bruikbaar. Het CSWV oordeelde dat men in de praktijk steeds de verschillende
voor- en nadelen diende af te wegen. Ook het standpunt dat de betrokken
werkgeversvereniging ter zake innam, in casu de AWV, kon hierbij van invloed
zijn.220

IIIustratief voor de toch verzakelijkte verhouding is een conflict dat zich voordeed
in de tweede helft van de jaren vijftig tussen C.J. Honig en de erkende bonden,
namelijk over het al dan niet met terugwerkende kracht aanpassen van de arbeids-
voorwaarden bij 'De Bijenkorf' aan die van de Zaanse olie-industrie. De bonden
vonden het consequent om de overeengekomen nieuwe arbeidsvoorwaarden met
terugwerkende kracht te laten ingaan vanaf I januari 1955, de datum waarop de
gewijzigde cao voor de Zaanse olie-industrie van kracht werd. C.J. Honig voelde
daar niets voor, daar dit nimmer door de bonden zo gesteld was. Achteraf
overvallen worden met een eis tot het geven van voordelen met terugwerkende
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kracht, betekende een absoluut verlies voor het bedrijf, dat op niemand geheeJ of
gedeeltelijk verhaalbaar was.221 Bovendien was het niet de bedoeling om in aile
onderdelen de cao van de Zaanse olie-industrie te volgen; 'De Bijenkorf' was
immers geen oliefabriek. Hij achtte hetevidentdatde aanpassing zou ingaan vanaf
de eerste loonweek nadat tussen de directie en de vakbonden overeenstemming
bereikt was.222

Het geschil werd ter arbitrage voorgelegd aan de hoogleraar W.E de Gaay
Fortman. Van de kosten van de arbitrage zouden werkgever en vakbonden ieder
de helft dragen. 223 Beiden zetten hun standpunten uiteen. Vooraf verklaarden beide
partijen zich akkoord met een bindend advies.f" Noch de bonden noch de
werkgever kregen volledig gelijk. Eerstgenoemden hadden, naar het oordeel van
de arbiter, de terugwerkende kracht tijdens het overleg op 13 juni aan de orde
dienen te stellen; de werkgever moest dus niet zonder meer aannemen dat de
voorstellen terugwerkende kracht vanaf 1 januari 1955 impliceerden. De directie
had echter de besprekingen in dat verband, die eerder dan op 13 juni 1955 hadden
moeten plaatsvinden, namelijk op 18 april 1955, uitgesteld. Gezien het feit dat op
13 juni onmiddeUijk overeenstemming was bereikt, achtte de arbiter het aanne-
melijk dat ook bij bespreking op vroegere datum die overeenstemming er zou zijn
gekomen. In dat geval had het personeel dus eerder de bereikte verbeteringen
genoten. De arbiter besliste bijgevolg dat terugwerkende kracht moest worden
verleend vanaf de eerste loonweek na 18 april 1955.225

4.2 Extra-legale voordelen in het bedrijf

4.2.1 Ziekte- en ongevallenverzekering
De overheid speelde een belangrijke initierende rol bij de uitbouw van de bescher-
ming van de arbeiders bij ziekte en ongeval. Daarbij werd gekozen voor de
verzekeringsvorm. Het betalen van premies verzekerde een recht op uitkering in
geval men niet meer via arbeid in zijn levensonderhoud, en dat van het gezin, zou
kunnen voorzien. De wettelijk geregelde verzekeringen sloten echter het particu-
liere initiatief niet uit. C.J. Honig kreeg de kans zich te profileren als behoeder
van de arbeiders bij loonverlies door ziekte en ongeval.

De Ziektewet bepaalde v66r de oorlog dat arbeiders in geval van ziekte recht
hadden op een uitkering van 80% van hun laatst genoten loon gedurende maxi-
mum zes rnaanden.f" De eerste drie ziektedagen kwamen als carenzdagen (wacht-
dagen) voar rekening van de arbeider zelf. De uitkering bij 'De Bijenkorf' stemde
overeen met de wettelijk bepaalde; aIleen hield het bedrijf slechts twee carenzda-
gen af en werd het gerniddeld inkomen over dertien weken als basis genomen, wat
betekende dat ook vergoedingen uit overwerk en premieverdiensten in aanmer-
king kwamen.f" Normaal was de premie voor 50% voor rekening van de werk-
gever en voar 50% voor rekening van de werknemer. Bij Honig daarentegen werd
op het loon van de werknemers geen ziektepremie ingehouden.f"

In 1944 werd bij 'De Bijenkorf' een bovenwettelijke ziektegeldregeling inge-
voerd. Voortaan ontvingen de arbeiders gedurende eenjaar bovenop de wettelijke
uitkering een aanvulling van (de resterende) 20% over het grondloon en eventuele
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ploegentoeslag. De maxim ale uitkeringsduur was door de overheid zelf verIegd
van een half naar een heel jaar.229 Bovendien werden in het bedrijf niet langer
carenzdagen afgetrokken. c.J. Honig stond met zijn initiatief niet alleen. Van de
'Victoria' Biscuitfabriek in Dordrecht wist hij dat dat bedrijf voor gehuwden en
kostwinners de drie carenzdagen uitbetaalde, terwijl de overigen de wachtdagen
zelf moesten financieren. 'Victoria' vulde het ziektegeld ook aan tot 100%.230Pas
na de oorIog kwam in verscheidene bedrijven op aandringen van werknemerszijde
een aanvullende uitkering tot stand. Meestal verliep dit via een fonds, gefinancierd
door bijdragen van werknemers of van werknemers en werkgever gezamenlijk.?"
'De Bijenkorf' droeg de kosten van de aanvulling en van de carenzdagen volledig
zelf.

C.l. Honig was tot de bovenwettelijke regeling overgegaan op grand van sociale
overwegingen. In verband met de stijgende kosten van levensonderhoud tijdens
de oorIog, hadden de arbeiders gevraagd om het ziektegeld op 100% te brengen.
Kees was bereid geweest in te stemmen op voorwaarde dat de arbeiders zelf een
controle organiseerden die het ziekteverzuim binnen de perken moest houden. Op
deze ziekencontrole wordt uitgebreid ingegaan in het volgende hoofdstuk, omdat
het een instelling was die paste in het streven van C.l. Honig om verantwoorde-
lijkheidsbesef aan de arbeiders bij te brengen.i" Oat het geven van een volle
uitkering en het afschaffen van wachtdagen na de oorlog niet altijd door humani-
taire motieven werd ingegeven, blijkt uit een discussie binnen de AWV. De
Vereniging had immers geconstateerd dat de Zaanse werkgevers de bovenwette-
lijke uitkeringen gebruikten als middel om arbeiders bij elkaar weg te snoepen.F'

Ook het winstaandeelliep verder gedurende de wettelijke ziektegeldterrnijn. De
Fabriek van Honig's Artikelen Nijmegen daarentegen keerde bij langdurige ziekte
in totaal slechts drie maanden winstaandeel uit. Nijmegen handhaafde verder een
of twee wachtdagen afhankelijk van de leeftijd en de diensttijd. Aan deze factoren
werd ook de uitkering verbonden, respectievelijk 90% of 100%. De duur van de
aanvulling bedroeg daar slechts een half jaar en de toeslag werd niet op de eerste
ziekteweek gegeven.P' Pas vanaf juli 1955 kwam in Nijmegen de lOO%-uitkering
voor iedereen vanaf de eerste week tot stand.235De resultaten daarvan werden
nauwkeurig bijgehouden. Het ziektecijfer van Honig Nijmegen verschilde in het
derde kwartaal van 1955 niet zoveel van het landelijk cijfer. Aileen met de meisjes
deden zich problemen voor?36

Wanneer een arbeider na een jaar nog niet in staat was een derde van een normaal
loon te verdienen, dan kon hij in de meeste gevallen in aanmerking komen voor
een uitkering op grand van de Invaliditeitswet. Daar deze uitkering niet veel
voorstelde, werd meestal een extra bedrag incidenteel vastgesteld door 'De
Bijenkorf,.237

Hier wil ik ook wijzen op het bestaan van doorlichting voor de werknemers en
hun gezinsleden. In 1942 werd dit initiatief doorgevoerd in de Honig-bedrijven.
C.J. Honig wist dat daarmee bij Philips na tien jaar zeer goede resultaten waren
bereikt.i" Het doel was ziektegevallen, vooral tuberculose, bij het personeel zo
vlug mogelijk te ontdekken teneinde de kans op een snel en algeheel herstel te
vergroten en eventuele besmetting te voorkomen. Het bedrijf moest zich voor de
organisatie in verbinding stellen met het Centraal Bureau voor Keuringen op
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Medisch gebied, meestal genoemd de Doorlichtingscommissie, gevormd door de
Federatie van Bedrijfsverenigingen en de Vereniging van Raden van Arbeid.f"

De werkgever moest daarbij een verklaring afleggen dat hij arbeiders die na
behandeling door een consultatiebureau of in een sanatorium hersteld waren,
opnieuw in dienst zou nemen. Bij 'De Bijenkorf' was bovendien de bepaling van
kracht dat personen bij wie een afwijking was geconstateerd, gedurende hun
behandeling volledig ziektegeld ontvingen. Tijdens de oorlog werd deze doorlich-
ting in 1942 en nogmaals in 1944 georganiseerd. Daama gebeurde dit jaarlijks en
vanaf 1947 werden ook de huisgenoten eraan onderworpen.F" Van 1942 tot 1952
werden in totaal zes gevallen ontdektdie behandeld moesten worden?" Hetaantal
bedrijven dat periodiek doorlichtte, steeg na de oorlog voortdurend.P"

Ook bedrijfsgeneeskundige diensten waren in opmars na de Tweede Wereldoor-
log. Aileen in Honig Nijmegen werd zo 'n dienst ingericht. Een bedrijfsarts werd
gecontracteerd voor een halve dagtaak. In tegenstelling tot de werkzaamheden van
de dienst in grote bedrijven met enkele duizenden werknemers, kreeg bij Honig
met zozeer de medische adrninistratie en statistiek de prioriteit; in dit bedrijf met
een uitgebreide, vaste kern van oudere werknemers werd veel aandacht besteed
aan persoonlijk contact met de zieke op het spreekuur en thuis, aan bezoeken in
de ziekenhuizen en sanatoria, aan het contact met de huisartsen en specialisten en
aan de samenwerking met de sociale werkster. Daarnaast stond de dienst in voor
selectie en grondige keuring bij de aanname van nieuw personeel. Vanaf 1954
werden daarvoor drie ruime vertrekken, een wacht-, verband- en dokterskamer
voorzien.?"

Wat de Ongevallenwet betreft v66r de oorlog ging de uitkering de dag na het
bedrijfsongeval in en bedroeg de eerste zes weken 80% van het laatstverdiende
loon. Net als bij de ziekteverzekering werd bij 'De Bijenkorf' het begrip loon ruim
genomen. De directie zorgde er voor dat overwerk en premie ingecalculeerd
werden. Steeds werd het gemiddelde inkomen, verdiend in de dertien weken
voorafgaande aan het ongeval, als basis gehanteerd. Was de getroffene na zes
weken nog met in staat te werken, dan kreeg hij een vaste uitkering van 70%,
gerekend over hetgeen hij verdiende in het jaar voorafgaand aan het ongeval.r"
Samen met de wijziging van de ziektegeldregeling in 1944 werd ook de uitkering
bij ongevallen op 100% gebracht.i"

'De Bijenkorf' had steeds veel minder-valide arbeidskrachten in dienst, bijvoor-
beeld in 1949-50 tussen vijftien en twintig. Als gevolg van een lichamelijk gebrek
of wegens een zwakke gezondheid kwamen zij slechts voor speciale arbeid of
voor zeer licht werk in aanmerking. Wettelijk was vastgesteld dat ieder bedrijf per
vijftig arbeiders een minder-valide arbeider tewerk moest stellen. 'De Bijenkorf'
hoefde er dus op een personeelsbezetting van 450 a 500 man slechts negen aan te
nernen.?"
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4.2.2 Kinderbijslag
Op het einde van het interbellum was een KinderbijsJagwet aangenomen, die zeer
bescheiden kinderbijsJagen, overigens pas vanaf het derde kind, moge1ijk maakte.
Met ingang van 1 januari 1941 trad deze wet in werking. In de situatie na de
bevrijding, waarin nominale loonstijgingen uit economisch oogpunt werden te-
gengegaan, ging de kinderbijs1ag een rol spelen in de loonpolitiek. In 1946 werd
op die grond de kinderbijs1ag uitgebreid tot de eerste twee kinderen. 247 De regering
verhoogde ook de kinderbijslag vanaf het vierde kind van 40 tot 60 cent per dag.
Voor de eerste drie kinderen werd deze op 40 cent vastgesteld. In 1948 verhoogde
de overheid de kinderbijslag nogmaals, vanaf het tweede kind met 4 cent.?"

Inzake lcinderbijslag bestond bij 'De Bijenkorf' eveneens een bovenwettelijke
rege1ing. Onmiddellijk na de Eerste Wereldoor1og werd aan de grote gezinnen
onder het fabriekspersoneel een extra uitkering gegeven. Vanaf het derde kind
onder veertien jaar werd wekelijks f 0,50 verstrekt."? In 1943 werd ruim een
maand na de uitkering van de officiele kindertoeslag, aan de gezinnen met drie of
meer niet-werkende kinderen een extra uitkering gedaan ongeveer gelijk aan het
bedrag van de kindertoeslag.f" Hiervoor kwamen 24 gezinnen in aanmerking. Het
bedrag der uitkeringen bedroe~ f 920. De donaties werden aan huis bezorgd door
de maatschappelijk werkster.' 1

Na de oorlog werd deze bovenwettelijke regeling geinstitutionaliseerd. In~aan-
de bij het derde kind ontving men f 12,- per drie maanden per kind." Het
personee1 had gevraagd om een uitbetaling van dit bedrag voor elk kind beneden
de vijftien jaar; de directie was bereid om daarop in te gaan, maar het College van
Rijksbemidde1aars stond dit niet toe.253

De kosten voor het bedrijf in verb and met de kinderbijslag bedroegen aldus in
de jaren vijftig: wettelijke kinderbijslag eerste kind f 0,46 per dag; tweede en
derde kind f 0,51; vierde kind enzovoort f 0,67. De premies Jiepen voor 'De
Bijenkorf' op tot ongeveer f 100.000 per jaar; de Bijenkorf-toeslag gold voor
ongeveer 100 kinderen en hield jaarJijks circa f 4.800 in.254

4.2.3 Pensioen
In 1938 werd door 'De Bijenkorf" een stichting opgericht waarin het pensioen- en
uitkeringsfonds werd ondergebracht. De arbeid(st)ers maakten naar eigen keuze
dee 1 uit van de stichting. Zowel de deelnemer als de vennootschap betaalden
premie. Het reglement werd opgeste1d in samenwerking met de Algemene Friese
Verzekeringsmaatschappij. De regeling was gebaseerd op het voorbeeld van het
Zaanse bedrijf 'Mercurius', dat onder leiding stond van leden van de familie Laan.

V66r de oprichting van deze stichting kreeg een arbeider, bovenop de 'ouder-
domsrente' (f 3,- per week) krachtens de Invaliditeitswet, na veertig dienstjaren
van 'De Bijenkorf' de helft van zijn normale grondioon verder uitbetaald, niet op
basis van een definitief verworven pensioenrecht maar ais een uitkering tot
wederopzeggens toe. Deze bedroeg in 1937 ongeveer f 13,- per week; een
weduwe ontving hiervan de helft.255 Het voor dit doel bestemde geld werd door
het bedrijf op de post onkosten geboekt. Bovendien werd jaarIijks uit de winst een
bedrag aan de pensioenreserve toegevoegd, die 4% rente opbracht. Daar de
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uitkeringen op die manier afhingen van de evolutie van het bedrijf, bestond steeds
het risico dat ze niet uitbetaald konden worden. Door de stortingen in een aparte
stichting onder te brengen, werd deze factor van onzekerheid uitgeschakeld.

Een bijkomend nadeel was dat er geen duidelijke regeis waren vastgesteld voor
het geval een arbeider v66r zijn 65e jaar overleed of het bedrijf verliet. Vooral in
het laatste geval gebeurde het vaak dat de dienstjaren, bij 'De Bijenkorf' doorge-
bracht, als basis voor pensioen verloren gingen, zodatde nieuwe werkgever geheel
voor het pensioen dreigde op te draaien. Daar weinig ondernemers hiervoor te
vinden waren, ontstond het fenomeen dat ouderen bij geen enkel bedrijf meer in
vaste dienst konden komen. Volgens C.1. Honig gaf 'De Bijenkorf' weI eens een
bijdrage, als de omstandigheden het vereisten.i"

Hoewel in het reglement van 1938 nog veel terug te vinden was van het oude
begrip dat werknemers aileen na een lange, onafgebroken, trouwe dienst een
pensioen toekwam, deelde de directie reeds meer de opvatting dat ieder jaar dat
iemand werkte een percentage van hetjaarloon voor pensioen gereserveerd moest
worden. Ook de vakbonden drongen er in het algemeen bij de werkgevers op aan
dat jaarlijks een bedrag besteed zou worden aan de opbouw van een definitief
pensioen. Door de intensiever wordende arbeid en de verder doorgedreven ratio-
nalisatie vreesden zij dat de kans voor oudere arbeiders om werk in de fabriek te
krijgen en te behouden steeds geringer werd."" Bij beeindiging van de dienstbe-
trekking ontving de deelnemer in de nieuwe regeling een prernievrije polis voor
uitgesteld pensioen op basis van zijn eigen bijdragen. Indien hij ten minste tien
dienstjaren had en zijn vertrek niet voortvloeide uit bedrog of wangedrag, dan
werd de premievrije polis verhoogd met de bijdragen van de vennootschap.

De grootte van het pensioen was afhankelijk van het loon van de werknemer en
van het aantaI jaren dat hij onder de regeling doorbracht. Als doel werd gesteld
dat een werknemer na veertig diens1:jaren 80% van het in de afgelopen jaren
genoten grondloon als pensioen, inclusief f 6,- overheidsrente, moest ontvangen.
Ter vereenvoudiging werden de werknemers ingedeeld in loonklassen. In tabel 12
worden het pensioenrecht en de pensioenbijdrage gekoppeld aan het loonni-
veau.f"

Tabel12: Pensioenregeling van 'De Bijenkorf" van 1938 (in /)

loonklasse wekelijks pensioen
per dienstjaar

0,30
0,40
0,50
0,60

wekelijkse bijdrage
van de deelnemer

0,60
0,80
1,-
1,20

80%-doel
inc!. f 6,-

18,-
22,-
26,-
30,-

minder dan 25, -
25,- tot 29,99
30,- tot 34,99
35,- ofmeer

Het tot drie kwart gereduceerde pensioen voor de dienstjaren voorafgaand aan de
regeling, nam het bedrijf geheel voor zijn rekening. Voor het inkopen van de
voorbije loopbaanjaren kwamen in aanmerking: alle deelnemers die 40 jaar of
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ouder waren, ongeacht hun aantal dienstjaren, en diegenen die reeds tien jaar of
meer na hun 25e verjaardag bij de vennootschap werkten.

Indien de werknemer gehuwd was, dan werd het pensioen, door vermindering
tot ongeveer 80%, omgezet in een overdraagbaar pensioen. Na het overlijden van
de werknemer werd dan de helft van het (verminderde) pensioen levenslang aan
de weduwe doorbetaald. Voor het geval de gehuwde mannelijke werknemer
overleed tijdens de dienstbetrekking, werd een overlijdensverzekering afgesloten,
waarbij opnieuw een deel van de kosten voor rekening van de werknemers kwam
(van f 0,30 tot f 0,60 per week). Het verzekerde bedrag varieerde, eveneens
afhankelijk van de hierboven genoemde loonklassen, tussen f 3.000 en f 6.000.
Het werd besteed voor een levenslang of tijdelijk, dadelijk ingaand of uitgesteld
pensioen ten behoeve van de weduwe, eventueel met inbegrip van een rente voor
de minderjarige kinderen. Het bestuur van de Pensioenstichting nam in deze
gevallen de beslissing. Overigens werden alle bijdragen die door de werknemer
waren gestort voor de vestiging van zijn pensioen, aan de begunstigde(n) van de
levensverzekering of, indien er geen begunstigde(n) was, aan zijn erfgenamen
terugbetaald indien hij overleed v66r zijn pensionering.i"

Het bestuur van de Pensioenstichting was belast met het beheer en bestond uit
zes leden. De voorzitter was een lid van de directie of een door haar aangewezen
algemeen procuratiehouder van de vennootschap. De overige vijf leden werden
door de deelnemers uit eigen rangen verkozen. Van hen trad er een am de twee
jaar af, volgens een door de voorzitter op te maken rooster. Hij was onrniddellijk
herkiesbaar. Voor de eerste maal werden de leden aangewezen door de directie.
Als voorzitter trad G.N. Honig op. Aile geschillen omtrent uitlegging en toepas-
sing van de bepalingen van de stichting en het reglement werden door arbitrage
beslist, waarbij een werkgever, een werknemer en een jurist als arbiters optra-
den.260

Vanaf 1941 heeftC.J. Honig gepoogd de leemtes in de pensioen- en overlijdens-
verzekering op te vullen. Voortaan kregen alle arbeiders, ongeacht het aantal
loopbaanjaren, bij het verlaten van het bedrijf niet alleen de door hen betaalde
prernie, maar oak het door de werkgever bijgedragen gedeelte mee, in de vorm
van een polis voor uitgesteld pensioen. Ook zij die wegens diefstal ontslagen
werden, verwierven het hele bedrag. C.l. Honig meende dat de straf voor diefstal
niet met terugwerkende kracht mocht worden toegepast, wat zou gebeuren als men
het werkgeversgedeelte van de reeds opgebouwde pensioenreserve inhield. In het
reglement van 1938 was bepaald dat alleen de arbeiders in vaste dienst (onafge-
broken drie jaar dienstverband) voor de regeling in aanmerking kwamen. Het
bedrijf stelde echter veel zogenaamde losse arbeiders tewerk, die niet onafgebro-
ken in dienst waren maar toch een groot aantal 'Iosse' loopbaanjaren konden
voorleggen. C.J. Honig zorgde er voor dat zij ingekocht werden voor alle vroegere
dienstjaren. Ook voor de toekomst bleven losse arbeiders niet langer zonder
pensioenaanspraken.~J

Om toe te kunnen treden tot de Stichting moest men twintig jaar oud zijn. Voor
jongere arbeiders dacht C.J. Honig eraan een spaarbankboekje te openen, waarop
zowel de firma als de arbeider jaarlijks een starting zouden doen. Vertrok de
arbeider op volwassen leeftijd, dan zou dit boekje bij de spaarbank voor pensi-
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oendoeleinden geblokkeerd worden. Bleef hij in dienst, dan kon het bedra~ van
het spaarbankboekje als extra worden ingebracht in de Pensioenstichting. 62Of
dit plan werd uitgevoerd, heb ik niet kunnen achterhalen. In elk geval werd voor
de fabrieksmeisjes pas in 1956 een spaarregeling uitgewerkt Het gespaarde
bedrag (van deelneemster en vennootschap) werd uitbetaald bij huwelijk of op
55-jarige leeftijd. Werd het dienstverband om een andere reden verbroken, dan
ontving de deelneemster aileen het eigen gespaard bedrag, verhoogd met de rente.
Op die manier poogde men de meisjes te binden aan het bedrijt?63

Het mannelijk kantoorpersoneel ontving een zogenaamde Ideaal-polis, een
combinatie van pensioen- en overlijdensdekkiog. Er werd een eenmalig pensioen-
kapitaal van f 10.000 uitgetrokken op 65-jarige leeftijd. Firma en werknemer
betaalden ieder de helft van de prernie. Bij vroeger overlijden werd f 1.000 per
jaar aan de vrouw uitgekeerd tot aan het tijdstip waarop de man 65 jaar zou zijn
geworden. Op die datum ontving de weduwe nog eens f 10.000. Verder was op
kosten van de vennootschap een zogenaamd aanvullingspensioen van f 12,50 per
dienstjaar verzekerd. Ditkwam neer op een maximumjaarlijks extra pensioen van
f 500 bij veertig loopbaanjaren. In 1943 werd het bedrag aangevuld tot f 20,- op
voorwaarde dat de gehuwde bediende zich bereid verklaarde zijn pensioen om te
zetten in een overdraagbaar pensioen ten gunste van zijn echtgenote. Bovenstaan-
de was het minimum dat door verzekering voor het kantoorpersoneel was vastge-
legd. Eventuele, hogere uitkeringen zouden door het bedrijf zelf worden
gedragen.i"

Kantoorpersoneel (Bran: GAZ)
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Voor het vrouwelijk kantoorpersoneel bestond er geen pensioenregeling, daar
de meeste meisjes tussen hun twintigste en dertigste jaar bij huwelijk vertrokken.
In J94 J werd een spaarre~eling uitgewerkt, die hen bij vertrek in het bezit stelde
van een spaarbankboekje. 65Van 20 tot 34 jaar kon op die manier door bijdragen
van werkneemster en vennootschap samen (ieder f 0,60 tot f 1,- per week
naargeJang de leeftijd) f 1.469, inclusiefrente, worden gespaard. Bleef de werk-
neemster na de leeftijd van 34 jaar, dan kon zij ten eerste uit het bedrag van f 1.469
een pensioen kopen. Daarnaast werd een polis gesloten voor een pensioen van
f 6,03 per week, waarvoor wekelijks door de werkneemster en het bedrijf
respectievelijk f 1,20 en f 2,03 opzij werden gelegd. Op deze wijze werd ervoor
gezorgd dat de vrouwelijke bedienden op 55-jarige leeftijd een pensioen hadden
van f 9,50 per week. Met aanvulling uit de ouderdomsrente steeg het bedrag tot
gemiddeld f 11,58. Het bleef ver onder dat van de mannelijke collega's. Ook de
meisjes van minder dan 20 jaar konden aan een spaarregeling deelnemen. Door
be ide partijen werd 50 cent per week samengelegd.i'" Zowel voor het vrouwelijk
als het mannelijk kantoorpersoneel werden in de jaren vijftig bovengenoemde
regelingen aangepast naar boven toe.

In verband met de oorlogsomstandigheden verhoogde 'De Bijenkorf' tijdelijk
de arbeiderspensioenen met ongeveer 50%. Ter vergelijking: Wessanen deed er
ongeveer 40% bij en de Oliefabriek Duyvis verstrekte een tijdelijke toeslag van
25%.267 Voor het jaar 1948 werd het in te kopen pensioen per dienstjaar lager
gesteld dan in het tijdvak 1938-1947, omdat van staatswege voor een hogere
pensionering werd gezorgd. Vanaf 1947 was immers de Noodwet-Ouderdoms-
voorziening in werking getreden, die voor echtparen f 936,- en voor alleenstaan-
den f 528,- per jaar uitkeerde.i" Het wekelijks pensioen voor ieder toekomstig
dienstjaar varieerde dan tussen f 0,35 (bij een grondloon tussen f 35,- en f 39,99)
en f 0,85 (bij een grondloon van f 60,- of meerj.?" 'De Bijenkorf' nam na de
oorlog echter wei aIle kosten van de inkoop voor haar rekening.?" Het was een
van de methodes die door de werkgevers toegepast werden om het inkomen van
de arbeiders te verhogen in deze periode van stringent geleide loonpolitiek. Het
betekende een bedrag van ongeveer f 30.000 per jaar aan prernies voor 'De
Bijenkorf v'"

Een definitieve regeling van staatswege liet maar op zich wachten. De onzeker-
heid waarin de werkgevers daardoor verkeerden, had een verlammende invloed
op de eigen pensioenvoorzieningen in de ondernerningen.i" C.J. Honig was
nochtans zeer begaan met het lot van de gepensioneerden. In 1954, toen de
welvaartsloonronde aan de orde werd gesteld in de AWV, herinnerde hij eraan dat
van de verhoogde welvaart ook iets moest toekomen aan de ouderlingen. Hij
vreesde dat het met de snel in het vooruitzicht gestelde wettelijke ouderdoms-
voorziening niet zo vlot zou gaan, dat het meer een verkiezingsstunt betrof.?" C.J.
Honig besloot dan maar om zelf voor een verbetering van de eigen regeling te
zorgen. Door waardeverrnindering van de gulden bleek de kapitaalaanwas immers
te gering. Hij deed het voorstel dat zowel de vennootschap als de deelnemers meer
prernie zouden betalen. 'De Bijenkorf' zou voortaan gemiddeld twee derde
gedeelte van de kosten voor haar rekening nemen. Deze verhoging zou met aileen
voor de toekomstige dienstjaren gelden, maar ook ingekocht worden voor de
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vorige jaren?74 Dit voorstel werd echter tegengewerkt door de bonden, die zich
kantten tegen een hervatting van de premiebetaling door de arbeiders. Hetresultaat
was dat ook het bedrijf de premiebetaling stopzette.i"

De aankomende regeling van het staatsbodempensioen noopte toch tot een
herziening van het pensioen dat door 'De Bijenkorf' werd gereserveerd. De
bonden drongen aan op een collectieve regeling voor aanvullend pensioen. AUe
deelnemers zouden daarbij tot premiebetaling verplicht worden. Deze premiebe-
taling moest echter door een (toegestane) loonsverhoging weer grotendeels voor
rekening van het bedrijf komen. C.J. Honig yond dit geen aanvaardbare oplossing
van het pensioenvraagstuk. Men droeg zogezegd bij en in feite toch niet, hoewel
men er rechten aan ontleende. Hier zien we dat zijn houding tegenover bovenwet-
telijke initiatieven niet altijd overeenstemde met de visie van de vakbonden
dienaangaande. C.J. Honig werkte aan een regeling op basis van vrijwillige
deelname waarbij niets in het onzekere zou worden gelaten en waarbij ook de
niet-deelnemers zouden weten of, en hoeveel het bedrijf voor hen reserveerde.
Met de geringe draagkracht der lagere inkomensgroepen zou zoveel mogelijk
rekening worden gehouden. Zodra het ontwerp gereed was en in de Pensioenstich-
ting en de contactcommissie ter sprake was gebracht, zou het aan het personeel
worden voorgelegd.?" Hij probeerde de bonden er buiten te houden, gezien zijn
ervaring in het verleden: "Bovendien vrezen wij, dat de vakbonden zich wel eens
gedwongen zien om met het oog op hun populariteit meer te eisen dan redelijker-
wijze kan worden verwacht. Hierdoor werd het gesprek met betrekking tot de
pensioenen enkele jaren geleden reeds ernstig verstoord"?"

De nieuwe regeling van aanvullend pensioen voor de arbeiders kwam er in 1956.
De hoogte hing af van leeftijd en inkomen. Als inkomen werd gerekend: loon en
premie, toeslag voor ploegendienst, winstaandeel en vakantietoeslag. Het te
vormen pensioenbedrag was dus niet meer zoals vroeger gelieerd aan het grond-
loon. De werknemers werden verdeeld in drie groepen : groep I met een inkomen
tot f 4.000 per jaar, groep II met een inkomen van f 4.000 tot f 5.500 en groep
ill met een inkomen van f 5.500 of hoger. Het voUedig jaarlijks aanvuUend
pensioen bedroeg voor de deelnemers uit groep I, [J en ill respectievelijk f 1.200,
f 1.800 en f 2.400 voor veertig toekomstige dienstjaren, dus respectievelijk f 30,-,
f 45,- en f 60,- voor elk loopbaanjaar. De kosten van deze pensioenverzekering
werden voor een derde door de deelnemers en voor twee derde door de vennoot-
schap gedragen. Yoor de werknemers behorend tot inkomensgroep I was de
persoonlijke bijdrage evenwel beperkt tot f 1,- per week?78

De aansluiting was vrijwillig, maar 88% van de betrokkenen schreef zich in op
de regeling."" Wie niet meedeed, werd verzekerd voor een derde van wat de
participanten ontvingen. De bonden die de regeling gunstig vonden, adviseerden
hun leden om eraan deel te nemen. Ook het CSWV liet zich er positief over uit.
De premie van de deelnemers rekende het Yerbond beslist niet hoog.280 Dit
pensioen was als aanvulling bedoeld op wat men kon verwachten als wettelijk
bodempensioen, ouderdomsrente en eventueel in voorgaande jaren opgebouwd
pensioen uit de Pensioenstichting van' De Bijenkorf'. C.J. Honig achtte echter de
uit genoemde bronnen voorziene pensioenbedragen niet voldoende om een onbe-
zorgde oude dag tegemoet te kunnen zien.
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Ook de overlijdensverzekering werd aangepast. In groep I werd f 12.000
verzekerd; in groep II f 18.000; in groep III f 24.000. De door de deelnemers te
betalen premie bedroeg voor de verschillende groepen respectievelijk f 0,50,
f 1,- en f 1,50 per week. Voor niet-deelnemers was de bepaling analoog aan die
van de pensioenverzekering. Zolang er nog geen sprake was van een wettelijk
weduwen- en wezenpensioen, had deze overlijdensdekking groot belang voor de
werknemers.f" Ten slotte werd een regeling getroffen voor reeds gepensioneer-
den. 'De Bijenkorf' was bereid jaarlijks, zij het dan vrijwillig en onverplicht, hun
pensioen dat door de devaluaties was aangetast, aan te vullen tot twee derde van
het bedrag dat ze onder de nieuwe pensioenregeling zouden ontvangen, vermeer-
derd met het pensioenbedrag dat uit hun persoonlijke premiebetaling reeds was
gevormd.r"

Nog in 1956 kwam eindelijk de Algemene Ouderdomswet tot stand. Een
belangrijke fase in de uitbreiding en herziening der wettelijke sociale verzekering
was voltooid. Daarmee samenhangend herleefde definitief de interesse van de
particuliere ondememingen en de bedrijfstakken voor de vorming van respectie-
velijk ondernerningspensioenregelingen en bedrijfspensioenfondsen. Toch be-
stond er nog discussie over het feit of deze aanvullende pensioenstelsels verder
aan de bedrijven dienden te worden overgelaten. Een collectief pensioen volgens
het omslagstelsel leek dit principe vooralsnog te gaan doorkruisen. lC. Kaars
Sijpesteijn, leider van de N.V. Nederlandse Linoleumfabriek in Krommenie, had
immers het plan opgevat voor een aanvullende pensioenverzekering voor alle
loontrekkenden boven de verplichte wettelijke loongrens. In de AWV werd deze
mogelijkheid druk besproken. C.J. Honig kantte zich echter tegen dit, wat hij
noemde "eenzijdig, collectivistisch, verplicht op te leggen pensioen". Aan liberale
ondernemers moest de vrijheid worden gelaten om zelf een aanvullend pensioen
op vrijwillige basis samen te stellen, een vrijheid die hij zelf positief had inge-
vuld.283

4.2.4 K.C. Honigfonds
Verscheidene sociale voorzieningen ten voordele van het personeel van de bedrij-
yen Honig ontstonden in de moeilijke oorlogsjaren. In 1941 had C.J. Honig kennis
gemaakt met de sociale instellingen aan de Hoogovens en Staalfabrieken Umui-
den. Het bestaan van het Wenckebachfonds, dat sedert 1926 in bijzondere gevallen
steun verstrekte in de vorm van geld, natura of voorschotten aan arbeiders of aan
gewezen arbeiders en aan hun naaste verwanten, kwam op die manier aan Kees
ter ore.284In 1942 ging hij ook over tot het stich ten van een hulpfonds, naar
aanleiding van het feit dat vele arbeiders met hun loon niet langer konden
rondkomen.r" De uitbouw en taken van het K.C. Honigfonds waren sterk gem-
spireerd op het Wenckebachfonds, alhoewel een strikte reglementering ontbrak
en het fonds onofficieel functioneerde. In het fonds werd naar behoefte gestort
door het bedrijf op advies van C.J. HOnig.286 Het bedrag werd niet jaarlijks
vastgelegd. Het K.C. Honigfonds te Nijmegen werd gedoteerd door 'De Bijen-
korf'. Daar bestond zelfs een speciale bombardementskas.f"
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Als voorbeelden van andere Zaanse ondernemingen die een steunfonds hadden,
kunnen Albert Heijn en Verkade worden opgenoemd. In tegenstelling tot 'De
Bijenkorf' moesten de werknemers van deze bedrijven zelf een klein percentage
van hun loon in de kas storten.f" In vele ondernemingen werd aan de werknemers
ondersteuning verleend bij persoonlijke en gezinsmoeilijkheden. De wijze waarop
deze ondersteuning was geregeld, varieerde sterk. Sommige fondsen ondersteun-
den in aile soorten voorkomende gevailen; andere beperkten zich tot speciale
voorzieningen, bijvoorbeeld tot uitbetaling van de carenzdagen bij ziekte en
aanvulling van de ongevallenverzekering.i"

De steun die door het K.C. Honigfonds aan de werknemers werd verleend, valt
uiteen in twee hoofdcategorieen: aanvullingen van de uitkeringen die voortvloei-
den uit sociale voorzieningen aan 'De Bijenkorf" en individuele bijstand aan
werknemers. De eerstgenoemde aanvullingen konden zeer verscheiden zijn. Ener-
zijds kwamen vaste rubrieken terug, zoals het verschaffen van klompen tegen
gereduceerde prijs, een overbruggingsuitkering bij ontslag, anderzijds werd soms,
afhankelijk van de noden van het moment, door het fonds een bovenwettelijke
uitkering verleend. Het kon dan gaan om een toeslag op de wettelijke bevallings-
uitkering, een speciale toeslag voor het aanschaffen van werkkledij of voor de
beperking van bijzondere onkosten in verband met een bedrijfsongeval, een
sociale vergoeding voor moeilijke werkomstandigheden enzovoort. De individu-
ele ondersteuning was van ailerlei aard en hing af van de specifieke situatie van
de betrokken werknemers. Zij betrof onder meer: verstrekking van goederen in
natura zoals Ievensmiddelen en kleding; tussenkomst in de kosten van een hulp
in de huishouding; bijdrage voor extra rantsoenen bij ziekte van man, vrouw of
kinderen; vergoeding van extra kosten bij bevallingen, operaties, overlijden;
bekostiging van de aanschaf van bepaalde zaken op medisch advies; vergoeding
van verpleegkosten van man, vrouw of kinderen in sanatorium, rusthuis en
dergelijke; tussenkomst in studiekosten van gezinsleden; bijdrage in kosten van
verhuizing. De individuele uitkeringen varieerden tussen flO en f 100. Er werden
ook Ieningen uitgeschreven.""

AIleen over de uitkeringen tijdens het eerste jaar ben ik algemeen geinformeerd.
De uitgaven bedroegen toen f 11.559 in Koog en Nijmegen samen. In Koog
werden voJgende goederen verstrekt: 364 kg tarwegluten, 278 kg tarweparelstijf-
seI, 2.412 blikjes gecondenseerde melk en 461 pakjes rijst. De financiele uitke-
ringen voor individuele gevallen liepen in Koog op tot f 1.622. Het betrof III
gevallen.?" Een arbeider van 'De Bijenkorf' die aan astma leed bijvoorbeeld,
ontving gedurende het eerste jaar van het fonds: 17kg tarwegluten, 15 kg zetmeel,
150 busjes gecondenseerde melk en 100 pakjes rijst. Daarnaast volgde geldeJijke
steun en droeg het bedrijf bijna geheeJ de kosten van een verblijf in een Nijmeegs
tehuis.292

P. Groenveld, die de meeste arbeiders goed ken de, speeJde een grote rol in de
inforrnatiewinning.t" Enkel voor grote bedragen moest hij de toelating vragen
aan C.J. Honig. Eveneens een belangrijke taak daarin had de maatschappelijk
werkster. Zij werd aangesteld in het jaar dat het K.C. Honigfonds was opgericht.
Kees kon met enige moeite de andere directieleden van het belang van deze
persoon in een bedrijf overtuigen. Met de dreiging van hongersnood en grote
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moeilijkheden voor de gezinnen, za~n zij in dat hulp van een maatschappelijk
werkster ingeroepen moest worden? Op haar spreekuur ontving zij hulpbehoe-
vende arbeiders. Via huisbezoeken stelde zij zich op de hoogte van de situatie in
de gezinnen. Vrijwilligers stonden haar hierin bij. 10 samenwerking met hen legde
zij bijvoorbeeld in hetjaar 1944 ruirn 200 visites af?95Dit werd regelmatig gedaan
bij langdurige ziekte en bevallingen, bij nieuwelingen in het kader van de
aanwerving, bij probleemgezinnen.i" 10 hetzelfde jaar organiseerde de maat-
schappelijk werkster in overleg met de Commissie voor Huishoudelijke Voorlich-
ting een serie lezingen met lichtbeelden en demonstraties voor de huismoeders,
waarin oorlogsproblemen in verband met voeding, kleding, wassen en opvoeding
aan bod kwamen.?" Na de bevrijding moest de maatschappelijk werkster, vooral
dan in Nijmegen, zich tevens bezighouden met het opkrikken van de sfeer onder
de meisjes en de jongens, met de hulp aan getroffenen en geevacueerden en met
het verkrijgen van vergunningen voor bedrijfskleding, schoenen, textiel en fiets-
banden.?" Het K.C. Honigfonds behield ook in de jaren vijftig zijn betekenis.

Daarnaast konden de Zaanse ondernemingen na de oorlog een beroep doen op
een gezinsverzorgster voor hun werknemers bij een vereniging voor gezinshulp,
die in diverse gemeenten werd geinstalleerd. Zij betaalden dan een contributie
voor hun werknemers (10 cent per week per gezin). De aanvragen liepen via de
maatschappelijk werkster van de onderneming. De Zaanse verenigingen waren
volkomen neutraal. 'De Bijenkorf' werkte samen met de Vereniging voor Gezins-
verzorging voor Koo~-Zaandijk. Grote bedrijven zoals Philips beschikten over
een eigen gezinshulp. 99

In augustus 1949 werd in de jaarlijkse vergadering met het personeel bekend-
gemaakt dat de directie een geldbedrag beschikbaar stelde om begaafde kinderen
van personeelsleden in staat te stellen een studie te volgen hetgeen zonder deze
financiele hulp niet of slechts met veel moeite mogelijk zou zijn. Verzoeken om
hulp konden schriftelijk of mondeling worden ingediend bij het hoofd van de
Sociale Afdeling. Een uitvoerig reglement werd voor dit fonds niet opgesteld.
Geval voor geval werd door de Sociale Afdeling onderzocht en zo nodig met de
directie besproken. Ook personeelsleden zelf konden een beroep doen op het
fonds, indien zij door middel van cursussen hun vakkennis wensten uit te brei-
den."" Voor het kantoorpersoneel werd een afzonderlijke regeling getroffen,
waarbij de helft van de studiekosten voor een praktijkdiploma werd terugbetaald
nadat het examen met goed gevolg was afgelegd.?" Reeds v66r de oorlog kon
laatstgenoemde groep zich wenden tot de directie voor deelname in de kosten van
een avondstudie.t"

4.2.5 Verstrekkingen in natura
10de oorlogsjaren werden gratis levensmiddelen uitgedeeld aan het personeel van
'De Bijenkorf'. De vennootschap kocht daartoe artikelen aan en sloeg een
voorraad van Honig's en andere produkten op. Alhoewel de fabrieken praktisch
tot stilstand kwamen en voorraden door de vijand werden gevorderd, hebben de
Zaanse ondememers gepoogd zoveel mogelijk levensmiddelen te verbergen voor
het personeel. 303 Via de Commissie Huishoudelijke Voorlichting kwam de Sociale
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Afdeling van 'De Bijenkorf' aan brochures in verband met het op peil houden van
de voeding in oorlogstijd. Deze werden onder het personeel verspreid.i" Ook
brandhout werd aan de werknemers verstrekt.

De werknemers ontvingen naast voordelen in natura geIdeJijke steun in de vorm
van winteruitkeringen en gratificaties, zoveel als de Rijksbemiddelaars toes ton-
den. Er werd daarbij een onderscheid gemaakt tussen ongehuwden, gehuwden,
gehuwden met kinderen. De gepensioneerden profiteerden mee van deze uitde-
lingen en genoten een tijdelijke verhoging van hun pensioenuitkering met 50%.
In 1941 zag de gratificatie er als voIgt uit: ongehuwden boven 25 jaar f 15,-;
gehuwden f 20,-; gehuwden metkinderen f 20,- plus f 2,50 per kind; ongehuwden
jonger dan 18jaar f 5,-; ongehuwden van 18 tot en met 24 f 10,-; meisjes f 5,_.305

Gepensioneerden kregen een week pensioen, met een minimum van f 5,-. Van 14
juni 1941 tot 30 mei 1945 werd door het bedrijf vier maal per jaar deze gratificatie
verleend.t"

Hieronder volgt een lijst van de voordelen in natura en de geldbedragen die werden
verstrekt aan het personeel te Koog aan de Zaan in het eerste trimester van 1943307:

In januari:
- 'Windmill'-stijfseI: 6 pakjes per persoon; maximum 12 pakjes per gezin;
gepensioneerden 3 pakjes.
In februari:
- 'Windmill' -stijfsel: zie januari.
- Winteruitkering: gehuwden en kostwinners f 10,-; ongehuwde mannen f 5,-;
ongehuwde vrouwen f 2,50; gepensioneerden f 10,-.
- 2 busjes gecondenseerde melk en I pakje rijstvlokken per persoon.
- Gratificatie.
- 200 kg brandhout (dennehout in stammetjes), gezaagd maar niet gekloofd. Zelf
afhalen van de fabriek, in eigen tijd. Verstrekt aan gehuwden en kostwinners.
- Puddingpoeder met suiker: aan gehuwden met 3 of meer kinderen 6 pakjes, aan
ongehuwden en gehuwden met niet meer dan 2 kinderen 3 pakjes (gratis tegen
bon).
- Met ingang van 20 februari werden de pensioenuitkeringen tijdeJijk met 50%
verhoogd, echter met een maximum van f 5,- per week.
In maart:
- 'Windmill' -stijfsel: zie januari.
- Winteruitkering: zie februari.
- 5 pakjes Honig's zoetrniddel per persoon; maximum 10 pakjes per gezin;
gepensioneerden 5 pakjes.
- Voortaan zou bij een geboorte een pakketje met levensmiddelen ter beschikking
gesteld worden. Het bevatte: 12 busjes gecondenseerde melk, 6 pakjes rijstvlok-
ken en 10 pakjes koninginnesoep.

Tijdens de hongerwinter werden de verstrekkingen nog verhoogd. Elk gezinsJid
ontving toen onder andere per week 3 ons meel, ter compensatie van de verlaging
van het broodrantsoen.t" Er kwam een veertiendaagse stroopuitdeling."" De
giften namen volgens Kees Honig zo'n omvang aan dat de Bijenkorf-mensen
bekend stonden als de verwende kinderen van het dOrp.31OTen slotte maakte 'De
Bijenkorf'in 1944 gebruik van de mogelijkheid om voor haar personeel volkstui-
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nen ter beschikking te krijgen. Een collectief tuinbouwcontract werd aangegaan
met twee landbouwbedrijven voor de teelt van aardappelen, bruine bonen en kool
(4 hectare). Er waren 279 aanvragen."! Massaal gingen de Zaanse werkgevers
tijdens de hongerwinter zorgen voor de aanvoer van aardappelen en Ievensmid-
delen per schip uit de noordelijke provincies voor hun personeel.""

De in Duitsland tewerkgestelde arbeiders werden evenrnin vergeten door 'De
Bijenkorf'. V66r hun vertrek kregen re een houten koffer, klompen, een pakket
met Honig's artikelen en 40,- marken. Aan enkelen werd een eenvoudig Duits
zakwoordenboekje meegegeven."" Hun gezinnen konden meegenieten van de
levensmiddelenuitdelingen. Aan de arbeiders zelf werd maandelijks een pakketje
toe~estuurd. De Sociale Afdeling onderhield met hen een regelmatige corresponden-
tie. 14 Via een betrouwbare arbeider bleef de Sociale Afdeling tevens in contact met
twaalf onderduikers. Zij ontvingen als regel f 40,- per maand ondersteuning.?"

Ook nog na de oorlog werden gratis artikelen verstrekt aan het personeel. Vanaf
juli 1946 kwam in de plaats van de maandelijkse verstrekking van 4 pakjes stijfsel
en 4 pakjes maizena een veertiendaagse uitdeling van 2 pakjes stijfsel, 2 pakjes
maizena, 1 pakje bakmeel, 1 pakje cakemeel, 2 pakjes vermicelli, 1 pakje maca-
roni. Alhoewel dit in de aankondiging niet nader was gepreciseerd, lag het in de
bedoeling om arbeiders die geen behoorlijke prestatie leverden of die aanleiding
tot klachten gaven, tijdelijk van deze verstrekking uit te sluiten. Het pakket kon
dus beschouwd worden als een premie op goed werk en behoorlijk gedrag. Ook
in 1947 bestond dit 'prestatie-pakket' no~. Vanaf juli 1950 werd het opnieuw
vervangen door een maandelijks pakket. 16 Daarnaast kwam de uitdeling van
stroop en van brandhout en kolen."?

Tijdens de oorlog zijn ook de zogenaamde maandpakketten ontstaan. Het
personeel kon daar een abonnement op nemen en dan tegen verlaagde prijzen
Honig's produkten kopen. Na de oorIog bleef dit gebruik bestaan. Bovendien
werden ter gelegenheid van St.-Nicolaas, Kerstrnis, Pasen en Pinksteren extra
pakketten aangeboden.l" Deze waren gratis. 3

19 De kosten voor het bedrijf bedroe-
gen in 1953 circa f 35.000 per jaar.320

In 1948 bijvoorbeeld kon het personeel intekenen op een abonnement per
halfjaar voor zes pakketten. Maandelijks werden per pakket uitgereikt:
- 4 zakjes vanillesuiker;
- 2 pakjes macaroni;
- 2 pakjes vermicelli;
- 2 pakjes verrnicellisoep;
- 2 pakjes kalfssoep;
- 2 pakjes diverse soep;
- 2 pakjes pudding;
- 2 pakjes stijfsel;
- 2 pakjes custard of maizena;
- 1 beker stroop;
- 50 blokjes afgewisseld met 6 ragout- of justabletten.
De kosten bedroegen per personeelslid per jaar f 48,36; daarvan werd f 26,- of
50 cent per week door de betrokkene zelf betaald.?' Daamaast bestond het
zogenaamde geboortepakket en het kinderpakket voor kinderen tot drie jaar?22



152 TUSSEN PfITERNALISTISCHE ZORG EN ZAKELDK MANAGEMENT

verstrekkingen in ruuura (Bron: GAZ)

Zo'n systeem van pakketten was niet onbekend in de Zaanstreek. Verkade bood
elke week in een andere samenstelling gratis een pakket aan. Als voorbeeld: voor
ongehuwden: 1/2 kg kantrepen, 200 g speculaas, 100 g Hovano, 150 g toffees;
voor gehuwden: het dubbel aan kantrepen en Hovano, 200 g speculaas, 100 g
Negro, 150 g toffees. Bovendien kon het personeel iedere week artikelen bijbe-
stellen tegen 15% korting op de winkelprijs. Met de feestdagen werd een extra
groot pakket geschonken, met verscheidene artikelen uit andere bedrijven afkom-
stig.323

De voorschotregeling van 'De Bijenkorf' ten slotte was een geldelijke steun,
maar weI bestemd om levensnoodzakelijke goederen mee te kopen. Het lag in de
bedoeling van de regering om in het voorjaar van 1946 van staatswege een
consumentenkrediet in te stellen, waarbij de arbeiders door rniddel van een
staatskrediet terstond over het benodigde bedrag konden beschikken, waarvoor
ze dan moesten sparen om het terug te betalen. De aanvraag en de terugbetaling
geschiedden via de werkgever, die daarvoor een bedrag van het weekloon af-
hield.324In afwachting van het initiatief voerde C.J. Honig zelf een voorschotre-
geling in, waarvan de kosten gedeeltelijk voor rekening van het bedrijf werden
genomen. De arbeiders, die deelnamen aan de regeling, verplichtten zich om
gedurende dertien achtereenvolgende weken f 2,- per week bij te dragen.

De regeling maakte een onderscheid tussen twee groepen arbeiders:
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1. De gehuwde arbeiders en de kostwinners, die v66r 1 oktober 1945 in dienst van
de vennootschap getreden waren, ontvingen respectievelijk f 75,- en f 55,-. Yoor
ieder kind van veertien jaar of jonger bedroeg het supplement f 20,-.
2. De ongehuwden, de vrouwelijke werknemers en de arbeiders die na 1 oktober
1945 in dienst van het bedrijf waren gekomen, verwierven f 39,- (ongehuwd,
zowel mannelijk als vrouwelijk), f 71,50 (echtpaar) en f 52,- (kostwinner). Yoor
ieder kind van veertien jaar of jonger werd f 19,50 ter beschikking gesteld.

Opname kon in gedeelten na overleg met E. Goubitz. De tweede groep kon
echter maximum 1/13 maal het aantal weken dat ze tot de regeling waren
toegetreden van de hoger genoemde bedragen opnemen. De Sociale Afdeling,
hierbij geadviseerd door leden van de fabriekscommissie, behield zich voor
bewijsstukken te vragen inzake de besteding van het geld. lndien mocht blijken
dat het voorschot niet op degelijke wijze werd gespendeerd, dan kon 'De Bijen-
korf' alsnog haar eigen aandeel van het opgenomen bedrag laten terugbetalen.f"
Daar het voorstel van de regering geen bijdrage van werkgeverszijde impliceerde,
kon deze spaarregeling niet herhaald worden door 'De Bijenkorf' .326 Het College
van Rijksbemiddelaars zag in het voorschot een verkapte loonsverhoging.t"

4.3 Hulpverlening buiten het bedrijf

4.3.1 Sociale buitendienst
De crisis van de jaren dertig leidde ook in de Zaanstreek tot een benarde toestand.
Hierin kwam pas enige verbetering na 1936, toen met de devaluatie van de gulden
een keerpunt werd bereikt. Maar de gevolgen lieten zich langer gelden, niet aIleen
door de lagere lonen en de rationalisaties, maar ook omdat niettegenstaande de
conjunctuuropleving veel werknemers werden ontslagen. In Koog aan de Zaan
werd door de burgemeester een Crisis-Co mite in het leven geroepen dat de
slachtoffers moest bijstaan.l" 'De Bijenkorf' bleef zeker niet onbewogen door de
verarming in de gemeente. Zowel particulieren die door de crisis werden getroffen
als organisaties die werklozenwerk opzetten, ontvingen financiele steun. Het
bedrag dat voor deze doeleinden vrijkwam, is niet te achterhalen. Yaststaat dat de
bijdragen in deze peri ode nog niet zo hoog opliepen.

De oorlog schiep een bijzondere situatie. In 1940 werd de Duitse organisatie
Winterhulp ingesteld. In elke gemeente werd de burgemeester aangewezen tot
plaatselijk directeur van Winterhulp. De organisatie kreeg het monopolie van de
open bare geldinzamelingen. Hoewel de instelling geen sympathie genoot bij de
Zaanse werkgevers - zeker niet bij C.1. Honig, die aanvankelijk weigerde om bij
te dragen - zodat de eerste collectes weinig opbrachten, werden zij toch gedwon-
gen alle organisaties op charitatief en sociaal gebied via Winterhulp te steunen.?"

Het via de distributie beschikbaar komende voedselpakket nam af in calorische
waarde. Tot in de zomer van 1944 bevatte hetpakket voorde 'normale verbruiker'
steeds ongeveer 1.600 a 1.700 calorieen per dag. Yanaf de vroege herfst van 1944
liep dit snel terug tot de rantsoenen die in de eerste maanden van 1945 in sommige
plaatsen nog slechts enkele honderden calorieen per dag te1den. Tijdens de
hongerwinter was de situatie in dat opzicht catastrofaal, zeker in de steden in het
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westen van het land. De zogenaamde hongertochten van stedelingen naar het
platte land waren er het duidelijkste symptoom van.330 C.J. Honig bezorgde aan
behoeftigen en kennissen in de Zaanstreek voedselpakketten uit de opgeslagen
voorraad, ook van produkten die op de bon waren. Vooral de voorraad 'Hollandia'-
artikelen die in Koog aan de Zaan was opgeslagen, had vee1 succes. Niet aileen
in het bedrijf zelf (onder andere kantoor en archiefkamer van Latenstein) werden
artikelen verborgen, maar ook in een tehuis in Koog aan de Zaan.331 Hierdoor was
het mogelijk om, zelfs toen de distributie in de war liep, aan een groot aantal
mensen wat soep, bouillonprodukten, vermicelli, maizena, stroop, tarwegluten
enzovoort te sturen.332

Tarwegluten bevatten veel voedingswaarde (80% eiwit), ideaal voor verzwakte
personen. Het lumineuze idee om van dit produkt een grote voorraad op te slaan
en als bijvoeding voor te schrijven, moet aan C.J. Honig worden toegeschreven.
Voorheen werden tarwegluten niet voor dit doeleinde aangewend. Hij heeft met
dit produkt vee1mensen geholpen. Ook stijfsel kwam in aanmerking als voedings-
produkt tijdens de oorlog, omdat het van een voldoende zuiverheid werd gemaakt
teneinde als bindmiddel te kunnen dienen. Enorm veel brieven zijn bewaard
waarin dank voor de verleende hulp werd betuigd.I"

In de hongerwinter werden verscheidene noodcornites opgericht door mannen
van de ondergrondse in Zaandam. Het hoofddoel van deze organisaties was om
zoveel mogelijk partijen levensmiddelen die hier en daar nag verscholen zaten,
uitde handen van de Duitsers te houden en buiten de officiele distributie om onder
de meest noodlijdende mensen te verdelen. 'De Bijenkorf' droeg in natura bij aan
de Noodorganisatie Koog-Zaandijk.P' De situatie werd voor het bedrijf steeds
moeilijker, want met de fabriek te Nijmegen werd het contact verbroken en op een
groot gedeelte van de Koogse voorraden werd beslag gelegd.l" Niettemin werden
in de loop van de winter 1944-45 aan particulieren ruim 2.400 pakketten met
verschillende inhoud bezorgd.I" Via de Geneeskundige Dienst van Zaandam werd
het artikel tarwegluten verspreid. Op initiatief van de Zaanse werkgevers en het
Rijk kwamen te Wormerveer en Zaandam Centrale Keukens tot stand. De Zaan-
streek had over het algemeen minder te lijden onder de hongersnood dan Amster-
dam en andere grote steden.?" De Zaanse werkgevers hebben daar zeker toe
bijgedragen.!"

Het Noodcomite Den Haag kreeg een grote hoeveelheid levensmiddelen van
'De Bijenkorf" ter beschikking.?" Naar Amsterdam werden in het voorjaar van
1945 rode bieten, afvalzetmeel en dextrose-afloopstroop gestuurd. Het afvalzet-
meel was afkomstig van de tarwestijfselfabriek. Normaal werd het verkocht als
veevoeder, doch het leende zich vermengd met soep ook voor menselijke voeding.
De dextrose-afloopstroop van de Goudse Glucosefabriek was geschikt voor het
bakken van zogenaamde noodkoek. Grote hoeveelheden daarvan werden aan de
ziekenhuizen verstrekt."" De bieten waren geteeld op de volkstuinen van 'De
Bijenkorf' .

Na de oorlog werd de hulpverlening aan particulieren minder belangrijk, maar
stegen de uitgaven voor organisaties die om financiele steun vroegen opmerkelijk.
Steunverlening aan behoeftige gezinnen in Koog aan de Zaan verliep onder meer
via de Gemeentelijke instelling voor sociale zorg. 34 I Daarnaast konden allerlei
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kerkelijke (van aile confessies), sociale (studiefonds 'Van Vleutenfonds' te Wor-
merveer; Kinderhulp Zaanland; Ons Verpleeghuis) en culturele (voor het behoud
en de restauratie van molens; sport en gezelligheid) verenigingen in de Zaanstreek
rekenen op steun. Men beperkte zich tot hulpverlening aan Zaanse instellingen of
aan landelijke organisaties. Onder de nationale organisaties zijn bijvoorbeeld te
noemen het Rode Kruis, 'Steun Wettig Gezag', UNAC, Nationaal Jongeren
Verbond enzovoort. Om een idee te krijgen: aan het Verbond van Nederlandse
Werkgevers gaf de Sociale Afdeling in 1948 op welke instellingen op algemeen
nationaal gebied steun hadden ontvangen in het laatste halfjaar (tabel 13).342

De bijdragen van 'De Bijenkorf' voor sociale doeleinden bedroegen in 1955
f 57.000; in 1956f 50.000.343 C.J. Honig hanteerdede tactiekom eersteen bepaald
bedrag te geven, dan de betreffende organisatie te stimuleren om andere Zaanse
bedrijven aan te zoeken. Op het einde konden ze dan nog eens aankloppen voor
een slotsom.?"

Tabel13: Steun aan nationale organisaties in het tweede halfjaar van 1948 (in /)

Prins Bernhard Stichting
World Student Relief
Hulpactie voor tuberculoselijders in Davos
Stichting Oorlogsgraven
Nationale Monumenten Commissie
Europese Actie

500
1.000

500
1.000
5.000
5.000

4.3.2 Hulpfondsen voor de Zaanstreek
Ook C.J. Honig zelf werd steeds aangeklampt voor steunverlening in de Zaan-
streek en meer specifiek in Koog aan de Zaan en Zaandijk. Talloze leningen of
giften werden verstrekt voor verschillende doeleinden, bijvoorbeeld financiering
van studie, steun aan een zaak in moeilijkheden, hulp aan mensen rue niet meer
werkten of tot armoe vervallen waren.?" Deze hulpverlening aan particulieren was
noodzakelijk in de crisisjaren en meer nog in de oorlogsjaren. In de oorlog stegen
zijn particuliere sociale bijdragen naar eigen zeggen tot f 50.000 per jaar (inclusief
iUegale bijdragen) en bedroegen zij aanzienlijk meer dan zijn inkomen na aftrek
van belasting. In vergelijking met zijn winstaandeel uit het bedrijf tijdens deze
jaren, betrof het inderdaad een fenomenaal bedrag.l"

C.l. Honig verplichtte niet alleen zichzelf om grote somrnen voor sociale
doeleinden vrij te maken, maar stimuleerde ook anderen via de oprichting van
fondsen. In de jaren dertig zette hij twee stichtingen op: 'Werkloosheidsfonds
Zaanstreek' en 'Werklozenwerk Koog-Zaandijk'. Daar beide fondsen een speci-
fiek doel voor ogen hadden, namelijk het verzachten van het werkloosheidspro-
bleem, wordt er uitgebreid aandacht aan besteed in het zesde hoofdstuk. De
fondsen bestonden uit schenkingen van particulieren en bedrijven, alsmede uit
collectes. C.J. Honig was veruit de grootste financier. Hij droeg meer dan f 10.000
bij, maar ook familieleden en 'De Bijenkorf' schonken aanzienlijke bedragen. In
de oorlogsjaren werden uit deze fondsen levensmiddelenpakketten verstrekt aan
noodlijdenden in de Zaanstreek.?"



156 TUSSEN PATERNALISTISCHE ZORG EN ZAKELUK MANAGEMENT

C.J. Honig schonk in juni 1945 f 25.000 aan 'Nederlands Volksherstel'. Dit
bedrag had hij tijdens de oorlog ill de grand gestopt voor het geval hij beroofd of
zijn bezit vernietigd zou worden. Anderen die wei alles verloren hadden, kon het
tot steun zijn.348 'Nederlands Volksherstel' kwam mede op initiatief van de
regering in Londen tot stand, die een regeringscommissaris benoemde belast met
zaken van volksherstel. De achterliggende idee was een totale herstructurering
van het sociale en culturele werk, mede onder invloed van de te verwachten
overheidsbemoeiing met de sociale voorzieningen. Het was de bedoeling dat het
Volksherstel zich zowel met materiele als met immateriele hulpverlening bezig
zou houden. De organisatie ging zich echter steeds meer op de geestelijke
wederopbouw van het Nederlandse volk richten. De geestelijke en morele situatie
werd in het algemeen nogal zorgwekkend gevonden. Door de oorlog immers
waren de oude regels en wetten op losse schroeven gezet. 349 Tot aan de opheffing
op 1 januari 1948 stelde Volksherstel voor al haar activiteiten enige tientallen
miljoenen guldens beschikbaar, die door particulieren waren bijeengebracht.l"
C.J. Honig riep de burgemeester van Zaandam op om de fabrikanten persoonlijk
te bewerken en hen aan hun verantwoordelijkheid te herinneren: "De fabrieken in
de Zaanstreek doen rnijns inziens niet te veel, ze doen veel te weinig en waren
gewend om in kleine bedragen te denken waar het - bijdragen - betrof. De oorlog
heeft hier de kiem van verbetering in gebracht; laat deze kiem groeien. Als u eens
wist, wat er in het algemeen belang zou kunnen worden gegeven als we allen
werden aangeblazen tot ~eestdrift voor het goede! Zo slecht zijn we niet, maar we
konden veel beter zijn". 51

am die reden ging C.J. Honig ook over tot de oprichting van een Stichting
Hulpfonds. In december 1945 riep hij de stichting in het leven. Haar doel was
hulpverlening aanin nood verkerende gezinnen, bevordering van de volkskracht
en het geven van bijdragen aan instellingen die een sociaa! doel nastreefden. Het
bestuur bestond uit C.J. Honig en P. Groenveld.f" Maandelijks keerde Kees een
bepaalde som van zijn inkomen aan de stichting uit; aanvankelijk was dat het
aanzienlijke bedrag van f 3.000.353 Vooral Zaanse en Noordhollandse instellingen
genoten steun. Daarnaast kregen nationale instituten hulp. Via 'Hu1pfonds' wer-
den tevens leningen met sociale strekking aan instellingen of mensen in nood
uitgeschreven. AIleen in 1946 werden uitkeringen gedaan in bedrijfsverband, met
name aan gezinnen met minderjarige kinderen, in totaa! f 7.615. Ook M.K. en
G.N. Honig namen toen een gedeelte voor hun rekening.l" Als steekproef worden
in tabel 14 de uitkeringen die in de loop van 1948 werden verstrekt, opgesomd.l"
De donaties aan particulieren bedroegen in dat jaar f 1.000. Het betrof bijdragen
in studiekosten en steun aan in nood verkerende Koogse gezinnen.

Over de periode 1945-1957 heeft C.J. Honig in totaal het indrukwekkende
bedrag van f 758.000 aan het fonds overgemaakt. G.N. Honig zegde vanaf 1954
f 5.100 toe. De schenkingen aan particulieren Jiepen op tot f 63.072, aan
insteIlingen tot f 214.263. In totaal werd f 82.300 aan leningen uitgegeven, de
meeste renteloos.I"

Terecht werd C.J. Honig door de burgemeester van Koog aan de Zaan 'de'
weldoener van de Zaanstreek genoemd. Kerkgenootschappen en tientaIlen cultu-
rele organisaties overleefden volgens hem bij de gratie van zijn hUlp.357Kees
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interesseerde zich voor nieuwe initiatieven, die meestal in het beginstadium hun
bestaansrecht moesten bewijzen vooraleer de overheid met subsidies over de brug
kwam.358Dikwijls werd aan hem de vraag gesteld hoe men de Zaanse fabrikanten
het best kon benaderen voor geldelijke steun.l" Hij verdiepte zich in het weI en
wee van de begunstigde verenigingen of liet inforrnatie inwinnen over de betref-
fende personen. Hij liet met na om kritiek te geven op hun werking. De oprichting
van stichtingen had zeker ook een belasringaspect.P" De schenkingen deden zijn
belastbaar inkomen dalen. Vooral in de eerste naoorlogse jaren verdiende hij
immers zeer veel in het bedrijf.

Tabel14: Uitkeringen Hulpfonds in 1948 (in /)

Doopsgezinde Jeugdraad
Zuider Buurt- en Speeltuinvereniging Koog
Kleuterschool Oostzijde, Zaandam
Stichting Kindertehuis 'Wees een zegen'
Vakantie-oord voor Vrouwen van Oud-illegalen
Reclassering Zaanstreek
Clubhuis 'De Mussen', Den Haag
Vereniging voor Gezinshulp Koog-Zaandijk
Zaanse Kunstkring, voor studiedoeleinden
Nederlands Hervormde Vereniging Kinderzorg, Haarlem
Opleidingsinstituut Van Brienenoord
Nationale Monumenten Commissie
Stichting Kinderhulp Zaanstreek
Sticbting voor Bijzondere Noden in de Doopsgezinde Broederscbap
Nederlands Hervormde Vereniging Kinderzorg Noord-Holland
Sticbting 1940-1945 Haarlem
Doopsgezind Vredeswerk
Vereniging tot Hulp aan Onbehuisden
Sticbting 'Medisch Hulpfonds' Wormerveer
Unac Cornite
Comite Nationaal Huldeb/ijk
Mediscb Opvoedkundig Bureau Zaandam
Doopsgezind Gemeenscbapswerk
Stichting 'Hoenderloo'

TOTAAL

1.000
50

100
2.000

500
300
250
200
500
365
500
100
100

1.000
365

1.000
1.000

50
500
500
250
100
100
500

11.730

In 1951 werd onder impuls van C.l Honig door M.A. Laan, weduwe van K.C.
Honig, een stichting genaamd Honig-Laanfonds in het leven geroepen, die na haar
dood over een startkapitaal zou kunnen beschikken uit hoofde van een 1egaat van
10% uit haar nalatenschap. Bij de oprichting bestond het bestuur uit C.J. Honig,
M. Dirkzwager en P. Groenveld.?" Ook dit fonds moest dienen om, waar nodig,
financiele hulp te bieden op een ruim gebied aan de periferie van de industrie.l'"
Dit kon door het verlenen van steun aan instellingen die de lichamelijke of



158 TUSSEN PATERNALISTISCHE WRG EN ZAKEUJK MANAGEMENT

geestelijke volksgezondheid of het algemeen volksgeluk bevorderden, door een
bijdrage te leveren tot het voorkomen en genezen van ziekten, tot het opvoeden,
vormen en ontwikkelen van jeugdige en oudere personen, tot het verrichten van
maatschappelijk werk en het lenigen van noden, alsmede het verlenen van steun
aan andere instellingen van sociaal nut. Het was de bedoeling dat het fonds geleid
werd door personen die aan de farnilieondememing verbonden waren, dus ter
plaatse van de omstandigheden en de bestaande noodtoestanden goed op de hoogte
waren.363 Pas na de dood van M.A. Laan in 1966 zou het fonds een belangrijke
functie krijgen.f"

Juist na de oorlog riep C.J. Honig ook de Stichting Jeugdzorg in het leven. Daarin
werden de bijdragen van het bedrijf en de familie Honig voor volks- en clubhuis-
werk ondergebracht. Het fonds moest hoofdzakelijk het volkshuis 'Ons Huis' in
Koog aan de Zaan financieren. Aandacht voor dit werk heb ik in het zesde
hoofdstuk. Het bestuur van de stichting werd wederom gevormd door C.J. Honig
en P. Groenveld, en door de directrice van het vo1k:shuis. De stichting ontving in
de vorm van effecten als startkapitaal van de moeder van Kees f 50.000, van 'De
Bijenkorf' f 40.000 en van Kees zelf f 50.000. Daamaast werden door het bedrijf
jaarlijks subsidies verleend aan het fonds. Het bedrag varieerde tussen f 5.000 en
f 10.000. Eenmaal kreeg het fonds een bijdrage van de Oliefabriek Duyvis. Vanaf
1956 droeg C.J. Honig ook bij.365

Ten slotte ging c.J. Honig in 1948 samen met de industrieel W. Kaars Sijpesteijn
en de onderwijzer M.P. Heyboer over tot de oprichting van een Stichting Medisch
Hulpfonds. Haar doel was het verlenen van steun aan medisch opvoedkundige
instellingen of andere instellingen op medisch gebied; meer in het bijzonder wilde
men via deze stichting tijdelijke financiele tekorten overbruggen door het verlenen
van renteloze voorschotten. Het bestuur bestond uit bovengenoemde personen.f"
De oprichting hield verband met financiele moeilijkheden van het Medisch
Opvoedkundig Bureau voor de Zaanstreek, gevestigd te Zaandam.f" C.J. Honig
maakte sedert 1943 dee! uit van het bestuur van dat bureau.t" De oprichting van
Medisch Opvoedkundige Bureaus dateert van de jaren twintig. Zij verbeterden
zowel de voorlichting aan de kinderrechter als de behandeling van 'moeilijke
kinderen' door een intensieve samenwerking tussen psychiater en maatschappe-
lijk werkster. Pas na 1945 breidden deze instellingen zich funk uit. 369
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C.J. HONIG IN ZIJN STREVEN NAAR SAMENWERKING
TUSSEN KAPITAAL EN ARBEID

5.1 Medeverantwoordelijkheid voor het personeel

5.1.1 Winstaandeel
Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog herleefde de gedachte om de arbeiders mee
te laten delen in de winst van het bedrijf. Zij bestond reeds in de negentiende eeuw,
maar werd slechts beperkt toegepast. Vooral in perioden van economische bloei
werd de idee weer opgenomen. Winstdeling werd zowel met zuiver bedrijfseco-
nornische als met sociaal-economische argumenten gemotiveerd. Als voornaam-
ste kunnen worden opgenoemd: het tegengaan van het verzuirn en het verminderen
van het personeelsverloop; verhoging van de produktie en verlaging van de
produktiekosten door hogere arbeidsprestaties. Ook stond bij velen de verbetering
van de verhouding werkgever-werknemer en de verdwijning van de tegenstelling
kapitaal-arbeid voorop.'

Tijdens de oorlog werd aan 'De Bijenkorf' de mogelijkheid overwogen om aan
diegenen, die door voortdurende inspanning tot de bloei van het bedrijf bijdroe-
gen, een winstaandeel toe te kennen. Door de arbeiders werd herhaaldelijk daarop
aangedrongen." Het kantoorpersoneel genoot immers een jaarlijkse gratificatie,
die schommelde van f 25 per jaar voor de jongste bediende (achttien jaar) tot
f 500 voor een bekwaam persoon van dertig jaar.' Leidinggevend personeel van
de fabriek kreeg ook een tantieme. Meindert en George Honig waren niet te vinden
voor het verregaande idee om de arbeiders een aandeel in de winst te geven. Kees
zorgde ervoor dat de kern het in elke vergadering aan de orde stelde.' Hoewel
aanvankelijk de standpunten over deze kwestie tot hevige discussies leidden, zal
hieronder duidelijk worden hoe uiteindelijk in 1947 een uitstekend werkend
stelsel tot stand kwam waarin de visies van Meindert en Kees werden verenigd.'
De directie behield zich het recht voor om de regeling na overleg met de
fabriekskern te wijzigen." Nadat gedurende zes jaar ervaring was opgedaan, kreeg
het stelsel vanaf 1954 een meer definitief karakter.

De winstaandeelregeling betekende voor het bedrijf een belangrijke innovatie.
C.J. Honig wachtte met grote belangstelling de resultaten af en stelde voor om aan
het einde van het eerste jaar een personeelsbijeenkomst te houden om de opgedane
ervaringen te bespreken en aan een onderzoek te onderwerpen," De inrichting van
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een personeelsbijeenkomst groeide uit tot een jaarlijkse traditie, waarbij de
directie bepaalde hoofdstukken uit het jaarverslag toelichtte en mededelingen
deed over de gang van zaken, zowel op economisch als op sociaal gebied." Tijdens
de eerste jaarvergadering in 1948 vertelde 'rnijnheer George' over de afzet van
Honig's artikelen in binnen- en buitenland. 'Mijnheer Meindert' had het voorna-
melijk over de technische verbeteringen in de fabriek. 'Mijnheer Kees' liet de
werkzaamheden op sociaal terrein de revue passeren en roemde de samenwerking
tussen directie en fabriekskern." Overigens werd dikwijls een vergadering met het
voltallige personeel belegd, indien een nieuwe sociale regeling voorgesteld of
besproken moest worden, zo ook in het kader van de totstandkorning van de
winstaandeelregeling.

Toekenning van een winstaandeel aan de werknemers was volgens C.J. Honig,
in tegenstelling tot het vast loon en de premies, vrij door de onderneming te
bepalen. Hij rekende het winstaandeel dan ook niet tot de loon- en arbeidsvoor-
waarden. Hij wenste het naar believen te kunnen afschaffen. De vakbonden
vonden dit een aantasting van de rechtspositie van het personeel. De EVC ging
een stap verder en stelde zich principieel op het standpunt dat de arbeiders recht
hadden om te delen in de winst die van hun arbeid gemaakt werd." Als tegernoet-
korning heeft c.J. Honig in 1954 met alle werknemers die er prijs op stelden, een
driejarige overeenkomst betreffende het winstaandeel gesloten. Hij merkte daarbij
op: "Dit is geen gedeeltelijke cao, maar weI een toezegging aan ieder individu,
hetgeen voor de mensen ook prettiger is dan een overeenkomst, die ergens tussen
top en top gesloten wordt''."

Ook ten aanzien van het College van Rijksbemiddelaars wilde C.J. Honig zijn
vrijheid behouden; het winstaandeel werd daarom niet onderworpen aan een
gratificatiebesluit of aangegeven bij de Rijksbemiddelaar. Normaal gezien billijk-
te het College dit standpunt niet en eiste het zelfs dat de regeling in de statuten
van de vennootschap werd vastgelegd. De directie ging in dit geval vrijuit, omdat
de sociale voorzieningen niet beneden de maat bleven. 12

Hoe zag het winstaandeel in 'De Bijenkorf' eruit? We moeten onthouden dat het
winstaandeel uit een jaaruitkering en maanduitkeringen bestond. Een eerste
belangrijk principe was dat voor de maanduitkeringen het winstaandeel gekoppeld
werd aan de prestaties van de arbeiders. am een maatstaf te vinden voor deze
prestaties werd uitgegaan van de reeds uitgekeerde prerniebedragen. Meindert
Honig had er op gestaan dat in het winstaandeel de prestaties verrekend werden.
Samen met Kees dokterde hij een ingenieus systeem uit: een collectief prernie-
stelsel gebaseerd op een samenstel van produktie-, kwaliteits-, onderhouds- en
rendementspremies. De toestemming daarvoor werd gevraagd aan het College van
Rijksberniddelaars. De arbeiders zelf voelden ook meer voor dit systeem van
collectieve medeverantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken dan voor
een zuiver individueel prerniestelsel."

Er werd een collectief prerniefonds gevormd. Hierin werd wekelijks gestort:
1. De helft van aIle produktieprernies.
Wat de produktiepremie betreft, achtte de directie een verwerking van 550 a 600
(vooroorlogs gemiddelde) last mills per week een, bij behoorlijke inspanning,
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bereikbaar gemiddelde. Midden 1946 behaalde men slechts 485 last per week. De
inspanning en toewijding van het oude personee1 trok de directie niet in twijfel,
enkel de arbeidsprestatie van de jongere, na de bezettingstijd in dienst getreden
arbeiders, liet nog te wensen over. Wanneer ook zij tot een grotere inspanning
werden gebracht, dan zou de produktie aanrnerkelijk stijgen. Daar in het bestaande
systeem van individuele premies geen verdere stimulans kon worden gevonden,
omdat het toegestane maximum van deze premies vrijwel bereikt was, poogde
men via een collectieve produktiepremie de produktie te verhogen tot 550 it 600
last mats per week. Indien in een bepaalde weekeen hogere produktie werd bereikt
dan 600 last mais, dan zou de overtonnenpremie voor het gedee1te boven de 600
last met voor de helft doch volledig in het collectieve premiefonds worden gestort.
2. De helft van alIe kwaliteitspremies.
3. Een rendementspremie.
De rendementspremie bedoe1de de mensen te stimuleren zo min mogelijk zetmeel
of andere waardevolle bestanddelen met het water weg te spoelen. Wekelijks zou
in het premiefonds f 5,- per 1/10% dat het totale verlies lager was geweest dan
5% worden gestort. De hoeveelheid mais werd hierbij omgerekend op 12% vocht.
Als rendement werd aangenomen het laatst bekende maandrendement; wanneer
dit na correctie van het vochtgehalte van de rnais bijvoorbeeld 97% bedroeg, dan
was het verlies dus 3%, of 2% minder dan 5%. Aan het fonds kwam dan 20 maal
f 5,-, is gelijk aan f 100,- toe.
4. Een onderhoudspremie.
Voor ieder uur per last, dat het onderhoud lager lag dan 5 uur per last, verwierf
het premiefonds f 150,- per week. Ik vermoed date.J. Honig liever een netheids-
premie in de regeling had opgenomen, teneinde alIe medewerkers te stimuleren
tot het schoonhouden van het bedrijf en het bevorderen van het aangenaam werken
in de fabriek. Deze kwam er ook, maar in aparte vorrn."

Ten slotte werd het dubbele van het bedrag dat aan werknemers werd uitgekeerd
voor het indienen van een goed idee, gestort in het fonds." In de regeling van 1954
werd voor de maanduitkeringen uitgegaan van een gelijkaardig conglomeraat van
premies.

Om van een winstaandeel te kunnen spreken, moest op een of andere manier
ook het verband gelegd worden met de bedrijfsresultaten. Dit gebeurde in de
jaaruitkering. In de regeling van 1947 werd bepaald dat, indien na de vaststelling
van de balans over het afgelopen jaar bleek dat 'De Bijenkorf' ten minste 3%
dividend kon uitkeren, bovenop het totaalbedrag der uitgekeerde collectieve
premie van de voorafgaande twaalf maanden een toeslag van 25% kwam. Dit
bedrag werd na overleg met de kern over het personeel verdeeld, waarbij onder
andere rekening werd gehouden met het aantal dienstjaren en eventueel met
bijzondere prestaties. Indien bleek dat het bedrijf geen 3% kon uitkeren, dan
verviel niet alIeen de collectieve toeslag van 25%, maar ook voor het volgende
jaar de collectieve premie en de toes lag daarop. Zodra het bedrijf weer voldoende
winst maakte, trad het stelsel opnieuw in working." Hoeveel een arbeider in
1947-1952 jaarlijks en wekelijks aan winstaandeel ontving, wordt duidelijk in
tabel 15.17Het bedrijf verdiende goed, de uitkering kwam nooit in het gedrang.
Het winstaandeel maakte een steeds belangrijker deel van het inkornen uit.
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Premies konden de arbeiders verdienen in elke bedieningsfunctie (Bran: GAZ)

Tabel15: Winstaandeel 'De Bijenkorf" per werknemer (in /)

jaar maandelijkse extra 25% totaal bedrag % van het
voorschotten per week inkomen

1947/48 188,07 48,96 237,03 4,56 10,3
1948/49 237,59 56,88 294,47 5,66 14,3
1949/50 240,73 56,88 297,61 5,72 14,4
1950/51 269,68 70,80 340,48 6,55 14,7
1951/52 373,28 95,76 469,04 9,02 18,3

Het winstaandeel was in 1952 door de hoge produktie en de daarmee verband
houdende sterk gestegen premies, (te) hoog opgelopen. Er kwamen problemen
met de Looncontroledienst C.J. Honig besloot dan ook om aan de maandelijkse
uitkering een maximum te stellen, namelijk 10% van het wekelijks grondloon
(gemiddeld grondloon in 1951-52, namelijk f 50,-). Dit betekende f 2.600 per
jaar. De grens van het dividend werd verhoogd tot 4,5%.18 Over de reacties van
de werknemers daarop schreef Kees: "Het was te verwachten dat de meest linkse
elementen onder het personeel zouden trachten naar aanleiding hiervan agitatie te
voeren. Wij hebben daarom als altematief gesteld onze bereidheid om de gehele
winstaandeelregeling - in blanco - voor te leggen aan het College van Rijksbe-
middelaars, waarbij wij onze steun in geen enkel opzicht zouden verlenen, iets
wat in het verleden wei het geval is geweest De fabriekskem heeft toen met onze
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instemming een personee1svergadering belegd, waarin met grate meerderheid van
stemmen besloten is om het voorstel van de directie te aanvaarden. Er heerst thans
weer volledige rust op dit punt"."

In de regeling van 1954 ging C.J. Honig een stap verder in het betrekken van
het dividend in het winstaandeel. Inde maanduitkeringen werd voortaan, naast de
prernies, ook het dividend verwerkt Ter bepaling van de maanduitkering werd de
som van de bedragen uit het collectief premiefonds vermenigvuldigd met het
dividendpercentage gedee1d door tien. Yervo1gens werd het winstaandeel vanaf
1954 aan niet-kapitaalverschaffers alleen uitgekeerd bij een dividend van 4,5% of
meer. Bij een lager percentage kon niet meer van een goede gang van zaken
gesproken worden, zodat in dat geval de betaling van jaar- en maanduitkeringen
verviel. Ook in de jaaruitkering voelden de werknemers de correlatie met het
dividend scherper aan dan in de regeling van 1947. Yoor ieder procent dividend
werd een kwart procent van een bedrag van f 2.600 (jaarloon) toegewezen. Aan
de som van maand- en jaaruitkeringen was in de herziene regeling een maximum
gesteld van 15% van f 2.600.21>

Meestal hield het winstaandee1 verband met het jaarinkomen, waarbij werd
uitgegaan van de gedachte dat hoe hoger het jaarinkomen, hoe be1angrijker de
functie en dus hoe meer de betreffende werknemer tot de resultaten had bijgedra-
gen. Dat aan 'De Bijenkorf' daarentegen gekozen werd voor een voor iedereen
gelijk forfaitair jaarloon in de regeling van 1954, kwam voort uit een uitdrukkelijk
verzoek van de meerderheid van het fabriekspersoneel. Daarover was een stem-
ming gehouden tijdens een vergadering."

In 1949 ontstond eveneens vanuit het personee1 het initiatief om 10% van de
maandelijkse winstuitkering af te staan aan de gepensioneerden. C.J. Honig
juichte dit voorste1 toe en was van plan om een gelijke bijdrage toe te voegen aan
de bijdrage die door het personeel werd ingezameld. Hij wilde echter in geen enke1
opzicht druk uitoefenen en tevens vermijden dat personeelsleden onder elkaar dit
deden." In 1949-50 werd f 100,- per gepensioneerde uitgekeerd. Yanaf het tweede
jaar werd het bedrag van personee1 en directie op 5% gesteld."

Yoor personeelsleden die de 1eeftijd van eenentwintig jaar nog niet hadden
bereikt, werd vanaf 1954 het winstaandee1 beperkt. Tot dusver kreeg een jongeman
van zeventien jaar evenveel als een arbeider met een lange staat van dienst. Dit
was in 1947 op verzoek van het personeel zo geregeld, alhoewel de directie toen
reeds bezwaren tegen deze gelijkstelling had getoond. Ook andere Zaanse onder-
nemers uitten veel kritiek op dit punt, omdat het jonge arbeidskrachten wegzoog
naar 'De Bijenkorf'. In overleg metde fabriekskern werd besloten het winstaan-
dee1 van jongeren terug te schroeven tot 50%. De andere helft werd gestort in de
winstaandeelkas voor de gepensioneerden.

C.J. Honig bepaalde ten slotte datpersonen die door handelingen of gedragingen
afbreuk deden aan de goede gang van zaken, door de directie voor een kortere of
langere periode van de winstdeling uitgesloten konden worden. De betrokkenen
kregen eerst de gelegenheid om zich te verantwoorden en hun belangen bij de
fabriekskern te bepleiten."

Yoor het kantoorpersoneel gold in de jaren vijftig een winstaandeel, gesteund
op een percentage van het jaarsalaris, dat uitsluitend met het dividend op en neer
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ging. Een basis voor een prestariebeoordeling had C.J. Honig voor de bedienden
niet kunnen vinden."

Oat het winstaandeel een combinatie vormde van collecrieve prestarieprernie en
dividend, was uitzonderlijk in het Nederlandse bedrijfsleven. In bijna alle vormen
ging men uitsluitend uit van de winst. In enkele bedrijven keek men naar de
bedrijfsresultaten per afdeling. De toekenning van een aandeel in het verkregen
extra rendement van de afdeling hield dan geen verband met de overwinst, casu
quo het verlies van de gehele ondernerning, maar werd gerelateerd aan de
gemeenschappelijke arbeidsprestatie." Men sprak in dit geval van fabric age-
winstdeling of' gain-sharing' ter onderscheiding van 'profit-sharing', waarmee de
eigenlijke winstdelingen werden aangegeven. Het systeem van' De Bijenkorf' kan
een vervlechting van (een vorm van) 'gain' - en 'profit-sharing' genoemd worden.
De vakbonden hebben zich steeds posirief uitgelaten over dit systeem bij 'De
Bijenkorf'. Een vakbondsafgevaardigde van de KAB merkte rijdens een bespre-
king op dat hij uit door hem sinds 1945 bijgewoonde en gevoerde gesprekken over
winstdeling, de conclusie durfde te trekken dat het systeem van 'De Bijenkorf'
het beste had voldaan, juist omdat het op zo'n reele basis berustte."

De opvatting van Meindert Honig dat in het winstaandeel de prestaries verrekend
moesten worden, was zeker niet onverenigbaar met de mening van Kees daarover.
Eerstgenoemde wilde in eerste instantie door middel van een collecrieve premie
ervoor zorgen dat arbeiders die geen individuele premie verdienden, niet van
oververdienste verstoken bleven. Hij vreesde vaklieden te verliezen aan andere
bedrijven. Bovendien streefde hij naar produktiviteits- en rendementsverhoging.
In het systeem van individuele prernies werd het maximum reeds bereikt, dus
moest hij uitkijken naar andere methodes om de werknemers te stimuleren. C.J.
Honig zag in de bevordering van goede prestaties ook een sociaal belang. Meer
dan tot dan toe zouden de arbeiders gezamenlijk het belang van het bedrijf als
geheel voor ogen moeten houden; er mocht verwacht worden dat allen zouden
meewerken aan de opvoering van produktie en kwaliteit en aan het beperken van
onkosten en verliezen. Hij oordeelde dat bij goede prestaties terecht een groter
aandeel van de winst aan het personeel toekwam. Ten tweede wilde hij het effect
van hun prestaties benadrukken, voor zover het tot uitdrukking kwam in reeel
uitgekeerde winst. Zo stimuleerde hij het verantwoordelijkheidsbesef voor het
goed draaien van de ondernerning. Oat men hierdoor de situatie kon krijgen dat
hard werken na een slecht vorig jaar weinig of geen winstbonus opleverde, achtte
C.J. Honig eveneens een gezond principe. Immers, een grote inspanning, die geen
winst tot gevolg had, werd evenmin als een ondernemersprestatie die niet rendeer-
de, met winstaandeel beloond. Op die manier bewerkte hij dat de arbeiders meer
begrip kregen voor de factor kapitaal in de samenleving. C.J. Honig voegde er ten
slotte aan toe dat het winstaandeel de prijzen van Honig's artikelen niet mocht
doen oplopen. Het personeel moest de bedragen willen en kunnen verdienen voor
het bedrijf. 28

Verschilden de motieven van C.J. Honig om tot het geven van een winstaandeel
over te gaan van die van andere ondernemers? Enerzijds groeide na de oorlog bij
verscheidene onder hen de gedachte om via een winstaandeelregeling de verstand-
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houding tussen werkgever en werknemer te verbeteren." Anderzijds betekende
het winstaandeel voor sommige werkgevers niet meer dan een vorm van 'zwart
loon' tijdens deze periode van dirigistische loonpolitiek in Nederland. Voor 'De
Bijenkorf' was het dat echter niet, althans niet voor de bezieler ervan, C.J. Honig.
Hij had er geen enkel bezwaar tegen dat andere Zaanse werkgevers dit idee
navolgden "mits op een even reele basis"." Maar ik vermoed dat winstdeling in
deze vorm of in een andere vorm nagenoeg niet voorkwam in de Zaanstreek. Zo
werd in een brief in 1950 van de AWV aan de Sociale Afdeling over het effectief
totaal verdiende inkomen van arbeiders in diverse Zaanse bedrijven geen gewag
gemaakt van enig aandeel in de winst."

In een interview met Meindert Honig is gebleken dat Kees zelfs nog een stap
verder wilde gaan in de winstdeling en de arbeiders ook papieren effecten, dus
eigendomsbewijzen, had willen toekennen. Dit werd tegengehouden door Mein-
dert, die dit idee te revolutionair vond." Inderdaad, Kees sprak in 1951 en 1952
met de kern over de mogelijkheid dat het personeel een gedeelte van het winstaan-
deel in de zaak zou beleggen." Op de aldus beschikbaar gestelde bedragen wilde
hij hetzelfde dividend uitkeren als de aandeelhouders ontvingen, na aftrek van het
percentage dat door de dochterondememingen werd ingebracht. Hij noemde deze
regeling financieel voordelig voor het personeel, aangezien de rente gemiddeld
hoger zou liggen dan bijvoorbeeld op een spaarbankboekje. Veel belangrijker
vond hij echter het feit dat de werknemers dan zouden beseffen dat de dividenden
niet zo onbeperkt waren als zij dachten en dat het noodzakelijk was dat kapitaal,
dat men evengoed voor de consumptie kon gebruiken, daaraan onttrokken werd
om later de vruchten van die besparing te kunnen plukken in de vorm van dividend.
Hij verwachtte de band met 'De Bijenkorf' daardoor sterker aan te halen dan bij
een gewone winstaandeelregeling, omdat de werknemers meer begrip zouden
krijgen voor de functie van het kapitaal in de ondememing.

C.J. Honig stelde daarbij het voorbeeld van de Verenigde Staten waar een
toenemend aantal arbeiders aandelen in de industrie koch ten en daarmee de
industrialisatie hielpen financieren. Hij meende dat dit land meer dan Europa
doordrongen was van het belang van investeren." Anderzijds wilde hij het
personeel niet blootstellen aan een totaal verlies en achtte hij het niet mogelijk om
deze winstgerechtigden op de aandeelhoudersvergadering toe te laten. Daarom
zag Kees in het uitreiken van certificaten een beter systeem, omdat aan de houders
daarvan geen stemrecht verbonden was. Deze certificaten van aandelen konden
niet worden overgedragen en werden bij beeindiging van de dienstbetrekking, bij
pensionering, overlijden of andere bijzondere omstandigheden teruggekochr"
Vooral certificaten waarvan de hoofdsom veilig werd gesteld doch waarop dan
ookeen geringer aandeel in de winst werd uitgekeerd", noemde hij aantrekkelijk
en zonder risico voor de arbeiders. Het winstaandeel van de Gist- en Spiritusfa-
briek te Delft was gebaseerd op een certificatenboekje. C.J. Honig herinnerde zich
echter de moeilijkheden die dit bedrijf had ondervonden toen de dividendstop
werd ingevoerd."

C.J. Honig zwakte zijn voorstel verder af tot een soort van depositorekening,
waarop rente ter hoogte van het dividend werd uitgekeerd. Er kon daarbij wel een
persoonlijk bewijs van winstgerechtigheid worden uitgereikt. Bij vertrek, pensio-
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nering, of overlijden moest het gespaarde bedrag door de werkgever worden
terugbetaald. 'De Bijenkorf' behield zich het recht voor het bedrag van deze
winstaandelen niet verder uit te breiden. Uit een bespreking met de erkende
vakbonden blijkt dat deze zeker niet afkerig stonden van dit voorstel voor het
bedrijf in Koog aan de Zaan." De EVC daarentegen wilde het winstaandeel
onmiddellijk voor consumptie verwerven." Uiteindelijk werd het idee niet gerea-
liseerd.

In Nijmegen werd, in afgeslankte vorm, het idee van een depositorekening in
de winstaandeelregeling verwerkt Niet het hele winstaandeel werd daar meteen
in contanten uitbetaald, een gedeelte ervan zou eerst nog aan het produktieproces
ten goede komen voordat de eigenaar het voor consumptie mocht besteden. Toch
ging C.l Honig niet zover dat hij het winstaandeel aan de fabriek ter beschikking
liet stellen; een gedeelte van de maanduitkeringen werd slechts bewaard tot het
einde van het 'winstaandeeljaar' en de aan de hoogte van het dividend gebonden
jaaraanvulling werd op een spaarbankboekje gestort, dat bij huwelijk of pensio-
nering werd vrijgegeven. c.J. Honig onderstreepte datde spaarbank dit geld (langs
een omweg) voor produktieve doeleinden aanwendde. Er zou worden nagegaan
of voor hen die dat zelf wensten op termijn deelnarne in een rentegevende lening
van de Honig's Fabrieken mogelijk zou zijn.4°Meer heeftKees waarschijnlijk niet
kunnen bereiken. Aan het bedrijf in Nijmegen schreef hij dat het een gevaarlijke
materie betrof, waarvoor de directie tegenover de aandeelhouders rechtstreeks
verantwoordelijkheid droeg."

De discussie over eigendomsvorming aan 'De Bijenkorf' paste in het kader van
de aandacht die algemeen groeide voor bezitsspreiding en medebezit voor de
arbeiders in de eerste helft van de jaren vijftig, zowel vanuit de werkgevers- als
de werknemersbonden." Het CSWV onderschreef de wenselijkheid van eigen-
domsvorming voor werknemers, omdat het bezit van duurzame goederen voor de
ontwikkeling van de persoonlijkheid en voor het verantwoordelijkheidsgevoel
zeer bevorderlijk kon zijn, maar bleef de besparing uit het gewone inkomen de
voomaamste bron van eigendomsvorming noemen. In het verleden stond het
Verbond niet zo positief tegenover winstdeling, omdat die dikwijls werd inge-
voerd uit opportunistische overwegingen in verband met de arbeidsmarkt; voor-
taan was het Verbond echter weI bereid aan te bevelen om in die ondernemingen
waar de economische positie het toeliet, aan werknemers in het kader van een
spaar- en/of winstdelingssysteem de gelegenheid tot additionele eigendornsvor-
ming te bieden."

Zowel het Verbond als C.J. Honig zagen in deze vorm ook een middel om de
acties van werknemersbonden voor het verkrijgen van collectieve aandelen in
investeringen te neutraliseren." Het NVV drong immers aan op een alle werkne-
mers omvattend systeem van bezitsspreiding, waardoor aan de factor arbeid een
aandeel in het bezit van de voor de handhaving van de werkgelegenheid noodza-
kelijke bedrijfsinvesteringen werd toegekend. Dit voorstel werd vanuit de geleide
loonpolitiek gemotiveerd. Ter wille van de noodzakelijke investeringen voor de
industriele opbouw van Nederland werd de loonhoogte beperkt. Aan die investe-
ringen leverden de arbeiders dus hun aandeel zonder zelf deelgenoot te zijn in het
bedrijfsresultaat. Het NVV wilde daar verandering in brengen door een centraal



SAMENWERKING TUSSEN KAPITAAL EN ARBEID 167

investeringsinstituut het recht te geven een heffing toe te passen op de bedrijfs-
winsten en op basis daarvan certificaten voor alle arbeiders uit te schrijven."

5.1.2 De ideeenbus
De aanwezigheid van een ideeenbus kon voor de arbeiders een aanmoediging
betekenen om voorstellen te doen over verbeteringen in het bedrijf. Wanneer de
werknemers de gelegenheid kregen zich met ideeen tot de bedrijfsleiding te
wenden, waaraan bij gebleken geschiktheid praktische uitvoering werd gegeven,
dan werd bij hen de indruk versterkt dat zij konden meewerken aan de goede gang
van zaken in het bedrijf. De ideeenbus was dan ook een ruim gehanteerd middel
in het bedrijfsleven, vooral in grootbedrijven." De oudste in Nederland dateert
waarschijnlijk van 1904 in de Machinefabriek van Stork in Hengelo."

Reeds v66r de oorlog was het systeem van de ideeenbus in 'De Bijenkorf'
ingevoerd, waarbij op de gebruikelijke wijze een beloning werd toegekend aan
wie een goed idee inzake werkwijze, werkomstandigheden enzovoort ter kennis
van de directie bracht Merkwaardigerwijze werd echter slechts bij hoge uitzon-
dering een idee in de bus gedeponeerd. Andere Zaanse bedrijven hadden volgens
C.J. Honig en P. Groenveld een soortgelijke ervaring. Hoewel nooit een serieus
onderzoek naar de oorzaak van deze mislukking werd ingesteld, hadden zij uit
gesprekken met arbeiders kunnen afleiden dat laatstgenoemden vooral vreesden
om door collega's te worden gehouden voor iemand die in een goed blaadje bij
de baas wilde staan. Gedurende de oorlog was de ideeenbus helemaal in de
vergeethoek geraakt, mede door ongewenste belangstelling van de sociale voor-
man van het Nederlandse Arbeidsfront."

De ideeenbus werd na de oorlog door de werkgeversverenigingen, onder andere
door het CSWV, gepropageerd als middel tot de vorming van goede arbeidsver-
houdingen in het bedrijf." Nochtans stond het CSWV met onverdeeld gunstig
tegenover deze instelling. De meest normale en bruikbare weg voor het tweerich-
tingsverkeer en dus ook voor het uitwisselen van ideeen was volgens het Verbond
nog steeds te vinden in de hierarchische lijn. De menselijke verhoudingen tussen
kader en ondergeschikten behoorden van dien aard te zijn, dat de doorstroming
van ideeen daar kon plaatsvinden." C.J. Honig en de bedrijfsdirecteur van de
Fabriek van Honig's Artikelen Nijmegen reageerden daarop: "Weliswaar zullen
bij gezonde verhoudingen de bazen hun arbeiders helpen hun ideeen te formuleren
en voor de bedrijfsleiding verstaanbaar te maken, doch daarmee is de ideeenbus
met veroordeeld. Integendeel, juist door het gemeenschappelijk streven een idee
- onder de naam van de arbeider - door woord en schets 'busrijp' te maken, wordt
het tot een door de cornmissie beoordeelbaar object, dat gepubliceerd en na
verloop van de bezwaartermijn beloond kan worden en ontkomt men aan het
gevaar, dat de arbeider 'dacht dat het wel doorgegeven zou worden' of dat een
andere arbeider kan beweren, dat hij beloond had moeten worden"."

Bij 'De Bijenkorf' werd in 1947 in een personeelsbijeenkomst het besluit
genomen om de ideeenbus in ere te herstellen. De bus werd geplaatst in de kantine
van de fabriek. Aan het person eel werd bekend gemaakt dat ze op de eerste
werkdag van iedere maand zou worden geleegd. Indien een idee waarde voor het
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bedrijf had en kon worden uitgevoerd, werd aan de inzender een beloning
uitgekeerd. Aangezien een goed idee voor het gehele bedrijf gunstige resultaten
moest afwerpen, werd bepaald dat het du bbele van het aan de inzender uitgekeerde
bedrag zou worden gestort in het fonds van het winstaandeel voor het personeel. 52

Oat hiermee de bezwaren tegen de ideeenbus waren weggenomen, bleek uit het
feit dat vanaf de aanvang tot eind 1952 134 voorstellen in de bus werden
gedeponeerd. De beloningen varieerden van f 10,- tot f 100,-. Alle inzendingen
werden door de bedrijfsleiding schriftelijk beantwoord, zelfs wanneer het ideeen
betrof die voor het bedrijf geen praktische waarde hadden. Volgens C.J. Honig
kon het systeem van de ideeenbus enkel slagen als er door de directie en de
bedrijfsleiding veel aandacht aan geschonken werd. De ideeen werden beoordeeld
door een comrnissie bestaande uit een functionaris van de Sociale Afdeling en de
bedrijfsleiding. Ben overzicht van het aantal ideeen en de beloningen die ze
opleverden, wordt voorgesteld in tabel 16.53

Tabel 16: Resultaten ideeenbus 'De Bijenkorf" 1947-52

jaar aantal ideeen beloning aan
de inzenders (f)

beloning aan
bel person eel (f)

1947
1948
1949
1950
1951
1952

26
24
32
20
10
22

475
475
290
115
110
245

950
950
580
230
220
490

5.1.3 Ziekencontrole
Niet zozeer het feit dat C.l. Honig sedert 1944 het volledige loon uitbetaalde aan
arbeiders in geval van ziekte (en ongeval) en geen carenz- of wachtdagen aftrok,
was origineel in het Nederlandse bedrijfsleven, als wei het feit dat hij een
ziekencommissie, bestaande uit arbeiders, instelde ter controle van collega's die
zich ziek meldden. Op die manier wilde hij verantwoordelijkheidsbesef bij zijn
personeel aankweken. Ben aantal werkgevers toonde zich ~elnteresseerd in het
experiment, aan de Zaan bijvoorbeeld de firma Jan Dekker. De N.v. Hollandse
Constructiewerkplaatsen in Leiden voerde na een bezoek aan 'De Bijenkorf' een
soortgelijke regeling in.55

De regeling was gegroeid uit de volgende situatie: het ziekencijfer voor volwas-
sen mannen was geleidelijk gestegen van minder dan 2% in 1938 tot 6,5% in 1943
en 9,36% in 1944. Hoewel de ontwikkeling niet onrustwekkender was dan in
andere bedrijven en vele ziektegevallen aan de oorlogsomstandigheden toege-
schreven konden worden, speelde ook het verzwakt moreel van de fabrieksbevol-
king een roI. De werkgevers probeerden de controle te verscherpen en de Duitse
bezetter verlaagde de uitkering tot 50%. In die tijd stelden enkele arbeiders aan
de directie Honig de vraag om in verband met de stijgende kosten van levenson-
derhoud het ziekengeld op 100% te brengen, zoals dat voor het kantoorpersoneel
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de traditie was. C.J. Honig plaatste zich op het standpunt dat, wanneer de arbeiders
erin slaagden de misbruiken te doen ophouden, hij van zijn kant bereid was am
op grand van sociale overwegingen en als erkenning van rechtsgelijkheid op dit
punt, de wachtdagen volledig uit te betalen en aan de werkelijk zieken 100% uit
te keren gedurende de periode waarvoor tot dan toe de 80%-regeling gold.
Meindert daarentegen was gekant tegen het voorstel van aanvulling, omdat hij
vreesde dat dit tot opzettelijk ziekteverzuim zou leiden."

Daarop vergaderden de arbeiders onderling en kozen zij een vertegenwoordiger
per afdeling. Deze vertegenwoordigers vormden een 'ziekencornmissie', die de
kwestie verder moest bestuderen en met de directie bespreken. De voorzitter van
de commissie verklaarde na een aantaI vergaderingen aan de directie dat aIle
arbeiders het er eenstemmig over eens waren dat zij 'recht' hadden op 100%
uitkering en dat zij de controle op misbruik geheel aan de directie overlieten. C.J.
Honig yond dit geen constructief voorsteI; het personeel moest zelf de verant-
woardelijkheid op zich nemen am de misbruiken te bestrijden.

Daarop kwam de ziekencommissie meteen nieuw plan, datals voomaamste idee
bevatte dat vanuit het personeel een commissie in het leven geroepen zou worden
die de arbeiders moest gaan controleren. De directie toonde aanvankelijk weI enig
wantrouwen, vooral dan Meindert, tegenover dit voorstel, maar Kees was bereid
f 5.000 in een kas te storten als proef, die ongeveer een half jaar zou duren. De
dating of stijging van het ziektepercentage en de vergelijking ervan met het
verloop in enkele andere Zaanse bedrijven moest uitsluitsel geven over de effec-
tiviteit van de regeling."

Uit de leden van de ziekencommissie werden vier Iekecontroleurs aangewezen.
De leden van de commissie behoorden tot het f'abriekspersoneel en werden door
de arbeiders zelf gekozen. Zij genoten het vertrouwen van de arbeiders zowel als
van de bedrijfsleiding. De controle geschiedde in de vrije tijd van de arbeiders en
bracht dus voor het bedrijf geen extra kosten mee. Dit was mogelijk, daar de
inspectie over het a1gemeen verricht werd door arbeiders die in de continuploegen
werkten. De bezoeken werden per fiets afgelegd. Bij misbruik werd men voor een
bepaalde tijd uitgesloten van het recht op aanvuIlende uitkering of kon men zelfs
geschorst worden. Hoewel C.J. Honig vreesde dat het systeem een zekere impo-
pulariteit van de controleurs tengevolge zou hebben, is daarvan in de praktijk niets
gebleken. De controle beperkte zich vanzelfsprekend tot het toezicht op de
naleving der controlevoorschriften; het terrein van de arts werd niet betreden."
Het experiment werd een succes: het ziekte- en ongevallencijfer daalde.

c.J. Honig schreef een artikel voor Maatschappij-Belangen over het initiatief.
Reacties erop lieten niet lang op zich wachten. Een dokter noemde het in het
Tijdschrift vaar Sociale Gen.eeskun.de, een onsympathiek en medisch niet te
verantwoorden systeem. Hij yond het een vrij gevaarlijk experiment en ontoelaat-
baar, omdat het ongetwijfeld ertoe zou leiden dat mensen met niet al te duidelijke
ziekteverschijnselen naar hun werk zouden blijven gaan uit vrees voor hun
collega's, Ditkon hun gezondheid emstig schaden. Na een gesprek met de directie,
de ziekencomrnissie en andere arbeiders wijzigde de dokter zijn oordeel."

Nade oorlog werd hetoriginele ziekteverzekeringssysteem voortgezet. Aanvan-
kelijk gold de regeling voar alle werknemers, ongeacht de duur van het dienstver-
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band, maar omdat door nieuwe leden van het personeel en door jongeren het
voordee1 werd misbruikt, werd in juni 1946 een gewijzigde bepaling ingevoerd.
De regeling werd toen van toepassing op gehuwde arbeiders en op ongehuwden
van 23 jaar en ouder, voor zover zij eenjaar of langer bij 'De Bijenkorf' in dienst
waren. Bij de pas aangestelden werd een onderscheid gemaakt tussen gehuwden
en ongehuwden van 23 jaar en ouder enerzijds en ongehuwden beneden de leeftijd
van 23 jaar anderzijds. Eerstgenoemde groep kreeg gedurende het eerste halfjaar
na datum van indiensttreding de wettelijke uitkering, gedurende het tweede
halfjaar aanvulling van het ziektegeld tot 100% van het loon, met aftrek voor een
wachtdag. Na een jaar dienst vervie1 ook deze wachtdag. Deelnarne aan deze
rege1ing zou echter slechts kunnen doorgaan, indien er van de zijde der directie
en van de ziekencommissie geen bezwaren werden gemaakt. Voorde tweede groep
daarentegen b1eef er na het eerste jaar een wachtdag van kracht, totdat de leeftijd
van 23 jaar was bereikt. 60

De kosten van de aanvu1ling van het ziekengeld van 80% tot 100% en van de
carenzdagen kwarnen geheel ten 1aste van het bedrijf. Deze bedroegen bijvoor-
beeld in 1951 f 13.000 en in 1952 f 11.500.61 De directie stelde steeds een
forfaitair bedrag beschikbaar voor het uitkeren van de aanvulling. Wanneer dit
fonds uitgeput was, werd er aan de directie gevraagd opnieuw een bedrag te
storten. Op dat moment werd er een vergadering belegd tussen c.J. Honig en
ziekencommissie om na te gaan of de regeling zonder meer kon worden voortge-
zet. Daarbij was een onontbeerlijk hulpmiddel de ziektestatistiek, die door het
Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde werd uitgegeven. Voordien,
vanaf 1946, hadden Hoogovens Umuiden voor een gecentraliseerde landelijke
uitwisseling van ziektecijfers gezorgd." Van 1931 tot 1940 bedroeg het gemid-
delde ziektepercentage aan 'De Bijenkorf' 2,4%. Tijdens de oorlog liep dit cijfer
op tot 9,5% in 1944. Over 1945 was het 6%, over de eerste vier maanden van 1946
zelfs 7,4%. Het vooroorlogse peil was dus nog niet bereikt, bovendien lagen de
cijfers van vijftig bedrijven in Nederland gemiddeld 1% lager." Met de wijziging
die in de rege1ing aangebracht was, trad er in 1947 verbetering in: het cijfer daalde
tot 4,2% aan 'De Bijenkorf' tegenover 4,5% op landelijk niveau; in 1948 was de
verhouding 3,9% respectievelijk 4,2%.64

De ziekengeldregeling maakte dus, net zoals het winstaandeel, geen deel uit van
de loon- en arbeidsvoorwaarden, zodat de directie het recht behield om de regeling
te wijzigen of zelfs te doen vervallen indien daartoe volgens haar een dringende
reden was. C.J. Honig toonde zich over de resultaten tevreden, maar stelde het al
dan met voortzetten van een bovenwettelijk voordeel niettemin afhankelijk van
een blijvend goed verloop. Als motivatie voerde hij aan dat de arbeiders in het
begin zeer enthousiast waren, maar dat het elan slechts behouden kon blijven ten
koste van veel inspanning en voortdurende aandacht van beide betrokken partij-
en." De regeling werd in hoge mate gewaardeerd door het personeel en inbreuk
daarop werd door iedereen als een emstig vergrijp opgevat, daar men vreesde dat
het bedrog van enkelen het ver1oren-gaan van het gunstige stelsel voor allen zou
betekenen."

In 1952 bijvoorbee1d dee Ide de directie tijdens de jaarvergadering mee dat de
aanvullende ziekte-uitkering emstig gevaar liep, daar het ziektecijfer bijna een
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procent boven het landelijk gemiddelde lag. De EVe noemde dit een verkeerde
voorstelling van zaken. Er waren namelijk in Nederland nog duizenden bedrijven
waar geen bovenwettelijke regeling werd toegepast. "Dit is de reden waarom de
arbeiders in die bedrijven zo lang mogelijk aan het werk blijven als zij ziek zijn,
omdat zij de schade, welke zij van de drie wettelijke carenzdagen ondervinden,
niet kunnen dragen, vaak ten koste van hun gezondheid, soms daardoor zelfs met
dodeJijke afioop, zodat dit bijna een procent hogere ziektepercentage bij 'De
Bijenkorf' tegenover het landelijk gemiddelde, eerder een pluim is op de hoed
voor de arbeiders van 'De Bijenkorf' en dit dus pleit voor hun verantwoordelijk-
heidsgevoel ten opzichte van hun werk", aldus de EVc.67

Ook in de Fabriek van Honig's Artikelen in Nijmegen deden zich wrijvingen
voor, Daar het systeem niet ten volle aan de verwachtingen beantwoordde, werd
daar beslist dat vanaf mei 1956 de betaling van de bovenwettelijke ziekte-uitke-
ring slechts onverminderd zou doorgaan indien het gemiddelde ziektecijfer in de
voorafgaande twee maanden gelijk aan oflager dan het landelijk cijfer uitviel. Lag
het ziektecijfer in het bedrijf hoger dan het landelijk cijfer, dan werd de boven-
wettelijke uitkering in de lopende maand voor iedere 0,1 % overschrijding met een
tiende verminderd, zodat bij 1% en hogere overschrijding uitsluitend nog betaling
van het wettelijke ziekengeld plaatsvond." Aan de fabriek te Koog aan de Zaan
was immers bewezen dat door ieders medewerking gunstiger resultaten waren te
bereiken, aangezien men daar over 1955 gemiddeld l,4% beneden het landelijk
cijfer was gebleven"

De bedrijfsarts van de Fabriek van Honig's Artikelen maakte bedenkingen bij
dit systeem. Hij noemde het onrechtvaardig ten aanzien van het bonafide perso-
neel." Het Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde verklaarde zich
akkoord met zijn bezwaren. Men wees hierbij op de onbillijkheid van discrimina-
tie tussen twee patienten die - toevallig op een verschillend tijdstip - het bed
moesten houden voor precies dezelfde ziekte. Bovendien waren bij een kleine
bezetting van ongeveer 400 mannen en lOa vrouwen grote toevallige fiuctuaties
in de verzuimcijfers te verwachten, waardoor deze in vergelijking met een veel
stabieler cijfer als het landelijk gemiddelde, herhaaldeJijk bijzonder ongunstig
moesten uitvallen. Hierdoor verkregen de bovenwettelijke regelingen het karakter
van een loterij, een systeem dat uit een oogpunt van sociale rechtvaardigheid niet
te verdedigen was." Ik heb nietkunnen achterhalen of de regeling naar aanleiding
van deze kritiek opnieuw werd gewijzigd.

Dat c.J. Honig het voluntaire karakter van de regelingen, zowel van de kant van
de directie als van de kant van de werknemers, steeds prioritair stelde, is onder-
tussen duideJijk gebleken. Hier wil ik nag even aanstippen dat hij op het vlak van
de pensioenen een soortgelijk beleid voor ogen had. De personeelsleden werden
zelf voor de keuze geplaatst om al dan niet deel te nemen aan een aanvullende
verzekering. Hij verzette zich tegen een collectieve oplegging, opdat elke werk-
nemer individueel het pensioenprobleem leerde erkennen en er verantwoordelijk-
heid voor zou opnemen. In het vorige hoofdstuk werd daarover uitvoerig
uitgeweid."
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5.1.4 Commissies
De ziekencommissie moest het verantwoordelijkheidsbesef bij de arbeiders sri-
muleren. Er bestonden nog andere commissies in 'De Bijenkorf' die dit beoogden,
zoals een diefstalcommissie, een veiligheids- en hygienecommissie, een schoon-
maak-beoordelingscornmissie en een premiecommissie. Ook de Pensioenstich-
ting die in het vorige hoofdstuk aan bod kwam, kan in dat verb and gesitueerd
worden.

In de oorlogsjaren kreeg de directie af te rekenen met diefstal door het personeel.
De regel gold dat ontslag volgde als een chef (nalopers, fabrieksleiding, directie)
de dief opspoorde. In augustus 1942 voegde c.J. Honig, in overeenstemming met
de werknemers, aan de regel toe dat het melding maken van geconstateerde
diefstal door leden van het gewone personeel niet tot ontslag van de betrokkene
zou leiden. Hij zou door de directie over zijn daad worden onderhouden en in het
vervolg geregeld worden gecontroleerd. Naarmate het personeel meer gevallen
tijdig vaststelde, zouden de chefs er minder kunnen constateren. Op die manier
kregen de arbeiders de kans om mee te werken om diefstal te voorkomen of althans
te bemoeilijken."

Heeft deze regeling succes gekend? In ieder geval wendde C.J. Honig zich op
26 januari 1945 opnieuw tot de werknemers met het verwijt dat, ondanks verstrek-
kingen in natura en steun via het K.C. Honigfonds, diefstal en ander plichtsver-
zuim toenamen en het moreel daalde. Het personeel werd opnieuw betrokken bij
de strijd: bij uitdelingen zou het gewicht van het gestolene worden afgetrokken."

Na de oorlog werd een diefstalcommissie opgericht bestaande uit vier leden van
het personeel. Haar taak bestond erin advies te geven inzake bestraffing van
diefstal na overleg met de bedrijfsleiding.Yln 1949 werd de commissie uitgebreid
tot zes led en, zodat alle groeperingen van het personeel erin vertegenwoordigd
waren; zij werd voortaan strafadviescommissie genoemd." Ik: vermoed dat deze
comrnissie ook optrad wanneer er andere ongeregeldheden voorkwamen in het
bedrijf. Aangezien er geen boetestelsel voorhanden was, moest er voor ernstige
nalatigheden toch wel eens een straf vastgesteld worden."

De oorlogsperiode vormde natuurlijk een uitzonderlijke situatie. Door de betere
levensomstandigheden bleven de diefstallen nadien beperkt. Maar nog in 1948
vermeldde de Afdeling Haarlem van het Nederlands Genootschap tot Reclassering
dat zich vele fabrieksdiefstallen voordeden in de grote bedrijven in de Zaanstreek.
Inde verschillende Zaanse gemeenten werden commissies gevormd, werd overleg
gepleegd met de directies en werd ter bestrijding van de diefstallen een beroep
gedaan op de werknemers. Via de Reclassering werden er tevens arbeiders in het
bedrijf tewerkgesteld die een crimineel verleden hadden en waarop een aantal
[eden van het personeel toezicht moesten houden. Ook in 'De Bijenkorf' werd dit
systeem toegepast. 78

In 1951 werd er een veiligheidscommissie opgericht bestaande uit drie leden van
het personeel, waaronder een chef. Het was een orgaan dat in veel midden- en
grootbedrijven tot stand kwam. De commissie besprak de ongevallen, de ideeen
daaromtrent uit de ideeenbus en ging over tot het invoeren van maatregelen in dat
verband. Men voelde de behoefte om een groter aantal personen bij dit werk te
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betrekken en tevens om het werkterrein te verruimen, in die zin dat niet meer aIleen
op de veiligheid zou worden gelet maar ook op mogelijke verbetering van de
hygienische omstandigheden in de fabriek. De veiligheids- en hygienecornrnissie,
die in april 1954 voor het eerst met directie en bedrijfsleiding bijeen kwam,
bestond uit tien leden.79 Een aantal daarvan volgde een cursus voor veiligheids-
inspecteur aan het Veiligheidsinstituut in Amsterdam.80

In 1955 werd een social engineer in de Sociale Afdeling aangenomen, mede met
het oog op de bevordering van de hygiene en de veiligheid in het bedrijf. Onder
zijn voorzitterschap nam de commissie het besluit om een aantal beschermings-
middelen in te voeren, namelijk veiligheidsbrillen, veiligheidsschoenen en mas-
kers; er zou betegeling aangebracht worden waardoor de fabriek er meer zou
uitzien als een levensmiddelenbedrijf.t' De social engineer moest er op toezien
dat de maatregelen ook effectief werden doorgevoerd door de bedrijfsleiding.

Uit een verslag van 1947 blijkt dat zich veel ongevaIlen voordeden in het bedrijf,
namelijk 102 in dat jaar. De meeste gebeurden in de smederij, gevolgd door de
timmerschuur en de expeditie. De periode van arbeidsongeschiktheid schomrnel-
de tussen een dag en drie maanden." Jammer genoeg bestaan de verslagen van de
Arbeidsinspectie niet meer. Aan 'De Bijenkorf" was geen fabrieksarts verbonden,
weI een verbandmeester met een EHBO-diploma. Er was een verbandkamer,
voorzien van warm en koud stromend water en een brancard."

De stijfselfabriek was zeker geen aangenaam bedrijf om in te werken. Het was
er vochtig, warm, vuil en het stonk er.84 Het zwaveligzuurprobleem kwam in
vergaderingen van kern en veiligheidscommissie steeds weer ter sprake." Zwavel

De hygienische omstandigheden verbeterden (Bran: GAZ)
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was het aangewezen conserveermiddel voor de maisstijfselfabricage. Door zwa-
velgas in water op te lossen, kreeg men zwavel water of zwaveligzuur. Het had een
scherpe geur en irriteerde neus en keel.86

De social engineer bracht de mening naar voren dat 'De Bijenkorf' op het gebied
van de arbeidsomstandigheden achterbleef bij andere industrieen, Dit werd vol-
gens hem beaamd door personen die uit hoofde van hun beroep in verschillende
fabrieken kwamen. Hij kreeg de indruk dat de dominerende figuren in de bedrijfs-
Leiding meer oog hadden voor een gunstige omgeving voor nieuwe apparaten dan
voor een gezond klimaat voor de arbeider. Van de schoonmaak werd lang niet
altijd voldoende werk gemaakt, vooral niet in vakantietijd." Na de oorlog was er
weI een initiatief in dat verband genomen. H.A. Happe werd toen aangesteld als
chef van de afdeling schoonmaak; hij kreeg ongeveer tien mensen tot zijn
beschikking. Maar wegens het gebrek aan arbeidskrachten was het groepje reeds
in 1947 geslonken tot twee man. Ze slaagden er niet in om de fabriek schoon te
houden." Ook via prernies probeerde c.J. Honig de arbeiders te stimuleren om
medeverantwoordelijkheid op te nemen inzake het netjes houden van de fabriek.
In 1954 werd een schoonmaak -beoordelingscomrnissie in het leven geroepen.
Deze moest nagaan of en hoe het terrein en de machines van de betrokken
arbeiders werden schoongehouden. Hiervoor werden punten gegeven, die na
afloop van ieder kwartaal in geldwaarde werden omgezet 89

In hetzelfde jaar werd door de Sociale Afdeling ook een nieuw voorstel gedaan
met betrekking tot de verstrekking van bedrijfskleding in de fabriek met het doel
de personeelsleden die zeer vuil werk verrichtten er behoorlijker te doen uitzien.
De werknemers in de ploegendienst en de technische dienst zouden voortaan per
veertien dagen twee schone overalls krijgen en het personeel van de filterpersen
iedere week twee overalls. De kosten voor de aanschaffing van nieuwe werkpak-
ken werden op f 1.925 geraamd; de extra reinigingskosten op f 919 per jaar,"

Uit interviews bleek dat C.J. Honig veel aandacht schonk aan de hygienische
omstandigheden in het bedrijf, maar daarin niet altijd gevolgd werd door zijn
oudste broer," De maatschappelijk werkster kreeg vanuit de Sociale Afdeling de
opdracht om gebreken inzake orde, netheid en veiligheid te signaleren. Ze had
daarnaast de supervisie over de goede gang van zaken in schaftlokalen, kleedlo-
kalen, wasgelegenheden en toiletten. Ten slotte werden de problemen dikwijIs
besproken en werd er naar oplossingen gezocht in de vergaderingen met perso-
neelsvertegenwoordigers.

In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat het premiestelsel voor moeilijkhe-
den zorgde. Daarom werd er een premiecomrnissie ingesteld, bestaande uit leden
van het personeel die zich over het systeem moesten buigen. De Bedrijfs-Unie
had zelf om de instelling van een commissie gevraagd om het mogelijke verzet
van de arbeiders tegen bepaalde wijzigingen te voorkomen.92

c.J. Honig deed het voorstel om een centrale comrnissie in te stellen als
contactorgaan tussen of als overkoepelend orgaan van de reeds bestaande com-
missies, maar het werd verworpen door de kern." InNijmegen bestonden er geen
commissies, maar waren er weI periodieke bijeenkomsten, waarbij het personeel
per afdeling samenkwam om klachten te uiten en suggesties te doen met betrek-
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king tot de premies, de veiligheid, de schoorunaak, zelfs meer algemeen in verband
met de organisatie en techniek.?'

5.2 Medezeggenschap voor het personeel

5.2.1 De kern
In een aantal grotere ondernemingen erkende men omstreeks 1900 de noodzaak
van een orgaan ter vertegenwoordiging van de werknemers binnen het bedrijf. Er
werden fabrieksraden gevormd. Ongetwijfeld gebruikten veel werkgevers deze
als een instrument om de vakbonden te negeren en te passeren. Dit verklaart
waarom laatstgenoemden er aanvankelijk wantrouwig en vijandig tegenover
stonden. Na de Eerste Wereldoorlog was het bestaan van de vakbonden echter zo
stevig gefundeerd dat beide partijen personeelscomrnissies niet langer als concur-
renten van de vakbeweging zagen. Enkele bonden, die zich steeds meer zorgen
maakten over de zwakheid van hun basis, begonnen in hun pakket van eisen bij
de collectieve onderhandelingen zelfs het streven naar algemene vestiging van
fabrieksraden op te nemen, ook al stond de integratie daarvan in de vakbonds-
structuur hun niet duideJijk voor ogen. De werkgevers gingen de fabrieksraden
meer en meer gebruiken voor overleg over zaken op fabrieksniveau. Zaken die dit
niveau overstegen of aangelegenheden die van bijzonder belang waren, werden
besproken met de bonden. Na de Tweede Wereldoorlog zou het instituut een
verdere opgang kennen, totdat ondernemingsraden werden gevormd.

Zo'n door onderhandeling verkregen of vrijwillig ingestelde raad, werd ge-
woonlijk 'kern' genoemd. Dit was de naam die J.e. van Marken, directeur van de
Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek in Delft, had gegeven aan een dergelijk
orgaan, dat reeds in 1878 in zijn paternalistisch geleide onderneming werd
gevormd. In 1883 kende de Machinefabriek van de Gebroeders Stork & Co. ook
een kern, maar verder was het verschijnsel weinig algemeen in de negentiende
eeuw," Behalve de frequentgebruikte benaming kern, waren voor deze instelling
termen als 'fabrieksraad', 'fabriekscommissie', 'contactcommissie' enzovoort in
gebruik.

Hoe evolueerde de kern aan 'De Bijenkorf'? Toen in 1929 het denkbeeld
geopperd werd door K.e. en C.J. Honig om een kern uit het personeel te vormen,
bleek daarvoor niet veel belangstelling van arbeiderszijde te bestaan. Het instituut
had op dat moment nog geen wortel geschoten in de Zaanstreek. In 1937 werd,
deze keer vanuit de werknemersorganisaties, het voorstel gedaan om een fabrieks-
commissie in het leven te roepen teneinde van de directie meer duideJijkheid te
verkrijgen inzake de premieregeling. K.e. en G.N. Honig antwoordden daarop
dat de werknemers steeds bij de directie terecht konden indien zij uitJeg wensten
over het stelsel, doch dat nooit om uitleg werd gevraagd." De organisaties
noemden verscheidene voorbeelden van Zaanse bedrijven waar fabriekscommis-
sies waren opgericht."

In het begin van de oorlog kwam nogmaals uit het bestuur der organisaties, uit
het personeel, maar oak van de kant van C.J. Honig de wens naar voren een kern
of contactcommissie te vormen. In 1941 volgde de oprichting. Als doel werd
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gesteld het uitbouwen van verder contact tussen personeel en leiding ter behan-
deling van interne fabrieksaangelegenheden. Het was niet de bedoeling om over
loonkwesties te spreken, maar bijvoorbeeld wei over fabrieksonderwijs, diefstal,
hygiene, uitdeling van levensmiddelen, punten die op dat moment door C.J. Honig
aan de orde werden gesteld. Daar het een proef betrof, ging men zo eenvoudig
mogelijk van start Aanvankelijk werden, behalve enkele algemene richtlijnen,
geen bindende voorschriften voor het werk der comrnissie vastgelegd."

Naar aanleiding van een conflict over de toekenning van een extra premie aan
enkele bijzonder verdienstelijke arbeiders uit de smederij, wensten de vertegen-
woordigers van het personeel in de contactcommissie niet langer samen te komen
met de directie en boden zij hun ontslag aan. Zo kwam in 1943 een einde aan het
experiment. Overigens had de directie moeite gehad om de commissie te handha-
ven ten aanzien van het Nederlandse Arbeidsfront, dat via de sociale voorman op
ontbinding had aangedrongen."

Zoals hierboven werd vermeld, heeft in de laatste jaren van de bezetting een
aantal werknemers van 'De Bijenkorf' zich belast met de uitvoering van een eigen
ziekengeldregeling. Gaandeweg werden met deze willekeurig bij elkaar gekomen
mensen ook diverse zaken besproken, die in andere gevallen met de kern zouden
zijn behandeld. Zo werden de besprekingen over de instelling van een winstaan-
deel en de vorm waarin dit zou worden gegoten, met deze commissie gevoerd.""
Deze groep werd na de oorlog gevormd, behalve door leden van de Eenheidsvak-
centrale en ongeorganiseerden, door een aantal aangeslotenen bij de drie samen-
werkende bonden. De Voorlichter, het orgaan van de EVC, zag de verdeling als
volgt: zeven EVC-ers, twee NVV-ers, een KAB-er en een CNY_er.10I De voorzitter
van deze kern, een srnid, was lid van het NVV.102

Reeds in 1945 wenste de Bedrijfs-Unie dat de fabriekscommissie uitsluitend
zou worden samengesteld uit leden van de erkende bonden. Zij plaatste zich op
het standpunt dat een fabriekscomrnissie in het georganiseerd overleg paste en
daarom uit erkend georganiseerden moest worden gekozen'?', maar toonde zich
bereid om het rapport van de Stichting van de Arbeid terzake af te wachten.l'" Tot
1949 is bovengenoemde kern blijven bestaan, daarna viel ze uiteen in contactgroe-
pen van de erkende bonden, van de EVC en van de ongeorganiseerden. Pas in
1951 werd een nieuwe kern verkozen die functioneerde tot 1954. Bij de verkie-
zingen in 1954 kregen de kandidaten nietde vereiste meerderheid achter zich om
als kern erkend te worden. Men sprak dan van een 'contactcommissie erkende
bonden'. Eind 1955 kwam opnieuw een kern tot stand die geacht werd de belangen
van het gehele kiesgerechtigde fabriekspersoneel te vertegenwoordigen.l'"

Door de Stichting van de Arbeid werd na de oorlog een paritaire commissie
samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers voor de
bestudering van het kernwezen. De werkgevers onderling beraadden zich over dit
vraagstuk tijdens een studiedag in 1945, waarop ook c.J. Honig was uitgenodigd.
Steeds kwamen hierbij dezelfde probleempunten naar voren, zoals de verhouding
tot de vakorganisaties, de inschakeling van de kernen bij het sociale werk, de
rechten van de kern enzovoort. Bij het belangrijkste discussiepunt, of men als doel
van het kernwezen overleg tussen directie en personeel, of een vertegenwoordi-
ging van de belangen van het personeel bij de directie vooropstelde, pleitte Kees,



SAMENWERKING TUSSEN KAPITAAL EN ARBEID 177

in de lijn van zijn bedrijfsfilosofie, voor het eerstgenoemde streven.'?" Hij reali-
seerde zich dat directies een zeer verschillend inzicht hadden in het doel, de
werking en de bevoegdheden van hun bedrijfskernen. Hij was dan ook zeer
geinteresseerd om aan discussies in dat verband deel te nemen. Het bedrijf stelde
aan de Fundatie Werkelijk Dienen een bedrag van f 5.000 ter beschikking voor
een nieuw initiatief, de opleiding van kernleden, waaraan Kees veel belang
hechtte."?

Yoor 'verlichte' werkgevers diende de kern als schakel in de communicatie
tussen leiding en arbeiders.ln de kern konden de werknemers op ordelijke wijze
hun wensen, voorstellen en grieven uiten. De werkgever van zijn kant kon
informatie verstrekken over het ondernemingsbelcid, over de vooruitzichten wat
betreft de groei van de onderneming en over sociale vernieuwingen. Gezamenlijk
overleg en een regelmatige uitwisseling van informatie behoorden, eerder dan
regelrecht onderhandelen, tot de fundamentele taken van de kern. Collectief
onderhandelen vooronderstelde bijna een relatie tussen tegenstanders, waarbij de
uiteenlopende belangen van werknemers en werkgevers benadrukt werden. Dit
was strijdig met de bijna romantische visie die vele werkgevers van hun onderne-
ming hadden: een harmonieus samenwerkende arbeidsgemeenschap of een grote
familie. Collectieve onderhandelingen pasten bij organisaties die ingesteld waren
op confrontatie en conflict - de vakbonden en de werkgeversbonden -, maar
zouden fataal zijn voor de relatie tussen de ondernemers en de kern. 108

Dat c.J. Honig de functie van de kern duidelijk in deze zin zag, blijkt uit zijn
oordeel over de commissie in 'De Bijenkorf' bij het uiteenvallen in 1943. Zij had
de wissel werking van opinies tussen directie, fabrieksleiding en arbeiders bevor-
derd en geleidelijk was een beter begrip gegroeid voor wat al dan niet kon. Indirect
werden de partijen gedwongen zich meer rekenschap te geven van het feit of hun
handelingen ten opzichte van elkaar de toets der kritiek konden doorstaan.
Anderzijds gaf de commissie volgens hem nogal blijk van het bestaan van een
materialistische geest in de fabriek en werden de leden door radicale elementen
bewerkt om vragen te formuleren die naar zijn mening niet voor inwilliging
vatbaar waren. 109 De commissie had steeds de neiging om zich met loonkwesties
in te laten. Bij haar oprichting was juist vastgelegd, dat zij dit niet zou doen.!"
Ook in het concept-reglement van de kern aan 'De Bijenkorf', opgemaakt in 1952,
werd als doel van de comrnissie gesteld een geregeld overleg te stimuleren tussen
de directie en de werknemers.'!'

De kernen functioneerden onder de welwillende bevoogding van de ondernemer.
Hun werk were! beperkt tot advies en overleg. Ook hadden de werkgevers een
aantal technische voordelen, die hen in staat stelden de kernen naar hun hand te
zetten.ln de reglementen van sommige commissies was bijvoorbeeld bepaald dat
de ondernemer of zijn vertegenwoordiger voorzitter van de kern behoorde te
zijn.!" Bij 'De Bijenkorf' daarentegen werd steeds iemand uit het personeel als
voorzitter aangesteld.

Alhoewel de contactcommissie normaal een afspiegeling van de hele bedrijfs-
gemeenschap vormde, werd in de kern van 'De Bijenkorf' geen kantoorpersoneel
opgenomen. In iedere complete vergadering van de Bijenkorf-commissie moesten
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minstens een directeur en minstens een persoon uit de bedrijfsleiding aanwezig
zijn, alsmede enkele sociaal deskundigen die de directie aanwees. Zo werden de
besprekingen meestal bijgewoond door G. Bakker (loonadministratie), die van de
loonregelingen en de sociale wetgeving op de hoogte was, door P. Groenveld en
door de maatschappelijk werkster.l"

In het algemeen financierde de ondernemer alle uitgaven van de kern, oefende
hij censuur uit op de activiteitsverslagen en besliste hij erover of de leden tijdens
de werkuren gelegenheid zouden krijgen om tijd aan de kern te besteden.!" Op
de vraag of de directie van 'De Bijenkorf' bereid was om aan de kern toestemming
te geven om eens per maand een middag 'onderling' te vergaderen, antwoordde
C.J. Honig dat hij overtuigd was dat het kernwerk geen gemakkelijk baantje was.
Hij voelde er wel voor, maar vreesde voor "kritiek van bepaalde zijde", Hij stelde
voor om pas vanaf 's middags 4 uur te starten, zodat ruirn een uur tijdens de
fabriekstijd vergaderd werd.1l5 De eigenlijke vergaderingen van de kern vonden
plaats tijdens de werkuren. P. Groenveld maakte verslag op. De notulen bleven op
kantoor, maar konden door de leden van de contactcomrnissie op hun verzoek
geraadpleegd worden.'!" Ik heb niet geconstateerd dat er zich bepaalde problemen
met de interpretatie van de verslagen voordeden.

Dat in de meeste reglementen geen enkele bepaling opgenomen was die de
kernleden vrijwaarde van vergeldingsmaatregelen, kan ten slotte als een van de
laatste machtsvoordelen van de werkgevers opgenoemd worden."? In 'De Bijen-
korf' was de situatie op dat vlak onduidelijk. Zonder reglementkon er geen sprake
zijn van stringente, respectievelijk soepele bepalingen. Toch blijkt dat een radicale
opstelling in de kern aan een van de leden aangerekend werd toen zijn ontslag aan
de orde werd gesteld. Pas in 1952 maakte de Bedrijfs-Unie op verzoek van de
fabriekskern een ontwerp-reglement op en zond dit toe aan de directie van 'De
Bijenkorf'. Op advies van de AWV, die het niet opportuun yond om, met het
vooruitzicht dat op korte termijn de ondernemingsraden tot stand zouden kornen,
over te gaan tot het invoeren ervan, werd deze kwestie niet argerond.!"

Tegenover deze concrete voordelen aan werkgeverszijde konden de bonden niet
meer stellen dan een recht om invloed uit te oefenen op de keuze van de leden van
de kern. Waar zij dit recht hadden, was het hun dan nog alleen met instemming
van de ondernemer verleend, zoals bij 'De Bijenkorf'. De vakbonden konden in
zo'n geval direct leden van de commissie benoemen uit hun aanhangers onder de
werknerners, of, indien de leden van de comrnissie werden gekozen, wat zeker
niet altijd het geval was, een aantal door de vakbond gesteunde kandidaten
aanwijzen. Kortom, de meeste kernen werden nogal onschadelijke instituten voor
de bevordering van de vreedzame relaties tussen werkgever en werknemers.!"

Bij de eerste aanstelling van kernleden bij 'De Bijenkorf' in 1941 werd door
bemiddeling van de Algemene Werkgevers Vereniging aan de socialistische,
katholieke en christelijke vakbond gevraagd ieder een aantal kandidaten voor te
stellen, waaruit de directie telkens een persoon aanwees. Teneinde de ongeorga-
niseerden niet van de besprekingen uit te sluiten, werd uit deze groep een
vertegenwoordiger aangeduid door de directie. Ten slotte werden via de vakbon-
den twee personen uit de smederij en de puddingfabriek gekozen, in totaal dus zes
vertegenwoordigers uit het personeel.!" Bij de verkiezingen in 1951 en 1954
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droegen de vakbonden kandidaten voor en moesten de werknemers via een
georganiseerde stembeurt kiezen. Yoor elke afdeling (stijfsel- en lijrnfabriek,
werkplaatsen en magazijn, pudding- en glucosefabriek) werden er afzonderlijke
lijsten opgesteld. De kandidatenlijsten behoefden de goedkeuring door de directie.
Op basis van het aantal uitgebrachte geldige stemmen werd per afdeling bepaald
hoeveel zetels elke lijst kreeg toebedeeld. De stemming was geheim. Actief en
passief kiesrecht hadden alleen de werknemers die 21 jaar of ouder waren en
langer dan een jaar onafgebroken in dienst van 'De Bijenkorf' werkten.!"

Hoewel de vakbonden er op stonden dat de fabriekscommissie niet op hun
terrein kwam, bleek dit in veel bedrijven een probleem te vormen. De fabrieks-
comrnissie moest zich onthouden van onderhandelingen over het vaststellen van
lonen en andere arbeidsvoorwaarden.F' Toch klaagden de Unie-bonden er soms
over dat C.J. Honig de algemene arbeidsvoorwaarden en andere bijzondere
regelingen teveel met het eigen personeel behandelde, in de kern, en te weinig met
hen.!" Bijvoorbeeld in 1948 schreef de Bedrijfs-Unie: "Bij 'De Bijenkorf' heeft
zich weer hetzelfde afgespeeld als enige maanden geleden, de directie heeft, nu
over een wijziging in de premieregeling, weer buiten de Bonden om met de kern
gesproken. De Bedrijfs-Unie zit nu met deze moeilijkheid dat ze moeilijk met de
directie van de AWY kan corresponderen daar ze het in dit geval niet met het
personeel eens is''.I24 Niettegenstaande het feit dat C.J. Honig de kernleden
verweet dat zij zich met loonkwesties inlieten, is het duidelijk dat hij zelf soms
wilde overleggen over lonen, premies, winstaandeel met de kern, met het doel de
bonden uit te sluiten.

Teneinde de storingen in de communicatie tussen organisaties en directie te
voorkomen deed C.l. Honig in 1954 het voorstel aan de vakverenigingen om bij
wijze van proefneming voor een jaar eJkaars vergaderingen als toehoorder bij te
wonen. Het voorstel werd aldus gepreciseerd: bij een vergadering van de directie
met het fabriekspersoneel zouden een of meer vertegenwoordigers van de bonden
aanwezig kunnen zijn, bij een vergadering van de directie met de bestuurders van
de vakorganisaties enkele leden van de contactcommissie der erkende bonden, bij
een vergadering van de vakorganisaties met hun leden een of meer vertegenwoor-
digers van 'De Bijenkorf'. Indien na een jaar een van de drie partijen te kennen
zou geven dat deze vorm niet had voldaan, dan zou het experiment niet worden
gecontinueerd.I" C.l. Honig opperde dat de genodigden als "toehoorder" de
vergaderingen zouden bijwonen, maar de bonden waren van mening dat de
genodigden het recht moesten hebben opmerkingen te maken, mits dit niet
"ontwrichtend" op de vergadering zou werken. De bonden hadden tevens bezwa-
ren tegen het bijwonen van hun vergaderingen door kernieden, maar ik veronder-
stel dat voor beide andere gevallen het plan is uitgevoerd.!" Dit onderwerp kwam
aan de orde in de algemene ledenvergadering van de AWV in 1957. Ook andere
werkgevers wensten dat enkele "goede" werknemers in de gelegenheid zouden
worden gesteld de vaak moeizame onderhandelingen tussen hun werkgever, de
AWV en de vakbonden bij te wonen. Hun aanwezigheid zou de bonden op een
meer reele wijze in contact brengen met de wensen die bij de werknemers
leefden.!"
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Uit het concept-reglement van 1952 lcrijgen we een duidelijk beeld van het
terre in van de werkzaamheden van de kern in 'De Bijenkorf', die zowel van
algemene als van individuele aard waren en die de arbeid in de fabriek en de
toepassing van de arbeidsvoorwaarden betroffen:
I. het toezien op de naleving van de regeling van lonen en andere arbeidsvoor-
waarden;
2. het plegen van overleg bij het samensteilen van tarieven en stuklonen;
3. het bevorderen van doelmatige maatregelen inzake veiligheid en gezondheid,
de toevoer van licht en lucht in de werkplaats, het toezicht op het rein houden van
werkplaats, schaftlokaa1, privaat, wasge1egenheid enzovoort;
4. het p1egen van over1eg bij verlenging of verkorting van het aantal werkuren,
eventueel bij verschuiving van de werkuren;
5. het bevorderen van een goede geest in de onderneming;
6. het verlenen van medewerking bij alle sociale en hygienische maatregelen;
7. het behandelen van gemotiveerde grieven en klachten of wensen met betrekking
tot de gang van zaken in de onderneming;
8. het vaststellen van een aantal snipperdagen in overleg met de directie.

De commissie trachtte haar doel te bereiken door kennisneming van en onder-
zoek naar de grieven en wensen van de werknemers, het geven van inlichtingen
aan laatstgenoemden, het houden van onderlinge besprekingen en van besprekin-
gen met de directie. De commissie nam geen individue1e klacht in behandeling
voordat de werknemer zich rechtstreeks tot zijn onmiddelJijke chef had gewend.!"
Vanaf 1954 werd een speciale agendacommissie ingesteld die voor de kern verga-
deringen de agendapunten moest vastleggen. C.J. Honig hoopte de kans op
misverstanden en conflicten te verkleinen door tijdens de kernvergaderingen geen
punten te laten behandelen die niet op de agenda voorkwamen.i"

Vanaf 1949 weigerden de Unie-bonden nog langer in de fabriekskern met anders-
georganiseerden samen te werken. De kern viel uiteen. Zij wensten niet langer
zitting te nemen in een kern met EVC-ers, die vo1gens hen enkel de opdracht
hadden het bedrijfsleven te storen en het Marshall-plan te ke1deren. Nochtans
twijfelde C.J. Honig aan hun principieel standpunt, daar zij dit aileen bepleitten
in de 'fabriekmatige' bedrijven en bijvoorbeeld bij Hoogovens, met goedvinden
van de bonden, een kern mogelijk was waarin EVC-ers en leden van de Unie-bon-
den broederlijk samen zaten. Voor hem betekende het dat de bonden een oppor-
tunistisch-politieke houding aannamen. De voorzitter van de kern stelde voor de
kern uit te breiden met vier leden met voor elke organisatie een man erbij, maar
d· I . . d 130It P an IS met oorgegaan.

In de Zaanstreek ontstonden veel moeilijkheden in verband met het door de
Bedrijfs-Unie ingenomen standpunt dat fabriekskernen uitsluitend dienden te
bestaan uit leden van de drie samenwerkende bonden. In de praktijk viel in vele
ondernemingen deze houding niet te handhaven, omdat het voor de Zaanse
werkgevers onmogeJijk was om een zo groot gedeelte van de werknemers van het
via de fabriekskern lopende overleg uit te sluiten wanneer slechts de helft van het
personeel bij de Bedrijfs-Unie was aangesloten; dit laatste was vaak het geval.
Van de kant van de AWV werd dan getracht een tussenoplossing te vinden, onder
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andere door de leden aan te bevelen de door de erkende bonden aangewezen - niet
officiele - vertrouwensmannen, eventueel aangevuld met andere personen uit de
onderneming, te raadplegen.!" C.J. Honig daarentegen ging vergaderen met drie
verschillende contactgroepen, respectievelijk van de Unie-bonden, van de onge-
organiseerden en van de EVC

Van werkgeverszijde drong men er in het algemeen op aan dat een kern werd
gevormd die een werkelijke vertegenwoordiging van het person eel betekende;
anders werd zij gereduceerd tot een verlengstuk van de erkende vakbonden.!"
Ook de Stichting van de Arbeid bracht een nota uit in die zin.133 De AWV was met
C.J. Honig van oordeel dat de starre houding van de Bedrijfs-Unie, hoewel
misschien in enige mate verklaarbaar, de goede sfeer onder de werknemers
verstoorde en tot grate moeilijlcheden aanleiding kon geven.134 Het doel van het
instituut, bevordering van een optimale verstandhouding tussen bedrijfsleiding en
het gehele personeel, kon op deze wijze niet verwezenlijkt worden.':" Dit bete-
kende echter nog niet dat de werkgevers, zoals Kees, besloten tot de installatie
van een EVC-contactgroep. Tijdens een vergadering van de Zaanse Werkgevers-
kring in 1949 namen de meesten zelfs het standpunt in dat de EVC met behulp
van de erkende bonden zo effectief mogelijk uitgeschakeld moest worden. 136

Ook het Centraal Sociaal Werkgevers Verbond yond dat CJ. Honig wat te ver
ging met het aanstellen van een EVC-contactgroep: "Het feit namelijk, dat U met
zoveel woorden met een aantal vertegenwoordigers van het personeel, die aange-
sloten zijn bij de EVC overleg pleegt, juist omdat zij lid zijn van de EVC betekent
een feitelijke erkenning van deze organisatie, zij het dan ook, dat hier alleen van
een erkenning binnen ondernemingsverband sprake is. De georganiseerde werk-
geverswereld heeft echter na de bevrijding zeer consequent het standpunt ingeno-
men, dat met vertegenwoordigers van de EVC in deze kw ali teit geen
onderhandelingen dienen te worden gevoerd. Het ligt in het poJitieke spel dat de
EVC de gekozen oplossing zal uitbuiten, om daarmede aan te tonen, dat zij is
erkend. Men heeft het dan ook aanstonds in De Waarheid gepubliceerd't.!" Het
CSWV had liever gezien dat C.J. Honig gewoon meedeelde aan het personeel dat
handhaving van de kern onmogeJijk was gebleken ten gevolge van moeilijkheden
van organisatorische aard in arbeiderskringen en dat de directie in voorkomende
gevallen het voornemen had om overleg te plegen met een aantalleden van het
personeel, daarbij geheel in het midden latende wie die leden waren en uit wat
voor milieu zij kwamen.l"

C.J. Honig verdedigde de stelling dat het personeel als geheel, afgezien van
politieke of godsdienstige schakeringen, door middel van een aantal vertrouwens-
mannen, deel moest kunnen nemen aan besprekingen die personeels- en bedrijfs-
belangen raakten, met dit voorbehoud dat 100n- en andere kwesties, die op het
terrein van de erkende bonden Iagen, met laatstgenoemden en de AWV werden
behandeld. Hij was ervan overtuigd dat een groot gedeelte van het personeel het
als een grievend onrecht zou aanvoelen, indien personen die zich in het verleden
verdienstelijk hadden gemaakt bij de behartiging van sociale aangelegenheden,
thans geweerd zouden worden aIleen om het feit dat zij een bepaalde politi eke
gezindheid aanhingen of zich niet thuis voelden in bepaalde organisaties.!"
Bovendien meende hij dat de samenwerking in de kern tot dan toe een goed
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verloop had gekend en dat de EVC in zijn bedrijf bezig was zich te ontworstelen
aan het communisme.l" Dit laatste standpunt zou hij herzien. Hij begreep overi-
gens niet dat waar in het produktieproces voortdurend werd samengewerkt, dit
verhinderd werd in de kern. 141

Bij de samenstelling van de contactgroepen traden tijdens de personeelsverga-
dering in februari 1949 tien kandidaten naar voren voor de Unie-bonden, negen
voor de EVC en drie voor de ongeorganiseerden.!" De Unie-bonden hebben
verdedigd dat ze, in tegenstelling tot vroeger, meer kandidaten mochten voordra-
gen dan de EVC, omdat ze reeds 60% van het personeel vertegenwoordigden.
Door sommige werknemers werd dit percentage betwist. C.J. Honig gaf toe dat
van de genoemde kandidaten van de Bedrijfs-Unie er drie tot de christelijke en
drie tot de katholieke bond behoorden, wat niet overeenstemde met het aantal
personeelsleden dat bij deze bonden georganiseerd was. 143

De contactgroepen hadden, net als de kern, het karakter van commissies van
overleg tussen directie en fabriekspersoneeI. Eens in de twee maanden vond tussen
beide partijen een vergadering plaats tijdens fabriekstijd, waarbij ook de bedrijfs-
leiding aanwezig was.!" Iedere groep kon twee dagen v66r de bijeenkomst op
kantoor een agenda indienen met pun ten, die zij gaame besproken zag.!" De
contactgroep der ongeorganiseerden is feitelijk nooit van betekenis geweest.

Oat e.l. Honig nog steeds verkoos om met het personeel als totaliteit overleg te
plegen, blijkt uit een incident in verb and met het winstaandeeI. Kees lanceerde
het voorstel om het beheer over het winstaandeel in handen te geven van de
ziekencommissie, die bestond uit goed samenwerkende leden van de Bedrijfs-
Unie, EVC-ers en ongeorganiseerden en die erkend gezag genoot bij het hele
personeeI. De Unie-bonden hielden zich echter aan het standpunt dat zij geen
samenwerking wensten in wat voor commissie ook, tussen hun leden en die van
de EVe. Overigens meenden zij dat het winstaandeel behoorde tot het complex
van lonen en andere arbeidsvoorwaarden en derhalve beheerd moest worden door
de contactcommissie uit de erkende organisaties.!"

De EVC-contactgroep werd in december 1950 door de directie ontbonden.
Ondanks moeilijkheden was deze contactgroep zolang mogelijk gehandhaafd
teneinde ook met de meest links- georienteerde werknemers een geordend contact
te kunnen onderhouden. Nadat zij echter onder toenemende druk van het commu-
nistische hoofdbestuur was komen te staan en de voorzitter en secretaris van de
contactgroep zich hadden teruggetrokken, was de basis voor opbouwende bespre-
kingen steeds smaller geworden. C.J. Honig betreurde het dat deze maatregel ook
in 'De Bijenkorf' niet vermeden kon worden. Daar in de zakelijke commissies
(strafadviescommissie, veiligheidscommissie enzovoort) niets gebleken was van
enige communistische pressie die de goede werking in gevaar bracht, werden de
EVC-ers daar niet geweerd."? Ter kennisgeving werd er een circulaire aan de leden
van de EVC in het bedrijf gezonden.!"

In mei 1951 werd er overgegaan tot de aanstelling van een nieuwe kern waarbij
alleen leden van NVV, KAB en CNV verkiesbaar waren. 149 Bij de kernverkiezing
in 1954 deden er zich problemen voor. De EVC voerde deze keer een campagne
tegen 'De Bijenkorf' omdat alleen de erkende bonden kandidaten mochten stellen
en van het NVV slechts vijf kandidaten plaats konden nemen in de kern tegenover
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zes van de confessionele organisaties (drie KAB en drie CNV). Volgens de EVC
streefde de directie naar een kern die volkomen paste in het uitvoeren van haar
bedrijfspolitiek en was zij niet gericht op het behartigen van de belangen der
arbeiders.!" Er werd door EVC-ers en NVV-Ieden gezamenlijk een petitio nne-
ment georganiseerd. Een groot aantal arbeiders heeft toen geweigerd zijn mede-
werking te verlenen aan de verkiezingen zodat de kern de vereiste meerderheid
juist niet heeft behaald - om als kern erkend te worden hadden de kandidaten 51%
van de stemmen nodig -, waardoor ze in wezen slechts als contactcommissie voor
de erkende bonden kon fungeren. Het mocht niet baten dat de zieken door C.l.
Honig werden aangemoedigd om te stemmen.!" De commissie kon geen verant-
woordelijkheid en behandeling van kwesties voor niet-erkend georganiseerden op
zich nemen.l'"

C.l. Honig wenste niet langer een aparte EVC-commissie te installeren, gezien
de slechte ervaringen daarmee in het verleden.!" Daar hij meende dat leden van
het fabriekspersoneel die niet bij de erkende bonden waren aangesloten ook hun
problemen te berde moesten kunnen brengen, stelde hij voor hen een spreekuur
in waarin bepaalde, van te voren schriftelijk kenbaar gemaakte vragen of opmer-
kingen konden worden toegelicht en door de bedrijfsleiding, vertegenwoordigers
van de Sociale Afdeling of eventueel door de directie konden worden behan-
deld.l"

C.J. Honig heeft in 1955 nag gepoogd een 'comrnissie van overleg' in te voeren.
De vergaderingen met de fabriekscontactcommissie waren in de eerste plaats
gewijd aan de behandeling en behartiging van de arbeidersbelangen. Daarnaast
bestond er volgens hem voor alle groepen van het personeel behoefte aan ge-
spreksmogelijkheid over bedrijfsvraagstukken. In een commissie van overleg of
van gesprek zou dit kunnen worden gerealiseerd. In een brief aan de contactcom-
missie zette hij uiteen wat de bedoeling was en gaf hij ook te kennen dat een
dergelijke, met geen enkele macht beklede commissie zeker het kernwerk niet kon
en wilde vervangen. Of het voorstel doorgang yond, hing af van het personeel en
van de bonden.l" Metdit orgaan werkte hij in de geest van de ondernemingsraden,
waarin de ondernemer de verplichting had de leden in te lichten over de econo-
mische gang van zaken in het bedrijf. Door de instelling van een ondernernings-
raad, waarover verder meer, was dit voorstel in feite achterhaald.

In Nijmegen werd in januari 1945 een kern ingesteld.P" Het is opvallend dat de
verkiezingen daar blijkbaar niet tot problemen leidden. De meerderheid van het
person eel was irnmers lid van de erkende bonden. De eerste maal werden de
kemleden aangewezen, daarna werden er vrije verkiezingen georganiseerd. De
kern werd samengesteld uit vertegenwoordigers van de diverse afdelingen van het
bedrijf; van gedelegeerden van de organisaties was geen sprake.!" De ontwikke-
ling van dit orgaan was dan ook zeer stabiel te noemen, in tegenstelling tot de
evolutie in Koog aan de Zaan. Er was steeds een vrouw afgevaardigd in de kern.
Om de doorstroming tussen kernleden en arbeiders te verbeteren, werd bepaald
dat laatstgenoemden de kans kregen tijdens de zogenaamde afdelingsbijeenkom-
sten na het vertrek van directie en bedrijfsleiding verder hun hart te luchten bij de
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kernleden. De afspraak was gemaakt dat de kern het besprokene slechts aan de
directie zou doorgeven, indien de groep daartoe haar toestemming gaf. J58

Om de relaties tussen de bedrijven in Koog aan de Zaan en Nijmegen te
bevorderen, zat C.J. Honig soms de Nijmeegse kern voor en sprak dan over de
arbeidsvoorwaarden, het winstaandeel, de ziektegeldregeling enzovoort zoals die
in Koog aan de Zaan vastgelegd waren.!" De kern van Nijmegen maakte een
uitstap naar het zusterbedrijf in 1955 voor een rondleiding en een onderlinge
gedachtenwisseling.l'" Eerder had de Zaanse kern de Nijmeegse bezocht.!?' Kees
steunde deze uitwisseling van ideeen, mede omdat na de oorlog de sociale
regelingen en arbeidsvoorwaarden steeds meer naar elkaar toe waren gegroeid en
er dus minder problemen van naijver rezen.

5.2.2 De ondernemingsraad
De vakbonden streefden, tegen het verzet van de werkgevers in, naar medezeg-
genschap op het niveau van de onderneming. In 1950 werd de Wet op de
Ondernemingsraden van kracht. 162 De ondernemingsraad had de bevoegdheid om
voorstellen te doen op technisch en economisch vlak, maar in hoofdzaak op sociaal
gebied. Ze hield toezicht op de uitvoering van de cao en op de naleving van
voorschriften inzake arbeidsveiligheid, gezondheid, hygiene, schaft- en kleedge-
legenheden. De ondernemer was verplicht over de economische situatie van het
bedrijf inlichtingen te verschaffen. Hoewel de wet niet aan de verwachtingen
voldeed, beschouwden de vakbonden de bepalingen ervan als een eerste kleine
stap in de richting van volledige participatie van de werknemers in het bedrijfs-
beleid.!" De werkgevers poneerden van meet af aan dat er geen behoefte bestond
aan een wettelijke regeling, omdat de organisatorische samenwerking tussen
werkgever en werknemers binnen de onderneming zich op een eigen en bevredi-
gende wijze ontwikkelde.!" Ook C.J. Honig plaatste zich op dit standpunt. Het
bestaan van een kern wijst in deze richting. Dit verklaart het zeer langzame tempo
waarbii de overschakeling van kern naar ondernemingsraad zich algemeen vol-
trok.165

In elke onderneming met meer dan 25 werknemers was de invoering van een
ondernemingsraad verplicht. De wet kende echter voor nalatige ondernemers geen
strafbepaling. Yoor elke bedrijfstak werden er overkoepelende bedrijfscommis-
sies gevormd, die toezicht moesten houden op inrichting en functionering van de
raden. Kandidaturen VOOI een p1aats in de ondernemingsraad konden de drie
erkende vakverenigingen stellen. Daarnaast bestond de mogelijkheid om met
goedkeuring van de bedrijfscommissie buiten de bonden om lijsten in te dienen.
Yoor dit recht op een voorkeursbehandeling bij de aanwijzing van kandidaten
hebben de vakbonden hard gevochten. Zij vroegen aanvankelijk zelfs het alleen-
recht, om zich zo aan de ene kant te beschermen tegen pogingen van de werkgevers
am de ondernemingsraden te vullen met niet-georganiseerde werknemers, en aan
de andere kant tegen de Eyc.166 De meeste ondernemers aan de Zaan, waar de
EYC sterk vertegenwoordigd was, meenden dat men er meer aan had de extre-
mistische elementen - binnen bepaalde grenzen - in het overleg te betrekken dan
hen uit te stoten, waardoor zij oncontroleerbaar en onvatbaar werden. Opnieuw
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doken soortfcelijke problem en op als bij de kandidaatstelling voor kernen en
commissies. 67

De ondernemingsraad kenmerkte zich door overleg en advisering, niet door
collectief onderhandelen of medezeggenschap. Zij adviseerde, maar de directies
beslisten. In de wet werd duidelijk vastgelegd dat de ondernemingsraad, onder
erkenning van de zelfstandige functie van de ondernemer, naar vermogen moest
bijdragen tot een zo goed mogelijk functioneren van de onderneming. Hierin
weerspiegelde zich de wijdverbreide mening dat kapitaal en arbeid in de onder-
nerning dezelfde bestemming hadden en dat deze twee in wezen samen een
belangengemeenschap vormden.!"

In 1954 startte C.J. Honig de voorbereidingen voor de instelling van een
ondernerningsraad in het bedrijf. Van de Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek in
Delft ontving hij een nummer van De Fabrieksbode om zich over dit onderwerp
te orienteren."" 'De Bijenkorf' wenste in november 1954 echter geen zitting te
nemen in de pas opgerichte Bedrijfscommissie voor de Gist-, Spiritus- en Graan-
zetmeelindustrie zolang er geen wijziging was aangebracht in de Wet op de
Ondernemingsraden. De vele uitvoeringsbepalingen lieten naar de mening van
Kees onvoldoende ruimte voor de zelfstandigheid van de ondernemer, een prin-
cipe dat nochtans in de wet was vooropgesteld. De wet schreef een stringente
reglementering voor, die de groei en het overleg en een soepel hanteren daarvan
zeer zou bemoeilijken. Het feit dat men in het eenmaal vastgestelde reglement
niets kon wijzigen zander toestemming van de bedrijfscomrnissie, die het bedrijf
niet kende en die paritair was samengesteld, kon volgens hem situaties scheppen
die juist voor het overleg ongewenst waren. Oak het feit dat schorsing van een lid
van de ondememingsraad door de bedrijfscommissie moest worden goedgekeurd,
waarbij daarvoor een dringende reden in de zin der wet moest zijn, maakte het
zijns inziens tot een gevaarlijke zaak om in een streek met veel communisten de
ondernemingsraad op basis van vrije verkiezingen samen te stellen. Men kon
eventueel 'verkeerde' elementen dan niet meer kwijt.

Voor C.J. Honig was het nochtans van groot belang dat de ondernemingsraad
een getrouwe weerspiegeling van de samenstelling van het personeel gaf. Koos
men het systeem van kandidaatstelling uitsluitend door de erkende bonden, dan
werd een aanzienlijk deel van het arbeiderspersoneel niet betrokken bij het
overleg. Dit zou leiden tot een afwijzende houding vanuit die hoek. De kantoor-
bedienden, traditioneel weinig vakbondsgeorienteerd, zouden door dit kiesstelsel
sterk ondervertegenwoordigd zijn. c.J. Honig wilde enerzijds dat oak ongeorga-
niseerden zich konden stellen, anderzijds wilde hij voorlopig vermijden dat
EVC-ers in de ondernemingsraad binnendrongen, gezien zijn negatieve ervaring
die hij met deze groep had opgedaan. Dit laatste zou zeer moeilijk worden indien
hij kandidaatstelling door de ongeorganiseerden toeliet, aangezien onder hen in
het algemeen werden begrepen diegenen die niet bij een der drie erkende vakbon-
den waren aangesloten. Bovendien bevond zich oak onder de werkelijk ongeor-
ganiseerden een groep arbeiders die linkse syrnpathieen had en dus wellicht een
EVC-kandidaat zou steunen. Een EVC-kandidaat op basis van zijn palitieke
vaorkeur wraken leverde gegarandeerd problemen Op.170
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C.J. Honig stelde zich in verband met de instelling van een ondememingsraad
opnieuw principiee1 op: "Wij weten, dat door de meeste ondememers en ook door
de AWV met al te veel waarde aan het reglement wordt toegekend; een algemeen
verbreide opvatting is: 'Na goedkeuring gaat het reglement in de kast en we kijken
er met meer naar om'. Wij kunnen deze opvatting niet delen en achten haar een
groot gevaar. Het is immers onvermijdelijk, dat bijvoorbeeld bij verkiezingen
volgens het reglement gehandeld wordt?"!" Hij was dan ook voomemens om
dispensatie aan te vragen volgens de in artikel3 van de wet gegeven mogelijkheid.
Hij meende dat het bedrijf, voortbouwend op hetgeen gegroeid was aan de
bedoeling van de wet kon beantwoorden. Hij yond het verkeerd om van boven af
via bedrijfscomrnissies ondernerningsraden te gaan vormen die niet aangepast
waren aan de bedrijfssituatie. 172 C.J. Honig verwierp zeker niet de doelstelling van
de ondememingsraden, integendeel, zij paste in zijn samenwerkingsstreven.
Terwijl in veel ondernemingen de fabriekskern in eerste instantie opkwam voor
de belangen van het personeel, had bij Honig steeds het gemeenschappelijk belang
in het kernwezen op de voorgrond gestaan. Hij was volkomen bereid om de
bedoeling van de wet zoveel mogelijk te volgen, maar niet om zich in een keurslijf
te laten wringen met betrekking tot de uitvoering en de reglementering.I"

C.J. Honig maakte daarom plannen om een onofficiele contactraad te vormen
voor bespreking, overleg en voorlichting, waarin zowel 'bonafide' ongeorgani-
seerde (ook EVC-ers) als een aantal georganiseerde arbeiders (waaronder leden
van de contactcommissie) zitting zouden nemen. De raad zou geen enkel recht
krijgen. Bovendien kende het bedrijf de jaarvergadering, waarin aan het voltallige
personeel mededelingen werden gedaan over de gang van zaken, zowel op
econornisch als op sociaal gebied.!" Ten slotte riep hij een contactcommissie uit
het kantoorpersoneel in het leven, zodat voortaan ook dit segment vertegenwoor-
digd was in het overleg.!"

Uit een verslag van de social engineer kon ik opmaken dat de verkiezing van
een contactraad niet doorging daar de fabriekscontactcomrnissie, hierin gesteund
en aangevuurd door de vakorganisaties, streefde naar de instelling van een
ondernemingsraad. Sinds februari 1956 stand de kern op non-actief om haar eis
kracht bij te zetten. Aangezien zij de wet aan haar zijde had, werd zij in 1957
beloond.!" C.J. Honig moest zwichten voor de druk. Net als bij de instelling van
een cao wenste hij nochtans dat het personeel zelf zou uitmaken of zij een
gereglementeerde ondememingsraad wenste of de voorkeur gaf aan een eigen
vormgeving. Voor de vooropgezette inmenging van de vakorganisaties had hij
geen begrip.!"

De inhoud van hetreglement werd - binnen hetkader van het wettelijk mogelijke
- goed overwogen, daar C.J. Honig zoveel mogeJijk zijn vrijheid wenste te
behouden. De concepten werden voorge1egd aan de vakorganisaties, aan de kern,
aan de kantoorcommissie en aan de AWV.178Het modelreglement van de AWV
werd steeds meer benaderd. Grote twistpunten deden zich niet voor bij het
vastleggen van de bepalingen. Zoals bij de kern zagen de vakbonden er op toe dat
de taak van de ondememingsraad op het terrein van toepassing, naleving en
uitvoering van lonen en arbeidsvoorwaarden lag en moest de raad zich onthouden
van de vaststelling ervan.!" De ondememingsraad zou buiten de voorzitter
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zeventien leden tellen uit de verschiilende groepen (leidinggevend personeel,
kantoorpersoneel enzovoort), respectievelijk afdelingen (technische dienst, glu-
cosefabriek enzovoort) van het bedrijf. De voorzitter was een directielid. Kandi-
daten die niet tot de erkende bonden behoorden, dienden te worden voorgedragen
door ten minste 20% van de kiesgerechtigde werknemers (minimaal vijf) van de
betreffende groep, respectievelijk afdeling. Iedere kiesgerechtigde werknemer
mocht niet meer kandidaatstellingsformulieren ondertekenen dan er zetels voor
zijn groep, respectievelijk afdeling te verde len waren. De ondernemer kon overi-
gens een kandidaat wraken bij de bedrijfscomrnissie.

De directie zowel als twee derde van de leden van de ondernemingsraad konden
ook een 'querulerend' lid van de ondememingsraad voor schorsing of ontslag
voordragen aan de bedrijfscommissie. De redenen daarvoor moesten aan de
betrokkene worden meegedeeld. De ondememingsraad vergaderde zo dikwijls als
de voorzitter dat nodig achtte, doch ten minste tweemaal per jaar. Eveneens kon
de ondememingsraad bijeengeroepen worden op verzoek van ten minste twee
derde van de leden. Het reglement kon worden gewijzigd of aangevuld bij besluit
van de raad en de directie samen. Dit vereiste de goedkeuring van de bedrijfscom-
missie."? Naast de ondememingsraad bleven aileen de zakeJijke commissies
(ziekencommissie, veiligheids- en hygienecommissie) functioneren, niet de kern.

Ook op het vlak van de bedrijfstak streefden de vakbonden naar medezeggen-
schap. De Wet op de Bedrijfsorganisatie van 1950, die de publiekrechtelijke
bedrijfsorganisatie (PBO) regelde, was het resultaat van een discussie over de
structuur en regeling van de economische orde volgens publiek recht die 25 jaar
had geduurd. Deze wet bracht de Sociaal-Economische Raad tot stand, voor de
advisering van de regering over een breed scala beleidskwesties op sociaal en
econornisch terrein, en voor de supervisie over de instelling van een complexe
structuur van verticale en horizontale bedrijf- en produktschappen met grote
bevoegdheden, waarin werkgevers en werknemers zitting zouden hebben."!

Ook met betrekking tot de PBO had C.1. Honig problemen met het feit dat de
vakbonden de macht teveel naar zich toe wilden trekken en met de doelsteiling
van medezeggenschap van werknemersvertegenwoordigers in het sociaal-econo-
mische bestuur van bedrijfstakken: "Het ziet er naar uit of in Nederland de
werknemers in de bedrijven zelf en hun vertegenwoordigers in de vertegenwoor-
digende organen nog meer macht zuilen krijgen dan ze nu reeds hebben. Sociale
medezeggenschap is er in feite al. Economische medezeggenschap is er door
Ioonvaststelling, door progressieve belastingsheffing, door allerlei wetten eigen-
lijk ook al reeds, al is het niet zo dat in een bedrijf de arbeider naast de directeur
kan gaan zitten met geJijke rechten, daar is meer voor nodig dan te werken, zijn
loon waard te zijn en als mens erkend te worden. Dit bemerkt men als men de
arbeiders probeert te betrekken in problemen waar ze niet op ingesteld zijn".JS2

Enerzijds onderschreef C.1. Honig de grondgedachte van de PBO, nameJijk het
bevorderen van samenwerking en overleg tussen werkgevers en werknemers.
Anderzijds betekende voor hem de vorming van bedrijf- en produktschappen, net
als de installatie van bedrijfscommissies, dat steeds meer de toporganen voor, over
en zonder de eigenJijke werkgevers en werknemers de teugels der besluitvorming
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in handen namen. Temidden van de groeiende bemoeienis van buitenaf leek een
eigen, aan het bedrijf aangepaste vormgeving van het sociaal beleid niet meer
mogelijk. 183 Algemeen kantten de liberale ondememers zieh tegen de beperkingen
op de vrije ondememing en de beperking van de rechten van de leiding, waartoe
de PBO aanleiding gaf. Vooral vergaande inspraak van arbeidersvertegenwoordi-
gers op het economische terrein zou de zelfstandigheid van de ondememersfunctie
te veel aantasten.!" In dat opzieht krijgen we een herhaJing van de discussie die
onder K.C. Honig in verband met de invoering van bedrijfsraden had gespeeld.!"

5.3 Strijd tegen het communisme

5.3.1 Staking en
In het tweede hoofdstuk is gebleken dat in hetinterbellum het wapen van de
staking ruim gehanteerd werd om een verbetering van de arbeidsvoorwaarden af
te dwingen. Noehtans deden zich bij 'De Bijenkorf" geen stakingen voor, al
seheelde het soms niet veel. In de loop van de jaren dertig nam echter de
strijdbaarheid van de vakbonden af. In de leiding van de vakbeweging begon men
oog te krijgen voor de moeilijke situatie waarin de werkgevers verkeerden en ging
men beseffen dat het allesoverheersende probleem van de werkloosheid niet zou
worden opgelost door rniddel van harde eonfrontatie. Daarmee vormde deze
periode een overgangsstadium naar de naoorlogse verhoudingen.!"

Een belangrijke staking was de Februari-staking in 1941, maar deze hield geen
verband met de arbeidsvoorwaarden bij 'De Bijenkorf", wel met de politieke
situatie van de bezetting op dat moment. De staking vorrnde een grootscheeps
protest tegen de bezetter, in het bijzonder tegen de jodenvervolging. Een zekere
arbeidsonrust in bepaalde Amsterdamse bedrijven, een verzetsmentaliteit, alsook
afschuw van openlijk bruut optreden tegen joden na bepaalde incidenten schiepen
samen een klimaat waarin een stakingsinitiatief van twee communistische
gemeentearbeiders de vlam in de pan deed slaan. Op 25 februari brak de staking
uit in de hoofdstad. Dezelfde dag nog sloeg ze over naar de Zaanstreek, het eerst
naar 'De Bijenkorf'. De stakers van 'De Bijenkorf" gingen andere Zaanse fabrie-
ken langs en wekten de arbeiders o~ hun voorbeeld te volgen. Op 26 februari was
de staking aan de Zaan algemeen. 18 De volgende dag reeds werd ze gebroken. Op
de jodenvervolging heeft ze geen direct aanwijsbare invloed uitgeoefend.!"

De loonverordeningen van het College van Rijksbemiddelaars na de oorlog
konden niet op wettige wijze door rniddel van stakingsactiviteiten worden aange-
vochten. De meeste werkgevers waren ook bijna altijd bereid cao's te onderteke-
nen, waarin ongeveer alles werd verleend wat volgens de centrale afspraken was
toegestaan. Het had voor de erkende vakbonden bijgevolg weinig zin om stakin-
gen te organiseren. 189 Ook bij 'De Bijenkorf" deden zich van die zijde geen aeties
voor. Conflicten rezen vanuit een andere hoek, namelijk vanuit de EVC of onder
haar invloed. In voorgaande paragrafen werd reeds duidelijk dat de EVC voor
moeilijkheden zorgde in 'De Bijenkorf'. Zij stond apart van andere werknemers-
organisaties, ten dele omdat zij dat verkoos, ten dele omdat zij werd buitengeslo-
ten. Zij baseerde zich onder meer op gevoelens van rusteloosheid en vervreemding
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bij een grote groep arbeiders, op een latent radicalisme in de steden en op de
teleurstelling over het feit dat gehate Duitse regelingen vervangen werden door
vrijwel even strikte Nederlandse bepalingen. In het begin voorgesteld als een
niet-politieke organisatie die de belangen van aile arbeiders wilde behartigen,
kwam zij steeds meer in communistisch vaarwater terecht. Terwijl het NVV en de
twee confessionele vakcentrales, koste wat kost, streefden naar harmonie in het
bedrijfsleven en langs de weg van georganiseerd overleg de moeilijkheden pro-
beerden op te lossen, leidde - of in ieder geval steunde - de Eenheidsvakcentrale
verschillende omvangrijke stakingen in Nederland in de twee kritieke jaren vlak
na de oorlog.""

Nergens zijn aanwijzingen gevonden waaruit blijkt dat in de naoorlogse periode
alle werknemers van 'De Bijenkorf' zich op aandringen van de EVC tegelijkenijd
radicaal tegen directiemaatregelen verzetten. Wei is een aantal keren gedurende
enkele uren het werk neergelegd in sommige afdelingen. Meestal groeide eerst
onder het werkplaatspersoneel, dat bekend stond als radicaal (veel EVC-ers), een
stemming van onrust, zo bijvoorbeeld in verband met de invoering van het
premiestelsel van het organisatiebureau Bedaux. Toen dit bureau in 1952 een
nieuw rationalisatie-onderzoek op touw zette, organiseerden de vaklieden een
sit-downstaking.'?' Zij hadden geen vertrouwen in dit uit Amerika geimporteerde
systeem en zagen er een middel in om de ionen te drukken.l'" EVe-acties tegen
tariefbeloning kwamen in het algemeen veel voor.!" Uit interviews blijkt dat bij
conflicten niet Kees, maar wel zijn broer George in staat was om de arbeiders te
bedaren door hen vanop een stijfselkistje toe te spreken.'?'

De smeden hadden de meest radicale opvauingen (Bron: GAZ)
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Niettegenstaande herhaalde dreigingen bleven ook op Zaans niveau de stakingen
vanuit EVC-hoek relatief beperkt. In 1946 brak naar aanleiding van de uitzending
van troepen naar Indonesie onder de EVC-ers een eendagsstaking uit. In Amster-
dam, de Zaanstreek en enkele andere plaatsen lag het bedrijfsleven plat.195 De
directie van 'De Bijenkorf' heeft toen gedreigd met ontslag van alle communis-
ten.!" De havenarbeiders van Zaandam gingen in 1947 in staking in verband met
de tariefregeling.!" In 1951 barstten wilde stakingen los bij Albert Heijn en
Verkade onder het jeugdig fabriekspersoneel, zogenaamd voor loonsverhoging,
maar in werkelijkheid om politieke motieven tegen de regering en de gevoerde
loonpolitiek. De communisten bleken een staking te willen forceren. Gepoogd
werd de actie uit te breiden naar andere bedrijven, onder meer 'De Bijenkorf",
maar dit is mislukt. Na afloop van het conflict heeft C.J. Honig erop aangedrongen
dat de betrokken directies uitvoerig vers1ag uitbrachten aan hun confraters.!"

Na de Tweede Wereldoorlog bevonden zich onder de Zaanse ondernemers
verscheidene voorstanders van het inblazen van nieuw leven in het Steunfonds,
dat tijdens het interbellum in de marge van de AWV als hulpkas voor werkgevers
bij stakingen had gefungeerd, met K.C. Honig als een van de protagonisten. Men
wilde echter rekening houden met de gewijzigde sociale verhoudingen: het
steunfonds ontstond in een tijd dat de werkgevers werden 'bestookt' door de
vakbonden, die er ook stakingskassen op na hielden. Na de oorlog kreeg de strijd
een ander aanzien door de toenadering tussen de sociale partners. De AWV wenste
de goede relaties met de oude bonden niet te verstoren; het steunfonds zou gericht
zijn tegen de EVC.199

De EVC werd bestreden door haar erkenning te weigeren. In 1945 staakten bij
de meelfabriek Noury en van der Lande in Deventer de EVC-ers, alleen omwille
van het feit dat de directie, mede namens de regering, de EVC niet wilde erkennen.
In veel gevallen waren de redenen van staking terug te brengen tot dit feit. De
directie meende dat deze principiele staking niet ten laste van Noury en van der
Lande mocht komen, maar door de gehele Nederlandse industrie en de samenwer-
kende werknemersbonden moest worden gedragen. Zij verzocht zowel de Stich-
ting van de Arbeid als de AWV tot een regeling te komen, zoals er v66r de oorlog
had bestaan, om de kosten van de staking te vergoeden. De Stichting weigerde het
bedrijf geldelijk te steunen, maar de AWV zegde toe. De AWV als zodanig kon
geen hulp verlenen - zij bezat daarvoor noch de middelen, noch de bevoegdheid
-, maar de bestuursleden waren bereid in dit geschil als individuele werkgevers
achter de directie te staan; zij zouden ook de medewerking van andere werkgevers
proberen te krijgen.

Er werd een Commissie gevormd, die onder de leden van de AWV geldelijke
steunverlening voor dit principiele, incidentele geval moest bevorderen. C.J.
Honig behoorde tot deze commissie. Verder participeerden er enkele leden van
het dagelijks bestuur van de AWV op persoonlijke titel, naast J.c. Kaars Sijpe-
steijn (Linoleum) en T.H.M. Verspyck (Wessanen). Alhoewel ondernemersorga-
nisaties en afzonderlijke ondememingen de neiging hadden de EVC wel op het
niveau van de bedrijven te erkennen in hetgeval zij een flink deel van de betrokken
werknemers organiseerde, zoals in 'De Bijenkorf", waren zij blijkbaar bereid om
bij een staking bij te dragen. Toezeggingen werden gedaan door de Zaanse
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bedrijven Van Gelder Zonen, Oliefabrieken T. Duyvis Jzn., Verenigde Blikfabrie-
ken, 'De Bijenkorf' (f 5.000), Pellerij 'Mercurius', Firma PH. Kaars Sijpesteijn,
Linoleum en Wessanen. De AWV betreurde het dat, ondanks de inspanningen van
de commissie, het verienen van steun beperkt was gebleven tot de werkgevers die
bij de gevoerde besprekingen persoonlijk aanwezig waren geweest.f"

De AWV verwachtte dat uit dit geval een permanent steunfonds tot stand zou
komerr'", maar uit mijn, overigens beperkte, gegevens blijkt dat pas in 1949 het
oude fonds opnieuw werd opgericht, onder de naam Algemeen Werkgevers
Vakverbond.r'" Aan1eidin~ vormde het feit dat de EVC een landelijk steunfonds
in het leven had geraepen. 03 c.J. Honig zetelde in het bestuur ervan vanaf 1954?M

5.3.2 Relatie met de EVe en communistische arbeiders
Aanvankelijk bezorgde de assertiviteit van de Eenheidsvakcentrale haar een
aanzienlijke ledenwinst, voomamelijk ten koste van hetNVV, en in mindere mate
uit andere bronnen. De Zaanstreek vormde een van de gebieden waar de EVC
aansloeg. De strijdbaarheid van deze bond sprak de Zaanse arbeiders aan. Van
1948 tot 1950 ging de vakcentrale echter snel achteruit. Daarmee hing een
nauwere identificatie met de communistische partij samen. De grate groep EVe-
leden met minder duidelijke politieke ideeen werd gedwongen een keuze te
maken, wat velen deden door, samen met de gerayeerde opposanten, de vakbond
te veriaten. Hoewel de EVC zich nog tot diep in de jaren vijftig in bepaalde
bolwerken, zoals de Zaanse industrie, wist te handhaven, kromp haar ledenbestand
na 1950 tot een onbetekenende omvang ineen. AIle vakbondsafdelingen schilder-
den de EVC zo zwart mogelijk af om de eigen aanhang weer op peil te krijgen.
Geholpen door de invloed van de Koude Oorlog lukte dat.205

Het is moeilijk een juist beeld te krijgen van de aanhang van de EVC in 'De
Bijenkorf'. Volgens C.J. Honig bedroeg deze minstens 70% juist na de ooriog tot
1948?06 Op landelijk niveau lag het percentage op 20 in 1946. Tabel 17 geeft de
verdeling weer van de vakbondsleden over de diverse vakcentrales in het Koogs
bedrijfin 1950 op basis van een onderzoek uitgevoerd in opdracht van C.J. Honig
en plaatst ze naast de landelijke aansluitingscijfers.r'"

Tabel 17: Verdeling vakbondsleden over de vakcentrales aan 'De Bijenkorf" en landelijk
in 1950 (in %)

'De Bijenkorf' landelijk

NVV
KAB
CNV
EvC
Ongeorganiseerd
Niet ingevuld

32,1
9,9

10,8
21
20,9

5,3

33
26
13
14
14*

* Hierin zijn de aangeslotenen bij andere vakbonden begrepen.
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Het percentage EYC-ers was in 1950 sterk teruggelopen in het beclrijf. Yerschei-
dene ongeorganiseerden in 'De Bijenkorf' waren zeker ook links-georienteerd.Y
Naar schatting bedroegen de Zaanse ledentallen van NVY in 19464.000, in 1950
6.000; van CNV respectievelijk 1.200 en 1.500; van KAB in beide jaren omstreeks
1.500; van EYC enkele duizenden in 1946, na 1947 sterk dalend.209ln bepaalde
opzichten week de toestand in 'De Bijenkorf' toch af van de algemeen Zaanse.
Blijkbaar lag het percentage EYC-ers in het beclrijf hoger. Yoor de erkende
vakbonden was de evolutie waarschijnlijk gelijklopend.

Yoor een groot deel van de leden van de EYC had het linkse karakter van de
vakcentrale de concrete inhoud, dat ze verwachtten dat zij strijdbaar zou opkomen
voor de directe belangen van de arbeiders op het terrein van de arbeidsvoorwaar-
den en -omstandigheden. Yoor sommigen echter gin~en de eisen verder in de
richting van een radicale maatschappijvernieuwing." In de Zaanstreek hebben
vanaf het begin de communisten de plaatselijke leiding in handen gehad."! Zolang
de EYC-ers zich beperkten tot het ijveren voor concrete lotsverbeteringen, was
C.J. Honig bereid voor hen open te staan. Het werd moeilijker toen een aantal blijk
gaf van communistische syrnpathieen. Yerscheidene incidenten hebben zich in dat
verband voorgedaan.

In het beclrijfsleven werd in 1948 een actie georganiseerd door de Yerenigde
Naties voor hulpverlening aan lijdende kinderen (UNAC, United Nations Appeal
for Children). Men reageerde spontaan. De mensen werkten een uur per maand
langer en vele directies verdubbelden het aldus verkregen bedrag. Ook bij 'De
Bijenkorf' verliep de actie goed, totdat er in De Waarheid een artikel verscheen,
waarin de hulpverlening en de directie die deze organiseerde, werden bekritiseerd.
Een van de methodes waarop de CPN als partij de gang van zaken in de EYC
trachtte te beinvloeden, was het publiceren van haar opvattingen in De Waar-
heid.2i2 Niet alleen communisten reageerden hierop: 90% van de arbeiders staakte
de steunverlening. Daarop zijn werknemers van Honig naar de redactie van het
communistische dagblad gestapt om de beschuldigingen te weerleggen. C.J.
Honig stuurde een brief. De Waarheid beloofde een en ander te zuilen rechtzetten,
doch bleef nalatig. Deze kwestie is toen in een personeelsvergadering besproken:
aan de arbeiders werd gevraagd of zij bereid waren de aangelegenheid recht te
zetten. Er is tenslotte een aanzienlijk bedrag aan de UNO afgedragen.""

Opnieuw moest Kees Honig zich verdedigen tegen de EYC en De Waarheid
toen de S.B. Koerier van oktober 1948 en juni 1950 kritiek uitte op de directie.
DeS.B. Koerier noemde zich beclrijfskrant - 'S.B.' sloeg tegelijkertijd op een merk
van 'De Bijenkorf' en op de afkorting van Stijfselfabriek 'De Bijenkorf' -, maar
de redactie kwam er voor uit dat het een uitgave betrof van De Waarheid. Het blad
vereenzelvigde zich echter ook met de EYC, onder meer door steun te verlenen
aan een stakingsoproep van de vakbond bij een andere firma.?" Het krantje
verweetde directie van 'De Bijenkorf' onder andere verdeeldheid te willen zaaien
onder de arbeiders door de fabriekskern uiteen te rukken. C.l Honig had juist al
het mogelijke gedaan om het uiteenvallen van de kern te voorkornen.?" Zo nam
hij EYC-ers op in de kern, verzette hij zich tegen het monopolistisch machtsstre-
yen van de Unie-bonden die weigerden nog langer samen te werken met EYC-ers
in de kern en instaileerde hij ten slotte een EYC-contactgroep.216 Kees toonde zich
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zelfs tevreden over deze contactgroep. Hij yond dat ze op verscheidene punten
uitstekend werk verrichtte: de agenda's voor de vergaderingen waren steeds goed
voorbereid en de besprekingen hadden geen onaangenaarn scherp karakter. 217 In
de EVC-contactgroep hadden zes communisten zitting (op elf leden).218Ook in
de ziekencommissie, de veiligheidscommissie enzovoort waren de EVC-ers graag
geziene figuren. De EVC legde zich immers duidelijk toe op een verbetering van
de kwaliteit van de arbeid op bedrijfsniveau. De erkende vakbonden daarentegen
hadden meer oog voor de uitbouw van de arbeidsvoorwaarden en volgden in dat
verb and de centralistische werkwijze.""

In de vergaderingen van de AWV waarschuwde C.J. Honig nochtans voor de
EVe. De werkgevers moesten de moed hebben om op te treden. Maar daartoe
moesten zij weten welke opvattingen leefden onder de EVC-ers en de communis-
ten. Dit kon door hen in personeelsvertegenwoordigingen op te nernen.f" Een
andere werkgever stemde in met het idee dat persoonlijk contact met de commu-
nistische arbeiders in het bedrijf van groot belang was, dat het beter was hen te
bekeren dan hen uit het bedrijf te gooien. Niet iedereen was het daarmee eens. Het
hoge aantal communisten in de bedrijven maakte het volgens sommige werkge-
vers niet mogelijk om hen allen persoonlijk te bewerken.?" Ook het systeem van
opvoeding op grotere schaal was naar hun mening niet door te voeren.r"

De erkende vakbonden verkondigden de tegenovergestelde opvatting van e.J.
Honig. Een vakbondsvertegenwoordiger van de KAB meende dat men aan de
Zaan stakingen steeds had kunnen voorkomen of de kop had kunnen indrukken
door de invloed van de EVC in de onderneming juist te neutraliseren: "Aanvan-
kelijk ging dit niet erg gemakkelijk, maar van de zijde der bonden is in sarnen-
werking met de AWV vruchtbaar gewerkt en met succes getracht klachten te
voorkomen. De bonden konden helaas niet altijd een lijn trekken met de werkge-
vers onder andere waar het betrof de vraag van het al of niet accepteren van
EVC-Ieden in de fabriekscommissie. Waar men deze EVC-ers niet weerde, gaf dit
vaak aanleiding tot moeilijkhedenv.F' Hij gaf bij de problematische situaties het
voorbeeld van Honig. Ook bij Albert Heijn, waar in 1951 een staking uitbrak,
zaten veel EVC-ers in de kem.224

Dat de EVC-contactgroep uiteindelijk niet is gehandhaafd in 'De Bijenkorf ',
had ten eerste te maken met het feit dat buiten deze contactgroep om in SB.
Koerier de beschuldigingen aan het adres van de directie en leden van het
personeel bleven aanhouden. c.J. Honig vroeg aan de contactgroep om haar
invloed aan te wenden teneinde de politieke schrijverij over fabrieksaangelegen-
heden te doen ophouden en de aantijgingen te weerleggen. De EVC-ers konden
via de contactgroep hun belangen bepleiten bij directie en bedrijfsleiding, dus
duldde hij niet dat de linkerzijde van de EVC daamaast de werknemers tegen het
bedrijf opzette.f" De contactgroep meende aanvankelijk op deze eis niet in te
kunnen gaan - de leden van de groep beweerden als EVC-ers en niet als CPN-ers
of als redactie van de SB. Koerier bijeen te zijn226

-, doch zij keurde de inhoud
van het bedrijfskrantje over het algemeen wei af. Daarop stelde e.J. Honig zich
in verbinding met de hem bekende communisten in het bedrijf en verzocht hun
om tegen deze inmenging van de CPN persoonlijk te protesteren.f" Een aantal
communisten heeft toen getrachteen einde te maken aan de laster. De S.B. Koerier
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heeft enkele valse beschuldigingen teruggenomen, doch onmiddellijk daarna
nieuwe onwaarheden in omloop gebracht.

De aantijgingen betroffen onder meer vermeende Ioonsverlaging en uitbuiting
door de directie?28 Volgend citaat tekent de atrnosfeer van het bedrijfskrantje:
"Waar de kapitaiisten echter de grootste hekel aan hebben, dat is weI het feit dat
er een partij is die de arbeiders de rotheid en de voosheid van het kapitalistische
stelsel aantoont, dat deze partij onbarmhartig het oorlogszuchtige karakter van het
kapitalisme, de klasse van de Honig's aan de kaak stelt".229Ook de vestiging van
'De Bijenkorf' in Zuid-Afrika was voorwerp van kritiek.230e.J. Honig besefte dat
deze zogenaamde bedrijfskranten een veel effectievere invloed uitoefenden dan
de grote kranten, daar gebruik gemaakt werd van feitenmateriaal dat de arbeiders
persoonlijk raakte?"

In tweede instantie hield de EVC-contactgroep op te bestaan, omdat haar
voorzitter en secretaris hun functie neerlegden. e.J. Honig had zich bereid
verklaard een arbeider terug te nemen in het bedrijf na zijn ontslag, waarover
straks meer, indien in de contactgroep een meerderheid werd gevonden die zich
voor hem garant stelde. Dit voorstel werd door de voorzitter en de secretaris
overgenomen, doch de uitvoering ervan werd tegengewerkt door een communis-
tisch hoofdbestuurslid van de EVe. Het bleek nietlanger mogelijk om de belangen
van het personeel en van het bedrijf voldoende te behartigen tegenover de
instructies van een bepaalde politieke partij, dus kon deze contactgroep volgens
Kees beter verdwijnen.f"

Toen de EVC eenmaal niet meer vertegenwoordigd werd in het bedrijf, was het
voor de betreffende personeelsleden moeilijk om hun standpunten door te geven
aan de directie. Ofwel ging een delegatie uit het personeel aankloppen bij C.J.
Honig, ofweI poogden de EVC-ers een personeelsvergadering te laten beleggen,
ofwel zochten zij toenadering tot het NVV.233 Overigens gingen de EVC-ers zich
per bedrijf hechter organiseren en kwam aan 'De Bijenkorf' een 'zelfstandige
bedrijfsorganisatie' tot stand, die wekelijks bijeen kwam?34

5.3.3 Ontslag van communistische arbeiders
De politieke en door politiek bepaalde gedragingen van de communistische
fabriekstirnmerman en Koogse wethouder P. Kaayk gaven C.J. Honig na diverse
waarschuwingen een dringende reden tot diens ontslag op 12juni 1950 (Burgerlijk
Wetboek artikel1639). Voor het gezin van de betrokkene zou een sociale regeling
voor de overgangstijd worden getroffen (uitkeringen uit het K.e. Honigfondsj.i"
Kaayk was lid van de kern en secretaris van de EVC-contactgroep geweest.
Blijkbaar werd een controversiele opstelling hem niet in dank afgenomen. Plei-
dooien van de EVC en zelfs van de Unie-bonden mochten niet baten.?"

Vooral de lastercampagne in de S.B. Koerier, waarvoor hij in het bijzonder
verantwoordelijk werd gesteld, deed voor e.J. Honig de deur dicht en overtuigde
hem ervan dat Kaayk volstrekte gehoorzaamheid aan de communistische partij
verschuldigd was.?" Kees had hem ooit een radiotoestel aangeboden om hem van
zijn "eenzijdig" standpunt bewust te maken.i" Graag had hij hem ook voor enige
tijd hetAlgemeen Handelsblad doen toekomen: "Niet omdatdit altijd gelijk heeft,
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maar omdat de vergelijk:ing van dit standpunt met dat van andere partijen wellicht
vruchtbaar kan zijn. Om dezelfde reden lees ik thans geregeld een communistisch
blad".239Oorspronkelijk leidde de politieke en ideologische tegenstelling tussen
beiden tot interessante gedachtenwisselingen, want P.Kaayk stuurde van zijn kant
communistische programma's en tijdschriften. Na verloop van tijd ontaardden de
discussies echter in onoverkomelijke spanningen, waarvan laatstgenoemde het
slachtoffer werd.2Ml

Begin 1949 was Kaayk reeds een maand geschorst wegens onjuiste berichtge-
ving. Op verzoek van een EVC-er die eraan twijfelde of de schorsing gerechtvaar-
digd was, had C.J. Honig er toen in toegestemd om het geval aan een onpartijdige
comrnissie van drie personen buiten het bedrijf voor te Ieggen. De commissie was
tot de conclusie gekomen dat de directie naar recht en billijkheid had gehandeld."!

In verband met het ontslag belegde C.J. Honig een bijeenkomst met enkele
communisten en links-georienteerde arbeiders van het bedrijf. Hij opende de
vergadering met de veronderstelling dat er van de zijde der aanwezigen weI veel
kritiek zou bestaan op de beslissing van de directie. Hij schetste uitgebreid de
motieven. Het betoog eindigde met de mededeling dat de directie bereid was voor
werknemers die naar Rusland wensten te vertrekken, om zich aldaar blijvend te
vestigen, een gedeelte van de reiskosten te vergoeden. Daama werd gedurende
een kwartier de gelegenheid gegeven tot het stellen van vragen. De arbeiders
konden hierin vrijuit hun mening naar voren brengen en over politiek discussieren.
Onder meer werd geponeerd dat de meeste arbeiders aan 'De Bijenkorf' het
ontsiag afkeurden, maar ervoor terugschrokken am het aan de directie te vertel-
len.1A2Kaayk was iemand die voor het personeel in de bres sprong.i"

C.J. Honig ontketende in 1950 een ware communistenjacht. Hij liet nagaan tot
welke gezindheid de arbeiders van 'De Bijenkorf' behoorden, wie De Waarheid
las, riep communistische arbeiders bij zich en poogde hen te bekeren, informeerde
bij de directies van andere Zaanse bedrijven of zij last hadden van comrnunistische
agitatie en verspreidde oproepen in de Zaanstreek en onder het personeel om zich
te wapenen tegen ideologische en "onjuiste" propaganda.r" De werknemers werd
gevraagd een brief te ondertekenen waarin men zich bereid verklaarde om met
aile eerlijke middelen communistische actie en laster in het bedrijf tegen te gaan.
Men moest tevens te kennen geven geen lid te zijn van de CPN en geen tegen de
iandsregering of het bedrijfsleven gerichte orders van de CPN of de EVC op te
volgen.r" C.J. Honig stelde ten slotte de verdere uitkering van het winstaandeel
afhankelijk van het verschijnen van de SB. Koerier. Daarop belegden vertegen-
woordigers van NVV, CNV, KAB, EVC en de ziekencommissie samen een
vergadering en stuurden een motie aan de CPN om de verschijning stop te
zetten.?"

Met het Centraal Sociaal Werkgevers Verbond werd overwogen am over te gaan
tot de oprichting van een persbureau dat advertenties en artikelen over de industrie
moest verspreiden. De rooms-katholieke zuil had een sociografisch bureau, dat
onder meer opspoorde hoe en waarom in bepaalde plaatsen het communisme
aanhang kreeg. De confessionele werkgeversbonden wensten op dit punt geen
samenwerking met de neutrale bonden. Het CSWV schrikte er voor terug am zo' n
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initiatief van werkgeverszijde te starten, daar het publiek zich gemakkelijk keerde
tegen alles wat van 'kapitalisten' uitging. Het CSWV raadde c.J. Honig aan om
een eigen bedrijfskrant uit te geven. Het Verbond gaf immers cursussen aan
gegadigden uit het personeel die enig schrijftalent hadden. De Commissie Perso-
neelsorganen van het Verbond verzorgde bovendien elke maand twee eenvoudig
geschreven artikelen, die desgewenst in de bedrijfsbladen konden verschijnen.r"

Aan het Nederlandse gerecht vroeg CiJ. Honig of het mogelijk was om met
behulp van justitiele middelen de uitingen van CPN -zijde voortdurend te contro-
leren en te bestraffen bij gebleken leugenachtigheid of een uitgesproken beledi-
gend karakter. Hij motiveerde zijn verzoek als volgt: "Indien U na onderzoek van
mening zoudt zijn, dat de bestaande wetten U niet in staat stellen om recht te doen,
kunnen wij ons indenken dat vele werkgevers er liever toe overgaan om de
communisten uit hun bedrijven te verwijderen dan dat zij voortgaan om in hun
eigen midden die elementen te beschermen, die dat zelfde bedrijfsleven op order
van een buitenlandse mogendheid zullen stilleggen zodra deze mogendheid tot
de aanval wenst over te gaan".248

Kort na het geval Kaayk voerden de communisten via de zogenaamde 'vredes-
beweging' agitatie in het bedrijf en breidden deze uit tot Duyvis' Oliefabrieken
door het aanbieden van een manifest dat, naar het heette, uitging van' de' arbeiders
van 'De Bijenkorf', zonder dat de tekst hun ter goedkeuring was voorgelegd. Ook
bij Bruynzeel, bij de Blikfabrieken, bij Albert Heijn, bij de Cacaofabriek 'De
Zaan', bij de Havenbedrijven en bij Hoogovens werden soortgelijke pamfletten
verspreid en gelden en handtekeningen verzameld ter ondersteuning van het
'vredeswerk'<'" C.J. Honig waarschuwde iedereen in de Zaanstreek tegen deze
vredesacties opgezet door de CPN. Met de dekmantel van het verbod op atoom-
wapens had men volgens hem als enig doel de Russen binnen te halen in
Nederland."? Aan een arbeider die het Vredescongres in Sheffield wilde bijwonen,
weigerde hij vakantie toe te staan met de motivering dat voor congressen die het
landsbelang schaadden, geen extra faciliteiten konden worden verleend. Een
aantal vrouwen verscheen voor het kantoor om vrijaf te eisen voor deze arbeider,
maar zonder resultaat.?"

De kwestie van het manifest werd grondig onderzocht door C.J. Honig. Daaruit
bleek dat aan 'De Bijenkorf' een der arbeiders, P. de Vries, als organisator was
opgetreden, hoewel hij zelf niet behoorde tot de ondertekenaars.r" De Vries was
de directie reeds lang een doom in het oog. In 1942 was hij we gens geconstateerde
onregelmatigheden uit de fabriek ontslagen, maar op uitdrukkelijk verzoek van
de rec1asseringsinstanties in 1946 weer in dienst genomen. De directie liet een
pakhuisruimte op het terrein van 'De Bijenkorf' als woning voor hem inrichten.f"
Samen met een plaatselijk bestuurslid van het Genootschap tot Rec1assering,
hielden twee arbeiders toezicht op hem. Het contact met hen zwakte echter af toen
de Vries in communistisch vaarwater terecht kwam en na het ontslag van Kaayk
zijn plaats innam als leidend communist in het bedrijf?54

Na twee vermeende sabotagepogingen samen met de verspreiding van de
circulaire was voor de directie de maat vol.255 Er werd een ontslagaanvraag
ingediend bij het plaatselijk Arbeidsbureau in november 1950. Op basis van het
Buitengewoon BesluitArbeidsverhoudingen mochten irnmers nochde werkgever,
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noch de werknemer een arbeidsverhouding beeindigen zonder toestemrning van
het gewestelijk arbeidsbureau, tenzij met wederzijds goedvinden of wegens
dringende redenen.f" Op het bureau stelde men zich echter op een opportunistisch
standpunt. Vergunning voor ontslag werd geweigerd, omdat men terzake over
geen richtlijnen meende te beschikken die dit zouden bevestigen en omdat het
ontslag slechts op politieke granden zou zijn aangevraagd. Het bureau werd in
deze opvatting gesteund door de Comrnissie van Advies, waarin ook werkgevers
en werknemers zitting hadden, voorts door de directeur van het Arbeidsbureau te
Amsterdam, alsmede door de Directeur-Generaal van het Rijksarbeidsbureau te
Den Haag met zijn adviescollege. Voorafgaand aan de beslissing waren er vele
discussies tussen deze instanties gevoerd en pogingen ondernomen om de be-
voegdheid over deze kwestie onderling door te schuiven.f"

De AWV kon zich indenkendat het Arbeidsbureau een vergunning weigerde
wanneer het motief inhield dat de werknemer een de werkgever onwelgevallige
politieke gezindheid had. Wanneer een arbeider er echter niet voor terugdeinsde
door misleidend optreden de goede naam van de onderneming en de interne sfeer
te schaden, was niet de 'politieke overtuiging' het ontslagmotief, maar het feit dat
de betrokken arbeider, wellicht als consequentie van zijn politieke overtuiging,
zich zodanig gedroeg, dat de dienstbetrekking beeindigd moest kunnen worden.
De AWV beriep zich daarbij op de richtlijn, dat het noodzakelijke vertrouwen
tussen de werkgever en de werknemer dusdanig geschokt was, dat voortzetting
van de dienstbetrekking ernstig afbreuk zou doen aan de norm ale gang van zaken
in het bedrijf (op grand 'van de algemene richtlijnencirculaire van 1-12-48). Dit
was des te meer het geval waar de betrokkene bijzonder zorgvuldig behandeld
was en waar niettemin ernstige vermoedens gerezen waren dat hij het produktie-
praces had willen verstoren. Het CSWV sloot zich bij dit standpunt aan?58

Dat C.J. Honig zich niet aan overdrijving schuldig maakte en dat dit ontslag niet
slechts op politieke gronden was aangevraagd, moest ook blijken uit het feit dat
hij een vijftigtal hem met naam bekende communisten in dienst hield en in allerlei
opbouwend werk, tegen de zin van de Unie-bonden in, bleef betrekken.Ft Indien
zij zich in bedrijfsverband niet misdroegen, werden zij in hun betrekking gehand-
haafd; hij was er evenrnin op uit om juist hen te ontslaan als een inkrimping van
personeel de gelegenheid daartoe bood.""

Daar de Arbeidsbureaus wei begrepen datde werkgever in kwestie deze arbeider
toch kwijt moest, raadden zij aan andere motieven tot ontslag naar voren te
brengen. C.J. Honig wenste niet in te gaan op hun voorstei. Hij achtte het een
"algemeen belang" dat de arbeidsbureaus hun taak van rechtsprekend en uitvoe-
rend orgaan in de volle betekenis van het woord, dus ook met het risico en de last
die aan "Ievend recht" verbonden waren, zouden uitoefenen.?" Hij schreef daar-
over aan de Zaanse werkgevers: "Wij hadden deze man ook om andere redenen
kunnen doen ontslaan, maar we wensen, dat het grate bedrog, dat oak elders
ongestraft maar doodgevaarlijk doorwerkt, wordt berecht en de kop ingectrukt.
Ais dat gelukt, gaat de mededeling aan alle fabrikanten en dan weet men, dat men
een communist, die zich misdraagt, niet meer extra behoeft te beschermen omdat
hij communist is,,?62
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De arbeidsbureaus waren gedesorienteerd doordat hij, in tegenstelling tot de
meeste werkgevers, deze zaak geheel principieel wenste te behandelen. Het ging
hem dus niet louter om dit ontslag, doch om het recht voor de ondememer om
arbeiders, die door "verkeerde" handelingen een rechtstreeks gevaar voor zijn
bedrijf vormden, te kunnen onrslaan.P" Hij haalde daarbij het voorbeeld aan van
een Zaanse ondememer die hem had meegedeeld dat het ook hem veel waard zou
zijn als hij een bepaald communist, die hij zeer gevaarlijk achtte voor zijn bedrijf
en de bedrijfsvrede, zou kunnen ontslaan. Hiervan kwam volgens C.l Honig het
Arbeidsbureau niets ter ore, omdat de fabrikant in kwestie ervan overtuigd was,
dat hij bij de bestaande voorschriftenjarenlang met dit individu zatopgescheept.i"
Kees bleef daarom volharden in zijn strijd tegen wat hij noemde het defaitisme
dat heerste in brede kring. Hij betrok er andere nationale instanties bij: de AWV,
het CSWV, die hem steunden en het Ministerie van Sociale Zaken.

Waarom stelde C.J. Honig zich, in tegenstelling tot vroeger, zo scherp op? Hij
meende dat het bedrijf zijn uiterste best had gedaan om de communisten in de
kring te houden en tegen de stroom van hun "verleugening" op te roeien. Vele
arbeiders lieten daarbij een goede invloed gelden en hielpen mee. De EVC-aan-
hang was in het bedrijf sedert de oorlog van 70% tot circa 20% gedaald. Tegen
enkele ietwat "misdadig aangelegde en onder invloed van de leer dat alles mocht
als hetde wereldrevolutie maar bevorderde", verkerende mensen was echter geen
kruid gewassen. C.J. Honig beweerde dat zij door Moskou met evenveel cynisme
als instrument ter verwoesting werden gehanteerd als indertijd sommige criminele
NSB-ers door Hitler.265De communistische topleiding maakte gebruik van het
verbod op ontslag en wist op die manier overal extrernistische onderrnijners te
handhaven. Tegen hen moest het recht durven optreden.

Op het einde van 1951 werd door de cornmunisten een hernieuwde vredesactie
op touw gezet in het dorp, waarbij onder meer de naam van 'De Bijenkorf'
andermaal werd misbruikt, de indruk werd gewekt dat de directie instemde met
deze actie en onrust werd gestookt in het bedrijf.266P. de Vries als organisator en
zijn vader, S.G. de Vries, als bezorger van het tweede manifest, werden op staande
voet ontslagen op grond van 'een dringende reden in de zin der wet', waarvoor
vooraf geen vergunning van het Arbeidsbureau vereist was. Van communistische
zijde werd een demonstratie tegen 'De Bijenkorf' georganiseerd.i"

Beide heren hebben toen, waarschijnlijk op advies van de EVC en de CPN een
proces tegen 'De Bijenkorf' ingezet, onder het motto dat hier sprake was van "een
hoogst emstige, tot nog toe in Nederland gelukkig unieke, aantasting van de
individuele vrijheid der werknemers". De directie daarentegen stelde rich op het
standpunt dat het voeren van politieke agitatie van personeelsleden niet in het
bedrijf en onder geen beding met gebruikrnaking van de naam van het bedrijf
mochtgeschieden. De arbeidsvrede en de bestaande goede verhoudingen dreigden
er door te worden verstoord.r" Bij het proces bleek dat de communisten er zeer
veel moeite voor over hadden om te winnen, maar de kantonrechter heeft in het
vonnis van september 1952 'De Bijenkorf' in het gelijk gesteld."? De AWV gaf
er de nodige bekendheid aan via een circulaire.F" Zijn lange strijd had vruchten
afgeworpen. Overigens had het Ministerie van Sociale Zaken beloofd dat een
soepeler regeling inzake ontslag kon worden verwacht.?"
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De reactie van andere Zaanse ondernemers is moeilijk te peilen. De Cacaofa-
briek 'De Zaan' en Albert Heijn hadden over dit punt een bespreking met C.l.
Honig. Ook in deze bedrijven had men nogal eens last met communisten. Zij
traden zeer tactisch op waardoor het zeer moeilijk werd om hen te ontslaan. De
mogelijkheid werd overwogen om onder Zaanse werkgevers de tewerkstelling
van communisten onderling te regelen en hen op ongevaarlijke plaatsen te zetten.
Maar men vreesde dat veel werkgevers hieraan niet loyaal genoeg zouden mee-
werken en pogingen zouden ondernemen om de radicale elementen bij anderen
onder te brengen.t" Bij een eventuele verruirning van het ontslagrecht bestond
dan weer het gevaar dat weinig scrupuleuze werkgevers, evenals vraeger, mis-
bruik zouden maken van de mogelijkheid om mensen op straat te zetten zodra dit
voor hen maar enigszins voordelig leek. Voorts was er het grate prableem van de
tewerkstelling der ontslagen extremisten. Zouden deze niet geheel tot misdaad
vervallen indien zij blijvend uit het arbeidsproces werden gestoten'r'"

5.3.4 Voorlichtingscentrum Zaanstreek
In het kader van de strijd tegen wat C.J. Honig de ondermijnende invloeden in het
bedrijfsleven noemde, ontplooide hij in 1950 een uitzonderlijk initiatief. Hij
bracht fabrikanten en arbeiders samen in een centrum om dit maatschappelijk
vraagstuk aan te pakken?74

Voor het zover was, had C.J. Honig reeds getracht de centrale werkgeversorga-
nisaties in beweging te brengen. Hij verzocht de AWV in een brief om op de
jaarlijkse algemene vergadering bij handopsteking de instemming te vragen voor
de vorming van een centraal orgaan van afweer tegen communistische activiteit
in de bedrijven.i" De besturen van AWV en CSWV waren echter van mening dat
deze materie zich niet leende voor centrale werkgeversactie. Het CSWV verstuur-
de wei aan de Zaanse Werkgeverskring De grondslagen van het communisme en
De organisatie van het communisme, verschenen in de reeks brochures over het
communisme van het Verbond.i"

Op 10 augustus 1950 vergaderde op uitnodiging van 'De Bijenkorf' een groep
Zaanse werkgevers over dit onderwerp, met Ch.H.J. Redele en E. Meulman als
speciale gasten. Redele, directeur van de 'Victoria' -fabrieken te Dordrecht, meen-
de dat de beweging voor Morele Herbewapening/" in dit verband zowel aan
werkgevers als aan werknemers een nieuwe ideologie en samenwerkingsbasis kon
bieden. Meulman was uitgenodigd als bestuurslid van de Vereniging 'Volksweer-
baarheid' die zich in Delft inzette voor de strijd tegen de destructieve invloed van
het communisme in het bedrijfsleven. Hij deelde mee dat op verscheidene plaatsen
bonafide werknemers een scholing ondergingen in lichamelijke, maar vooral ook
geestelijke weerbaarheid, metde bedoeling de communisten meteen van antwoord
te kunnen dienen.i"

Na enkele vergaderingen met een aantal werknemers en werkgevers begon het
initiatief in de Zaanstreek vorm te krijgen. In tegenstelling tot Delft zouden de
werkgeyers hier zich niet tot financiele en morele steun op de achtergrond
beperken, maar, op verzoek van enkele fabrikanten zelf, samen met vertrou-
wensmannen uit het personeel actief en openlijk deelnemen aan de bestrijding van
het communisme. Tevens werd door de werkgevers het principe aanvaard, dat de
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voorlichting niet alleen gericht mocht zijn op afweer van het communisme, maar
dat ook gezocht moest worden naar middelen om de positieve waarden in het
bedrijfsleven recht te doen wedervaren.i"

In de oprichtingsakte van het Voorlichtingscentrum Zaanstreek werd dit streven
vervat. De stichting had tot doel het geven van goede en opbouwende voorlichting
am een dam te helpen opwerpen tegen negatieve, de volkskracht ondermijnende
invloeden en tegen de impact ervan op het bedrijfsleven. Niet in de eerste plaats
door woordenstrijd, maar door te handel en in het bewustzijn dat de cultuur, de
vrijheden en de democratie van het westen de geestelijke levensbasis vormden en
bijgevolg beleden en beschermd moesten worden, zouden werkgevers en werk-
nemers samen er voor zorgen dat deze nefaste stromingen overwonnen werden.f"
Vooral C.1. Honig stond erop dat ook het ideele en culturele aspect werd opgeno-
men en zag in de bestrijding van het diep geworteld materialisme en modern
nihilisme, waarvan het communisme slechts een verschijningsvorm was, ook een
taak voor het bedrijfsleven weggelegd?"

De stichting streefde haar doeleinden na door onderzoek te bevorderen naar
bovengenoemde ontwrichtende invloeden en naar de positieve rniddelen tot
bestrijding ervan; door het samenstellen, verzamelen en verspreiden van geschikte
voorlichtende lectuur, het uitschrijven van prijsvragen, het organiseren van cur-
sussen enzovoort; door sarnenwerking met en ondersteuning van personen en
instellingen, die in het kader van de doelstelling van de stichting nuttig werk
leverden.i" Wat door het Voorlichtingscentrum Zaanstreek opgezet en verspreid
werd, werd nauwkeurig getoetst aan het oordeel van alle bestuursleden. Dit
maakte het werk niet gemakkelijker, maar behoedde voor een afglijden naar
eenzijdige actie.?"

Het bestuur bestond uit drie werkgevers (Verenigde Blikfabrieken Krornrnenie;
Oliefabrieken Duyvis; 'De Bijenkorf'), drie werknemers, meer bepaald de voor-
zitters van fabriekskernen (Firma Jan Dekker; Koninklijke Pellerij 'Mercurius';
'De Bijenkorf') en P. Groenveld als secretaris. C.1. Honig trad op als voorzitter.
Het centrum werkte met vrijwilligers - vooral arbeiders -, maar kon ook een vast
medewerker, N. Disselkoen, aanwerven.r"

In het eerste jaar geschiedde de financiering door drie bedrijven, 'De Bijenkorf',
Cacaofabriek 'De Zaan' en Oliefabrieken Duyvis. Samen brachten ze f 9.000
bijeen. HetHulpfonds keerde f 16.000 uit. De uitgaven liepen op totf 15.733.285
In het tweede jaar werd door een vrij groot aantal werkgevers gecontribueerd, in
totaal eenentwintig. E.G. Duyvis (Oliefabrieken Duyvis, Koog aan de Zaan) en
1.c. van Wessem (N.v. Houthandel voorheen J. van Wessem & Co., Zaandam)
hadden zich ingespannen om de Zaanse ondernemers te mobiliseren voor finan-
ciele steunverlening"? Hun actie in 1952 bracht f 10.000 Op.287In het derde jaar
kwam slechts vanuit een hoek een grate bijdrage, namelijk van 'De Bijenkorf'
f 10.000.288

Het contact met Zaanse bedrijven verliep tamelijk intensief omdat op verzoek
van het Voorlichtingscentrum op iedere bijeenkomst van de Zaanse Werkgevers-
kring gedurende een half uur over het vraagstuk communisme van gedachten werd
gewisseld.f" Een aantal keren werd ook een vergadering belegd met voorzitters
van kernen en vertrouwensmannen van het personeel. De bedoeling ervan was
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een indruk te krijgen van wat er leefde onder de arbeiders."" Er werd onder meer
gesproken over de zogenaamde communistisehe vredesbeweging, die in diverse
bedrijven actie voerde.?"

Dit betekende zeker niet dat alle Zaanse werkgevers warmliepen voor het
voorlichtingscentrum.i" Een aantal toonde bezwaren, omdat door een felle aetie
tegen het communisme de rust in het bedrijfsleven verstoord zou worden. Zij
waren van mening dat de aandacht van fabrikanten en personeel in de eerste plaats
beperkt moest blijven tot het gewone werk.293 Andere ondememers toonden
minstens belangstelling. De Cacaofabriek 'De Zaan' verdeelde de geschriften van
het centrum onder het personeel en hield er discussies over. De directie yond de
brochures wat te moeilijk, maar gaf toe dat men met oppervlakkig materiaal niet
erg diep kon ploegen. Verder voelde zij voor meer contact tussen werkgevers en
voor een krachtig optreden.r"

Ook in de AWV is het initiatief van C.J. Honig besproken. Een werkgever
meende dat het niet verstandig was om openli jk een apparaat op te rich ten. Volgens
hem moest een cryptobeweging met een andere cryptobeweging bestreden wor-
den. Kees daarentegen was van oordeel dat de werkgevers kleur moesten beken-
nen: "Door tegen een cryptobeweging openlijk op te treden, krijgen wij de goede
arbeiders achter ons. De arbeiders verwachten dat de werkgevers openlijk hun
standpunt gaan bepalen"?" AWV en CSWV gaven morele steun en verwierpen
geenszins het beginsel van deze gezamenlijke actie van werkgevers en werkne-
mers.296 Vooral de AWV heeft steeds met interesse het initiatief gevolgd en
aangemoedigd. Het CSWV stond wat sceptischer.

De vakverenigingen reageerden niet negatief."" Van extreem-linkse zijde kreeg
men echter veel kritiek te verduren. Het centrum stond erop dat het goed beslagen
ten ijs kwam om de aanvallen te kunnen afweren.?" Kees drong erop aan dat
objectieve, eerlijke, niet-agressieve opbouwende voorlichting werd verstrekt"? en
veroordeelde organisaties die dat niet deden."" Onwaarheden verkondigen zou
volgens hem de zaak van het communisme alleen maar dienen.?"

De voornaamste activiteit van het Voorlichtingscentrum bestondin het organi-
seren van contactbijeenkomsten. Daarin werd een bepaald thema naar voren
geschoven, zoals 'communisme', 'werkloosheid', 'kapitalisme', in een lezing
gevolgd door discussie"" Wat het laatstgenoemde onderwerp betreft, gaf H.
Happe ('De Bijenkorf') vanuit arbeiderservaring en C.J. Honig vanuit werkge-
versstandpunt een korte inIeiding over het familiekapitalisme in de Zaanstreek.f"
Fabrikant J. Dekker, die nochtans sympathiek stond tegenover de behandeling van
het onderwerp, waagde het niet om de inleiding op zieh te nemen.'?' Happe zou
zeker nooit de Honigs hebben durven aanvallen. Hij wees vooral op het feit dat
de arbeidsvoorwaarden dankzij wederzijds overleg na de oorlog opmerkelijk
verbeterd waren en aansluiting hadden gevonden bij die van het kantoorpersoneel
dat reeds voor de oorlog een betere positie had. C.J. Honig benadrukte de rol van
kapitaal en ondernemingsgeest, die de Zaanstreek werk en welvaart had opgele-
verd.?" Tijdens zo'n bijeenkomst is ook het Activeringsplan geboren. Hiermee
betrad men het domein van de indirecte bestrijding van het communisme. Door
in de praktijk iets aan het werkloosheidsvraagstuk te doen, poogde het centrum
de waardering voor het westerse maatschappijmodel te vergroten.l'"
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Door discussies over maatschappelijke vraagstuklcen te houden probeerde het
centrum misverstanden uit de weg te ruimen, want zelfs bedrijfsgetrouwe arbei-
ders hadden allerlei elementen van klassenstrijdpropaganda in hun wereldbeeld
verwerkt. Anderzijds kregen de ondememers door de arbeiders aan te horen een
indruk van de gevaren die van binnenuit dreigden. De mentaIiteit moest zo
evolueren dat de leer van het materialisme, die in de wetenschap reeds achterhaald
was, oak in de praktijk door iets dat volgens de bezielers van het centrum beter
en menswaardiger was, werd vervangen.?"

Gewoonlijk waren zo'n vijftig tot honderd personen aanwezig op de contact-
bijeenkomsten.l'" Op de eerste bijeenkomst over het communis me verschenen 76
personen, waaronder dertien directeuren.?" Op de vergadering over het kapitalis-
me waren 37 bedrijven uitgenodigd. Er kwamen acht fabrikanten; negentien
arbeiders (vijf van 'De Bijenkorf'); twee kantoorbedienden; een van het arbeids-
bureau; twee van de arbeidsinspectie; zeven van de staf van 'De Bijenkorf'; een
politieman; een journalist; een personeelschef; drie secretarissen.?"

Het centrum leende voorts boeken uit, waarin deze ideeen tegen materialisme
en klassenstrijd, v66r menselijkheid en samenwerking in de industrie, werden
gepropageerd. De bibliotheek bevatte werken als De crisis dezer eeuw van P.
Sorokin, Dwangarbeid in Sovjet-Rusland van R. Dallin, Nacht in de middag van
A. Koestler, Grondslagen der samenleving van J.D. Bierens de Haan, Het com-
munisme van W. Banning, Het communisme, aanklacht, belofte of dreiging van
Kerk en Wereld, Een bijdrage tot de antropologie van de moderne mens door CJ.
Aalders enzovoort."'

Brochures en vlugschriften werden in de Zaanstreek huis aan huis of via de
bedrijven verspreid, indien men toelating kreeg van de directie.l'" Ze gaven
inlichtingen zowel over de acties en doelstellingen van de CPN als over Amerika
en de Verenigde Naties. Het betrof onder meer uitgaven van de 'Economic
Cooperation Administration' zoals De Verenigde Staten in Feiten en Cijfers, Zo
werkt Amerika; een artikel 'Cellenbouw in de vakbeweging' uit De Stem van de
Arbeid, het maandblad van het NVV; een artikel 'Drie weken in het paradijs, de
regie van het Rusland-toerisme' uit Het Parool. Twee brochures kwamen van de
Honigs zelf: Het Leven onder Russische bezetting van George en Wetenschap en
maatschappij van Kees, een pamflet tegen het materialisme. Jl3

Bij de rondzending van de 'Vredesboodschap' van president Eisenhouwer werd
ineens het wederwoord van de Prawda gevoegd; aan de Zaanse bevolking werd
gevraagd am in een antwoordformulier zich gemotiveerd voor of tegen de bood-
schap uit te spreken. In totaal kwamen 341 reacties binnen (3,41 % van de
verspreide formulierenj.i" Zij werden ter beschikking gesteld van de 'U nited
States Information Service.?" In 1952 waagde het Centrum zich op het levens-
beschouwelijke vlak; er werden brochures zowel over humanisme als over chris-
tendom verstuurd.?"

Ten slotte schreef het Voorlichtingscentrum prijsvragen uit, zo over het werk
van de Verenigde Naties. Bijna tweeduizend Zaankanters deden er aan mee. De
tien winnaars van de hoofdprijs werden in de gelegenheid gesteld in Parijs het
werk van de Algemene Vergadering van de VN persoonlijk gade te slaan. Aile
deelnemers kregen gedurende een jaar het maandblad van de Verenigde Naties,
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Wordende Wereld toegezonden."? Op die manier poogde men de belangstelling
en waardering voor de organisatie te stimuleren. In 1953 werd een prijsvraagactie
over' democratic' opgezet. 318

Het Voorlichtingscentrum moet gesitueerd worden in de context van de Koude
Oorlog. Aan het eind van de jaren veertig domineerde alom een krachtig anti-com-
munisme en een sterke vooringenomenheid tegen de Sovjet-Unie. Vooral de
Korea-crisis verhitte de gemoederen. In Nederland heerste de vrees dat de Russen
op zekere dag voor de deur zouden staan. Een aantal ondernemers, zoals M.K.
Honig, vertrokken in die sfeer naar het buitenland. C.J. Honig daarentegen poogde
in het land zelf een geest van weerbaarheid op te wekken. De Amerikanen moesten
volgens hem niet altijd de kastanjes uit het vuur halen. De angst voor het
communisme was des te grater in de Zaanstreek, waar deze beweging opvallend
veel aanhangers kende.ln deze regio stemde een kwart van de volwassen bevol-
king communisttsch."? Concrete problemen met communisten in het bedrijf
drukten Kees met de neus op de onloochenbare feiten.

c.J. Honig stond in zijn aansporing tot strijdbaarheid dan ook niet alleen in
Nederland. Tal van organisaties waarmee hij contacten onderhield, zoals de
Stichting Nationaal Symbool en haar dochterorganisatie het Volksverbond voor
Veiligheid, Vrijheid en Vrede, het Centraal Voorlichtingsinstituut Nederland, het
Nationaal Comite tegen het Concentratiekamp-Systeem en Steun Wettig Gezag
voerden actie tegen het communisme. Het doel van Nationaal Symbool was,
"uitgaande van de actuele waarde van de historische verbondenheid van het Huis
van Oranje met het Nederlandse volk, alle nationale krachten tot behoud van
vrijheid en onafhankelijkheid te bundelen en te activerenv.P" Ook Steun Wettig
Gezag moest bijstand verlenen aan iedere op wettelijke wijze tot stand gekomen
Nederlandse regering. Daartoe werden organen van vrijwilligers gevormd.?' Het
door het Volksverbond uitgegeven documentatieblad over Sovjet- en communis-
tische ontwikkelingen werd bij herhaling door het Voorlichtingscentrum Zaan-
streek gekocht voor verspreiding in de regio. C.J. Honig werd uitgenodigd om
deel uit te maken van de Centrale Werkgroep van dit Verbond. Sommige Zaanse
werkgevers steunden de actie van het Verbond financieel. 322

Het Voorlichtingscentrum heeft er tevens toe bijgedragen om het contact met en
de berichtgeving van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, ressorterende onder het
Departement van Binnenlandse Zaken, soepeler te doen verlopen, waardoor het
bedrijfsleven door tijdige inlichtingen beter beschermd kon worden tegen open-
lijke zowel als subversieve activiteiten van de zijde der communisten.?" L.
Einthoven, hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, heeft begin 1951 een
Iezing gehouden voor de Zaanse Werkgeverskring over het werk van zijn organi-
satie en de contactrnogelijkheden met de industrie.f" Ten slotte had C.J. Honig,
in het kader van het Voorlichtingscentrum, banden met de Nederlandse Inlichtin-
gendienst voor de Verenigde Naties. Uit de campagne van het Centrum voor de
Verenigde Naties, kwam er in de Zaanstreek een afdeling van de Vereniging voor
lntemationale Rechtsorde tot stand, die op tal van plaatsen reeds een schake!
vormde tussen bevolking en UNO. 325

In 1953 raakte het Voorlichtingscentrum in een crisis. Hetcentrum en C.J. Honig
in het bijzonder genoten geen krachtige steun (meer) bij vele grote werkgevers.
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In het prille begin nog wei, maar al snel ging de interesse tanen. Ook financieel
kwam de medewerking teveel uit een hoek. Onder meer mislukte anti-communis-
tische acties van andere organisaties maakten de werkgevers voorzichtiger.f"
Bovendien ging het communisme zelf achteruit. Het einde van de Koude Oorlog
was weliswaar nog niet in zicht, maar de paranoide angst voor een rode vijfde
kolonne ebde langzamerhand weg. Ten slotte verminderde de aandacht van Kees
zelf, en kreeg hij toenemende belangstelling voor het werk van interne voorlich-
ting en begripsvorming in en over de industrie. Hij stelde zijn plaats beschikbaar
voor het geval het centrum er in slaagde op korte termijn een andere voorzitter te
vinden, die misschien wei op meer engagement van de Zaanse werkgevers kon
rekenen zonder daarbij de steun van de arbeiders-vertrouwensmannen te verlie-
zen. Toen dit niet lukte, overwoog het bestuur het centrum te liquideren. Tijdens
een grote vergadering werd dit voorstel echter van werknemerszijde van de hand
gewezen. Er werd besloten dat het Voorlichtingscentrum Zaanstreek op beperkte
schaal het communisme in zijn ontwikkeling zou blijven volgen en zou trachten
er een positieve geste tegenover te stellen; nieuw was dat contactopname met
communisten zou worden nagestreefd.

Het NVV liet zich als volgt uit: "Naar onze mening is de taak van het Voorlich-
tingscentrum niet geeindigd maar het hier verrichte werk heeft aangetoond dat er
een vruchtbare samenwerking mogelijk is. De ontstane samenwerking moet naar
onze mening verder worden uitgebouwd en uiteindelijk leiden naar een gespreks-
centrum waar de Gemeentebesturen, de Werkgevers en de Werknemers elkaars
standpunten leren kennen en vooral waarderen"?" De bond stelde voor de
aandacht te richten op onderwerpen als opvoering van de produktiviteit, mede-
zeggenschap in de bedrijven, werkgelegenheid en sociale wetgeving.

Drie bestuursleden, namelijk E.G. Duyvis, G.c. Huig (Drukkerij Huig) en J.
Emond (Jan Dekker) traden uit het bestuur om een van het Voortichtingscentrum
onafhankelijke 'Contactgroep Industrie' te vormen. De contactgroep kreeg de
beschikking over het adressenbestand van het Voorlichtingscentrum Zaanstreek
en was van plan om er goede betrekkingen mee te onderhouden. Doel van de groep
was industriele onderwerpen aan de orde te stellen, die het best buiten het
spanningsveld communisme-anticommunisme behandeld werden. De contact-
groep kwam even wei niet tot ontplooiing en besloot haar acti viteiten stop te zetten
midden 1954. Daarop nam het Voorlichtingscentrum in zekere zin haar taak over:
er werd minder strijd tegen het communisme geleverd en meer aandacht besteed
aan maatschappetijke ontwikkelingen belangrijk voor het bedrijfsleven. Zo wer-
den er een aantal inleidingen gehouden over de sociaal-economische geschiedenis
van de Zaanstreek, over de Wet op de Ondernemingsraden, over de Zaanse
Stichting voor Bedrijfspsychologie en Personeelsbeleid.l" Het valt op dat bij de
bijeenkomst over het thema ondernemingsraad de pers zich positief uitliet over
het feit dat werkgevers en werknemers over zo'n heet hangijzer sereen van
gedachten konden wisselen.?"

In de bijeenkomst van 19 oktober 1955 deelden C.J. Honig en P.Groenveld mee
dat zij uit het bestuur zouden treden. Zij waren van rnening dat de oude structuur
van het Voorlichtingscentrum Zaanstreek niet meer voldeed aan de taak van
discussiegroep of gesprekscentrum, een richting waarin de activiteit in de laatste
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jaren steeds meer ging. Zelf konden zij echter niet voldoende tijd ter beschikking
stellen om 1eiding te geven aan de ombouw ervan. Op advies van C.J. Honig heeft
het bestu ur toen contact opgenomen met de Zaanse Stichting voor Bedri jfspsycho-
logie en Personeelsbeleid om te komen tot een bepaalde permanente vorm van
gesprekscentrum voor bedrijfsvraagstukken, maar deze poging is niet gelukt. Het
Voorlichtingscentrum werd in 1956 geliquideerd. Het werd algemeen betreurd,
dat er met name voor de arbeiders nog geen andere gelegenheid dan in het
Voorlichtingscentrum bestond om in een open, maar ordelijk geleide discussie tot
dieper inzicht te komen in de gedachtenwereld van andere groeperingen.I"

De algemeen secretaris van de AWV reageerde als voIgt in een brief aan CJ.
Honig: "Het is met een zekere weernoed, dat ik van het 'verscheiden' kennis
genomen heb. Wat in de Zaanstreek tot stand gebracht werd, was tenslotte iets
unieks in Nederland. Inhet kader van de bestrijding van het communisme was het
Voorlichtingscentrum een instituut, dat op een kerngezonde basis stoelde en ik zal
het niet aileen uit pieteit in aangename herinnering houden maar ook met de
bedoeling om, wanneer te zijner tijd de geest over de ondernemers vaardig wordt,
de suggestie te doen iets in de trant van dit Voorlichtingscentrum te creeren op
plaatsen, waar dit nodig is. Ik heb het altijd jammer gevonden, dat Uw arbeid niet
die waardering gevonden heeft, welke zij verdiende"?"

In het kader van de strijd van de werkgevers tegen het communisme, heeft c.J.
Honig ten slotte deel uitgemaakt van een commissie uit het hoofdbestuur van de
AWV die een advies moest formuleren omtrent de vraag in welke richting de
activiteiten van de AWV hierin geleid moesten worden en welke suggesties
eventueel aan het CSWV konden uitgaan. De commissie is voor de eerste maal in
mei 1954 bijeengekomen en heeft in april 1956 een nota uitgebracht, waarin zij
haar inzichten weergaf om trent de wijze waarop de AWV een positieve bijdrage
kon leveren in de bestrijding van het communis me. Ondertussen volgden bespre-
kingen met het CSWV, terwijl met C.J. Honig enige malen van gedachten
gewisse1d werd over verschillende aspecten van het probleem.I" De nota droeg
duidelijk zijn stempel.

De commissie was van oordeel dat ook in werkgeverskringen de ernst van de
comrnunistische dreiging nog veel te laag ingeschat werd. Naast onverschilligheid
ontrnoette men bij velen een zekere terughoudendheid om duidelijk kleur te
bekennen, alsof men als ondernemer zich beter niet inliet met de politieke
gezindheid van zijn personeelsleden. Daarom bestond de noodzaak van een
systematische en permanente instructie over dit onderwerp. Ook de arbeiders
moesten voorgelicht worden over het cornmunisme. Daarnaast was het belangrijk
dat zij meer ontwikkeling genoten. Dit zou hun begrip voor de functie en het
belang van de onderneming doen toenemen en ertoe leiden datde communistische
propaganda minder vat op hen kreeg.?"
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DE ARBEIDER ALS 'HUMAN FACTOR' VOOR C.J. HONIG

6.1 Werklozenwerk in de jaren dertig

6.1.1 Fondsen en projecten in de Zaanstreek
De crisis heeft in Nederland ongemeen krachtig toegeslagen: in de periode
1932-1937 waren er - zeker in de wintermaanden - meer dan een half miljoen
werklozen. De schattingen over jeugdwerkloosheid geven aan datin 1935-36 deze
voor de groep van 14 tot 24 jaar tussen 135.000 en 150.000 heeft gelegen.' De
crisis heeft bovendien lang geduurd. Terwijl in tal van landen de industriele
bedrijvigheid in de loop van 1933 weer begon op te leven en de werkloosheid
afnam, was in Nederland pas in 1936 sprake van een aarzelend hers tel. Dit herstel
vinden we niet direct terug in de Zaanse werkloosheidscijfers. Waren er in 1935
3.877 werklozen, dan steeg hun aantal tot 4.206 in 1936. Ook daarna was er geen
eenduidige positieve evolutie: 3.740 in 1937, opnieuw 4.231 in 1938. Hetjaar
daarop zette de vermindering van de werkloosheid zich definitief door. Het aantal
werklozen daalde van 3.061 tot 2.651 juist voor de oorlog."

Begin 1932 groeide er enige structuur in de opvang van jeugdige werklozen.
Vooral de Arbeiders Jeugd Centrale, de jeugdafdeling van de SDAP, heeft zich
hiervoor ingezet, nadat ze als eerste organisatie op de specifieke moeilijkheden
van deze groep had gewezen. Er kwam een Landelijke Commissie ter bestrijding
van de gevolgen van de jeugdwerkloosheid tot stand. De gemeentebesturen werd
om medewerking gevraagd. Veel gemeenten zijn dan ook overgegaan tot het
organiseren van speciale cursussen in vakonderwijs of algemene ontwikkeling en
tot de oprichting van centrale werkplaatsen, terwijl de organisaties zelf, in het
bijzonder de jeugdorganisaties, een grate taak behielden in de uitbouw van
'ontspanning '.'

Ook in Zaandam stelde het gemeentebestuur enige lokalen ter beschikking, waar
jonge werklozen de gelegenheid kregen om onder leiding van de directeur van de
Arbeidsbeurs aldaar en met medewerking van een aantal leraren cursussen te
volgen en zich praktisch te oefenen. 's Zomers werden kampen aan zee georgani-
seerd. In de overige Zaangemeenten waren de gemeentebesturen tot samenwer-
king gekomen en hadden te Wormerveer een Centrale Werkplaats ingericht voor
hout- en metaalbewerking, naast cursussen talen, boekhouden enzovoort. Een
Commissie van Toezicht, met als voorzitter de burgemeester van Koog aan de
Zaan en verder bestaande uit vertegenwoordigers van de aangesloten gemeenten
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en vakverenigingen, had tot taak de belangen van deze instelling te behartigen.
Het onderwijs en het werkplan waren ingericht overeenkomstig de voorschriften
van de regering; bijgevolg kwam deze ins telling voor rijkssu bsiclie in aanmerking.
Ook in Zaandam subsidieerde de regering de salariering van leerkrachten en
materiaal (hout, ijzer...). Eind 1934 namen in de gehele Zaanstreek bijna 700
werklozen deel aan dit werk."

De steun van de overheid en van de gemeenten was echter onvoldoende om het
toenemend aantal jeugdige werklozen dat ontwikkelingscursussen wenste te
volgen, op te vangen. Daarop ging C.J. Honig op eigen gezag over tot mobilisatie
van particuliere hulp. Van de directie kreeg hij de toestemming om zich bezig te
houden met het werkloosheidsvraagstuk.' Hij werd vooral getroffen door het feit
dat vroegere arbeiders nu doelloos langs de straat slenterden. De burgerij raakte
in het algemeen verontrust over de apathie die heerste onder de werklozen en de
daling van hun moreel. Het massale karakter van de werkloosheid riep het
spookbeeld op van revolutie en agitatie.? De werklozenzorg van de jaren dertig
richtte zich dan ook vooral op de bestrijding van de geestelijke en zedelijke
gevolgen van de gedwongen lecligheid bij het werkvolk. Ook C.J. Honig ontplooi-
de initiatieven met dit doel voor ogen.

Samen met de directeur van de Arbeidsbeurs te Zaandam en de burgemeester
van Koog aan de Zaan in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Commissie van
Toezicht, verstuurde C.J. Honig eind 1934 een circulaire aan alle inwoners van de
Zaanstreek. Daarin riep hij op tot financiele steun, onder meer voor de inrichting
van werkplaatsen en cursussen, en stirnuleerde de Zaankanters om zich van de
desastreuze toe stand te vergewissen door de studie Jeugd zander werk van W.
Hartoff, lid van de Landelijke Commissie ter bestrijding van de gevolgen der
jeugdwerkloosheid, tegen halve prijs ter beschikking te stellen. Enkele particulie-
ren - ik vermoed in de eerste plaats C.J. Honig - hadden toegezegd om tot 1februari
1935 aan iedere duizend gulden, die de bevolking schonk, duizend gulden toe te
voegen, totdat een gezamenlijk bedrag van tienduizend gulden bereikt was.' Als
voorbeeld stond hen het werk in Schiedam voor ogen, waar niet minder dan 1.400
mannen van 14 tot 68 jaar en 600 vrouwen en meisjes deelnamen aan ontwikke-
lingswerk en vakcursussen van allerlei aard. De actie kon er ook op de enthousiaste
medewerking van de bevolking rekenen."

Voor dit inzamelingsdoel riep C.J. Honig eind 1934 de stichting 'Werkloosheids-
fonds Zaanstreek' in het leven. Zijn belangrijkste medewerker en secretaris was
P. Groenveld. Begin maart 1935 werd de kaap van f 10.000 bereikt. Slechts enkele
bedrijven, waaronder Verkade Zaandam, Oliefabrieken Duyvis Koog en 'De
Bijenkorf ' schonken bedragen van f 500 tot f 1.000.9 Het jaar daarna schonk
Verkade nog eens f 5.000 aan het fonds. to In 1938 stortte ook de firma Wessanen
Wormerveer f 1.000; 'De Bijenkorf' f 2.500.11 Het zich alsmaar uitbreidende werk
te Koog aan de Zaan en Zaanclijk werd in 1937 ondergebracht in een separate
stichting 'Werklozenwerk Koog-Zaandijk' .12 De beide fondsen werden uitsluitend
gevormd uit geheeJ vrijwillige, van tijd tot tijd hernieuwde schenkingen van de
burgerij en enkele bedrijven en instellingen, alsmede uit kleine bijdragen die bij
collecten werden ontvangen. C.J. Honig was verreweg de grootste financier.
Hoeveel hij persoonlijk in totaal heeft bijgedragen, is mij niet duidelijk, maar het
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ging zeker om meer dan f 10.000. Een groot deel van zijn inkomsten uit zijn
functie als directeur en aandeelhouder besteedde hij aan sociaal werk. Ook zijn
vader en broers waren milde schenkers. Van de overheid werd geen geidelijke
steun gevraagd voor het werk van de fondsen. De totale inkomsten van beide
stichtingen van bij hun oprichting tot aan de Tweede Wereldoorlog bedroegen
f 47.953. Daar stonden f 36.436 aan uitgaven tegenover."

C.J. Honig liet het niet bij de financiering van het werklozenwerk, maar zette
ook zelf een aantal projecten op. Inhet bijzonder activiteiten waarbij de werklozen
voor eigen gebruik iets leerden vervaardigen of herstellen, kregen aandacht en
werden een groot succes. Zo werden door of met directe medewerking van de
beide stichtingen in Zaandijk, in Koog aan de Zaan en in Assendelft vrouwenclubs
opgericht, die naai-, verstel- en huishoudcursussen voor vrouwen van werklozen
organiseerden. De fondsen verstrekten de stoffen. Het aantal deelneemsters steeg
van 140 in 1935 tot meer dan 200 in 1939.14 Hen werd geleerd hoe zij met het
geringe steunbedrag moesten omspringen in het huishouden. Het initiatief was
niet uitzonderlijk. Dit doel hadden bijvoorbeeld ook de zogenaamde 'budgette-
ringscursussen' die in huishoudscholen aan vrouwen van werklozen werden
gegeven."

Door beide fondsen werden tevens een aantal volkstuinverenigingen en een
timrnerwerkplaats opgericht, die door werklozen zelf geleid werden. Het waren
de Kooger Tuinvereniging "t Pink' (1935) met honderd tuinen voor jonge en
oudere werklozen, de Volkstuinvereniging 'Zaandijk' (1938), de Wormerveerse
Volkstuinvereniging (1938) en de Zaandammer Tuinvereniging 'Z.O.c.' (1939).
Voor eerstgenoemde vereniging werd door 'De Bijenkorf' gratis een stuk grond
ter beschikking gesteld." Een reeks bestaande volkstuinverenigingen werd gesub-
sidieerd in verhouding tot het aantal werklozen dat aan een tuin geholpen werd.
De gekweekte groenten waren uitsluitend voor consumptie in eigen gezin be-
sternd.'? Nieuw was de idee van volkstuinen niet. Tijdens de Eerste Wereldoorlog
ging 'De Bijenkorf' over tot de aanleg van tuintjes ten behoeve van haar personeel
als oplossing voor de voedselschaarste." Toen geraakte het gebruik tameIijk
verspreid."

Vooral de timmerwerkplaats, die in 1936 te Koog aan de Zaan door werklozen
werd gebouwd, voorzag in een grote behoefte. Ze werd bezocht om voor eigen
gebruik huisraad, speelgoed en inlegwerk te vervaardigen. Verschillende malen
werd ze uitgebreid; in 1938 werd een schilderwerkplaats aan de bestaande loods
toegevoegd. Het materiaal werd wederom door de stichtingen bezorgd."

Zeker is dat de initiatieven van C.J. Honig geapprecieerd werden door de
arbeidersklasse en gesteund werden door de vakbonden. Laatstgenoemden waren
irnmers ook bekommerd om de geestelijke gevolgen van de werkloosheid. Ander-
zijds beseften vooral de radicaal denkende arbeiders dat het probleem van de
werkloosheid daarmee niet werd opgelost."

CJ, Honig nodigde W. van Vliet van de Amsterdamse Maatschappij voor
Jongemannen (AMVl) uit om in de Zaanstreek te komen spreken over de
jeugdwerkloosheid en over de werkkampen die door de AMV J werden verzorgd."
De vereniging had geen politieke kleur." Op aandringen van C.J. Honig namen
daarna Zaanse jonge werklozen deel aan deze kampen." In verband met de
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Bouw van de timmerwerkplaats (Bron: GAZ)

problematiek van de jeugdwerkloosheid stak hij overigens naar verschillende
bewegingen zijn voelhorens uit, bijvoorbeeld naar de volkshogeschoolbeweging
die eveneens kampen organiseerde. Ook hier wilde men de jeugd vooral geestelijk
perspectief bieden." Handenarbeid en vormingswerkkwamen er samen aan bod."

De werkverschaffing was een belangrijk middel, waarmee de overheid trachtte
de gevolgen van de werkloosheid te verzachten. Door gedwongen tewerkstelling
van werklozen hoopte zij het demoraliserende nietsdoen tegen te gaan. De lonen
in de werkverschaffing lagen hoger dan de steunuitkeringen, maar lager dan in het
bedrijfsleven. Allerlei open bare werken werden op die manier uitgevoerd." Naast
de rijkswerkverschaffing bestond er ook een gemeentelijke werkverschaffing.
Laatstgenoemde droeg een plaatselijk karakter en werd door het Rijk gesubsidi-
eerd. Inde Zaanstreek werden bij deze werkverschaffing ook particulieren betrok-
ken. Daartoe werd de Commissie van Werkverschaffing en Werkverruiming
opgericht, waarin G.N. Honig zetelde. Deze commissie hield zich bezig met het
zoeken naar werkobjecten, die in werkverschaffing konden worden uitgevoerd.
Om ook subsidies van particulieren te verkrijgen, moesten de projecten voor hen
van nut zijn. Ze betroffen werk dat in normale omstandigheden onverricht bleef,
omdat ondernemers en andere particulieren de daaraan verbonden kosten, in het
bijzonder de lonen, niet konden of wilden betalen." Ook de fondsen Honig
verleenden financiele medewerking aan de realisatie van verschillende werkob-
jecten, zoals de aanleg van een wandelpad langs de Provinciale Weg te Zaandam
en de bouw van rustbanken voor de Zaanse Vereniging voor Vreemdelingenver-
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keer en voor het Diaconiehuis te Koog aan de Zaan. Vooral jongere werklozen
werden daarbij ingeschakeld."

De werkloosheid nam eind de jaren dertig af. Tijdens de bezetting kwamen er
bovendien andere dwingende maatregelen op het gebied van werkverschaffing in
de plaats. Toch heeft c.J. Honig tijdens de oorIog met zijn fondsen nog een
belangrijke nieuwe actie kunnen opzetten: het verstrekken van levensmiddelen-
pakketten aan werklozen en arme gezinnen. De volkstuinen genoten een verhoog-
de belangstelling." In 1943 respectievelijk 1945 zijn 'Werkloosheidsfonds
Zaanstreek' en 'Werklozenwerk Koog-Zaandijk' geliquideerd."

Uit brieven blijkt dat c.J. Honig ook interesse had voor het 'Door Arbeid
Welvaart' -werk te Dordrecht, maar initiatieven voor een soortgelijke Zaandamse
ruil- of werkgemeenschap stootten onder andere op afname van de werkloosheid
en het betrekken van steeds meer mensen in de werkverschaffing. De werkge-
meenschap had tot doel arbeid van de aangeslotenen uit te wisselen en door
produktie uiteindelijk te streven naar zelfonderhoud. Het was dus een gemeen-
schap, waarin men voor elkander werkte en waarin geld slechts een ondergeschik-
te rol speelde."

Verder had c.J. Honig contact met het 'Segoba-cornite' en steunde hij de
'Nederlandse Werkgerneenschap"." De 'Nederlandse Werkgemeenschap' stelde
zich ten doel blijvend werk voor de werkloze jeugd te scheppen, door over het
hele land kampen te laten verrijzen met boerderijen die in het eigen onderhoud
van aIle deelnemers moesten voorzien. Verder dan de oprichting van een kamp
kwam het echter niet." Het 'Segoba-werk' betrof in het bijzonder de oudere
werklozen. 'Segoba' stond voor 'Sport en geestelijke ontwikkeling brengen
arbeidskracht'. Het werk wilde voor hen het louter 'stempelen' vervangen door
bezigheid en ontspanning in de vorm van spel en sport, cursussen en excursies,
arbeid in volkstuintjes enzovoort. De stempelcontrole bleef wei nog bestaan, maar
niet in een speciaal daartoe bestemd lokaal maar op de plaats waar de activiteit
werd georganiseerd. Het 'Segoba-werk' werd in Breda opgezet, maar yond weinig
navolging."

6.1.2 Bestrijding van de jeugdwerkloosheid in het bedrijf
Naast de projecten die C.J. Honig via de fondsen realiseerde, probeerde hij in het
bedrijf zelf ook een aantal maatregelen door te voeren die de jeugdwerkloosheid
moesten verlichten. Voorbeelden daarvan zijn het 'twee op een' -stelsel, het
vroeger pensioneren van oudere werknemers, het vervangen van meisjes door
jongens en de 32-urige werkweek voor smeden en timrnerlieden."

Het 'twee op een' -stelsel hield in dat men twee jongeren aannam voor een baan.
Het plan werd uitgedacht door de controleur van het jeugdwerk op het departement
van Sociale Zaken. Die had berekend dat men alle jongens van 20 tot 24 jaar aan
een job kon helpen door te bepalen dat alle jongens van 14 tot 19 jaar slechts de
helft van de arbeidstijd in het bedrijfsleven mochten werken en de andere helft
moesten besteden aan curs ussen enzovoort. Voor de werkgevers kwam het iets
duurder uit, omdat de sociale lasten verdubbelden, maar de proefnemingen bij de
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Haagse P1T wezen uit dat de arbeidsprestaties met tien procent toenamen." Tot
een algemene maatregel is het nooit gekomen. Een aantal werkgevers is wei
individueel tot toepassing in enigeriei vorm overgegaan, onder meer de Staatsmij-
nen, Werkspoor, 'Victoria' -fabrieken en Heinekens Bierbrouwerij." Meestal werd
het systeem toegepast door elk van de twee aangestelden een halve dag te laten
werken." Bij Honig werden ze week om week tewerkgesteld. Voor C.J. Honig
telde vooral het motief dat het 'twee op een' -stel sel ontscholing voorkwam. Meer
dan zestig jongens werden in dit stelsel betrokken."

In Nijmegen, waar in de loop der jaren steeds meer jongens door meisjes waren
vervangen, heeft C.J. Honig ernaar gestreefd om deze maatregel geleidelijk om te
buigen. Hoewel meisjes geschikter bleken voor dit (vooral inpak)werk, waarbij
vingervlugheid een grote rol speelde, en zij bovendien aanzienlijk goedkoper
waren, achtte hij het van algemeen belang om zolang er werkloosheid onder de
jongens heerste, deze omschakeling door te zetten." Dit hielp een vijftigtal
jongens aan het werk. De meisjes konden zich volgens hem in de huishouding
nuttig maken. De kosten van deze vervanging bedroegen niet minder dan f 30.000
per jaar." In de vermicelli-inpakafdeling werkten normaal jongens van veertien
tot zeventien en een half jaar en werden dan ontslagen, omdat ze te oud waren.
Voortaan werden zij in deze functie gehandhaafd: zij moesten genoegen nemen
met 'kinderwerk' en met een weekloon dat niet meer bij hun leeftijd paste. De
vakbonden daarentegen verdedigden hun ontslag. Als motief brachten ze aan dat
deze jongens op termijn toch een andere baan moesten zoeken, waarvoor zij zich
beter meteen bekwaarnden."

Soortgelijke initiatieven werden ook in enkele andere Zaanse bedrijven geno-
men. Meest toegepast was de vervroegde pensionering en de verkorting van de
werktijd. Gewoonlijk konden per bedrijf twee tot zes personen in aanmerking
komen voor vervroegde pensionering (vanaf zestig jaar). Nochtans misten ver-
scheidene ondernemers deze mensen niet graag omwille van hun grote bedrijfs-
kennis. Ook de financiele sterkte van het pensioenfonds of van de ondememing
speelde een ro!. De meeste oplossingen brachten trouwens enige bezwaren met
zich mee voor de ondememers, zoals stijging van de sociale lasten, van de
administratiekosten en van het ziekterisico alsmede toenemende personeelszor-
gen." Werktijdverkorting had als voordelen dateen snelle aanpassing aan de vraag
naar arbeid mogelijk was en dat de produktie kon verminderen zonder tot ontsla-
gen te moe ten overgaan.

Hoewel het niet ontbrak aan individuele initiatieven om iets aan de problematiek
te doen, toonden de werkgevers als groep niet het inzicht dat in het bestrijden van
de werkloosheid of van de gevolgen ervan een bedrijfsbelang of een sociale
verantwoordelijkheid lag. Van een algemene poging op grotere schaal kan niet
gesproken worden. De meesten beperkten zich tot financiele steun aan de werk-
Iozenzorg." In dat opzicht kunnen we stellen dat C.J. Honig origineel werk
verrichtte.

In de Maatschappij voor Nijverheid en Handel werd het werkloosheidsvraagstuk
wei aan de orde gesteld. Daarbij werd duidelijk dat de Zaanse werkgevers
waardering hadden voor het werk van c.J. Honig. Zij zagen bovendien het belang
in van ontwikkelingscursussen voor jeugdige arbeidskrachten. Er werden in dat
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verb and gesprekken gevoerd tussen Van Gelder Zonen, Pieter Schoen, Verkade
en 'De Bijenkorf' om in de Zaanstreek te komen toteen gebundeld initiatief voor
ongeschoolden. Maar de oorIog trad op als spelbreker. Bij de besprekingen gold
het onderwijs in 'De Bijenkorf' als lichtend voorbeeld."

6.1.3 Vervolgonderwijs
In 1939 trofC.J. Honig voorbereidingen voorde organisatie van vervolgonderwijs
voor jongens in 'De Bijenkorf'. In eerste instantie sproot dit initiatief voort uit
zijn bekommernis om preventief op te treden tegen werkloosheid.

De aard van het bedrijf bracht met zich mee dat een betrekkelijk groot aantal
jongens nodig was voor zogenaamd ongeschoold werk. Onder de jongelui uit
Koog aan de Zaan en de omliggende gemeenten, die zich na de lagere school niet
voor een of ander yak konden of wilden bekwamen, bestond van oudsher veel
interesse voor een plaatsje in 'De Bijenkorf'.In december 1939 werkten negentig
jongens van veertien tot twintigjaar in de stijfselafdelingen. Een groot nadeel van
hun werk was dat ze er praktisch geen vakbekwaamheid door verwierven. Het
was bovendien onmogelijk om al deze jongeren ook als volwassenen in het bedrijf
te houden. De meesten werden ontslagen bij het bereiken van de volwassen
leeftijd, daar het loon dan te hoog werd in verhouding tot het soort werkzaamheden
dat zij verrichtten." De werkloosheid trof dan ook vooral deze ongeschoolde
arbeiders.

Daar het beboorlijk kunnen lezen en schrijven, het notie hebben van eenvoudige
administratie hun kansen op werkgeJegenheid vergrootte, groeide bij c.J. Honig
het plan om een avondcursus te organiseren. De cursus moest er in de eerste plaats
op gericht zijn de schoolkennis van de jongens op te frissen en uit te breiden, in
het algemeen hun geest levendig te houden. Er werd contact gezocht met deskun-

Stijfseljongens (Bran: GAZ)
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eligen op onderwijsgebied. Verder heeft hij zijn licht opgestoken bij andere
bedrijven en instellingen die in deze richting werkzaam waren, onder andere
Philips en Hoogovens." In december 1939 werd een circulaire verzonden aan de
negentig jongens; 69 schreven er zich in. Het gemeentebestuur van Koog aan de
Zaan stelde twee lokalen ter beschikking. In januari 1940 ging de cursus onder
leiding van twee onderwijzers van start. Tot april werd gedurende drie avonden
per week les gegeven, telkens van halfzeven tot acht uur. De vakken Nederlandse
taal en rekenen vormden de hoofdmoot, naast natuur- en aardrijkskunde." Vanaf
het tweede jaar werd niet langer klassikaal onderwijs gegeven, maar werd voar
de lessen gebruik gemaakt van de schriftelijke taken van het Instituut voar
Individueel Onderwijs (IVIO, Amsterdam), waardoor iedere leerling zijn eigen
tempo kon bepalen.50 De kosten van het onderwijs bedroegen f 13,61 per deelne-
mer per jaar.'

Verkade toonde interesse voor het initiatief. Daar werden de doppenjongens,
vergeli jkbaar met de stijfseljongens in 'De Bijenkorf' , op hun eenentwintigste jaar
ontslagen en bezaten de meesten ook te weinig kwalificaties om een vaste plaats
in het bedrijf te verwerven." De firma Pieter Schoen te Zaandam (Verf- en
iakfabriek) startte in 1942 met IVIO-cursussen, evenals 'Victoria' in Dardrecht. 53

CJ. Honig hoopte dat het vervolgonderwijs dank zij de groeiende belangstelling
ervoor en de gebruikte, moderne elidactische methoden een nieuwe stimulans zou
krijgen. Bovendien verwachtte hij dat op die manier de aandacht van werkgevers-
zijde voor elit soort onderricht zou herleven." Zowel in Leiden als in Twente
bestonden in de negentiende eeuw fabrieksscholen waar herhalings- of vervolg-
onderwijs werd verstrekt."

Onder de oudere leden van het fabriekspersoneei in 'De Bijenkorf' rees ook de
vraag naar herhalingsonderwijs. In het najaar van 1941 kregen zij de kans met een
cursus te starten. Op het programma stonden Nederlandse taal en rekenen gedu-
rende twee avonden per week telkens twee uur." Terwij1 bij de oudere arbeiders
de cursus succes kende en enige vooruitgang werd geboekt, hadden de jongeren
moeite om de lessen te blijven volgen. CJ. Honig was dan ook niet tevreden over
het bereikte resultaat. In 1946 kwam wegens gebrek aan belangsteIling van
arbeiderszijde een einde aan het initiatief. 57

6.2 Ontwikkeling en ontspanning voor de arbeiders

6.2.J Vakonderwijs
Voor de inrichting van vervolgonderwijs verwijs ik naar de vorige paragraaf,
omdat het initiatief paste in het werklozenwerk van Cl. Honig. Het (aanvankelij-
ke) enthousiasme voar vervolgonderwijs deed hem overgaan tot het opstarten van
een tweede cursus, voor jonge smeden. Het doe1 van deze vakonderwijscursus
was het herhalen, aanvullen en uitbreiden van de thearetische opleiding op de
ambachtsschool. Enige jaren daarvoor was de dagcursus van de ambachtsscholen
van drie op twee jaar gebracht. Dit had de theoretische onderbouw van de
opleieling verzwakt. Voor Cl. Honig moesten theorie en praktijk hand in hand
gaan, dan pas zou de vakkennis ertoe bijdragen het piezier in het werk te vergroten.
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Dit zou niet alleen ten goede komen aan de man zelf, maar ook aan zijn werkgever
en aan de gehele gemeenschap."

Opnieuw ging C.J. Honig zijn licht opsteken bij andere bedrijven. Philips wees
hem op het grote nut van vakonderwijs voor de bedrijfsrust en maatschappelijke
stabiliteit." Verder werden adviezen ingewonnen bij de Vakschool van Werkspoor
te Amsterdam, bij de Vereniging voor Vakopleiding van Handwerklieden in
Nederland, bij de P1T in Den Haag, bij de Staatsmijnen te Heerlen, bij de
Artillerie-Inrichting aan de Hembrug Zaandam.

Tot de cursus werden aIleen diegenen toegelaten die reeds een vakopleiding in
dag- of avondschool hadden genoten. De lessen vonden plaats in de Ambachts-
school van Zaandam onder leiding van twee leraren uit dezelfde school. Daar het
groepje van 'De Bijenkorf' een beetje klein was (negen jongens) en de kosten per
leerling daardoor te hoog opliepen, zocht C.J. Honig samenwerking met de
Machinefabriek P.M. Duyvis & Co. te Koog aan de Zaan en de Machinefabriek
en Constructiewerkplaats Gebroeders Klinkenberg te Wormer veer, die respectie-
velijk drie en vijf jongelui naar de curs us zonden.

Begin april 1940 startte de curs us, die voorlopig voor twee jaar was opgezet.
Volgende vakken kwamen aan bod: mechanica, stoomwerktuigkunde, rnaterialen-
leer, technisch tekenen, rekenen, algebra, meetkunde, driehoeksmeting, natuur-
en scheikunde. De lessen vie1en gedeeltelijk in de fabriekstijd en gedeeltelijk in
de vrije tijd, samen zeven uren per week. De leerlingen werden voorbereid op het
examen van 'Iandmachinist', dat een officieel rijksexamen was en dus een
waardevol diploma opleverde. Daarnaast werd getracht om in de smederij van 'De
Bijenkorf" het werk zo in te delen, dat de jongeren zoveel mogelijk konden leren
en bovendien afwisseling kregen."

In juli 1942liep de cursus voor jeugdige metaalarbeiders ten einde. Die boekte
een betrekkelijk groot succes en heeft een positieve invloed uitgeoefend, ook op
de prestaties van de jongeren. Men dacht er dan ook aan om deze cursus op Zaans
niveau te introduceren, maar daarvoor was de toestemming van Den Haag en ook
subsidie vereist. De meeste bedrijven zouden immers de kosten, die in 1941
opliepen tot f 91,- per deelnemer, niet zelf kunnen of willen dragen. De omstan-
digheden waren echter op dat moment niet gunstig om aan te dringen op een door
de overheid gesubsidieerde cursus.?' Pas na de oorlog werd het plan gerealiseerd."

In 'De Bijenkorf' zelf werd na de oorlog voor de metaalbewerkers opnieuw een
cursus voortgezet vakonderwijs ingericht; zeventien onder hen namen eraan dee!.
AIle cursisten waren in het bezit van het diploma Ambachtsschool en Nijverheids-
avondschool. De leeftijd van de deelnemers lag gemiddeld op 26 jaar. A. Jellesma,
chef van de reparatiewerkplaats, leidde de cursus. Het was de bedoeling dat in het
bijzonder onderwerpen werden behandeld die nauw verband hielden met het
bedrijf. Een avond per week werd les gegeven in een eigen lokaal van het bedrijf.
De deelnemers hadden zelf om dit onderricht gevraagd en toonden dan ook grote
belangstelling." Dit initiatief werd verscheidene keren herhaald."

Na 1945 kwam algemeen het leerlingwezen goed op gang." Ook aan 'De
Bijenkorf" werden projecten in dat verband gestart. Voor de jeugdige rnetaalbe-
werkers bestond er een leerovereenkomst met de Stichting Bedrijfsgroepen Me-
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taal- en E1ektrotechnische Industrie (Bemetel). Na twee jaar dagambachtsschoo1,
kregen zij naast een avondcursus van drie jaar een aanvullende praktische oplei-
ding in het bedrijf onder toezicht van een chef van de werkplaats en onder controle
van Bemetel. Gedurende verscheidene jaren werden vee11eerlingen op die manier
opgeleid. In de jaren vijftig werd ook een leerovereenkomst gesloten met de
Vereniging tot Bevordering van Elektrotechnisch Vakonderwijs (VEV) in Neder-
Iand/"

Als gevolg van de bezwaren die volgens Zaanse ondememers aan het gang bare
avondnijverheidsonderwijs waren verbonden, vooral dan het te lage peil van de
bijgebrachte algemene ontwikkeling en van de technisch-theoretische kennis,
werd besloten om met medewerking van een groot aantal bedrijven in de Zaan-
streek een dagcursus te arganiseren in de Centrale Technische School te Zaandam
voor 1eerlingen die in op1eiding waren met een leerovereenkomst. Dit experiment
met part-time onderwijs in ruimer verband werd gestart in oktober 1955. Naast
technische volgden ze algemeen vormende vakken gedurende zeven en een half
uur per week. Een commissie uit de betrokken bedrijven ontwikkelde een eigen
methodiek. 'De Bijenkorf' steunde dit initiatief sterk. Gedurende een aantal
maanden hadden de lessen zelfs plaats in lokalen van het bedrijf. 67 Voortaan kregen
de leerlingen praktijkoefeningen in de bedrijfsschool van Gebroeders Klinken-
berg." Een dagschool voor jongens van het leerlingstelsel was vrij uniek in
Nederland."

Op haar pakafdelingen had de Fabriek van Honig's Artikelen te Nijmegen begin
jaren vijftig ongeveer tachtig jongens in dienst. Reeds eerder werd vermeld dat
wanneer zij de achttienjarige leeftijd bereikt hadden, het bedrijf hen niet langer
wilde handhaven voor dit werk. Gemiddeld kwamen elk jaar twintig jongens aan
deze leeftijdsgrens, van wie er slechts acht bij wijze van normale opvulling naar
andere afdelingen van de fabriek konden verhuizen. Het bedrijf moest dus ieder
jaar ongeveer twaalf jongens afdanken, een moreel probleem dat de directie ertoe
gebracht heeft deze jongens uit de laagste sociale klassen op haar kosten een
driejarige opleiding op de avondambachtsschool te doen volgen." Deze yond
plaats op vier avonden in de week van zeven uur tot halftien. Eenmaal achttien
werden zij getest voor de Rijkswerkplaats, waar zij dan acht maanden een
dagopleiding kregen. Op dat moment waren ze niet meer verbonden aan het
bedrijf, maar de directie betaalde zoveel bij op het weekgeld van de Rijkswerk-
plaats, dat zij toch aan het inkomen kwamen dat zij bij Honig verdiend zouden
hebben. Daama werkten de jongens minstens een halfjaar in de onderhoudswerk-
plaatsen (meestal bankwerkerij) van de Fabriek van Honig's Artikelen. Ten slotte
werden zij geholpen bij het zoeken van een nieuwe baan. Sinds 1953 konden de
meeste jongens bij Honig zelf tewerkgesteld worden.

In aanmerking kwamen de jongens die de lagere school geheel doorlopen
hadden, minstens een halfjaar in de Fabriek van Honig's Artikelen hadden gewerkt
en naar de mening van de directie voor de opleiding geschikt waren. De kosten
werden geraamd op iets minder dan f 4.000 per jaar. Honig beval het systeem aan
voor bedrijven die groot genoeg waren voor een eigen onderhoudsdienst, maar te
klein voor een eigen fabrieksschool."
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6.2.2 Opvoedend onderwijs voor fabrieksmeisjes en -jongens
Ontwikkeling en ontspanning voor meisjes in fabrieksverband dateert van de
vorige eeuw. In de Zaanstreek hield vooral Verkade Zaandam, waar veel meisjes
werkten, zich met deze problematiek bezig. C.J. Honig had terzake contacten met
dit bedrijf." Verscheidene ondernemers organiseerden in het interbellum huis-
houdonderwijs voor fabrieksmeisjes. Soms verbonden ze zelf een school aan hun
fabriek, meestal verzochten ze aan de naburige huishoudscholen en volkshuizen
om curs ussen te verzorgen op dit terrein. Ze betaalden dan het schoolgeld. Men
wilde de meisjes op die manier voorbereiden op hun toekomstige rol als huisvrouw
en hen tegelijkertijd behoeden voor zedenbederf en onhuiselijkheid. Met het oog
op de vorming van een volgende ¥eneratie arbeidskrachten waren deze inspan-
ningen niet uit de lucht gegrepen.'

De jeugdige arbeidsters van de puddingfabriek die in de Zaanstreek woonden,
kregen vanaf november 1939 de gelegenheid om in de Vakschool voor Meisjes te
Zaandam een cursus verstellen, costuumnaaien, koken en huishoudkunde te
volgen gedurende drie avonden per week. De kosten werden geheel door de firma
gedragen (totaal f 464).74 De meisjes van Amsterdam konden deelnemen aan
lessen in de Eerste en Tweede Openbare Huishoudschool aldaar. De cursussen
liepen tot april 1940. Er waren 63 deelneemsters. In Nijmegen konden de inpak-
sters vanaf 1938 huishoudlessen bijwonen." Op dat moment werd er door de
plaatselijke industrie niets in deze richting ondernomen."

De eerder genoemde W. van Vliet van de Amsterdamse Maatschappij voor
Jongemannen, stuurde aan C.J. Honig in 1942 een alarmerend rapport van
Monseigneur Frencken over de situatiein het bedrijfsleven voor fabrieksmeisjes. 77

Van Vliet zocht contact met verscheidene vooraanstaande fabrikanten, onder
andere in Twente, met als doel gezamenlijk iets te ondernemen op dat vlak."
Voordien had reeds J. de Bruin van het clubhuis 'De Mussen' in Den Haag C.J.
Honig gewezen op de wantoestanden in de bedrijven en aandacht gevraagd voor
het verbeteren en menselijker maken van arbeidsmethodes, waaronder het meer
afwisseling brengen in het werk." Onder andere naar aanleiding daarvan organi-
seerde Kees opnieuw ontwikkeling en ontspanning voor de meisjes."

In Koog aan de Zaan werd in het bedrijf gestart met een schriftelijke cursus
kinderverzorging en opvoeding, uitgegeven door het IVIO ('De eerste levensja-
ren'). Voor het gemiddelde fabrieksmeisje bleken deze lessen echter ongeschikt.
Aanvankelijk trachtte men de moeilijkheden op te lossen door uitvoerige bespre-
kingen en een langzamer tempo van bewerking. Daarna werd besloten mondelinge
lessen aan de hele groep te geven. De kantoormeisjes daarentegen waren zeer
geinteresseerd en volgden de schriftelijke cursus tot het einde. De toelichting bij
de lessen gebeurde voor eerstgenoemde groep tijdens de werktijd, voor laatstge-
noemde groep half tijdens de fabriekstijd en half tijdens de eigen tijd." De lessen
werden voortgezet tot in 1944 de spoorwegstaking de komst van meisjes onmo-
gelijk maakte." Als lerares in kinderverzorging en opvoeding heeft H.C. Kolk-
meijer zich niet aIleen tot 'De Bijenkorf' gewend om bovengenoemd initiatief te
mogen organiseren. Nog van enkele andere Zaanse directies kreeg zij de toes tem-
ming om tijdens de werkuren in de bedrijven les te geven. Er was tijdens de oorlog
minder werk voorhanden. Op basis van haar ervaringen gaf zij later een studie uit
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over fabrieksarbeidsters, waarin zij onder meer voorstelde wat het bedrijf voor
hun opvoeding kon doen."

Verder werden voor de meisjes en de jongens gescheiden kampeervakanties op
touw gezet 84 Vanaf 1944 kregen beide groepen iedere week een namiddag vrij
om aan clubhuiswerk dee1 te nemen." Ch.H.J. Redele van de 'Victoria' Biscuit-
& Chocolafabriek schreef daarover: "Enthousiast gemaakt door uw verhalen
omtrent de ontspanningsmiddag voor het vrouwelijk &ersoneel in uw bedrijf,
overwegen wij om ook iets dergelijks in te voeren". Na de ooriog zou de
betekenis van het vormingswerk voor ongeschoo1de meisjes en jongens in Koog
aan de Zaan afnemen, omdat hun aantal fors daalde wegens de veranderde
produktiemethodes.

InNijmegen heeft C.J. Honig samen met de bedrijfsdirecteur het plan opgevat
om in samenwerking met de Huishoudschoo1 en met het clubhuis 'De Haard'
ontspanning en ontwikkeling te verzorgen voor de fabrieksmeisjes. Zij kregen
iedere week een narniddag nagenoeg geheel vrij om huishoudcursussen (koken
en naaien) en lessen in algemene ontwikkeling (herhalingsonderwijs, hygiene,
huisraadonderhoud, EHBO enzovoort) bij te wonen. Nadatde meisjes twee weken
achter elkaar cursus hadden gelopen, brachten ze de volgende vrije middag door
in het clubhuis (gymnastiek, volksdansen, zingen, uitstapjes, handenarbeid enzo-
voort). Deze regeling gold voor de meisjes onder twintig jaar.

De deelname was vrijwillig. Financiee1 waren er voor de arbeidsters geen
consequenties aan verbonden. Het loon werd doorbetaald en de kosten werden
door de directie gedragen. Bijgevo1g verwachtte men dat aile meisjes zich inschre-
yen. Het project startte in september 1942, toen de lopende huishoudcursussen
waren atgelopen." Na de oorIog bleven deze ontwikkelings- en ontspanningsmid-
dagen in enigszins gewijzigde vorm voortbestaan. De rneisjes die minstens twee
jaar de kook- en naailessen hadden gevolgd, bezochten dan tot slot nog enkele
andere cursussen zoals kinderverzorging, warenkennis en huishoudkunde."

Ook in Nijmegen werden er voor het jeugdig personeel kampeervakanties en
dagjes uit onder leiding van de sociale werkster georganiseerd." Bovendien
mochten de jongens tot zeventien jaar op woensdagnamiddag van drie tot vijf uur
dee1nemen aan sport of handenarbeid onder leiding van een onderwijzer, op
voorwaarde dat zij zich de voorafgaande week behoorlijk hadden gedragen en
goed hadden gewerkt. Als zij een bepaalde weektaak afhadden, konden zij op
zaterdag een uur vroeger naar huis." Van de jongens die het nijverheidsonderwijs
niet konden of niet wilden volgen, verscheen ongeveer de helft op de wekelijkse
avond voor een uur algemene ontwikkeling (een soort vrij Voortgezet Gewoon
Lager Onderwijs door een bevoegde leerkracht), gevolgd door een uur sport en
spel. Acht avonden Voortgezet Gewoon Lager Onderwijs gaf recht op een extra
vakantiedag." Ten slotte werden zowel voor pakjongens als -meisjes tijdenshet
werk regelmatig pauzes en schafttijderi ingelast, zodat ze even vrijuit konden
stoeien.

De dagindeling voor meisjes van vijftien jaar en ouder zag er als volgt uit: 2 uur
werken; 1/4 uur pauze (bedrijfstijd); 1 3/4 uur werken; 1/2 uur pauze (eigen tijd);
2 uur werken; 1/2 uur pauze (bedrijfstijd); I 1/2 uur werken. Het was dan halfvijf.
Om de 8 1/2 uur vol te maken, moest nog een 1/2 uur gewerkt worden. Bijna allen
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hadden hun 'taak' echter dan al afgemaakt en mochten daarom naar huis. Wie niet
klaar was, kreeg nog een kans om kwart voor vijf. De taak was zo opgesteld, dat
het gemiddelde meisje met behoorlijk doorwerken v66r halfvijf klaar kon zijn.
Somrnigen hadden reeds om 4 uur het vastgelegde peil bereikt. Wie een dagtaak
aan 'extra dozen' gemaakt had, kon hiervoor naar keuze een dag vrij of een dag
supplementaire betaling krijgen. Bij geringe of grote bedrijfsdrukte verviel het
keuzerecht en werd een vakantiedag respectievelijk betaling opgelegd.

De dagindeling van de jongens van veertien tot achttien jaar was vrijwel gelijk
aan die van de meisjes, met dien verstande dat de extra rust's rniddags niet een
half uur, maar een kwartier omvatte. De meisjes hadden meer de neiging zich te
zwaar te belasten en moesten daarom tot langere rust gedwongen worden, voordat
onlustgevoelens tengevolge van vermoeidheid of monotonie konden optreden. De
jongens van zestien tot achttien jaar die geen pakwerk verrichtten, kregen niet de
extra kwartiertjes, hun werk was irnmers meer afwisselend. AIle jongens jonger
dan zestien hadden dit voorrecht wel en mochten bovendien een half uur later het
werk beginnen op die ochtenden waaraan een avond nijverheidsonderwijs was
voorafgegaan.F

AI deze maatregelen voor jongens waren ingevoerd na de oorlog toen in het
bedrijf een gebrek aan arbeidsdiscipline en een ongunstige mentaliteit heerste.
Niet alleen in het belang van het bedrijf moest hierin verandering worden gebracht,
maar ook voor de toekomstige huisvaders en staatsburgers die uit deze jongens
zouden groeien. De begintaak werd vastgelegd op laag niveau en dan geleidelijk
verhoogd. Het gunstige effect op de arbeidsproduktiviteit bleef niet uit. Het jaar
19390p 100 stellende, was de produktiviteit van de jongens bij het inpakken van
grote dozen in het eerste kwartaal van 1946 gedaald tot 84, in het eerste kwartaal

lnpaksters in de Fabriek van Honig's Artike/en (Bron: OAZ)
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van 1950 reeds toegenomen tot 145. Hetniveau beyond zich dus aanzienlijk boven
dat van 1939, ondanks het feit dat de arbeidstijd was ingekort."

Bovengenoemde mengvorm van onderwijs en ontspanning voor meisjes en jon-
gens kan als voorloper worden beschouwd van het stelsel van part-time onderwijs
(eendagsonderwijs voor fabrieksjeugd jonger dan zestien jaar) dat in de jaren
vijftig grate belangstelling genoot. Reeds tijdens de bezetting kwamen enige
leidinggevende figuren uit volkshogeschoolkring, jeugdwerk, arbeidsinspectie en
onderwijs bijeen om plannen voor vormingswerk voor jongeren onder de achttien
jaar te bestuderen. Na de oorlog werd het belang daarvan nog meer ingezien. De
onrust en bezorgdheid over de ontwrichting van de maatschappij was immers niet
aileen in de Fabriek van Honig's Artikelen toegenomen. Bij jongens ging het
vooral om hun gebrek aan arbeidsmoreel en trouw aan het bedrijf en hun balda-
digheid, terwijl het bij meisjes hun zedelijk gedrag betrof. Nadien trad de angst
voor de maatschappelijke gevolgen van de industrialisatie meer naar voren. Steeds
meer meisjes werkten immers op zeer jeugdige leeftijd in fabrieken en kantoren
als gevolg van de toenemende industrialisatie en werden daardoor niet meer
voorbereid op hun functie van huisvrouw, moeder en echtgenote, zodat ook het
toekomstig gezin gevaar liep. Bovendien stonden ze bloot aan zedenverwildering
in de bedorven werkmilieus. Onder redactie van W. Banning presenteerde een
subcommissie in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen twee rapporten over de ontwikkelingskansen van respectievelijk fa-
brieksarbeidsters en -arbeiders, Gezien het tekort aan vrouwelijke arbeidskrachten
in die tijd, achtte men een verlenging van de leerplicht niet haalbaar, maar drong
vooral de arbeidsinspectie aan op het verplicht stellen van vier a acht uren
dagonderwijs per week in de ondernemingen. Desondanks ging de regering niet
over tot de instelling van particle leerplicht."

lnmiddels boden particuliere instanties, zoals van katholieke zijde de Nationale
Stichting Mater Amabilis Scholen, van algemene zijde het Nationaal Centrum
Vorrning Bedrijfsjeugd, dat het Zonnebloemwerk coordineerde, in de avonduren
en tijdens de werktijd huishoudelijke vorming en persoonlijkheidsvorming aan
werkende meisjes aan. Jongens die al op zeer jeugdige leeftijd in het bedrijfsleven
stonden, kregen vanaf 1951 via de Pater Fortis Scholen en later het Nationaal
Centrum Vorming Bedrijfsjeugd een vorming tot huisvader, arbeidzame werker
en goede staatsburger." Ook individueel werden in dat verband initiatieven
genomen, zoals aan de Fabrieksschool te Enschede.P

In 1947 werd in Maastricht de eerste Mater Amabilis School (MAS) opgericht.
Het Ieerplan was zeer uitgebreid; het bevatte koken, naaien, Ies in besteding van
het gezinsinkomen, gemeenschapsdienst, smaakontwikkeling, huwelijkswetge-
ving, medische raad en verpIeegkunde, sexuele voorlichting, en daarnaast ont-
spanningsclubs en excursies." Soortgelijke ontspanning en ontwikkeling werd
georganiseerd door 'De Zonnebloem', in 1948 opgericht in Rotterdam." Alhoe-
weI de werkgevers er vrijwillig over beslisten of meisjes aan dit vormingswerk
deelnamen, steeg hetaantal bedrijven dathendekans gafom geheel ofgedeeltelijk
tijdens de werktijd de cursussen te volgen, voortdurend."
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C.J. Honig raakte betrokken bij de uitbouw van het part-time onderwijs op
nationaal niveau. Hij werd daarin gestimuleerd door zijn vrouw, die uit de kring
van de arbeidsinspectie kwam en vooral goed thuis was in de problematiek van
karaktervormend onderwijs voor werkende rneisjes.'?" Hij zetelde in de Raad van
Advies van het Nationaal Centrum Vorming Bedrijfsjeugd.'?' Deze raad concen-
treerde zich op wetenschappelijke en methodische aangelegenheden.i'" Daarnaast
vormde hij samen met Twentse en Rotterdamse bedrijfsleiders een cornite dat zich
bezighield met de globale opzet van 'algerneen' jongenswerk en de inpassing
ervan in het Nati onaal Centrum Vorming Bedrijfsjeugd vanaf eind 1954. Vorming
en ontwikkeling, praktische handvaardigheid, sport en spel stelde het comite
voorop.!" am zich te orienteren bezocht C.l. Honig een Pater Fortis School in
Maastricht. 1M

Samen met zijn vrouw maakte C.1. Honig in 1954 deel uit van de Contactgroep
Opvoering Produktiviteit, die een studiereis naar Engeland ondernam om het
part-time onderwijs aldaar te bestuderen. In hun versJag argumenteerde het
echtpaar Honig dat vooral initiatieven die ondernemers zelf op lokaal en bedrijfs-
vlak inzake het opstarten van onderwijs en vorming namen, gesteund moesten
worden door de overheid. Ook zij stelden als een der mogelijkheden voor dat een
wet - bescherming bedrijfsjeugd - het werken van jeugdigen onder achttien jaar
in bedrijven aileen zou toestaan op voorwaarde datde betrokkenen de gelegenheid
kregen om aan Zonnebloem-, Mater Amabilis-, Pater Fortis-werk enzovoort dee1
te nemen. Meer in het algemeen pleitten zij voor het op een hoger peil brengen
van het fabrieksmilieu zelf door een betere leiding, meer afwisseJing en een
grotere aandacht voor de jongeren. 105

Vanaf juli 1955 werd bedrijfsarbeid voor veertienjarige meisjes verboden. Er
werd tevens aan gedacht om van overheidswege bepaalde voorzieningen te treffen
voor veertien- en vijftienjarige jongeren. Het CSWV vroeg de werkgevers naar
de mogelijke consequenties voor hun bedrijf. Honig Nijmegen antwoordde dat
het wegvallen van twee jaargangen onvermijdelijk de leeftijdsgrens voor pakwerk
naar circa twintig jaar zou verleggen. Voor de paksters hield dit weinig bezwaren
in: het was immers gebruikelijk dat zij dit werk deden tot aan de huwbare leeftijd.
Voor de jongens impliceerde het dat ze pakker moesten blijven tot aan de
dienstplichtige leeftijd en pas daarna als fabrieksarbeider, dus vrijwel op de
huwbare leeftijd, in de eigenlijke arbeidsgemeenschap werden opgenomen. Aan-
gezien er bij verlenging der leerplichtige leeftijd ook minder meisjes beschikbaar
kwamen, was het zelfs de vraag of het pakwerk niet door nag oudere jongens
(mannen) verricht zou moeten worden. Naast de verwachte stijging van de
emballagekosten, voortvloeiend uit hager loon (naar leeftijd) en geringere vinger-
vlugheid, zouden niet te onderschatten problemen van psychoJogische aard optre-
den. Het eenvoudige werk leende zich niet voor oudere leeftijdsklassen, terwijl
oak de uitgestelde afvloeiing op moeilijkheden zou stuiten. Het bedrijf kon
immers niet alle jongens definitieve werkgelegenheid in het bedrijf bieden.!"

Het is opvallend dat het fabriekswerk zelf niet in vraag werd gesteld, noch door
C.1. Honig, noch door W. Verwey of andere werkgevers. Voor de welvaart en de
industrialisatie van het land achtten zij meisjes- en jongensarbeid onontbeerlijk.
Bovendien meenden zij dat een grate categorie gezinnen het huns inziens vrij hoge
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loon, dat vooral de jongens reeds vroeg als ongeschoolden verdienden, niet kon
missen. De werkgever moest naar het oordeel van Honig en Verwey weI zijn
verantwoordelijkheid opnemen voor de schade die het fabriekswerk aan deze
jeugd berokkende en zorgen dat vooral de meisjes tijdens werktijd leerden hoe ze
later moesten instaan voor de opvoeding van hun kinderen en het (financieel)
huishouden.!" In 1955 hield CJ. Honig voor de werkgevers van Hoom een
inleiding over het vormingswerk voor de vrouwelijke bedrijfsjeugd. Hier bleek
het moeilijk om de groep mee te krijgen, het betrof immers kleine bedrijven die
te kampen hadden met alIerlei regionale problemen (onder andere het weghalen
van meisjes door de Zaanstreekj.l'"

ill de Zaanstreek zelf werd in het begin van de jaren vijftig de Stichting voor
karaktervormend onderwijs voor de werkende jeugd, 'De Zonnebloem' in het
leven geroepen. Het bestuur plaatste zich vanaf het begin op het standpunt dat het
eerste jaar de cursus volledig tijdens de werktijd (vier uur), het tweede jaar
gedeeltelijk tijdens de werktijd en het derde jaar tijdens de vrije tijd gegeven zou
worden.'?' Kantoor- en fabrieksmeisjes van 'De Bijenkorf' werden regelroatig
naar dit Zonnebloemwerk uitgezonden.'!" Andere deelnemende bedrijven waren
onder meer Albert Heijn, Verenigde Blikfabrieken, Jan Dekker, Verkade, Wessa-
nen, Cacaofabriek 'De Zaan'. De echtgenote van CJ. Honig nam een tijdlang het
voorzitterschap waar.!"

In de loop van 1957-58-vonden verscheidene besprekingen plaats om te onder-
zoeken of men in de Zaanstreek vormingswerk voor jongens kon opzetten. In 1959
werd daarmee gestart.!" Ook de bedrijfsopleiding aan 'De Bijenkorf' paste in
zekere zin in het stelsel van part-time onderwijs voor jongens. Daarover volgt
straks meer.!" Door een gift van het Hulpfonds van CJ. Honig kwam de stichting
'Fonds tot instandhouding van activiteiten op het gebied van de vorming van
bedrijfsjeugd in de Zaanstreek' tot stand. 114

Zowel 'De Zonnebloem' Zaanstreek als enkele ondememers meenden dat in
aansluiting op het dagonderwijs de jongeren, onder speciale leiding, een periode
'in internaatsverband' moesten kunnen doorbrengen. Ook het leerlingstelsel om-
vatte de toekenning van extra vakantiedagen onder bepaalde voorwaarden. Het
waren onder meer het echtpaar Honig, H. Memelink (rnaatschappelijk werkster
Verkade), G.S.K. Blaauw (directeur Sociale Afdeling Hoogovens), PJ. Colijn
(directeur van de Zaanse Stichting voor Bedrijfspsychologie en Personeelsbeleid),
A.P. Noyon (secretaris Nationaal Centrum Vorrning Bedrijfsjeugd) en A.H. Ver-
kade die het initiatief namen om zo'n internaatsinstelling op te richten. Het project
werd van overheidswege aangemoedigd.!" Op 13 maart 1958 werd de akte
gepasseerd van de Stichting 'Jeugdcentrum voor school en bedrijf' .1l6 Kort daarna
kon de eerste cursus starten in het instituut van het Jeugdcentrum, het 'Zeepaard'
te Schoorl. Sindsdien stuurde 'De Zonnebloem' Zaanstreek geregeld meisjes naar
dit intemaat. Inde uitbouw en financiele ondersteunig van het Jeugdcentrum heeft
CJ. Honig een essentiele rol vervuld. Jl7

Ook de goede bestaande voorzieningen voor meisjes en jongens in Nijmegen
werden in 1954 geconsolideerd in een stelsel van part-time onderwijs met alge-
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mene ontwikkeling, taal, handenarbeid, sport en spel, clubhuiswerk en excursies.
Twee groepen van twaalf a vijftien jongens kregen afwisselend de ene week
Nederlands, rekenen en algemene onderwerpen, telkens gedurende drie kwartier,
en de andere week anderhalf uur handenarbeid en drie kwartier Engels. Als slot
van de namiddag sportten beide groepen wekelijks samen een uur. De bedoeling
was met het onderwerp van de lessen de jongens te boeien en hen 'terloops' de
goede stijl, de juiste spelling, het praktisch rekenen enzovoort bij te brengen, dit
alles onder leiding van gediplomeerden.!" Het jaarprogramma bevatte 46 weken.
De kosten (vaste kosten; lesmateriaal; loon leerlingen) werden geraamd op f 4.630
(voor twintig leerlingen) a f 5.670 per jaar (voor dertig leerlingen) na aftrek van
de bijdrage van de leerlingen van f 1,- per week.!" Honig vroeg voor de eerste
maal subsidie in 1954.120 In 1957 werd het project uitgebreid met een cursus op
donderdagmiddag en woensdagavond.!"

C.1. Honig werkte mee aan de opzet van de Algemene Stichting Vorming
Bedrijfsjeugd, die ressorteerde onder het Nationaal Centrum en in Nijmegen het
vormingswerk VOOI jongens moest coordineren.!" De stichting had tot doel te
bevorderen dat de arbeidsjeugd in ongeschoolde beroepen werkzaam, opnieuw
belangstelling kreeg voor verder onderwijs of vakopJeiding. Daarnaast moest zij
zorgen voor de persoonlijkheidsvorming en sociale vorming van deze jongeren
met het oog op de toekomstige gezinstaak en de aanpassing aan de sociale
omgeving en de maatschappij op basis van een eigen kritische en positieve
levensinstelling. Het bestuur bestond uit vertegenwoordigers van werkgevers- en
werknemersorganisaties.P" Ret bleek echter moeilijk om het bij Honig aangevan-
gen werk uit te breiden naar andere bedrijven op basis van de uitbouw van een
plaatselijke vormingsschool.!" Voorlopig was het jongenswerk van Honig het
enige wat onder de vleugels van de stichting tot stand kwarn.!"

In 1954 zag het programma voor de meisjes er als volgt uit:
I. vijftien- en zestienjarige fabrieksmeisjes: clubhuiswerk twee uur per week
geheel tijdens de fabriekstijd met handenarbeid (hout, pitriet, kunstleer en derge-
lijke), sport (zwemmen), spel (speurtochten), praatjes (voorlichting, mode) en
bezoeken.
2. meisjes ouder dan zestien jaar: huishoudschool circa twee en een half uur per
week, vrijwel geheel tijdens de fabriekstijd. Zij kregen twee jaar afwisselend
koken en naaien, met als theorieles kinderverzorging en -opvoeding. Het derde
jaar bevatte sexuele voorlichting, hygiene, ziekenverzorging in hetgezin, opvoed-
kunde, huishoudkunde, praatjes over diverse onderwerpen.I"

C.1. Honig besefte goed dat de bedrijfsjeugd heel anders benaderd moest worden
dan de leerplichtige jeugd: "Wil men de meisjes helpen zich te ontplooien en een
eigen plaats in de maatschappij te vinden, dan moet men uitgaan van de werke-
lijkheid waarin zij leven en dan moet men hun levens- en arbeidsomstandigheden
kennen; men moet dan ook de betrekkelijkheid van eigen maatstaven durven en
willen onder ogen zien en deze niet zonder meer willen overdragen op de ander"!"
In de cursussen moest elke schoolse sfeer vermeden worden en gewerkt worden
in kleine groepen om een persoonlijk contact rnogelijk te maken. In dat opzicht
yond hij aansluiting bij de algemeen gehuldigde filosofie van het vorrnings-
werk.l28
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Voor de meisjes van vijftien (een tiental) werd het clubhuiswerk uitgebreid tot
een halve dag.l29 De opzet kwam steeds dichter te liggen bij het Mater Amabilis-
en Zonnebloemwerk. Vanaf 1955 werd het meisjeswerk van de Fabriek van
Honig's Artikelen dan ook ingepast in de landelijke structuur. De meisjes volgden
voortaan les in de Zonnebloem- of de Mater Amabilis-school in Nijmegen. De
cursussen kwamen in een bepaalde levensbeschouwelijke sfeer terecht, wat
voordien bewust werd vermeden. C.J. Honig had steeds de bedoeling gehad de
'Hollandia'-meisjes als een hechte groep op te voeden, zonder daarbij de verzui-
ling als spelbreker toe te laten. In de Nijmeegse context met zijn scherpe verhou-
dingen en gemengde bevolking was dit geen evident streefdoel. 130

Het standpunt van CiJ. Honig in dat verband veroorzaakte trouwens problemen
in het bestuur van de Algemene Stichting Vorming Bedrijfsjeugd. Kees stelde het
op prijs dat het bedrijf de jongeren van Honig niet een bepaalde levensbeschou-
wing opdrong. Een bedrijf moest volgens hem boven de politieke en godsdienstige
tegenstellingen staan en aan de jongeren zelf de keuze laten. Daarom verdedigde
hij dat het onderwijs door de stichting georganiseerd zou worden voor de fabrieks-
jeugd van alle gezindten. Voor de algemene vakken pleitte hij ervoor dat de
jongens van een bepaald bedrijf zoveel mogelijk samen konden blijven, zoals ze
dat ook op de werkvloer gewend waren. Alleen voor het levensbeschouwelijke
gesprek zou deze groep dan gesplitst worden.':"

6.2.3 Volkshuis- en clubhuiswerk
Dat ondememers zich bezighielden met volkshuis- en clubhuiswerk voor de
arbeiders was niet uitzonderlijk. Zij gaven financiele steun of behoorden tot de
initiatiefnemers. Enkele grootbedrijven zoals Philips, Hoogovens en Stork hadden
een eigen huis. I32 Ook C.J. Honig was zeer actief op dit terrein.

Op verzoek van de maatschappelijk werkster E. Goubitz had Kees in 1943
jeugdleider l Smit aangesteld, speciaal met de opdracht om een clubhuis voor
jonge fabrieksarbeiders van 'De Bijenkorf" op te zetten. Eerst verrichtte Smit in
verschillende afdelingen van het bedrijf praktisch werk om met de arbeidsomstan-
digheden en de mentaliteit van jonge arbeiders vertrouwd te raken. Een bescheiden
clubgebouw werd ingericht, waar vanaf april 1944 de eerste activiteiten konden
van start gaan.!" Het initiatief werd in het algemeen weI gewaardeerd, maar kwam
toch niet tot volle ontwikkeling, onder meer omdat bleek dat de arbeiders er de
voorkeur aan gaven zelf de verantwoordelijkheid te dragen voor dit werk. Hier-
onder maak ik duidelijk hoe uit deze bescheiden opzet tenslotte 'Ons Huis' voor
Koog-Zaandijk is gegroeid, dat grotendeels door 'De Bijenkorf' werd gefinan-
cierd maar werd geleid door een zelfstandig bestuur.'?'

Reeds in februari 1944 had C.l Honig contact gezocht met J. Bus, de directrice
van 'Ons Huis' in Wormerveer. Omstreeks de eeuwwisseling was daar met de
steun van de ondememers Laan dit volkshuis tot stand gekomen. Het kende een
bloeiend bestaan, maar yond geen navolging in de Zaanstreek.!" Het Nederlandse
'Ons Huis' -wezen was gebaseerd op het Engelse 'Toynbee' -werk. Het doel van
dit werk was een dam op te werpen tegen de steeds scherper wordende klassen-
tegenstellingen in de steden en industriecentra aan het einde van de negentiende
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eeuw. Als ideaal werd gesteld dat in het volkshuis het Yolk/de arbeiders en de
rijken elkaar zouden ontmoeten op basis van een beter begrip voor elkaars positie.
Dit alles moest leiden tot een echte gemeenschap van mensen.l" C.J. Honig ging
de mogelijkheden na om ook in Koog aan de Zaan met 'Ons Hui ' -werk te
beginnen. Reeds in juni 1944 werd in het clubgebouw van 'De Bijenkorf" onder
auspicien van 'Ons Huis' Wormerveer de uitbreiding van het clubhuiswerk buiten
fabrieksverband ingezet.!"

Het initiatief werd ondersteund door een 'commissie van aanbeveling voor
clubhuiswerk in de Zaanstreek'. C.J. Honig had namelijk contact opgenomen met
een aantal deskundigen en belangstellenden (onder andere werkgevers, de direc-
teur van acht 'Ons Huis-instellingen in Amsterdam, maatschappelijk werksters)
om samen een circulaire voor te bereiden waarin aan financieel draagkrachtigen
om hulp werd gevraagd voor de stichting van een tiental clubhuizen in de
Zaanstreek na de oorlog. In de motivering werd gewezen op de geestelijke
verarming en ontworteling die ook in de Zaanstreek optrad, mede als gevolg van
het feit dat veel toewijding en financieel vermogen voor de regio verloren ging
omdat vooraanstaanden elders gingen wonen. Het voorlopige secretariaat bestond
uit C.J. Honig, E. Goubitz en P. Groenveld.I"

Er kwamen veeI reacties en syrnpathiebetuigingen, maar de geldelijke steun,
althans voor Koog en Zaandijk, werd hoofdzakelijk door de families Honig en
Laan geleverd, namelijk f 50.000 van de moeder van C.J. Honig ter nagedachtenis
aan haar man Klaas, f 50.000 van 'De Bijenkorf" en f 50.000 van C.l Honig. Zijn
tante c.G. Laan-Laan schonk f 50.000 voor het clubhuis in Wormerveer. De
OIiefabriek Duyvis zegde f 5.000 toe voor Koog en Zaandijk. Aan Kees was
opgedragen geld in te zamelen, wat hij een moeilijke opdracht yond in de Zaanse
gemeenten buiten Koog en Zaandijk.!" Toch had hij een gesprek met een aantal
fabrikanten. De meesten namen een afwachtende houding aan tot na de oorlog.!"

Kort na de bevrijding werd in Zaandam een nieuw initiatief genomen door
burgemeester J. in 't Veld. C.J. Honig heeft zich toen verder beperkt tot Koog en
Zaandijk.141Ook in andere Zaanplaatsen ontwikkelde zich clubhuiswerk, Plaatse-
lijk werd naar een eigen en zelfstandige vormgeving gestreefd. Wormer (1946),
Krommenie (1949) en Knollendam (1950) evolueerden in de lijn van het 'Ons
Huis' -type. In Zaandam bleef er een tekort bestaan met maar een huis, dat meer
in de richting van hetclubhuiswerk voor massajeugd tendeerde (onder andere veel
instuifwerk).'? De belangrijkste oorzaak voor deze uitbreiding was dat het lot van
de naoorlogse jeugd in brede kring verontrusting wekte.!"

Met het ingezamelde geld van de Honigs kon voor het clubhuis in Koog-Zaan-
dijk uitgekeken worden naar een nieuwe ruimte en een tweede leidster. Mevrouw
Honig-Klinkenberg was bereid haar huis in Koog voor dit werk te verhuren. In
februari 1946 volgde de officiele opening. Het volkshuis ressorteerde dan niet
langer onder 'Ons Huis' Wormerveer. Een zelfstandige vereniging werd opgericht
met in het bestuur naast P. Groenveld en C.J. Honig, de directrice en enkele
vrijwillige clubleidrstjers.!" Kees Honig schreef over de samenstelling: "Men
verdraagt geen overheersing meer van fabrikanten of andere figuren uit de
bovenste lagen der maatschappij. Als zij echter bereid zijn zich te voegen in een
nogal democratisch verenigingsverband, dan vertrouwt men hun heel wat toe,
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'Ons Huis' Koog-Zaandijk (Bron: GAZ)

wetende dat de algemene ledenvergadering verantwoorcling kan en zal vragen als
dat nodig mocht zijn".145

Het 'Ons Huis' van Koog-Zaandijk kende groot succes. In het c1ubjaar 1946-47
namen 750 bezoekers uit beide dorpen deel aan het werk (505 schoolkinderen,
112 adolescenten, 133 volwassenen). Dit aantal steeg voortdurend. Naast de
talrijke clubs (dertig verschillende soorten) werden cursussen, ontwikkelings-
avonden, lentefeesten, tentoonstellingen en zomerkampen georganiseerd. Men
beoogde zowel een goede vrijetijdsbesteding aIs de sociale vorming en geestelijke
en culturele ontwikkeling te stimuleren.i'" Enerzijds was het vanzelfsprekend dat
een groot gedeelte van de bezoekers uit werknemersgezinnen van 'De Bijenkorf'
starnde, daar het bedrijf een der grootste ter plaatse was, anderzijds betreurde c.J.
Honig het dat het huis zo buiten de fabriekssfeer stond. Het bleek heel moeilijk
om er werkende fabrieksjeugd naartoe te krijgen. Dit gernis ervoer de volkshuis-
beweging in het algemeen. 147

Op 22 juni 1945 riep c.J. Honig de Stichting Jeugdzorg in het leven, waarin de
bijdragen van het bedrijf en de familie Honig voor clubhuiswerk werden onder-
gebracht. 'Jeugdzorg' werd de voomaamste bron van inkomsten voor 'Ons Huis'
Koog-Zaandijk, zo'n f 10.000 a f 20.000 per jaar.!" Het bestuur van de stichting
werd gevormd door CJ. Honig, 1. Bus en P. Groenveld. Het doel van de stichting
bestond in het bevorderen van jeugdwerk en ontwikkelingswerk voor volwasse-
nen door het verlenen van subsidies en aIle verdere wettige middelen, onder meer
vrijstelling van schenkingsrecht."" Niet aileen 'Ons Huis' in Koog, maar ook
andere Zaanse huizen konden in beperkte mate op steun van de stichting rekenen.
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'De Bijenkorf" was de voornaamste donateur van het fonds. Ongeveer f 10.000
per jaar werd aan clubhuiswerk besteed.150

Voor Nijmegen reserveerden 'Hollandia' en 'De Bijenkorf" grate bedragen voor
het clubhuis 'De Haard', waarmee werd samengewerkt in verband met ontwikke-
ling en ontspanning voor de fabrieksmeisjes. Zo werd in 1947 f 10.000 geschon-
ken (vrij van schenkingsrecht en uit geblokkeerde rekening).!"

Ook op nationaal vlak begaf C.J. Honig zich op het terrein van clubhuiswerk. De
NederJandse Bond van Volkshuizen (NBV) was in 1928 opgericht als landelijke
bond van de volks- en dorpshuizen.F" Het 'Ons Huis' Koog-Zaandijk behoorde
tot deze bond. Na de oorlog werd de naam gewijzigd in Nederlandse Bond voor
Sociaal-Cultureel Vormingswerk. Vanaf 1953 maakte C.J. Honig deel uit van het
bestuur.!" Hij was medeverantwoordelijk voor het vormingswerk in industriege-
bieden. Gepoogd werd de relaties met het bedrijfsleven te versterken en de
financiele steun van werkgevers voor het werk te stimuleren. Ook hier werden
weer dezelfde motieven aangedragen als zou sociaal-cultureel vormingswerk
mede bijdragen tot de gezondmaking van het bedrijfsleven.!" Het 'Ons Huis'
Koog-Zaandijk was ondertussen uitgegroeid tot een van de grootste en meest
bezochte huizen (1.200 bezoeken per week) in Nederland en had als gevolg
daarvan steeds meer subsidies nodig.!"

C.J. Honig wenste via het bestuur goed op de hoogte gehouden te worden van
de activiteiten van de Bond, meer in het bijzander van het algemeen secretariaat+"
De samenwerking verliep niet rimpelloos, omdat Kees nogal kritisch stond ten
aanzien van het nut van de Bond als dure instelling. Steeds viel daarbij op dat hij
wenste te beletten dat de centrale organisatie van de volkshuizen zou verambte-
lijken. Zo pratesteerde hij tegen het voornemen om de salarissen van de bonds-
functionarissen aan te passen aan de overheidsnormen, omdat dit een negatieve
invloed zou uitoefenen op de werktijden, de vakanties en de hele sfeer van de
instelling.!" Hij vreesde bovendien dat sterke centralisatie de autonomie van de
leden zou ondermijnen+"

CJ. Honig heeft voorts deelgenomen aan de discussies die in de jaren vijftig
gevoerd werden over de verschuiving van volkshuis- naar buurthuiswerk, waarbij
men zich baseerde op de plaatselijke samenlevingseenheid (wijk, buurt, dorp) als
leefgemeenschap. Het begrip 'buurthuis' leek hem niet zo toepasselijk voor het
'Ons Huis' Koog-Zaandijk. Het trok immers deelnemers aan uit twee dorpen met
een zeer verschillende buurt- en dorpsmentaliteit en moest dus wei voorzichtig
zijn met een strak opgelegd programma van buurtvorming dat niet aansloot op het
in de bevolking levende, historisch gegroeide "apartheidsbesefv.F"

De koepeJ was 'algerneen'. c.J. Honig was beducht voor de tendens naar
verzuiling.l'" In reactie op een artikel van de hoogleraar G.c. van Niftrik, gaf hij
zijn visie weer op het buurthuiswerk: "Thans telt het buurthuiswerk, zowel onder
de besturen als onder de deelnemers, personen van iedere politieke kleur en
religieuze opvatting, die in het - veelal praktische werk - elkaar leren verdragen
zander echter hun opvattingen altijd onder stoelen of banken te steken. Vele van
deze mensen doen nog iets meer dan buurthuiswerk; ze hebben hun kerkelijke of
levensbeschouwelijke contacten ook en vooral buiten het buurthuiswerk. Indien



228 TUSSEN PATERNALISTISCHE ZORG EN ZAKELUK MANAGEMENT

we nu in het buurthuiswerk een Christelijk gesprek ontketenen en een christelijke
supervisie toelaten, dan zal pas manifest worden hoezeer de opvattingen uiteen-
lopen en we zouden wellicht al diegenen verliezen, die zich niet aan een zo
eenzijdige supervisie zouden willen onderwerpen. Thans ontmoeten en - verdra-
gen - bijna aile groeperingen elkaar in en om het buurthuiswerk, en leren met
elkaar te bouwen en in te zien dat de schepping tens lotte een geheel is''.161lndien
aile naar religie en wereld- en levensbeschouwing verschillende groeperingen het
recht zouden krijgen om zich met het buurthuiswerk te bemoeien en het kritisch
te begeleiden, dan vreesde hij dat dit zou leiden tot onderlinge strijd in plaats van
samenwerking. Zeker in de Zaanstreek zou dit moeilijkheden opleveren.

Op 26 juni 1946 werd in Nijmegen de Stichting Clubhuizen voor Ongeorgani-
seerde Arbeidersjeugd in het leven geroepen. In het verlengde daarvan werd in
1947 het Landelijk Bureau opgericht als uitvoerend orgaan. Vooral de verwaarlo-
zing van het typische clubhuiswerk voor de massajeugd door de Nederlandse
Bond voor Sociaal-Cultureel Vormingswerk leidde tot het ontstaan van deze
tweede, eveneens 'algemene', koepel.l'" Honig Nijmegen steunde vooral de
laatste. Hetclubhuis 'De Haard' slooterbij aan. C.J. Honig heeft tevergeefs gepleit
voor het samengaan van beide organisaties. Hij vond dat hun doelstellingen naar
elkaar toegroeiden en dat het tot kostenbesparing kon leiden.!"

Al voor de oorlog bestond een aantal clubhuizen voor de 'onderste lagen van de
jeugdige bevolking', dit wi! zeggen ongeorganiseerde arbeidersjeugd. Als voor-
beelden kunnen we noemen voor jongens 'De Arend' en voor meisjes 'De
Zeemeeuw' in Rotterdam. Ook 'De Mussen' in Den Haag zette zich uitsluitend in
voor het proletariaat Met deze clubhuizen onderhield C.J. Honig persoonlijk
contact. Dit zogenaamde jeugdzorgwerk, zoals het later ook genoemd werd, had
de bedoeling om 'essentiele gezinsfuncties' over te nemen van 'onkerkelijke' en
verwaarloosde gezinnen.!"

Na de oorlog werd nog sterker de behoefte aan dergelijke clubhuizen aange-
voeld. De vrees voor gezinsontbinding en voor een tekortschietende opvoeding
als gevolg van de woningnood, de snelle industrialisatie en de verstedelijking van
het platte land ging samen met angst voor hernieuwde radicalisering van links of
rechts.l" Verschillende wetenschappelijke instituten kregen van overheidswege
de opdracht om een onderzoek in te stellen naar het ontstaan en de beinvloeding
van de mentaliteit van de zogenaamde massajeugd. 'Massajeugd' was de term die
in de eerste naoorlogse jaren gebruikt werd voor de ongeorganiseerde jeugd uit
de lagere milieus met een eigen consumptie-cultuur, 166Onder meer door een hang
naar compensatie voor de eentonige arbeidsuren zagen de opvoeders deze jeugd
gemakkelijk ten prooi vallen aan vormen van vermaak die zedeJijk verwerpelijk
werden geacht. 16

Ook C.J. Honig was op de hoogte van de rapporten die hierover werden
uitgebracht. Hij nam deel aan lezingen en conferenties in dat verband. Voor het
blad van de Stichting Clubhuizen voor Ongeorganiseerde Arbeidersjeugd schreef
hij een artikel: 'Heeft de werkgever een taak ten aanzien van het vraagstuk
massajeugd?" een vraag die door hem positief werd beanrwoord.l" Aan het
CSWV vroeg hij of hij het algemeen werkgeversstandpunt verwoordde.!" Verder
had hij zitting in de Commissie Massajeugdwerk."" Deze commissie was inge-
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steld door het CSWV om te onderzoeken of er aanleiding was om in te gaan op
een eind 1948 tot het Verbond gerichte verzoek van de Synodale Commissie der
Hervormde Jeugdraad en de Stichting Clubhuizen voor Ongeorganiseerde Arbei-
dersjeugd om mee te werken aan een meer gecentraliseerde actie tot het verkrijgen
van gelden voor het massajeugdwerk. Ook de Commissie Massajeugdwerk meen-
de dat een groot deel van de Nederlandse jeugd blootgesteld werd aan lichameli jke
en geestelijke verwaarlozing, maar dat de nood het hoogst was bij de jongeren die
op geen enkele wijze werden opgevangen injeugdverenigingen, arbeidersorgani-
saties of dergelijke. Afgezien van andere sociale overwegingen werd steun nood-
zakelijk geacht, omdat de ingesteldheid van de jongeren, die later voor een groot
deel de fabrieken en kantoren zouden bevolken, de werkgevers niet onverschillig
kon laten. Op advies van de Commissie besloot het dagelijks bestuur van het
CSWV een financiele steunactie in het leven te roepen. Deze werd jaarlijks
herhaald.!" Als richtlijn voor de grootte van de bijdragen werd aan de werkgevers
geadviseerd een bedrag te bestemmen van drie kwart pro mille van het jaarlijks
loon- en salarisbedrag.!" Ook 'De Bijenkorf' stortte ieder jaar. In 1957 was de
contributie voor Koog aid Zaan en Nijmegen samen opgelopen tot f 4.200 per
jaar.!" De AWV stimuleerde haar aangesloten leden om ook individueel dit werk
te steunen op plaatselijk vlak.'?"

In de Commissie Massajeugdwerk pleitte C.J. Honig opnieuw voor decentrali-
satie en hield hij in de eerste plaats de belangen van de plaatselijke tehuizen in het
oog tegenover die van de overkoepelende organisaties. Via de werkgeversorgani-
satie kon hij ook subsidie krijgen voor het 'Ons Huis' Koog-Zaandijk, want
individueel leek het zeer moeilijk om de Zaanse werkgevers te motiveren voor
grote steunverlening.!" Hij stelde voor om bij de verdeling van de bijdragen de
voorkeur te geven aan 'algemeen' rnassajeugdwerk.!"

6.2.4 Fabrieksbibliotheek
Bibliotheken vormden reeds in de negentiende eeuw belangrijke schakels in de
werken ter ontwikkeling van het yolk. 't Nut, de volkshuizen en particulieren in
ander verb and stichtten volksbibliotheken.!" Ook de inrichting van fabrieksbibli-
otheken moet in deze traditie worden geplaatst. Vooral in de twintigste eeuw
verwierven ze populariteit in het Nederlandse bedrijfsleven. Het charitatieve
aspect verdween natuurlijk weI op de achtergrond bij laatstgenoemde bibliothe-
ken. In 1941 werd aan 'De Bijenkorf' een bibliotheek voor het personeel ingericht.
Als precedent kan ik noemen dat in het schaftlokaal v66r de oorlog gratis koffie
te krijgen was en boeken, dam borden en dominospelen ter beschikking lagen.!"

Een bibliotheekcommissie met C.J. Honig als voorzitter hield zich bezig met de
aankoop van de boeken. Naast romans behoorden veel algemeen culturele en
populair-wetenschappelijke studiewerken tot het bestand. Advies werd ingewon-
nen bij de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.l" Daarnaast deed men een
beroep op catalogi van verscheidene fabrieksbibliotheken, onder andere van
Philips, Hoogovens en Verkade.l'" De doopsgezinde dominee J.E. van Brakel gaf
raad over de aanschaffing van religieuze werken."! C.J. Honig probeerde de keuze
van de lezer te stimuleren in de richting van het goede en leerzame boek. Eenmaal
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schreef hij zelfs naar een uitgeverij om zijn negatief oordeel uit te spreken over
een boek dat volgens hem bijna pornografische beschrijvingen bevatte en bijge-
volg een funeste invloed zou uitoefenen op de jongeren, bij wie de morele
weerstand nog niet voldoende gevormd was en die in oorlogstijd reeds al te vaak
aan grote verleidingen bloot stonden.!" De selectie van de commissie was niet
naar de zin van de fabrieksmeisjes. Zij klaagden over de moeilijkheidsgraad van
de romans en meenden dat er te weinig liefdesverhaIen in het bestand waren
opgenomen.!"

De lezers behoorden zowel tot her kantoor- als fabriekspersoneel. Een leeszaal
ontbrak. Vaste openingsuren waren er niet. De boeken werden gratis ter beschik-
king gesteld door de bedienden. Een kleine boete was verschuldigd bij overschrij-
ding van de uitleentermijn. Aanvankelijk telde de bibliotheek circa 150 leden, in
1942 was het lezerspubliek reeds uitgebreid tot 230 op een totaaI van 480
personeelsleden.!" Het initiatief kende dus succes. Ook de gepensioneerden
konden lid worden. Per afdeling werden de lezersaantaIlen bijgehouden. Als we
de situatie in 1952 bekijken, constateren we dat van de 500 personeelsleden, er
236 of 47% boeken ontleenden. Kantoorbedienden lazen meer dan arbeiders, 65%
tegenover 37%, de meisjes van de puddingfabriek meer dan hun mannelijke
collega's, 77% tegenover 48%. 22 op 60 gepensioneerden maakten gebruik van
de faciliteit.

Gestart werd met ongeveer 300 boekdelen, in 1952 was het bestand aangegroeid
tot 1.120. De bibliotheek werd gefinancierd met subsidies van het bedrijf en van
directieleden, maar er werden ook schenkingen gedaan of boeken in bruikleen
gegeven.!"

6.2.5 Personeelsvereniging
Het aantal bedrijven waarin de band die gedurende het werk ontstond, de basis
vorrnde voor club- en gezelligheidsleven, was groot. De organisatie ervan berustte
voomamelijk bij het personeel. Onder personeelsvereniging werd dan verstaan
een vereniging die tot doel had ontspanning en ontwikkeling voor het personeel
te organiseren en waaronder in de regel clubs van diverse aard ressorteerden.
Vooral gedurende en na de oorlog nam de ontspanning in bedrijfsverband in
omvang toe. Voetbal-, toneel- en muziekclubs waren het meest in trek. In de
meeste gevallen verleende het bedrijf steun in geld of in natura en verschafte het
faciliteiten.!" Soortgelijke initiatieven werden ook in de Zaanstreek genomen.

In het voorjaar van 1939 werd de oprichtingsvergadering voor een personeels-
vereniging 'Honig's Fabrieken' gehouden en werd een voorlopig bestuur aange-
steld. De directe aanleiding ervoor was een zeer goed geslaagd feest bij
'Hollandia' in Nijmegen, waarbij de daar reeds bestaande personeelsvereniging
een grote rol speelde. De directie steunde het initiatief door de recreatiezaal van
'De Bij' ter beschikking te stellen en krediet te verlenen voor het aanschaffen van
materiaal."" Later gaf ze ook subsidie. Bijvoorbeeld in het seizoen 1946-47 werd
door de directie f 1.499 geschonken; de contributies van de leden bedroegen
f 454.188
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Vergelijken we de situatie in 'De Bijenkorf' met deze van de Nederlandse Gist-
en Spiritusfabriek en de Machinefabriek Gebroeders Stork, waar aI jaren bloeien-
de ontspanningsverenigingen bestonden, dan valt het op dat bij de laatsten het
verenigingsleven veeleer van bovenaf werd gestuurd. Het had er vorrn gekregen
als onderdeel van het streven van de 'sociale werkgever' om de levensomstandig-
heden van de arbeider, oak op het terrein van de ontspanning, te verbeteren.
Omwille daarvan zou C.J. Honig de personeelsvereniging ook steunen."?

Er werden tal van clubs opgericht, waaronder biljart, tafeltennis, tennis, sjoel-
bak, dammen, schaken en taneel. Met ploegen van andere bedrijven werden
voetbal- en korfbaltoemooien gespeeld."" Het lag ook in de bedoeling om
excursies, lezingen, cabaretavonden en kinderfeesten te organiseren.!" Het win-
terprogramma voor het seizoen 1955-56 bestand uit film-, dans- en cabaretavon-
den, vlotbrugwedstrijden, een nieuwjaarsbal en een voordrachtavond."" M.K. en
c.J. Honig gingen tevens akkoord met het verzoek van de personeelsvereniging
om rondleidingen in de fabrieken te starten, op voorwaarde dat het bezoek beperkt
bleef tot de werknemers en hun vrouwen.""

Ten slotte werd vanaf 1944 een jubileumfonds geinstalleerd, bestaande uit
donaties en bijdragen van het f'abriekspersoneel.'?' Het geld werd besteed aan
geschenken en bloemen bij een dienstjubileum (25, 40 of 50 jaar), een huwelijks-
feest of -verjaardag (12 1/2, 25, 40, 50, eventueel 60 jaar), aan een grafkrans of
een grafsteen.!" Naar aanleiding van een dienstjubileum werd door de directie
ook een geschenk aangeboden.!"

De personeelsvereniging van' De Bijenkorf' heeft nooit zoveel betekenis gehad,
omdat in de Zaanstreek een uitgebreid verenigingsleven bloeide."? De personeels-
vereniging van Honig Nijmegen kende meer succes. Op een vijftal na, waren alle
personeelsleden lid.198 Er groeiden verschillende onderafdelingen: jongerenclub,
band, schaken en damrnen, toneel, ballet, mondharmonica-ensemble, tafeltennis,
biljart, reisvereniging, visvereniging. De activiteit van de personeelsvereniging
zelf bestond in hoofdzaak uit het vieren van jubilea, het eens per jaar organiseren
van een feestavond voor het gehele personeel met echtgenote en een St, -Nicolaas-
feest voor de kinderen. 'De Bijenkorf' verstrekte subsidie.!"

Over het bestaan van Zaanse volkstuinen heb ik het reeds eerder gehad bij het
werklozenwerk in de jaren dertig. In 1937 werd ook voor de werknemers van het
bedrijfin Koog een Tuinvereniging 'De Bijenkorf" opgericht. C.J. Honig sprak
daarbij de wens uit dat de vereniging de toegang niet zou beperken tot de
personeelsleden, maar dat zij geleidelijk geheel onafhankelijk van de directie en
van de fabriek haar weg zou zoeken. Bij de oprichting waren er 36leden. Er was
juist genoeg land am ieder van hen een tuin van redelijke grootte te kunnen
verstrekken. In 1941 was het ledenaantal gegroeid tat ongeveer 115, waarvan er
35 behoorden tot het fabriekspersoneel.i'"

6.2.6 Personeelsblad
Vanaf 1941 gaf 'De Bijenkorf' een personeelsblad uit. Niet alJes wat er in het
bedrijf omging en de aandacht van het personeel vroeg, leende zich voor een
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mededeling op de 'aanplakborden', terwijl het eveneens onmogelijk was om alles
in een persoonlijk gesprek met aIle werknemers te bespreken. Vandaar het idee in
de kern om een blad uit te geven. Na onderling overleg tussen directie, kern en
personeelsvereniging werd besloten dat de directie op tijdstippen dat daaraan
behoefte was, mededelingen zou doen in een bedrijfsorgaan met de naam In en
om de Bijenkorf. Mededelingen voor het personeel van de N.V. Stijfselfabriek 'De
Bijenkorf' en samenwerkende bedrijven te Koog aan de Zaan. Ook de kern en de
personeelsvereniging konden er artikelen in plaatsen.?" Buiten het eerste nummer
van april 1941, verscheen aileen het tweede in augustus van hetzelfde jaar.202Er
kwamen artikels in over het werk van de kern, over het ingerichte onderwijs aan
'De Bijenkorf', over de activiteiten van de personeels- en de tuinvereniging. C.J.
Honig schreef in het nummer van augustus een 'in memoriam K.C. Honig Mzn.'.
Personeelsleden konden een foto van hem krijgen.

Het initiatief werd na de oorlog herhaald. Vanaf 1946 verscheen een personeels-
blad In en om Honig's fabrieken als een poging om de goede verstandhouding te
versterken.?" De redactie was de directie zeker goed gezind: '''De Bijenkorf' staat
nu, wat betreft sociale voorzieningen en vooruitstrevendheid meer dan voor de
oorIog, in de voorste gelederen van de Zaanse bedrijven. Laten wij zorgen, dat dit
door wederzijds begrip en vertrouwen in de toekomst zo zal blijven", schreef ze
in een nummer.f"

Het blad werd deze keer grotendeels door het personeel zelf verzorgd, de red acti e
was in handen van H.A. Happe, C. Breedvelden J. Albers, maar voor zover ik heb
kunnen nagaan, verscheen slechts in 1946-48 regelmatig een nummer.f" E.
Goubitz schreef een artikel over de betekenis van het maatschappelijk werk in het
bedrijr'", P. Groenveld over de arbeidsclassificatie/", steeds om de arbeiders
gerust te stellen dat het om voor hen gunstige regelingen ging. Ook over de
werking van de stijfselfabriek zelf kwam in elk nummer een artikel.

Het uitgeven van personeelsbladen werd na de oorlog gestimuleerd door werk-
geversverenigingen om de saamhorigheid onder het personeel te bevorderen. Het
CSWV steunde de initiatieven van de afzonderlijke bedrijven door zelf artikelen
te bezorgen voor opname, bijvoorbeeld over de Stichting van de Arbeid in het
nummer van augustus 1948, typisch over een instituut dat ook tot doe] had de
verhoudingen in het bedrijfsleven te verbeteren.YIn de meeste bedrijven verwierf
het orgaan een vaste plaats in de reeks voorzieningen voor de werknemers.

De open kaart, het contactorgaan van de NV Fabriek van Honig's Artikelen
Nijmegen was een langer leven beschoren. Vanaf maart 1949 verscheen het "al
naar gebleken noodzakelijkheid", gemiddeld eens per maand. Het vormde voor
rnij een welkome bron van informatie over het bedrijf in Nijmegen. Het werd door
de bedrijfsleiding verzorgd, met gebruikrnaking van inzendingen van het perso-
neel. Het diende om intern het contact tussen de leiding en het personeel alsook
tussen de werknemers onderling te versterken en voorlichting en begrip te
bevorderen"? Met de gekozen naam benadrukte de directie het streven om zo
eerlijk mogeJijk te staan tegenover allen die in het bedrijf werkten.?" W. Verwey
nam een groot aantal artikels voor zijn rekening.

In het blad vinden we de gebruikelijke onderwerpen voor een personeelsorgaan
terug. We worden ingelicht over wijzigingen in sociale maatregelen, over de
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inhoud van de afdelingsbijeenkomsten en de kernvergaderingen en over beloonde
ideeen. Verder bevatte het een veiligheidsrubriek, bibliotheeknieuws, jubilea- en
familieberichten, verslagen van excursies en kampeervakanties (jongerenrubriek)
en nieuws van de personeelsvereniging."! Ik heb weI de indruk dar dit blad een
bepaalde familiesfeer schiep. Vooral voor de jongeren was dit belangrijk. Ten
aanzien van deze groep sloeg het blad een vaderlijke toon aan. Op eenvoudige
manier werden sociale zaken uitgelegd en werden vermaningen en wenken
gegeven in verband met te laat komen, onoplettendheid, hygiene, verzuim enzo-
voort.

C.J. Honig heeft deze initiatieven steeds gesteund en regelmatig bijdragen voor
de krantjes geschreven. Ook hij zag de betekenis ervan idealistisch.i"

6.3 Bedrijfsgezind en begripsverruimend vormingswerk

6.3.1 Het Activeringsp/an
In 1949 telde Nederland 63.100 werklozen; het cijfer liep verder op van 80.200
in 1950 tot 137.600 in 1952.213 Een deel van deze werklozen werd gedwongen om
in het kader van de Rijksdienst tot Uitvoering van Werken (DUW) zwaar grond-
werk te verrichten. De Afdeling Arbeidsreserve van de Gemeentelijke Sociale
Dienst in Amsterdam, die belast was met de zorg voor valide werklozen en
DUW-arbeiders, had een Culturele Werkgemeenschap ingesteld voor vorrnings-
en ontwikkelingswerk. Groepen van veertig a vijftig werklozen kwamen enige
keren per week bijeen om cursussen en lezingen te volgen. De meest intensieve
belangstelling ging uit naar discussiebijeenkomsten over 'De mens en zijn moei-
Iijkheden', waar de arbeiders hun persoonlijke problemen konden uitspreken
tegenover een psycholoog. Als belangrijkste resultaat werd beschouwd "de gees-
telijke sanering" van die arbeidersgroepen die in "geestelijk en moreel nihilisme"
dreigden te vervallen.?" Niet alleen voor het Activeringsplan, maar ook voor de
discussieavonden en de maandagbijeenkomsten in 'De Bijenkorf' heeft C.l
Honig zich op dit experiment geinspireerd.

In 1949 had C.J. Honig aan de Stichting van de Arbeid meer uitleg over de
werkloosheidsproblematiek gevraagd.i" Op basis daarvan organiseerde hij drie
gespreksavonden met het person eel over dit maatschappelijk euvel. Op de laatste
avond waren 23 personeelsleden aanwezig, hoofdzakelijk smeden. De discussies
laaiden fel op, de smeden stonden immers bekend om hun radicale gezindheid.t"
Ook in het Voorlichtingscentrum Zaanstreek werd de toenemende werkloosheid
begin 1952 aan de orde gesteld. Zowel van werkgevers- als van werknemerszijde
werd tijdens de bijeenkomsten meer aandacht voor de problematiek geeist.217 Bij
C.J. Honig is toen het Activeringsplan gerijpt. Basisidee van het plan was een zo
groot mogelijk aantal mannelijke werknemers in de Zaanstreek te behoeden voor
de nefaste invloed van langdurige werkloosheid door hen gedurende een bepaalde
periode of zo mogelijk blijvend opnieuw in te schakelen in het arbeidsproces. De
wet op de werkloosheidsverzekering bescherrnde de werklozen immers, in tegen-
stelling tot wat gebeurde tijdens de vooroorlogse periode, tegen financiele ver-
paupering, maar niet tegen demoralisering.
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Het voorgestelde middel was een rouleersysteem, waarbij beurtelings aan een
deel van de werknemers een maand ontslag werd verleend - de 'wisselrnaand'.
Daardoor konden de Zaanse bedrijven, in overleg met het arbeidsbureau, een
gelijk aantal 'echte' werklozen opnemen. C.J. Honig deed daarbij een beroep op
de collegialiteit van de arbeiders die het geluk hadden te kunnen werken. De
ontslagen personeelsleden zouden een schriftelijke verklaring ontvangen, dat zij
erop konden rekenen na afJoop van die periode weer in dienst te kunnen komen.
Na hun terugkeer zou een nieuwe groep voor een zelfde termijn van gedwongen
werkloosheid worden aangewezen?"

De 'wisselmaand' bood bovendien de gelegenheid tot voorlichtings- en vor-
mingswerk. Het zou ook de werkgevers iets waard zijn dat hun werknemers
gedurende die maand aan cursussen deelnamen?" 'Activering' verwees dus niet
alleen naar het feit dat het plan beoogde een groot aantal werklozen opnieuw tot
bedrijfsactiviteit te brengen, maar ook dat het de arbeiders de gelegenheid gaf in
een vrije maand aan hun geestelijke ontwikkeling te werken.f"

Formeel was de wisselmaand een ontslag. Wie buiten zijn schuld werkloos werd
en voldeed aan zekere voorwaarden, werd gedurende 48 dagen vergoed uit de
wachtgeldverzekering. Daarna volgde een uitkering uit de werkloosheidsverze-
kering gedurende 78 dagen. Bij beide verzekeringen keerde de Bedrijfsvereniging
tachtig procent van het loon voor gehuwde mannen en kostwinners uit.221 C.J.
Honig stelde voor dit bedrag aan te vullen, bijvoorbeeld met 10% door de
werkgevers. Dat de tijdelijk werkloze aldus slechts negentig procent van zijn
inkomen zou genieten, vormde voor hem, gezien het voordeel dat men eens aan
het werkgareel kon ontsnappen en bovendien de mogelijkheid kreeg om cursussen
te volgen, geen onoverkomelijk probleem.f"

De Zaanstreek telde circa 800 werklozen, waarvan ruw geschat de helft in
aanmerking kwam om in het bedrijfsleven te worden ingeschakeld. De betrokken
ondernemingen zouden dus gezarnenlijk ongeveer 400 man moeten ontslaan,
telkens voor de periode van een maand. Indien, naar verwacht werd, de helft van
de in aanmerking komende Zaanse industrieen zou deelnemen, dan zou elk bedrijf
iedere maand een contingent van drie procent van zijn personeelsbezetting moeten
ontslaan en vervangen door werklozen. Voor een bedrijf van 500 man betekende
dit derhalve vijftien man, wat het Raadgevend Bureau lr. B.W. Berenschot een
aanvaardbaar getal Ieek.f"

Het Bureau Berenschot maakte een uitgebreid rapport voor het Voorlichtings-
centrum Zaanstreek, waarin vooral de vormingsperspectieven verder werden
uitgewerkt. Het rapport Jegde de klemtoon op onderwerpen die het belang van de
werknemer, van de ondemerningen en van Nederland als geheel dienden. In het
bedrijf zelf konden thema's aan bod komen die specifiek verbonden waren met
het betreffende bedrijf, in de volkshogeschool konden meer algemene topics
behandeld worden.F" Het Bureau stelde een deskundige ter beschikking om het
gegeven idee verder te concretiseren.f" Inspiratie voor het ontwikkelen van
cursussen werd ook opgedaan bij de Afdeling Onderwijs van Hoogovens, bij de
School van Sociale Wetenschappen en Maatschappelijk Werk in Rotterdam en bij
IVIO.226
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Was het Activeringsplan nieuw? Ineen discussie over het plan in het kader van
een cursus aan het Nederlands lnstituut voor Personeelsleiding te Driebergen wees
men op de grote verschillen met de vooraorlogse werkloosheidsaanpak. Deze
leidde tot zedelijk verval, niet aIleen door het vele "niets doen", maar ook omdat
de bestaande rijkswerkverschaffing door de werklozen als zinloos en "niet hun
bedoeling en wensen rakend" beschouwd werd. Bovendien werden de werklozen
toen uit hun eigen milieu gerukt en her en der in het land verspreid.f"

Het Activeringsplan heeft nationaal (en zelfs intemationaal) bekendheid gekregen
en veel reacties uitgelokt. Zonder twijfel vormde voIledige werkgelegenheid na
1945 de centrale doelstelling van economisch beleid. De herinnering aan de
crisisjaren bepaalde mede het beeld van de leidinggevende personen, ook in de
vakbeweging.i" C.J. Honig hoopte dat zijn plan zou uitgroeien tot een grate
landelijke actie. Het werd door verschillende instanties - AWV, CSWV, vakver-
enigingen, arbeidsbureaus, Sociaal-Economische Raad - bestudeerd, waarbij ook
de bezwaren van toepassing op grote schaal onder de loep werden genomen.f"
De Zaanse werkgevers lieten zich in eerste instantie niet negatief uit: "Wij kregen
op de vergadering van de Zaanse werkgeverskring, waar dit systeem in beginsel
reeds even besproken werd, de indruk dat er sympathie bestond voor nadere
bestudering van de mogelijkheden, die in dit systeem liggen".230 Maar toch is
nationaal of regionaal niets tot stand gekomen. WeI groeide de besteding van de
vrije maandagen aan 'De Bijenkorf' uit het Activeringsplan en ging men in het
bedrijf van Honig in Nijmegen over tot een individueel experiment. Straks volgt
meer over deze initiatieven.

Vooral van werkgeverszijde kwam relatief veel reactie op het plan van Honig.
De algemene instelling was belangsteIlend en waarderend, maar sceptisch, af-
wachtend en twijfelend over de praktische haalbaarheid. Het CSWV had een
aantal fundamentele bezwaren. Eerst en vooral maakte het de opmerking dat in
het plan geen sprake was van echte werkgelegenheidsschepping. Het ging om een
methode van werkspreiding, die wellicht tijdens een zware depressie als maatregel
overwogen kon worden. lmmers, een ten hoogste gelijkblijvende produktie werd
bereikt met een groter aantal arbeidskrachten dan strikt noodzakelijk was. Verder
miste het Verbond in het plan een bruikbare en verantwoorde financieringsvorm.
lnschakeling van de wachtgeld- en werkloosheidsfondsen impliceerde aanwen-
ding van middelen voor andere doeleinden dan de wet ermee beoogde, nog
afgezien van de vraag of de betrokken arbeiders wel onvrijwillig werkloos waren
tijdens de maand van onderbreking van hun dienstverband. Voorts noemde het
CSWV de reikwijdte van het plan beperkt, daar slechts homogene groepen van
vooral ongeschoolde arbeiders voor roulering in aanmerking kwamen. Daarop
antwoordde C.J. Honig datde toepassingsmogelijkheid toch weI de grootste graep
van de arbeidersbevoJking omvatte, die tevens het meest door werkloosheid
bedreigd en ontworteld werd.f"

Als andere bezwaren somde het CSWV op, dat dezelfde moeilijkheden en kosten
die aan een hoge graad van 'labor-turnover' verbonden waren, uit het Activerings-
plan zouden voortvloeien.i? Daarmee ging C.J. Honig niet akkoord. Het bedrijf
trok immers blijvend een gering percentage boventallige krachten aan. Weliswaar
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moest uit de grote groep medewerkers aan het plan een bepaalde groep gevormd
worden die meerdere functies kon waarnemen, doch dat bracht niet alleen moeite,
maar ook voordelen met zich mee voor het bedrijf. Het in veler ogen onoverko-
melijke probleem van steeds nieuw en wisselend personeel werd dus wel onder-
vangen.i" N iet te onderschatten leek voor het CSWV het gevaar, dat bij toepassing
van het systeem spanningen werden opgewekt, doordat werknemers, die - terecht
of onterecht - meenden pas in de laatste plaats voor ontslag in aanmerking te
komen, aan perioden van gedwongen werkloosheid werden onderworpen.i" Daar
stond echter tegenover dat men de garantie kreeg te kunnen terugkeren in het
bedrijf en dat tevens een betating van negentig procent van het loon werd
verzekerd.i"

Bij verscheidene werknemers zou volgens het CSWV waarschijnlijk ook de
gedachte opkomen, dat zij 'rnisbaar ' waren, wat niet bevorderlijk kon zijn voor
het verantwoordelijkheidsbesef bij de betrokkenen.i" Daarop repliceerde c.J.
Honig als voIgt: "Dat bij vele werknemers de gedachte wordt opgewekt, dat zij
'misbaar ' zijn is juist, doch voor zover deze groep reeds leeft in de angst voor
werkloosheid is die gedachte reeds aanwezig. Dat de wetenschap, dat men
desnoods gemist kan worden, het verantwoordelijkheidsbesef zou aantasten,
achten we niet juist; integendeel de praktijk wijst uit, dat iemand, die weet dat hij
vervangbaar is, beter op zijn telien past, dan iemand, die zich (ten onrechte)
onmisbaar waant".237

Een laatste nadeel ten slotte was, dat in gevallen van structurele werkloosheid
in een bedrijfstak de kans bestond dat een noodzakelijke afvloeiing van overtollig
personeel werd afgeremd. Bij structurele werkloosheid verdiende het systeem
daarom zeker geen aanbeveling.i" Daartegenover stelde Honig dat de bedrijfsbe-
zetting normaal bleef varieren naargelang de behoefte aan arbeidskrachten in het
bedrijf. 239

C.J. Honig was ontgoocheld over de vele tegenwerpingen van het CSWv. Hij
zag in dat het plan nog niet rijp was voor toepassing op grate schaal, maar yond
toch dat de werking in de praktijk in enkele bedrijven onderzocht moest worden
en dat de werkgeversvereniging deze poging om het malaise-probleem bij de
werklozen aan te pakken niet zomaar kon negeren. lndien het CSWV kon
bevorderen dat een beperkt aantal bedrijven de nodige steun kreeg om dit plan uit
te voeren, dan zou dit volgens hem zeker een goede indruk maken. De overheid
zou deze methode van werkverruiming voor werklozen en werkenden geheel in
de hand kunnen houden door van jaar tot jaar een maximumbedrag voor subsidies
vast te stellen.P" Het CSWV toonde zich tenslotte bereid om het plan toch op een
beperkte wijze voor getroffen gebieden ('depressed areas') aan te bevelen en zou
nagaan in hoeverre op steun van het Ministerie van Sociale Zaken gerekend kon
worden om dergelijke 'acti veringen' te financieren.?"

Verscheidene werkgevers individueel en werkgeversverenigingen stuurden hun
opmerkingen aan de AWV, nadat zij bekendheid aan het initiatief had gegeven.r"
Allen waardeerden de sociale inslag van het initiatief, maar opperden veel bezwa-
ren bij de praktische haalbaarheid ervan.r" De meest terugkerende kritische
punten waren: derving van tien procent van het inkomen; vermindering van de
promotiekansen; afgunst van de vervangbaren jegens de niet-vervangbaren of
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omgekeerd van degenen rue mochten rouleren jegens de rest; lage kwaliteit van
de werkzoekenden; het probJeem van de inwerking, van de produktiviteit en van
het rendement; financiele consequenties voor de bedrijven.i" Enerzijds vreesden
de werkgevers dat de non-actieve periode van een maand spoedig het karakter van
een extra-vakantie zou krijgen, anderzijds evalueerden zij het als positief dat het
plan gelijke tred hield met het verloop van de conjunctuur. Bij een verkorting van
de 48-urige werkweek daarentegen, waarop de vakbonden aanstuurden als oplos-
sing voor de werkloosheid, bestond het gevaar dat bij een verbetering van de
conjunctuur een herstel van de norm ale werkweek niet meer door te voeren was.?"
Een ander voordeel zagen zij in het feit dat bij een plotse opleving niet overhaast
arbeidskrachten aangetrokken moesten worden rue aile werkbekwaamheid verlo-
ren hadden, maar dat men een beroep kon doen op reeds ingewerkte reserves.i"

Van arbeiderszijde stelde de EVC vragen bij het Activeringsplan. De directie
deed zich enerzijds voor als humaan en bekommerd om het lot van de arbeiders,
maar anderzijds had ze meegedeeld dat door rationalisatie honderd banen zouden
verdwijnen in het komende jaar.247Het NVV wees erop dat het hier ging om een
methode van werkspreiding als lapmiddeJ in het raam van de werkgelegenheids-
politiek, maar tijdens depressies moest dit mid del worden aanvaard, omdat het de
ramp van massale werkloosheid binnen de perken hield. Ook het NVV was
beducht voor een verlaging van de arbeidsproduktiviteit en voor een stijging van
de kosten voor de personeelsafdeling in verb and met het vertrek, de vervanging
en de oefening van de aangetrokkenen. Er moest tevens op worden gelet dat de
totale koopkracht niet werd aangetast. Anders zou de werkgelegenheid elders
achteruitgaan?"

Ook in de pers besteedde men er de nodige aandacht aan.In een Belgisch artikel
yond ik de meest lovende woorden over c.J. Honig: "Le 'Meilleur Patron de
Hollande': tel est le titre honorifique que les travailleurs neerlandais ont donne a
M. C.J. Honig".249Kees antwoordde daarop: "Ik vind het wei watjammer, dat ik
aan rue fraaie titel niet beantwoord. De verhouding tot de 'travailleurs neerlandais'
is veelal aanzienlijk minder idyllisch dan dit doet voorkomen't.P" Men noemde
het plan 'gedurfd', 'merkwaardig', 'sympathiek' enzovoort.f"

6.3.2 De proefinNijmegen
De proef met het Activeringsplan werd genomen in de Fabriek van Honig's
Artikelen in Nijmegen. C.J. Honig hoopte dat dit experiment de stoot zou geven
tot een grote landelijke actie. De werkloosheid in Nijmegen was onrustbarend
groot - negen procent tegen circa drie procent in de Zaanstreek -, een aangewezen
plaats dus om ervaring op te doen met dit systeem van activering van werklozen
en ontwikkeling van arbeiders. Het systeem kon trouwens ook een oplossing
bieden voor de versluierde werkloosheid in bepaalde bedrijven. Zo werden in een
Nijmeegs bedrijf, bij gebrek aan orders, de arbeiders beziggehouden met het
wieden van onkruid en het opruimen van het buitenterrein, karweien die bepaald
niet de arbeidsvreugde bevorderden. In dit geval kon via het plan intern, zonder
nieuwe arbeidskrachten aan te nemen, de werkgelegenheid gespreid worden over
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alle werknemers. Dit zou de bedrijfsgezindheid van het personeel ten goede
komen.252

Van 1 augustus tot 1 december 1952 werd in Honig's Fabrieken een roulerings-
plan uitgevoerd, waarbij de werknemers niet een maand maar een week het werk
uit handen gaven. Het experiment diende aan te tonen dat, althans in een bedrijf,
zowel de bereidheid van de arbeiders als de organisatorische mogelijkheden
aanwezig waren om door rniddel van rouleren een belangrijk percentage werklo-
zen opnieuw in het arbeidsproces op te nemen. Alle daarvoor in aanmerking
komende arbeiders (240 man) zegden hun medewerking toe. Het he Ie plan was
vooraf uitvoerig met de kern en alle personeelsleden besproken.P" Als de angst
voor vervanging inderdaad sterk geleefd had, dan zou het personeel dit zeker tot
uiting hebben gebracht en zouden niet allen vrijwillig hebben geparticipeerd. C.J.
Honig voerde dit als argument aan tegen de geopperde kritiek van het CSWv. Ook
de vakverenigingen stonden niet afwijzend tegenover de proef?54

De eigenlijke vakarbeiders, waarvan de afwezigheid voor het bedrijf een verlies
aan efficiency zou betekenen, werden niet betrokken bij dit plan, evenrnin de
bazen van de produktieafdelingen. Overigens was de grens zo hoog mogelijk
gehouden en zeker niet gelegd juist boven de ongeschoolden.F' De categorie
strekte zich uit van de totaal ongeschoolde arbeider tot de produktiearbeider die
een rnachine-installatie ter waarde van een ton bediende en de voorman die over
twintig man toezicht hield.256

Elke week waren er dertien a veertien man afwezig om plaats te maken voor
werklozen. Men werd gevraagd een of meer voorkeursweken op te geven, waar-
mee zoveel mogelijk rekening werd gehouden. Het bedrijf betaalde negentig
procent uit van het loon en de premiers), zodat zij tien procent derfden. De sociale
verzekering liep gewoon door. Er leefde zoveel solidariteit dat bazen, technisch
personeel en kantoorbedienden die buiten de roulering vielen, hun steentje wens-
ten bij te dragen. Het offer van de betrokkenen bleef dan ook beperkt. Het bedrijf
daarentegen heeft veel toegelegd op het experiment, want de verwachte wacht-
gelduitkering van tachtig procent werd geweigerd door de Bedrijfsvereniging.i"
De kosten bedroegen per man per week ongeveer f 60.258De vervanging geschied-
de grotendeels door in de eigenlijke produktie pakjongens op te nemen, die
achttien jaar waren geworden en normaal het bedrijf moesten verlaten. Bovendien
werden vier arbeiders in blijvende dienst aangeworven.P?

De cursussen vonden plaats in de ochtenduren en bestonden uit inleidingen en
discussies over rationalisering, sociale wetgeving, opvoeding en het bedrijf zelf.
Ook werden excursies naar andere bedrijven georganiseerd. De deelname aan de
cursussen was tijdens de eerste ronde niet verplicht gesteld. De animo ervoor was
dan ook gering. Slechts negentien arbeiders namen dee!. Vanaf 2 februari 1953
begon een tweede ronde. C.l. Honig stond er ditrnaal op dat de arbeiders in de
ochtend les volgden; na de middag kregen zij vrijaf. Met deze nieuwe regeling
hebben 233 van de 250 betrokkenen ingestemd.P" C.J. Honig hoopte dat de
voorlichting heilzaam zou werken. Ook rekende hij erop dat een nauwer contact
op een geheel ander vlak de sfeer zou bevorderen tussen arbeiders enerzijds en
bedrijfsleiding, sociale werkster, personeelschef anderzijds. Het waren namelijk
deze personen die mede bij de cursus en discussies ingeschakeld werden. Zij
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verschaften inzicht in allerlei aspecten van het bedrijf. Uit een enquete was
gebleken dat de belangstelling vooral in deze richting ging.261

W. Verwey meende dat, mits voor een behoorlijke organisatorische en psycho-
logische voorbereiding was gezorgd, het experiment zeer vlot verliep in het
bedrijf, dat tijdens de eerste vier rouleermaanden nochtans meer orders had te
verwerken dan anders. Van spanningen was, in tegenstelling tot de verwachtingen
van het CSWV, niets gebleken.f"

Begin juni 1953 werd het rouleren stopgezet. Enerzijds was de werkloosheid in
Nijmegen gedaald en anderzijds nam de bedrijfsdrukte toe, wat de vorming tijdens
de werktijd bernoeilijkte.f'" Bovendien draaide het bedrijf zelf op voor de 80%-
uitkering. Men heeft het experiment dan ook niet uitgebreid tot het Zaanse bedrijf.
De Bedrijfsvereniging voor de voedings- en genotmiddelenindustrie was niet
bereid de roulerende arbeiders als onvrijwillig werkloos te beschouwen. Argu-
menten als zou men door het plan over een werkelijk bruikbare arbeidsreserve
beschikken, wat in's lands belang was, haalden niets Uit.264 Er werd aan gewerkt
om langs een andere weg althans enige subsidiering voor het nogal dure systeem
te verkrijgen. Daarbij werd als richtlijn aangehouden dat hetgeen de overheid
respectievelijk andere organen aan steun uitspaarden, redelijkerwijze aan de
werkgevers kon worden uitgekeerd die aan dit plan meewerkten. Dan nog zou niet
meer dan de helft van de extra kosten gecompenseerd zijn?65 Maar deze pogingen
lukten evenmin. Het Ministerie van Sociale Zaken heeft het, na lang uitstel,
evenzeer vertikt om tussenbeide te komen. Het gaf als redenen op dat door een
krapper wordende arbeidsmarkt het probleem niet meer actueel was en bovendien
het gevaar bestond dat anderen, met gelijksoortige maar minder solide plannen,
zich ook op steun zouden beroepen?" Het Activeringsplan stierf een stille dood.

6.3.3 Algemene ontwikkeling en bedrijfskennis
Daar de stijfselfabriek in het begin van 1953 wegens exportmoeilijkheden haar
produktie aanzienlijk moest verminderen, besloot de directie om de fabriek op
maandag te sluiten. Aanvankelijk werd overwogen om voor die dagen een
wachtgeldregeling voor het betreffende personeel aan te vragen. In het kader van
het Activeringsplan kon C.J. Honig echter bewerken dat geen wachtdagen inge-
voerd werden, maar dat de vrijgekomen maandagen benut werden voor het volgen
van vormingscursussen."? De organisatie ervan was iets nieuws voor het bedrijf.
Tot dan toe werd er voor het oudere fabriekspersoneel alleen herhalingsonderwijs
ingericht in de oorlogsperiode. Als voorloper van de maandagbijeenkomsten
kunnen wel de discussieavonden met het personeel over maatschappelijke vraag-
stukken vermeld worden.

Voor uitstippeling van het programma werd de medewerking gevraagd van het
Adviesbureau voor Bedrijfsorganisatie Berenschot en van 'Kerk en Wereld'.
Laatstgenoemd instituut was door de Hervormde Kerk gesticht, maar werd noch
door de orthodoxe noch door de vrijzinnige richting ervan bepaald. Het richtte
zich tot de niet-kerkelijke wereld in praktische zin met geschriften, conferenties
en evangelisaties.i" Het adviesbureau Berenschot organiseerde onder leiding van
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C. van de Valk een cursus 'Economische Voorlichting'. H. Wallen burg van 'Kerk
en Wereld' verzorgde een lessenreeks over 'De mens en zijn vragen'.

Het plan van C.J. Honig werd besproken in de kern?69 62 arbeiders kwamen
voor deelname in aanrnerking. Deze was echter volkomen vrijwillig. Wie de lessen
niet wenste te volgen, kon aan het werk worden gezet in de fabriek (onder andere
schoonrnaakwerk). Slechts twee personen lieten verstek gaan. De zestig cursisten
werden gesplitst in vier groepen van vijftien. Iedere groep woonde een bijeen-
komst van twee uren (maandagochtend of -middag) bij. De cursusleiders moesten
dus elke maandag twee groepen opvangen.F"
Inde reeks 'Economische Voorlichting' werd aan de hand van zeer eenvoudige,

maar reele voorbeelden een overzicht gegeven van de problemen die zich voor-
deden bij het vestigen en uitbreiden van een bedrijf, in casu een houtwarenfabriek.
Het verbeteren van de instelling van de werknemers tegenover het bedrijf werd
uitdrukkelijk nagestreefd.?" De cursus die 'Kerk en Wereld' verzorgde, bevatte
onderwerpen als werkloosheid, emigratie, arbeidsgemeenschap, arbeidsvreugde
enzovoort. Uiteraard betrad men met zo'n thema's het Bijenkorf-terrein, Van
eerstgenoemde reeks heeft c.J. Honig een groot aantallessen bijgewoond. Wat de
tweede reeks betreft, nam de clubleider het standpunt in dat directie en bedrijfs-
leiding op deze bijeenkomsten niet thuishoorden. AIleen bij het onderwerp 'sa-
menwerking met de leiding' was hij aanwezig.

Na tien bijeenkornsten was het de bedoeling om de groepen te wisselen. Onder
impuls van C.J. Honig en Berenschot en mede op aandrang van sommige cursisten
werd echter besloten om eerst een serie inleidingen over Bijenkorf-aangelegen-
heden te laten geven door functionarissen van het bedrijf. De directie heeft deze
inleidingen geopend. George Honig hield een lezing over de geschiedenis van het
bedrijf, Kees over de sociale ontwikkeling ervan. Vervolgens gingen de voor-
drachten over de taak van de bedrijfsleiding, de verkoop van Honig's artikelen in
het binnenland, de financiering, de sociale wetgeving, de sociale dienst aan 'De
Bijenkorf', het maatschappelijk werk enzovoort.

Midden mei was de stijfselfabriek weer op volle capaciteit gaan draaien, met als
gevolg dat men niet langer tijdens de fabriekstijd vormingswerk kon organiseren.
De reeds voorbereide inleidingen werden verschoven naar de maandagavond,
waarbij ook aan niet-cursisten de gelegenheid werd geboden om ze bij te wonen.
Ondanks het grote enthousiasme voor dit werk tijdens de bedrijfstijd, waren
slechts weinigen op de avondbijeenkomsten aanwezig. In juni wisselden de
groepen, zodat zij die eerst 'Economische Voorlichting' hadden gevolgd dan aan
de gesprekken van' Kerk en Wereld' meededen en omgekeerd.?" De lessen werden
gegeven buiten de werkuren, maar werden vergoed in de vorm van extra snipper-
dagen.i" In september eindigden beide reeksen.

In november 1953 begon (in een daartoe ingericht lokaal) de cursus 'Bedrijfsken-
nis' met in totaal 37 deelnemers verdeeld over drie groepen overeenkomstig de
ploegenindeJing. Iedere groep bestond uit produktiearbeiders plus de bij de
betreffende ploeg horende onderhoudsman. De gemiddelde leeftijd van de cursis-
ten was ongeveer vijftig jaar. De wekelijkse bijeenkomsten duurden twee en een
half UUI. De cursus werd gegeven buiten de werkuren. Voor elke bijgewoonde
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bijeenkomst werd een netto-loontoeslag van f 1,50 betaald. Deze toeslag kwam
er omdat slechts negentien personen onvoorwaardelijk voor de cursus waren
gewonnen.f"

De cursus was tot stand gekomen met medewerking van Berenschot en de
bedrijfs- en laboratoriumleiding. Hij omvatte een technische en sociale introductie
in het bedrijf, een elementaire inleiding tot de natuurwetenschappelijke achter-
grond van het werk, een korte praktische training aan proeftoestellen en onder-
werpen van meer algemene aard. De bijeenkomsten droegen zo min mogelijk het
karakter van schoollessen, wel van gezamenlijke werkbesprekingen. Inde praktijk
kwam het erop neer dat de helft van de beschikbare tijd werd benut voor het
bekijken van de in het bedrijf voorkomende machines, apparaten en instrumenten.
De andere helft bestond uit oefeningen aan proeftoestellen of besprekingen van
populair wetenschappelijke onderwerpen en praktijkgevallen op het gebied van
menselijke, bedrijfsorganisatorische of maatschappelijke verhoudingen. Primaire
doelstelling was de deelnemers een zekere denktraining te geven. Vervolgens
wilde C.J. Honig ze enige kennis over het bedrijf zelf bijbrengen. Ten slotte werd
gepoogd door de groepsleden elkaar en het bedrijf los van de directe arbeidssitua-
tie te laten ontmoeten, spanningen in de werkrelaties op te lossen of te vermij-
den.275 De bijeenkomsten waren vertrouwelijk. Iedereen kon vrijuit spreken,
zonder angst VOOI benadeling achteraf. De deelnerners verplichtten zich ertoe geen
in de cursus gehoorde kritische of ongunstige opmerkingen naar buiten te brengen.
De leider bracht uitsluitend in algemene bewoordingen verslag uit over de cursus
en de cursisten aan de directie.?"

De cursus liep tot mei 1955. Tijdens de laatste bijeenkomsten waren C.J. Honig
en de bedrijfsleider H.J. Vegter aanwezig om vragen te beantwoorden.?" De cursus
werd herhaald in 1955-56 voor de technische dienst, Bovendien werd voor het
ploegenpersoneel dat twee jaar bedrijfskennis achter de rug had, vanaf oktober
1955 een cursus 'Bedrijfsproblemen en Algemene Ontwikkeling' georgani-
seerd.i"

Zowel de maandagbijeenkomsten als de cursus bedrijfskennis werden een
succes. Werknemers van 'De Bij' en van de Goudse Glucosefabriek vroegen zelf
om ook voor hen een cursus te verzorgen.?" Dit betekende niet dat er geen
conflicten aan de oppervlakte kwamen tijdens deze bijeenkomsten. In de slechte
kwaliteit en het schamele onderhoud van de douches en de toiletten zagen de
deelnemers bijvoorbeeld een mensonwaardige bejegening. Oat men soms wegge-
roepen werd uit de cursus naar de fabriek, verwekte natuurlijk hilariteit in de
groep. Blijkbaar bleef voor de bedrijfsleiding het werk primeren.P" J. Kastelein
heeft deze cursus mede voorbereid en gegeven. Hij heeft ook een rapport opge-
maakt waarin de mogelijkheden werden nagegaan voor een verderstrekkende
opleidings- en vormingspolitiek, gekoppeld aan een personeelsplanning op lan-
gere termijn.t" De resultaten daarvan werden uitgewerkt in een nieuw project:
bedrijfsopleiding voor bedieningspersoneel, waarover in de volgende paragraaf
wordt uitgeweid.

Was het initiatief van Honig uniek'? Ook bij de Papierfabriek Van Gelder Zonen
in Wormer was men gestart met een ontwikkelingscursus voor de produktiearbei-
ders. De cursus werd een aantal dagen per week gepland, van vijf tot zeven uur,
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dus gedeeltelijk tijdens de fabriekstijd. De cursus duurde drie jaar. Een onderwij-
zer gaf rekenen, taal, aardrijkskunde, natuurkunde, meetkunde en algebra. Be-
drijfsmedewerkers verzorgden lessen werktuigkunde, papierfabricage enzovoort,
Men is daarna met de cursus opgehouden orndat hij voor velen te moeili jk bleek.282

6.3 .4. Volkshogeschoolwerk
Het begrip volkshogeschoolwerk is reeds enkele keren gevallen in verband met
de vorrningsacti viteiten in het bedrijf. De eerste Volkshogeschool 'Allardsoog'
startte in 1932 in Bakkeveen in een van de armste streken van Nederland waar de
crisis een zware tal hief. De volkshogeschool wilde het lot van de kleine boeren
en landarbeiders verlichten door hen onder meer een geestelijke uitweg uit de
ellende te bieden. De bevalkingsgroep waarop men zich richtte, waren volwasse-
nen in de leeftijd van achttien tat dertig jaar. Vooral de kampen die voor jeugdige
werklozen werden georganiseerd, kregen bekendheid in de vooroorlogse periode.
Er werd in het werk grate nadruk gelegd op vorming.i"

Vanaf 1938 legde CJ. Honig zich ook toe op het volkshogeschoolwerk. Na een
gesprek met de leiders van Allardsoog, H.G.W. van der Wielen en O.Y.L. Guer-
monprez, aver werkloosheid, scholing en vorming stortte hij het aanzienlijke
bedrag van f 2.000. Voor hen kwam deze gift van een werkgever als een
verrassing, omdat in die tijd velen het werk als een uiterst rode activiteit be-
schouwden.i"

Reeds v66r de oorlog werden oak plannen gemaakt voor de opbouw van een
volkshogeschool in Noord-Holland. c.J. Honig was bereid am de Vereniging tat
Stichting van Volkshogescholen te Bakkeveen f 2.000 ter beschikking te stellen
voor deze volkshogeschool.i" Hij maakte ook deel uit van de Commissie tat
Oprichting Volkshogeschool Noord-Holland en van de Kemgroep van Noordelij-
ke Zaangemeenten, die het werk van propaganda en voorbereiding ter hand
namen."" Zo stelde hij een circulaire op voor de Zaanstreek, met volgend positief
argument erin verwerkt: "Indien het gelukken zou am voor Noord-Holland een
centrum te stich ten als te Bakkeveen, zou dit niet nalaten grote invloed uit te
oefenen op het maatschappelijk inzicht en wederzijds begrip van de meest
verschillende en schijnbaar tegengesteld gerichte bevolkingsgroepen"?"

In september 1939 werd echter het werk voor de volkshogeschool van Noord-
Holland afgebroken in afwachting van gunstiger tijden. Het bedrag dat C.J. Honig
gereserveerd had voor dit doel, werd bestemd voor de instandhauding van de
hoofdorganisatie.r" In april 1940 bedankte hij voor het lidmaatschap van de
Kerngroep. Zijn interesse was getaand. Bovendien was hij ontgoocheld aver de
geringe belangstelling voor het werk in de Zaanstreek.f" De in de volkshoge-
school vertegenwoordigde landbouwopinies vonden in een industrieel gebied als
de Zaanstreek wellicht minder weerklank dan op het platteland. Hij bleef gewoon
lid van de vereniging.

Na de Tweede Wereldoorlog vervulde C.J. Honig nochtans opnieuw een rol in
het volkshogeschoolwerk. De 'algemene' Volkshogeschool Bergen werd geopend
ap 8 september 1945, .onder verantwaardelijkheid van de Cammis'sie tat Oprich-
ting Valkshageschaal Naord-Halland290 met naast C.J. Hanig als belangrijkste
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ondernemer A.H. Ingen Housz van Hoogovens in de commissie van aanbeve-
ling.?" Samen met O.Y.L. Guermonprez (hoofdleider van de Volkshogeschool
Bergen), G.S.K. Blaauw (Hoogovens) en A. Visser (leraar gymnasium) behoorde
Kees in 1948 ook tot de oprichters van de stichting 'Opbouwfonds Volkshoge-
school' met als doel financiele steun te verzamelen voor het volkshogeschoolwerk
in Noord-Holland.292 Zowel hij als 'De Bijenkorf' (f 5.000) brachten geldelijke
bedragen in.293In totaal ontving het fonds van Noordhollandse ondernemingen
f 12.800,z94 C.J. Honig werd de voorzitter van de stichting. Bovendien nam hij de
taak op zich de ondernemers in de Zaanstreek warm te maken voor het volksho-
geschoolwerk en tot financiele steun over te halen,z95 Guermonprez hield een
lezing voor de Zaanse Werkgeverskring over het werk?"

Het volkshogeschoolwerk paste na de oorlog veel meer in zijn streven. Terwijl
voorheen de volkshogescholen de modernisering van het platteland begeleidden,
wilden ze dat na de oorlog voor de industrialisatie en de ermee samenhangende
verstedelijking doen. Het ging hierbij om een betere integratie van de industrie in
de samenleving.?" c.J. Honig voelde zich dan ook beter geplaatst om propaganda
te voeren en wist precies hoe hij de bedrijfsleiders moest aanpakken: "Wij hebben
gemeend een beroep te mogen doen onder meer op de bedrijven waarvan de
leiding reeds eerder blijk gegeven heeft van inzicht in hetgeen ons yolk behoeft
am weer ten volle produktief te worden. De Volkshogeschool is een plaats van
samenkomst waar meningsuitwisseling en gemeenschappelijk, eerlijk werk tot
dieper inzicht en beter onderling begrip voert".298Hij yond het ook wenselijk dat
jonge industrielen, alvorens zij de praktijk van het bedrijfsleven binnenstapten,
op een volkshogeschool kennis maakten met de opinies van anderen en met enkele
typisch maatschappelijke vraagstukken. In de vaak zo technisch gerichte studie
kwamen die aspecten immers niet tot hun recht en werden ze zeker niet zo
levensecht behandeld als in een volkshogeschool."?

De volkshogescholen richtten namelijk een 'algemene volkshogeschoolcursus'
(AVK) in waar mensen uit verschillende bedrijven elkaar in een zo heterogeen
mogelijk gezelschap ontmoerten gedurende twee weken.l'" In onderlinge discus-
sies en inleidingen van deskundigen werd ingegaan op talrijke aspecten van het
sociaal-culturele leven, zo mogelijk in samenhang met de werksituatie.?" Men
verwachtte van deze brede aanpak voor de cursist "verruiming van blik en
fundamentele bezinning op zijn persoonlijke ins tell ing". Met bedrijven als Ver-
kade, Honig, Bruynzeel, Duyvis, Hoogovens werd voor deze cursus jarenlang
samengewerkt in de Volkshogeschool Bergen.P" Voor het vorrningswerk in het
kader van het Activeringsplan en voor de cursussen algemene ontwikkeling en
bedrijfskennis fungeerde de algemene volkshogeschoolcursus als inspiratie-
bron.303

C.J. Honig nam zelf samen met arbeiders uit 'De Bijenkorf ' deel aan de AVK,
reeds vanaf 1947. Berst waren de leden van de kern aan de beurt Daama moesten
zij andere personeelsleden warm rnaken.?" Hoeveel arbeiders uit Koog aan de
Zaan in totaal zijn kunnen gaan, heb ik niet kunnen achterhalen. De deelname was
op bedrijfskosten tijdens de werktijd en met vol loon. Na het ontslag van P. de
Vries heeft C.J. Honig hem voorgesteld ook zo'n curs us bij te wonen.f" Vanaf
1950 kon een aantal arbeiders - later ook meisjes - van de Fabriek van Honig's
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Artikelen regelmatig gedurende twaalf dagen een lessenreeks volgen aan de
volkshogeschool te Eerbeek.?" Zo hadden op een jaar tijd al een twintigtal
werknerners, uit de leeftijdsgroep van achttien tot vijfendertigjaar, van Nijmegen
kennis gemaakt met dit werk.?"

Dat het voor C.J. Honig niet altijd gemakkelijk was om arbeiders uit het bedrijf
een cursus te laten volgen, blijkt uit een uitspraak van hem voor de AWV:
"Wanneer wij tot werkelijk produktieve gedachtenvonning willen komen, dan
gaat dit niet vanzelf. Dit kost studie, geld en tijd. Spreker (Cl.H.) meent echter,
dat wij dit alles ervoor over moeten hebben en acht het daarom jammer, dat
wanneer iemand van het bedrijf vrijaf vraagt voor een week Volkshogeschool of
iets dergelijks men dan stuit op bezwaren van zijn eigen mensen in het bedrijf,
omdat betrokkene niet gemist zou kunnen worden. Wij moeten niet alleen denken
aan produktie, doch ook aan het welzijn van de mensen".308 Het lag niet voor de
hand werknemers uit hun werk te halen om aan een cursus deel te nemen, die in
de eerste plaats op de persoonlijke ontplooiing van de deelnemer en niet op de
verhoging van de vakbekwaamheid, zelfs niet rechtstreeks op de toen sterk opgang
makende 'produktiviteitsverhoging' was gericht. Ook sommige arbeiders deden
smalend over het volkshogeschoolwerk. Voor enkele EVC-ers die als kernleden
de volkshogeschool bezochten, had dit werk maar een doel, namelijk de klasse-
vrede. Naar hun mening kregen de arbeiders daar lessen in burgerlijke economie
voorgeschoteld en werd hen voorgeschreven hoe ze de arbeidsvreugde moesten
bewaren.?"

Zoals reeds venneld, kwam in 1957 onder meer onder impuls van C.J. Honig
het Jeugdcentrum voor school en bedrijf tot stand. Dit was een met de volksho-
geschool vergelijkbare instelling waar in internaatsverband aan de vorming werd
gewerkt. Het richtte zich echter speciaal tot de jongeren uit school en bedrijf. De
Volkshogeschool Bergen werd betrokken bij de organisatie ervan.""

AI van in het interbellum organiseerde naast de volkshogescholen de Arbeiders
Gemeenschap der Woodbrookers te Bentveld internaatswerk, met als specifiek
doel de socialistische arbeidersbeweging in religieuze geest te dienen.": In 1952
volgde C.J. Honig met een ploeg van 21 man een weekendcursus te Bentveld over
het thema van de werkloosheid. Zes leden van de kern, nog een aantal andere
mensen uitde fabriek en P. Groenveld namen eraan dee!. 312 De Arbeiders Gerneen-
schap der Woodbrookers gaf bij het opstarten van de maandagbijeenkomsten tevens
advies over de vormingsmogelijkheden voor arbeiders van 'De Bijenkorf.I'?

Van 13 tot 22 september 1954 had in Bentveld in samenwerking met 'Kerk en
Wereld' een cursus plaats met leden van ondernemingsraden uit Duitse bedrijven.
In deze cursus werd een algemene orientatie over de Nederlandse economische,
sociale en culturele situatie gegeven, werden enkele bedrijven bezocht, de sociale
verzekeringen in beide landen besproken, gedebatteerd over de zorg voor goede
menselijke verhoudingen en bovenal over de algemene culturele en geestelijke
achtergrond van het leven in West-Europa, waarbij ook de Kerken en hun visie op
het maatschappelijk leven ter sprake kwamen. Bedrijven als Demka, Werkspoor,
Hoogovens, Koninklijke Nederlandse Katoenspinnerij, Stork en Philips naast het
CNV en het NVV ver1eenden hun medewerking in de vorm van het zenden van
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een of twee deelnemers uit hun bedrijf, meestal kern lid. Van 'De Bijenkorf'
mochten ook twee kernleden gaan.?"

6.4 Aanzet tot een modern personeelsbeleid

6.4.1 Human relations
In het interbellum werd in Nederland arbeid als economisch-organisatorische
eenheid voorwerp van studie. In Amerika had reeds eerder F. Taylor onderzoek
verricht naar de organisatie van het produktieproces volgens wetenschappelijk-
rationele principes. Zo' n rationele bedrijfsvoering moest volgens hem gerealiseerd
worden door onder andere via tijds- en bewegingsstudies de uitvoeringshande-
lingen in zo economisch mogelijke deelhandelingen te structureren en arbeiders
aan te trekken die in staat waren deze deelhandelingen in de van tevoren vastge-
stelde minimale tijd uit te voeren. Indat Lichtmoet de oprichting van organisatie-
en efficiency bureaus bekeken worden. Voor de werkgever zou 'scientific mana-
gement' leiden tot een hogere produktie, voor de werknemer tot een hoger loon.
Een zeer individualistisch georienteerde visie op arbeid had haar intrede gedaan.
In deze visie werd de mens slechts bewogen door economisch voordeel en
eigenbelang.?"

Ook K.c. Honig was gei'nteresseerd in wetenschappelijke bedrijfsorganisatie.
Hij steunde de vorming van een fonds ter uitzending van hoogleraren van de
Technische Hogeschool naar Amerika, teneinde daar de toepassing en de gevolgen
van het Taylor-stelsel na te gaan. Een lezing van de Delftse hoogleraar Volmer
over dit onderwerp voor het Departement Zaanstreek van de Nederlandse Maat-
schappij voor Nijverheid en Handel had een zeer gunstige indruk op hem ge-
maakt 316 Concreet leidde dit stelsel waarschijnlijk niet tot rigoureuze
toepassingen in 'De Bijenkorf', maar reeds eerder heb ik aangehaald dat rationa-
lisatie als gevolg van aanschaffing van nieuwe machines en verbetering van de
werkmethoden wel een aantal ontslagen in het bedrijf met zich meegebracht
heeft."?

In deze sfeer ontstond ook de psychotechniek. De waarneming van individuele
verschillen in output leidde tot de ontwikkeling van personeelsstudies, persoon-
lijkheids- en geschiktheidstesten en systemen voor selectie. Vanaf de jaren twintig
deed de psychotechniek oak haar intrede in Nederland, onder andere bij Philips.
Toch bleven vele werkgevers er aarzelend tegenover staan. De meeste bedrijven
vroegen slechts op incidentele basis advies aan de toenmalige hoogleraren in de
psychologie inzake selectieprocedures.l" Zo verging het ook aan 'De Bijenkorf'
en andere Zaanse bedrijven. De werknemers werden aangesteld nadat ze een
gesprek gevoerd hadden met de bedrijfsleiding of met P. Groenveld. Zelfs nag in
de jaren vijftig haalde men eenvoudig iemand van de straat bij gebleken arbeiders-
tekort, zonder zorgvuldig onderzoek naar de capaciteiten en karaktereigenschap-
pen van de betrokkene. Slechts af en toe liet C.J. Honig psychotechnische tests
afnemen in het laboratorium van Amsterdam of Utrecht?" Hij had in 1940 ook
contacten met de Maatschappij voor Nijverheid en Handel, departement Zaan-
streek in verband met het afleggen van psychotechnische proeven door werklozen.
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Het enige, maar wel belangrijke bezwaar dat aan een dergelijk onderzoek verbon-
den was, zag C.J. Honig in hetfeit dat de 'uitgestoten' mensen zich nog ongeluk-
kiger en minderwaardiger zouden voelen, terwijl de kansen die hun geboden
werden, nog geringer zouden zijn dan voorheen. Hij had oorspronkelijk het
voornemen om een psychotechnisch onderzoek te laten instellen bij de onge-
schoolde jonge arbeiders van 'De Bijenkorf' die vervolgonderwijs genoten, maar
durfde dit omwille van de sociale repercussies toch niet aan.320

In de praktijk bleek al spoedig dat de theorie van scientific management niet paste
bij de arbeidende mens in de ondernerning. Die handelde namelijk zeker niet
uitsluitend volgens het economische principe. Het werd duidelijk dat een andere
grondhouding ten aanzien van de werknemer geboden was indien men werkelijk
wilde bereiken dat hij zich met hart en ziel voor het doel van de onderneming ging
inzetten. Terwijl in Nederland 'scientific management' nog volop in de belang-
stelling stond, groeide in toonaangevende landen op het gebied van de sociologie
en de psychologie een nieuwe benadering. Hierbij denk ik aan het 'Hawthorne-
experiment', de in 1927 aangevangen onderzoekingen bij de Western Electric
Company te Hawthorne nabij Chicago onder leiding van F.J. Roethlisberger. De
hoofdconclusie uit dit onderzoek luidde dat om de primaire, econornische functie
van een onderneming uit te oefenen er ook op gelet diende te worden dat deze
tevens een sociale gemeenschap was, waarin individuen en groepen hun belangen
behartigden door samen te werken. Het experiment heeft tot een omverwerping
van het individualistische personeelsbeleid geleid en kondigde de uitbouw van de
'human relations'- aanpak aan.?"

In Nederland was het M.G. Ydo die als eerste in 1942 en 1943 onderzoek
verrichtte naar 'plezier in het werk'. Via enquetes, interviews en vragenlijsten
probeerde hij inzichtte krijgen in de rol van de 'human factor' in het bedrijfsleven:
hoe beleefde de arbeider zijn werk?; welke gedachten koesterde hij over zijn
beloning?; hoe stelde een baas zich op tegenover zijn arbeiders?; enzovoort.l"
Ydo voerde ook aan 'De Bijenkorf' en 'Hollandia' in 1942 een personeelsenquete
uit en bracht daarover verslag uit. Jammer genoeg is dat verslag verloren gegaan.
Alleen enkele notities in het aantekeningenboek van Latenstein door Kees,
vertellen iets over het plezier in het werk van de 'Hollandia' -arbeiders. 75
person en werden ondervraagd: 85% arbeiders, 15% voormannen en bazen. 75%
had altijd plezier in het werk, 20% soms en 5% nooit. 90% werkte graag in het
bedrijf, 10% niet. 30% zag mogelijkheden om vooruit te komen, 50% niet. Bijna
allen meenden dat hun promotie afhing van het feit of ze goed hun best deden.
70% yond dat het bedrijf ook hun persoonlijke belangen behartigde, 15% soms
en 15% niet. Op de vraag of ze voor een fabriekskern waren, antwoordde 70%
positief, 10% negatief en 20% twijfelachtig. De vraag of ze de directie weI eens
wilden spreken, beantwoordde 70% negatief, 30% vroeg een gesprek aan als ze
dat wensten. De helft zou bijeenkomsten van directie en personeel op prijs stellen,
20% niet. 70% voelde zich als een deel van het bedrijf, 5% yond dat hij een
nummer was. Drie kwart was tevreden met zijn loon, 15% min of rneer en 10%
niet. 90% yond een beloning naar prestatie rechtvaardig, 10% niet. Op de vraag
of het stukloonstelsel de solidariteit schaadde, antwoordde dan weer 30% ja, 10%
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neen en 50% wist het niet De meesten (70%) vonden de tarieven juist berekend.
Bijna allen waren ervan overtuigd dat hun werk op prijs werd gesteld en ervoeren
de verstandhouding als goed, ook de verhouding met hun chef. Op de vraag welke
invloed de mechanisering had op de arbeidsvreugde, bestempelde 55% deze
invloed als positief, evenveel werkten graag met de machine. 20% ervoer de
invloed als remmend. 60% ging ervan uit dat mechanisering steeds tot werkloos-
heid leidde, 10% soms, 30% nooit.323 Ik denk dat we kunnen stellen dat de sfeer
in 'Hollandia' gunstig te noemen was.

C.J. Honig heeft aantekeningen gemaakt bij het werk van Ydo. Hij gaf onder
andere kritiek op het te snel trekken van conclusies uit personeelsenquetes. Hij
oordeelde dat ze met zeer grote omzichtigheid bekeken moesten worden, daar
slechts weinig mensen in staat waren om werkelijk zuiver tot uiting te brengen
door welke omstandigheden en invloeden zij gedreven werden. Hij was ervan
overtuigd dat bijna iedereen in de antwoorden veel eufernismen verwerkte.P"

De economische mens uit het Taylor-stelsel moest plaats maken voor de 'homo
socialis' in de 'human relations' -benadering. Volgens deze benadering kon in elke
organisatie het bestaan worden waargenomen van een geheel aan gevestigde
sociale relaties tussen personen. Prestatieverbetering bleef uit zolang met deze
realiteit geen rekening werd gehouden. De prestatie van de arbeider hing in hoge
mate af van de sociale erkenning van zijn arbeid en de 'teamspirit'. Het streven
naar een goede sfeer, menselijke verhoudingen en het scheppen van ruimte voor
bevrediging van sociale behoeften werden dominant.?" In deze context groeide
een modern personeelsbeleid dat poogde een gesystematiseerde integratie te
vormen van de tussenmenselijke verhoudingen van hoog tot laag en lateraal, met
de gang van zaken in het produktieproces.i" Het personeelsbeleid werd een
onderdeel van het bedrijfsbeleid.

In de oorlog wonnen in een aantal Nederlandse bedrijven de 'human relations'-
denkbeelden meer en meer aan invloed. Behoudens enkeLe bazencursussen,
alsook een serie voordrachten over de psychologische aspecten van de taak van
de personeelschef, in het najaar van 1942 door de Nederlandse Stichting voor
Psychotechniek georganiseerd, zouden effectieve pogingen om de desbetreffende
management-praktijken in te voeren echter pas na de bevrijding op gang komen.i"
Ook bij 'De Bijenkorf' hebben enkele leidinggevenden een cursus 'Psychologie
in het bedrijf' gevolgd onder leiding van hoogleraar J. Waterink. Door een grotere
kennis van de psychologie moesten zij aangezet worden toteen beter gefundeerde
houding tegenover het person eel en een juistere behandeling ervan.?" De vennoot-
schap Pieter Schoen in Zaandam ontwikkelde een gelijkaardig mitiattef."? Daar-
over bestond contact tussen beide bedrijven.l" In Nijmegen werd zelfs een
omvangrijker cursus voor chefs en voor·toekomstige bazen georganiseerd.l"

De import van de in oorsprong Amerikaanse 'human relations' -praktijken
concentreerde zich na de bevrijding in eerste instantie random de zogenaamde
'Training within Industry'. Het betrof een bepaalde trainingsmethode die gedu-
rende de Tweede Wereldoorlog in het Amerikaanse bedrijfsleven was ontwikkeld
en aldaar op grote schaal was toegepast. Vanaf 1947 beoogde men in Nederland
in een aantal grote industriele ondernemingen (onder andere Algemene Kunstzijde
Unie, Philips, Staatsrnijnen, Hoogovens, Werkspoor) door rniddel van de Bedrijfs-
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kadertraining (BKT) het lager leidinggevend personeel meer voor zijn taak
geschikt te maken, zowel op het vlak van de methode van instructie ('job
instruction'), de werkmethoden ('job methods') als de menselijke verhoudingen
('job relations'). Deze praktische aanpak kwam goed van pas in deze periode,
waarin het land voor de zware opgave stond om zijn industrie weer op te bouwen.
Men zag in deze 'geestelijke Marshall-hulp' een rniddel am tot grotere arbeids-
produktiviteit te komen. De betreffende cursussen werden gegeven door een
trainer die bij voorkeur uit de ondememing zelf moest komen en voor de
uitoefening van zijn taak een speciale opleiding had gevolgd. De opleiding van
trainers werd verzorgd door het Nederlands Instituut voor Personeelsleiding
(NIPL).332

In samenwerking met dit instituut werd ook aan 'De Bijenkorf' Bedrijfskader-
training opgezet. Van 20 tot 24 september 1948 verzorgde I.G. Schreuder van het
NIPL voor een aantal chefs een curs us 'Werkinstructie'; elf personen namen dee!.
Daarop besloot de Sociale Afdeling deze cursus te geven voor alle leidinggevende
personen in het bedrijf en hiervoor een eigen trainer te laten opleiden. H.I. Brink
nam eerst deel aan de door Schreuder georganiseerde curs us en woonde daarna
aan het NIPL te Driebergen een trainerscursus bij voor het onderdeel 'Werkin-
structie'r'" Uit een brief kon ik opmaken dat Brink ook was aangenomen om,
eveneens in het kader van de 'human relations' -ideeen, aan de arbeiders van 'De
Bijenkorf' op vrijwillige basis ruimere en verdiepte kennis bij te brengen betref-
fende het bedrijf,.334 Hij bekleedde in die zin een nieuwe functie. Maar daarvan
is niets terecht gekomen. Brink verliet namelijk begin 1949 het bedrijf. Nochtans
was gepland dat hij een tweede lessenreeks 'Werkverhoudingen' zou bijwonen,
waama opnieuw bekeken zou worden of en hoe dit onderdeel van Bedrijfskader-
training in 'De Bijenkorf' kon worden toegepast.f" Wellicht heeft men het
BKT-werk toen afgesloten en heeft men gewacht tot 1953 am een nieuwe
organisator van onderwijs voor het fabriekspersoneel aan te nemen.P" Dit werd J.
Kastelein.

Na de oorIog werd in Nijmegen met een stuk praktische 'human relations'-aan-
pak gestart door de instelling van afdelingsbijeenkomsten. De gevolgen van de
oorlogsjaren waren immers sterk voelbaar. De prestaties van de arbeiders waren
slecht, het verloop was groot, het wantrouwen wijdverbreid. Voor de behandeling
van grieven bestond er in het bedrijf een kern. Terwijl deze kern met de directie
een goed contact had, kwam er van de doorstroming tussen kemleden en arbeiders
maar weinig terecht. Daarom heeft de bedrijfsleiding toen rechtstreeks contact
met de arbeiders gezocht. Er werden bijeenkomsten gehouden per afdeling,
waarop de arbeiders van hoog tot laag uitgenodigd werden. Zij werden aange-
spoord hun grieven naar voren te brengen. Aanvankelijk werden zulke 'kanker-
vergaderingen' eens per twee maanden georganiseerd, in de jaren vijftig nog eens
per jaar. Het karakter van de bijeenkomsten veranderde in gunstige zin. Niet langer
werden uitsluitend klachten besproken, maar ook suggesties voor oplossingen.
Tevens werden hoe langer hoe minder wensen van particuliere aard geuit, maar
steeds meer verbeteringsvoorstelJen voor de techniek, de organisatie enzovoort.

Op basis van het 'human relations'<ideeengoed werden ook normen voor
optimalisering van de relaties geformuleerd door de bedrijfsdirecteur in Nijme-
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gen: voor tegenstellingen moest de bedrijfsleicling een open oor hebben; de hogere
functionarissen moesten de lagere het eerst groeten; de directie behoorde iedere
werknemer bij naam te kennen; op Nieuwjaar moest de directeur allen de hand
schudden; de leicling moest tegeJijk vriendeJijk en streng zijn.337 De uitgave van
een personeelsblad was eveneens een poging om via voorlichting goede verhou-
dingen te realiseren.P"

6.4.2 Personeelsfunctionarissen
Onder invloed van de nieuwe denkbeelden over 'human relations' ging ook C.J.
Honig de opvatting verkondigen dat modern personeelsbeleid een integrerend
bestanddeel van de algemene leiding van de onderneming moest vormen en
daardoor tot de functie van de directie behoorde. De uitvoering van het personeels-
beleid lag bij alIe leidinggevende personen, die daarvoor een eigen verantwoor-
delijkheid droegen. De eindverantwoordelijkheid, de concrete uitwerking en
toepassing moest in handen zijn van de sociaal directeur, hierin bijgestaan door
geschoolde functionarissen.?" In het kader van de uitbouw van een modern
personeelsbeleid, trok CJ. Honig in de loop der jaren tal van personeelsfunctio-
naris sen aan, die de menseJijke verhoudingen in het bedrijf moesten helpen
optimaliseren. Anderzijds hebben deze personeelsfunctionarissen er op hun beurt
toe bijgedragen dat er aan 'De Bijenkorf' een modern personeelsbeleid groeide.

De eerste persoon die daarbij aandacht verdient, is de maatschappelijk werkster,
E. Goubitz, aangesteld in 1942. Zij kwam van de School voor Maatschappelijk
Werk in Amsterdam, waarmee C.l. Honig goede contacten onderhield, vooral dan
met de directeur M.J.A. Moltzer. Hij gat er ook verscheidene lezingen. De school
stond bekend om haar vooruitstrevende ideeen.?" c.J. Honig was trouwens een
van de weinige werkgevers die een bedrijfsmaatschappelijk werkster met een
opleiding aantrok. In vele gevallen fungeerde een verpleegster of iemand zonder
speciale opleiding als sociaal werkster. Bij de ondernemers overheerste nog de
mening dat de menselijke moeiJijkheden die bij de organisatie van de arbeid rezen,
op te lossen waren met een behoorlijke dosis gezond verstand, goede wil en enige
levenservaring.?"

C.J. Honig maakte tevens deel uit van de Contactcommissie uit hetBedrijfsleven
met de School voor Maatschappelijk Werk.342 In 1944 werd de commissie opge-
richt. Zij zette zich onder andere in voor de opleiding en taakomschrijving van
personeelschefs en maatschappelijk werkers voor de sociale afdelingen of perso-
neelsatdelingen in de bedrijven.?" Ch.H.J. Redele van 'Victoria' Dordrecht had
het denkbeeld geopperd. Daarnaast maakten A.J. Blijdenstein uit Enschede ('De
Bamshoeve'), G.F. Evelein uit Eindhoven (Philips), W.H. van Leeuwen uit Delft
(Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek) en M.H. Damme uit Amsterdam (Werk-
spoor) deel uit van de commissie.l" Daar veel ondernemingen in de oorlog
plotseling een maatschappelijk werkster wilden aanstellen, was het de bedoeling
een noodopleicling te creeren, De cornmissie moest het contact tussen de indus-
trieen en de school versterken en de plannen voor de noodopleiding mee uitwer-
ken. In de lijn van het maatschappelijk werk bij Honig en bij de Gist- en
Spiritusfabriek opteerde zij om bij de opleiding het hoofdaccent op het werk in de
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fabriek te leggen en niet op ontspanningsarbeid of wat buiten de fabriekspoort
gebeurde. In verscheidene bedrijven was dit anders. Het voorbeeld van Hoog-
ovens werd aangehaald, waar het huisbezoek de grootste aandacht kreeg.?"

Toen de arbeidsinspectie in 1946 een enquete hield over het maatschappelijk
werk in de bedrijven, bleken van de 199 ondememingen die een maatschappelijk
werkster in dienst hadden, er 38 v66r de oorlog met het werk te zijn begonnen: in
1890-1900 twee, 1900-1910 een, 1910-1920 twee, 1920-1930 tien, 1930-1940
drieentwintig. Uit dezelfde enquete bleek duidelijk de samenhang van dit werk
met het industriele grootbedrijf. Van de 3.463 bedrijven met 25-100 werknemers
had in 1946 slechts 0,3% een maatschappelijk werkster in dienst; van de 766
bedrijven met 100-300 werknemers 7,8%; van de 255 ondememingen met 300-
1.000 werknemers 40% en van de 49 ondernemingen met meer dan ] .000
werknemers 81,6%.346 C.J. Honig noemde naast 'De Bijenkorf' zeven Zaanse
bedrijven die voor zover hem bekend in 1948 een maatschappelijk werker of
werkster tewerkstelden, namelijk A. Heijn, Polak & Schwarz Essencefabrieken,
Verkade, Chocoladefabrieken Erven H. de Jong, Pellerij 'Mercurius', Cacaofa-
briek 'De Zaan' en Verenigde Blikfabrieken.?" Het waren meestal bedrijven waar
veel meisjes werkten. Reeds tijdens de oorlog was een 'Contactgroep Zaanstreek
en Kennemerland voor Maatschappelijke werksters en Personeelschefs' ontstaan,
met onder andere E. Goubitz als de promotor ervan.?"

E. Goubitz verkondigde over de functie van maatschappelijk werk in het bedrijf
een vooruitstrevende opvatting: "Persoonlijk vind ik.het bezoeken van gezinnen
niet het meest nodige, dat gebeuren moet; primair ligt mijns inziens het werk in
de fabriek: de geestelijke en materiele sfeer als het ware te helpen filtreren,
waardoor het vuil en de geestelijke ballast uit de fabriek wordt verwijderd als de
rook uit de tabrieksschoorsteen!","" In veel bedrijven gaf de maatschappelijk
werkster alleen uitdrukking aan de liefdadigheid en het paternalisme van de
directie. E. Goubitz slaagde er echter in een eigen koers te varen die aansloot bij
moderne tendensen die erop gericht waren de menselijke verhoudingen in het
bedrijf te verbeteren. In de praktijk betekende dit dat zij naast het bezoeken van
gezinnen.van de werknemers, arbeiders op gespreksuren ontving, sociale activi-
teiten organiseerde en leidde, vergaderingen van commissies bijwoonde en in
1943 vakantiekampen voor het personeel verzorgde. Ze bleef tot november
1946.350 Dan trok zij naar Amerika en leerde daar van dichtbij de 'human
relations' -aanpak kennen. Aan C.J. Honig heeft zij in dat verband vanuit Amerika
het werk van E- Mayo, Social Problems a/Industrialisation opgestuurd.l" Zij was
een van de sleutelfiguren bij de verspreiding van nieuwe sociale technieken in
Nederland, waarbij zij kon bogen op praktische ervaringen in 'De Bijenkorf''v'"

Goubitz stond volkomen positief tegenover het bedrijfsmaatschappelijk werk
als onderdeel van het hele personeelsbeleid. Het had volgens haar tot doe1 te
helpen bij het oplossen van een drietal problernen: de onderlinge wisselwerking
tussen leidinggevenden en uitvoerenden; de handhaving van het even wicht in de
organisatie tussen het technisch-economisch doel en de sociale functie; de per-
soonlijke aanpassing aan de eisen en omstandigheden van het bedrijf. Zij noemde
ook de volkshogeschool nadrukkelijk als een plaats waar arbeiders, kernleden,
vakverenigingsleiders, directeuren en maatschappelijk werkers discussieerden
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over het maatschappelijk werk in de bedrijven. Na de oorlog werkten de volksho-
gescholen dan ook ijverig mee aan het invoeren van menselijke verhoudingen in
het bedrijfsleven.""

Haar vergaande hervormingsideeen werden niet altijd gedeeld door de directie,
ook niet door de sociaal directeur. Toch waardeerde C.J. Honig haar bijdrage tot
de ontwikkeling van betere sociale denkbeelden in het bedrijf.l" Voor haar was
het bijvoorbeeld niet evident dat ze kraambezoeken aflegde namens de vrouw van
Meindert of George. Ze wilde alleen maar optreden namens het bedrijf. Het
verzoek van de directie om het budget van een wat achterlijk gezin, dat 'onver-
antwoord' vee I geld uitgaf, bij te houden, werd eveneens negatief beantwoord.l"
Ook de arbeiders staken aanvankelijk hun argwaan niet onder stoelen of banken
en beschouwden E. Goubitz als een spionne van de directie. Na een tijdje kregen
ze echter een groot vertrouwen in haar en bereikten haar veel gevoelens van
ongenoegen op het vlak van organisatie en administratie.I" Op verzoek van enige
arbeiders hield zij een inleiding over haar werk en de achtergrond ervan, gevolgd
door een discussie. De belangstelling daarvoor was zo groot dat een tweede avond
gepland moest worden. Dezelfde lezing verzorgde ze voor directie en bedrijfslei-
ding. 357

c.J. Honig had enige moeite gehad om de andere directieleden van het belang
van deze persoon in een bedrijf te overtuigen. Met de dreiging van hongersnood
en grote moeilijkheden voor de gezinnen hadden zij echter ingezien dat hulp van
een maatschappelijk werkster moest worden ingeroepen.l" Kees schreef daar-
over: "Ik weet uit ervaring hoeveel innerlijke wrijving te overwinnen was, voordat
ons bedrijf tot de aanstelling van een maatschappelijk werkster kon overgaan. De
vraag: 'wat moet zo iemand eigenlijk doen?', was allerminst gemakkelijk te
beantwoorden. Thans blijkt echter, dat mej. Goubitz lang niet alles doen kan wat
reeds noodzakelijk is gebleken. Was er bij ons wat propaganda gemaakt en hadden
wij goede voorlichting gehad, dan waren wij wellicht reeds enkele jaren geleden
tot het aanstellen van een maatschappelijk werkster overgegaan. Zo iemand is niet
alleen van belang voor de arbeiders, doch ook voor de leiding, daar deze ongewild
vele fouten maakt ten aanzien van haar arbeiders, door welke fouten behalve de
mensen ook het bedrijf als geheel geschaad wordt Het vermijden van dergelijke
fouten houdt in, dat er door minder onnodige wrijving minder verlies ontstaatv?"
Wanneer Meindert Honig vragen stelde bij haar functie, raadde Kees haar aan
argumenten te gebruiken waaruit bleek dat het werk het bedrijf ten goede kwam.
Als zij voor zichzelf maar wist, dat het om de mensen ging.360

Na de oorlog had E. Goubitz nog steeds het gevoel dat haar werk geen
functioneel onderdeel van de bedrijfsorganisatie uitrnaakte. M.K. Honig gat haar
de indruk dat zodra de rompsJomp van de distributie achter de rug was, er niet
veel meer te doen zou zijn dan wat huisbezoeken afleggen.?" Het feit dat
initiatieven op het vlak van personeeJsbeheer noch door de directie (althans niet
door M.K. en G.N. Honig), noch door de bedrijfsleiding op prijs zouden worden
gesteld, was een van de redenen die haar heeft doen besluiten om weg te gaan.362

Alhoewel de maatschappelijk werkster een vaste plaats had veroverd in het bedrijf,
verloor de functie nadien veel van het progressieve elan.
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Pas in de tweede helft van de jaren vijftig kwam daar opnieuw enige verandering
in en werd door de Sociale Afdeling een duidelijke taakomschrijving op papier
gezet. De maatschappelijk werkster moest enerzijds verslag uitbrengen aan de
directeur, de sociale dienst en eventueel ook aan de bedrijfsleiding. Anderzijds
moesten zij haar op hun beurt voortdurend op de hoogte houden van de gang van
zaken in het algemeen en in het bijzonder van ontwikkelingen op haar werkter-
rein.363 Haar taken bleken zeer uitgebreid te zijn:
I. Bevorderen van goede relaties:
- Het peilen van de gevoelens en de stemming onder de personeelsleden en het
onderkennen van wrijvingen in de arbeidsrelaties.
- Het verbeteren van de sfeer en de verhoudingen, enerzijds door het rapporteren
van waargenomen fouten, anderzijds door individuele bemvloeding van de be-
trokkenen. De maatschappelijk werkster had daarom vrij toegang tot het hele
bedrijf. Zij kon zich ook tot iedereen wenden, zonder voorafgaandelijke toestem-
mingo
- Het bijwonen (als waameemster) van de vergaderingen van de personeelsverte-
genwoordiging, in zoverre deze niet uitsluitend uit leden van een bepaalde groep
werknemers bestonden.
- Het inlichten van de directie over problemen bij de personeelsvertegenwoordi-
ging.
- Het onthaal van nieuwe werknemers.
- Het bezoeken van zieke en jubilerende personeels1eden.
2. Hygienische verzorging en arbeidsomstandigheden:
- De supervisie over de schaftlokalen, kleedlokalen, wasgelegenheden en toiletten.
- Het signaleren van en medeverantwoordelijk zijn voor tekortkomingen op het
vlak van orde, netheid, bedrijfshygiene, en veiligheid.
3. Materiele verzorging van het personeel:
Het geven van richtlijnen, uitoefenen van toezicht en het behandelen van klachten
in verband met goederenverstrekking.
4. Verstrekken van voorschotten en bijdragen uit fondsen:
Het toetsen aan gestelde normen en adviseren over voorschotten en uitkeringen
uit bestaande fondsen.
5. Hulpverlening bij individuele moeilijkheden van niet-financiele aard:
- Het geven van informatie en verwijzen naar instanties buiten de ondernerning.
- Het verlenen van hulp indien mogelijk, als buiten de onderneming geen andere
instanties daarvoor bestonden of daartoe bereid werden gevonden.
6. Ontwikkeling en ontspanning:
- Het stimuleren en mede-organiseren van ontwikkelingswerk tijdens de arbeids-
tijd.
- Het adviseren bij alle vragen over ontwikkelingswerk en/of ontspanni~swerk
buiten de arbeidstijd en eventueel het assisteren bij de uitvoering ervan.'

J. Kastelein speelde als sociaal-pedagogisch medewerker vanaf 1953 een belang-
rijke rol in de uitbouw van een modern personeelsbeleid in 'De Bijenkorf'.
Hoewel hij positief stond ten opzichte van de realisaties op sociaal vlak, consta-
teerde hij een gebrek aan visie op de personeelsverhoudingen. Hij vreesde dat op
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die manier het sociaal beleid zou achterblijven op de organisatorische en techno-
logische ontwikkeling van het bedrijf. 365 Hij was dan ook met onverdeeld gelukkig
met het opleidings- en vormingswerk dat door hem was geentameerd. De inrich-
ting van cursussen was volgens hem slechts een van de werkmethoden om het
technische en sociale niveau van het personeel op te krikken. Op de eerste plaats
wilde hij kunnen inwerken op de dagelijkse bedrijfspraktijk zelf.

Waarom dit in 'De Bijenkorf' onvoldoende lukte, verklaarde hij als voIgt: "Ik
was aanvankelijk dan ook zo naief, waar rnijn functie-opdracht irnmers direct
voortkwam uit een bewust sociaal-progressief directiebeleid, om aan te nemen,
dat ik dan ook op die bedrijfspraktijk enige invloed zou kunnen uitoefenen, althans
dat ik daarover adviserend zou kunnen meespreken. In plaats van als sociaal
medewerker, die uit hoofde van zijn functie zonodig ook cursussen organiseert en
leidt, lijk ik evenwel meer en meer gezien te worden als een bijzonder soort
schoolrneester, die af en toe de lastige neiging vertoont zich te bemoeien met
dingen waar hij niets mee te maken heeft. Het schijnt mij toe dat dit onder meer
hieruit voortkomt, dat de functionarissen en instanties onder de directie en buiten
de sociale dienst, de doelen die de directie met dit werk wit verwezenlijken, niet
begrijpen en met serieus nemen, hetgeen met te verwonderen valt, waar die
directie zelf zich nog niet unaniem en duidelijk over deze dingen kon of durfde
uitspreken'C" Bij de uitbouw van een modern personeelsbeleid ontbrak blijkbaar
een coherente visie gedragen en uitgedragen door alle directieleden. Het midden-
kader en zij die weinig rechtstreekse contacten met de Sociale Afdeling onderhiel-
den, waren er onvoldoende van doordrongen. Oat de opstelling van het
bedrijfskader met geheeJ spoorde met het streven van de Sociale Afdeling, kwam
vaker voor. Ook bij een grootbedrijf als Hoogovens groeide een kloof tussen de
Sociale Afdeling en de rest van het bedrijf.?"

Een aantal aspecten yond Kastelein dikwijls zonder meer verouderd en ondoel-
matig: de wijze van omgang en samenwerking tussen hoger- en rniddenkader; de
verhouding tussen de verschillende diensten; de gezichtspunten-schaal en nor-
menrangorde die dagelijks bij technische of organisatorische beslissingen werd
toegepast; de toelaatbaarheidsgrens op het gebied van veiligheid, hygiene en
esthetica; de gemengde hantering van werkclassificatie- en prestatieoordelen; de
codificatie van regels en regelingen; de functionele organisatie. Een zakelijk
gesprek over deze punten in een ruirnere en ook meer gezaghebbende (in lijn-hier-
archische zin) kring, oordeelde hij noodzakelijk.t" In deze optiek wenste Kaste-
lein regelrnatige, maandelijkse vergaderingen van de bedrijfsassistenten met hun
ploegen en algemene bedrijfsbesprekingen tussen chefs en hogere leidinggevende
functionarissen in te voeren.l"

Ook E. Goubitz had er over geklaagd dat het personeelsbeheer achterbleef bij
de expansie van het bedrijf en nog geheel teerde op een patriarchaal verleden, toen
iedereen elkaar alles kon toevertrou wen zonder dat de zaak spaak liep, omdat men
elkaar kende en omdat 'de baas' door de geringe omvang van het bedrijf het
overzicht behield. Volgens haar werd van iedereen te veel verondersteJd dat hij
zijn eigen gang kon gaan. De taken en vaardigheden waren met goed verdeeld en
werden met door een efficiente organisatie bijgehouden en beoordeeld. Een deel
van de arbeiders en kantoorbedienden was zo lang in dienst, dat ze de klappen van
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de zweep kenden en zorgden dat de organisatie of het gebrek aan organisatie het
bedrijf niet in het honderd deed lopeno Over het aIgemeen waren dit mensen die
nog onder K.c. Honig hadden gewerkt. Ze hadden het bedrijf zien groeien en
voelden er zich mee verbonden. Daarnaast was er volgens haar een groep van
jongeren en recent aangeworven werknemers, die aIleen het groot geworden
bedrijf hadden meegemaakt. Zij stelden zich veel kritischer op en misten voldoe-
ning in het werk. Goubitz deed dan ook het voorstel om het bureau Bosboom &
Hegener aan te spreken voor een reorganisatie van 'De Bijenkorf"."" C.J. Honig
yond dat zij overdreef. Haar brief werd besproken in de maandvergadering van
directie en procuratiehouders. Hij schreef haar: "Het was een uitstekend door-
werkte brief en er staan ongetwijfeld ding en in die van belang zijn om na te gaan
en te verbeteren. Onze mening is echter, dat er ook weI enige overdrijving in
schuilt, voor een gedeelte waarschijnlijk daaraan toe te schrijven, dat bij uw eigen
werk zoveel verschillende instanties te pas komen. In de meeste afdelingen weten
de mensen wel degelijk wat hun taak is,,.371

De activiteiten van de sociaal-pedagogisch medewerker bestonden uit het schep-
pen van ruimere mogelijkheden voor persoonlijkheidsvorrning en verhoging van
de vak- en samenwerkingsbekwaamheid van de bedrijfsgenoten individueel en
van de in het bedrijf functionerende groepen onderling. Hij was in het bijzonder
verantwoordelijk voor de opzet, de leiding en de uitvoering van de hieruit
voortvloeiende cursussen, opleidingen en bijeenkomsten. Andere taken konden
zijn: hulp bij de introductie van nieuwelingen in het bedrijf; hulp bij voorlichting
van hetpersoneel; hulp bij het plaatsen van men sen op een bij hen passende functie
in het produktieproces, zorg voor goede interne selectie; zorg voor en hulp bij
overplaatsing en promotie en bij het creeren van mogelijkheden daartoe; hulp bij
het invoeren van beoordelingsmethoden; het verbeteren van stemmingen en
verhoudingen; het onderhouden van contacten met ouders van jeugdige leerlin-
gen; het adviseren bij aile vragen betreffende ontwikkelings- en/of ontspannings-
werk buiten arbeidstijd en eventueel het verlenen van assistentie bij de uitvoering
daarvan; het onderhouden van contacten met instellingen op pedagogisch ter-
rein.372 Hierbij sloot zijn werk dus nauw aan bij dat van de maatschappelijk
werkster.

Net aIs E. Goubitz was J. Kastelein gevormd aan de Amsterdamse school voor
Maatschappelijk Werk.373 Daarnaast volgde hij tijdens zijn tewerkstelling bij 'De
Bijenkorf' een opleiding tot personeelsfunctionaris bij 'Kerk en Wereld' en een
cursus bij Berenschot in verband met opleiding.l" Bovendien nam hij in 1955
onder leiding van de Stichting Personeelsbeleid Hengelo, de Stichting Textielvak
Hengelo en de Zaanse Stichting voor Bedrijfspsychologie en Personeelsbeleid
deel aan een stage aan de 'Centres d'Apprentissage Textile' te Roubaix-Tour-
coing.?" Bij het NIPL volgde hij een studieweek gewijd aan 'group-dynamics'.
C.J. Honig nam hem mee naar de Pater Fortis School in Maastricht en de
Fabrieksschool van Enscbede.?" Ook P. Groenveld woonde een leergang perso-
neelschefs bij georganiseerd door het CSWV in 1955-56.377

De functie van 'social engineer' werd ill 1955 geintroduceerd en door a.M. Boetes
ingevuld. Deze persoon vormde de schakel tussen bedrijfsleiding en Sociale
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Afdeling. Hij moest er voor zorgen dat het personeelsbeleid doordrong in het
bedrijf. Ook hij voelde aan dat de kloof tussen bedrijf en Sociale Afdeling nog
groot was. 378

Het was Van Marken die in de negentiende eeuw de term' sociaal ingenieur' had
geJanceerd naar analogie van de andere soorten ingenieurs die verantwoordelijk
waren voor de dagelijkse gang van zaken in de produktie en de technische dienst.
De sociaal ingenieur moest volgens hem thuis zijn in de economie, de arbeidswet-
geving, de loonregeling, de winstdeling, de fondsen enzovoort. Daamaast moest
hij over eentechnische bagage beschikken?"

Boetes had als opdracht de veiligheid en hygiene te bevorderen, advies te geven
over aanwerving, opleiding en overplaatsing van het personeel, assistentie te
verlenen bij het ontwerpen en uitvoeren van beloningssystemen. Hij hield zich
ook bezig met de inschakeling van de leerlingenploeg in het bedrijr'", met de
nieuwe pensioenverzekering, met de opzet van een aanvaardbare reisgeJdregeling
enzovoort, Hij nam actief deel aan de kernvergaderingen en zat de veiligheids-
comrnissie voor. Naast sociale belangstelling waren technisch inzicht en ruime
bedrijfservaring onontbeerlijk.?" Dat de werknemers hem niet zo vertrouwensvol
benaderden, blijkt uitde geruststellende woorden van de directie: "De heer Boetes
krijgt heel wat moeilijke opdrachten te verwerken; hij vervult deze zo goed als
hem mogelijk is, binnen de grenzen die hem gesteld zijn en in samenwerking met
de bedrijfsleiding en de Sociale Afdeling. Hij werkt hier niet als 'econoom' maar
als iemand die moet trachten allerlei regelingen beter in het juiste verband te
brengen, zoveel mogelijk rekening houdende ook met uw wensen".382 Hij zat als
het ware op twee stoelen. De bedrijfsleiding vreesde dat hij het bedrijfsbelang niet
voldoende voor ogen hield, bij de arbeiders was hij niet zo populair vanwege de
nieuwe maatregelen die hij moest treffen.

Hoewel het werkterrein van de sociaal ingenieur en de maatschappelijk werker
elkaar dikwijls overlapten, was er een essentieel verschil in de doelstelling en
uitvoering van hun activiteiten. De sociaal ingenieur behoorde tot de bedrijfslei-
ding, hij oefende gezaguit. Hij kon over mensen een bepalend oordeel vellen. De
maatschappelijk werker had slechts een adviserende taak. De mensen moesten bij
hem of haar kunnen 'uitpraten' zonder dat dit al of niet vermeende gevolgen kon
hebben. De functie van maatschappelijk werker was dus een vertrouwenspost en
haar of hem mochten derhalve geen werkzaamheden worden opgedragen die
daarmee in strijd waren of de beroepsplicht tot geheimhouding geweld aande-
den.383

C.l. Honig omschreef dan ook wat meerfilosofisch de functie van de maatschap-
pelijk werker als 'trait d'union', als vertrouwensman wederzijds, als vormgever
en formuleerder, als notulist en luisteraar, als organisator van bijeenkomsten, als
vredestichter en als transformator van gevoelens. De sociale werker kende de
mensen en hun moeilijkheden en overbrugde kloven van wederzijdse onwetend-
heid. Tijdens de spreekuren kon hij veel rechtzetten. Zijn aanwezigheid had een
preventieve werking op allerlei onrecht en willekeur. Hij toetste irnmers aan
maatstaven van billijkheid en stond buiten de soms ontbrandende belangen-
strijd.384 Aan de functie van social engineer daarentegen was niet zo'n idealistisch
cachet verbonden.
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6.4.3 Zaanse Stichting voor BedrijJspsychologie en Personeelsbeleid
Een vooraanstaand figuur bij de introductie van modem personeelsbeleid in
Nederland, was J. van Vucht Tijssen. C.J. Honig werkte samen met hem aan de
oprichting van een Stichting voor Bedrijfspsychologie en Personeelsbeleid.

Met andere industrielen, onder andere E.G. Duyvis, had C.J. Honig in 1953 het
idee opgevat om een psychotechnisch bureau in de Zaanstreek te vestigen om
nieuw aan te nemen personeel te testen en mutaties en promoties te behandelen.
D. Honig-Prager zocht de medewerking van Van Vucht Tijssen. Die was op dat
moment directeur van de Stichting Personeelsbeleid in Hengelo. Voordien was hij
verbonden aan de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek te Utrecht. Samen
met hem wilde C.J. Honig een ruimer bureau voor algemeen personeelsbeleid
opzetten. De stichting paste in de 'human relations' -aanpak: zij had tot doel het
bevorderen van harmonische verhoudingen, arbeidsvreugde en produktiviteit in
het Zaanse bedrijfsleven, door verbreiding, uitwisseling en toepassing van mo-
deme inzichten over de mens en de menselijke verhoudingen in het bedrijf.386 De
oprichtingsvergadering had plaats op 14 oktober 1954.387

Het bureau hield zich bezig met bedrijfspsychologie (psychotechniek), waarbij
in opdracht van Zaanse bedrijven psychologische en grafologische rapporten
werden opgemaakt. Daamaast was ook het personeelsbeleid een aandachtspunt:
onder meer opleiding van lager personeel, kadercursussen, leerlingenopleiding en
-vorming, loonopbouw en invoering van loonsystemen, organisatie van de perso-
neelsafdeling, samenwerking bedrijfsleiding-personeelsafdeling, afdelingsbezet-
ting en taakverdeling onder het aanwezige personeel, arbeidsomstandigheden,
enquetes over de sfeer in het bedrijf, introductie van nieuw personeel. De werk-
zaamheden van de afdeling personeelsbeleid zijn begonnen met een bezoek aan
de deelnemende bedrijven. Op die manier groeide een inventarisatie van de
problernen.I" Bedrijfsenquetes konden de start van een bewuster personeelsbeleid
inluiden. Vraagstukken die in verschillende Zaanse bedrijven opdoken, waren:
aanpassingsmoeilijkheden van personeelsleden bij gebruik van nieuwe appara-
tuur; toename van het aantallijn- en staffunctionarissen en daarmee samenhan-
gende veranderingen in de bedrijfssfeer, opvolgingsproblemen voor hoger kader,
middenkader en lager kader.?"

c.J. Honig maakte deel uit van het bestuur, onder meer samen met A.H. Verkade,
E.G. Duyvis, R.E. Laan, c.J. van der Giessen (Bruynzeel) en L.G. van Vreden
(Weverijen van D. van Leyden en Zn.). H.A. Bok (directeur 'Mercurius') was de
voorzitter.l'" Naast directieleden zaten de vo1gende personen in het bestuur: twee
vertegenwoordigers van de Zaangemeenten, een arts of andere deskundige en een
vertegenwoordiger van de erkende vakorganisaties.?" Het kwam er nog echt op
aan bepaalde Zaanse werkgevers te winnen voor het idee van de stichting.392In
1948 was gebleken uit een bedrijfsenquete van de Kamer van Koophandel, dat
psychotechnisch onderzoek in de Zaanstreek zeker geen evidentie was en dat
enkelen zelfs de waarde ervan in twijfel trokken.I" Met de komst van het bureau
werd op dat vlak veel vooruitgang geboekt Wat daarentegen het opzetten van een
modem personeelsbeleid betrof, zochten slechts enkele bedrijven steun bij de
stichting. Ook daarin zou geleidelijk aan verbetering komen. c.J. Honig vond in
elk geval dat zijn bedrijf veel voordeel had van het feit dat allerlei personeelspro-
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blemen besproken konden worden met een adviseur die enerzijds het bedrijf goed
kende en anderzijds er voldoende buiten stond om objectief te blijven. Juist bij
interne meningsverschillen en moeilijkheden tussen personen onderling had het
contact met de stichting verhelderend gewerkt. 394

Het is moeilijk te achterhalen welke rol het bureau concreet vervuld heeft in 'De
Bijenkorf'. Het nam zeker psychotechnische tests af voor het bedrijf en het heeft
zich ook beziggehouden met de bedrijfsopleiding voor bedieningspersoneel,
waarover straks meer. De Zaanse stichting organiseerde daarnaast opleidingen
voor het kaderpersoneel (chefs en bazen) van 'De Bijenkorf' .395 Die waren vooral
bedoeld om de communicatie in de leiding te bevorderen door een discussie over
onderwerpen, die zowel op het gebied van de organisatie Jagen als de menselijke
verhoudingen betroffen. Door deze curs ussen werd een aanloop gegeven tot
voortgezette bedrijfsbesprekingen waardoor het kader in zijn verschillende gele-
dingen meer systematisch werd betrokken bij het beleid van het bedrijf.?" Direc-
teur PJ. Colijn is voor het personeel van 'De Bijenkorf' komen spreken over de
betekenis van personeelsbeleid."?

Via Van Vucht Tijssen groeide contact tussen de Zaanse en de Twentse onder-
nemers. c.J. Honig bracht samen met E.G. Duyvis een bezoek aan Twente om
kennis te maken met het personeelsbeleid in de textielbedrijven. Deze contacten
werden gecontinueerd en droegen bij tot de ontwikkeling van het personeelsbeleid
in de Zaanse ondernemingen. Ook personeelschefs en maatschappelijk werksters
uit de Zaanstreek brachten een bezoek aan het Twents lnstituut voor Personeels-
beleid.?" 1.A. Ledeboer (directeur Spinnerij Oosterveld te Enschede), initiatief-
nemer en mede-oprichter van de Stichting aldaar, kwam zijn ervaringen uiteenzetten
voor de Zaanse Werkgeversknng.t" Ledeboer zou een persoonlijke vriend van
Kees worden.t'"

6.4.4 8edrijfsopleiding voor bedieningspersoneel
Er werd al uitgebreid ingegaan op het bestaan van een cursus bedrijfskennis voor
het personeel van 'De Bijenkorf'. Deze cursus werd niet aileen georganiseerd om
de arbeiders te vormen, maar ook om hen een algemene technische en organisa-
torische introductie (' induction training') in het bedri jf aan te bieden en de relaties
van de groepsleden onderling en tussen de groep en het bedrijf te verbeteren. De
cursus was gegroeid vanuit de idee dat de confrontatie met steeds nieuwe en
ingewikkelder produktieprocessen meer begrip en inzicht van het fabrieksperso-
neel eiste. Zowel het bedrijf als het personeel, dat daardoor meer voldoening in
het werk zou ervaren, hadden dus belang bij dit soort onderwijs. Bovendien
zouden de betere betrekkingen in de toekomst toekomen aan degenen met de
meeste ontwikkeling."?' In de invoering van dit nieuwe gedachtengoed van
introductieplanning en modem personeelsbeleid heeft het Bureau Berenschot een
belangrijk aandeel gehad.f" Vaststaat dat CJ. Honig meer belang hechtte aan
persoonlijksheidsvorming dan aan personeelsplanning. Daarom heb ik de cursus
bedrijfskennis in de vorige paragraaf behandeld. Ook het vormingswerk in het
kader van het Activeringsplan en her volkshogeschoolwerk kwamen om deze
reden reeds eerder aan bod. Enerzijds pasten deze initiatieven in de sfeer van de
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'human relations' in het bedrijf, anderzijds had Kees Honig een onafhankelijk
streven om de geestelijke horizon van de arbeiders te verruimen.

J. Kastelein heeft de cursus bedrijfskennis mee voorbereid, gegeven en een
rapport opgemaakt waarin de mogelijkheden werden nagegaan om een verder-
strekkende opleidings- en vormingspolitiek te koppelen aan een personeelsplan-
ning op langere terrnijn. De resultaten daarvan werden uitgewerkt in een nieuw
project: bedrijfsopleiding voor bedieningspersoneel.

De hulparbeiders in dagdienst konden promoveren tot produktiearbeider op
voorstel van de bedrijfsassistenten. Zij werkten zich in voor de eenvoudigste
functies door een aantal weken mee te lopen met hun voorgangers. Na enige jaren
kregen ze de kans om een bedieningsfunctie op hoger niveau aan te leren. Zo kon
men het soms brengen tot voorman, zelfs wel eens tot bedrijfsassistent. Het
geringe personeelsverloop, gekoppeld aan een stabiel bezettingscijfer, ondanks de
groei van het bedrijf, leidden echter tot een bijzonder ongunstige leeftijdsopbouw
en tot promotieverstarring. Op korte terrnijn moest een relatief groot aantal
jongeren in de produktieploegen worden opgenomen om het ouderdomsverloop
op te vangen. In tegenstelling tot vroeger bleken er onder de hulparbeiders weinig
jongeren geschikt te zijn.

Tijdens de algemene ontwikkelingsbijeenkomsten met het oudere bedienings-
personeel was ook duidelijk geworden hoezeer deze mensen nog vaak op gespan-
nen voet leefden met de in het bedrijf gangbare beginselen van moderne techniek
en bedrijfsvoering. Het verschijnsel der 'geestetijke verproletarisering', dat werd
opgemerkt bij de arbeiders in 'De Bijenkorf' vormde een derde reden om te
onderzoeken in welke mate het mogelijk was om met een opleidingsprogramma
positief in te grijpen in deze evolutie.

Zo ontstond het plan om geschikte ongeschoolde jonge arbeiders tussen achttien
en vijfentwintig jaar en een jonge MTS-er (toekomstig bedrijfsassistent) aan te
trekken en deze samen als team voor te bereiden op het werk als produktiearbeider.
Daarna zou een soortgelijke opleiding gecreeerd worden voor het bedieningsper-
soneel dat daarvoor nog in aanmerking kwam en in het produktieproces werkzaam
was. Op deze wijze moest binnen enkele jaren bijna het gehele produktiepersoneel
uit geschooldearbeiders bestaan, terwijl ondertussen de oudsten via pensionering
automatisch zouden zijn afgevloeid.

Als doelstellingen van deze bedrijfsopleiding kunnen dus genoemd worden: de
vorming van de leerlingen tot arbeiders die konden samenwerken binnen het
bedrijf, de ontplooiing van de persoonlijkheid; meer specifiek het vormen van een
of meer teams all-round vakbekwame produktiearbeiders voor het maiszetrneel-
bedrijf met een hoog moreel. Men werd opgeleid voor de eigenlijke bedienings-
functies: hevelaar, uitmaler, ontkiemer, wringer, steenmaler, voermaker, cyclonist,
centrifugist, poedermaker of stoker. In deze functies had iedere arbeider een
tamelijk uitgebreid werkterrein met verschillende, over het algemeen vrij kostbare
machines en installaties. Hierbij werd weinig lichamelijke arbeid, maar wel grote
oplettendheid, zorgzaamheid en zelfstandigheid vereist. De arbeiders moesten
door de aard van het produktieproces volledig op elkaar zijn ingespeeld.

Bij de werving van leerlingen, die liep via advertenties in Zaanse en Noordhol-
landse bladen, ging men uit van de gedachte dat er onder ongeschoolden die de
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militaire dienst hadden verlaten, ongetwijfeld nog jongelui met in aanleg goede
kwaliteiten aanwezig waren, die vroeger geen ontwikkelingskansen hadden ge-
kregen of gegrepen. Na een medisch en psychotechnisch onderzoek werden elf
kandidaten geselecteerd. Op advies van de Algemene Werkgevers Vereniging
werden deze leerlingen geplaatst in de laagste in het bedrijf geldende loongroep
en ontvingen zij tijdens de tweejarige opleiding zodanige verhogingen dat zij bij
het beeindigen van de opleiding het laagste niveau van de voor hen bestemde
functies zouden hebben bereikt. Inprincipe konden de leerlingen, ook voor tijdens
de middaguren verrichte werkzaamheden in het bedrijf, geen recht laten gelden
op premies. WeI ontvingen zij de premievervangingstoeslag van f 3,84 per week.
Bij het verkrijgen van het aan de opleiding verbonden diploma werd iedere
leerling een spaarbankboekje met f 200 overhandigd.

Het programma bestond uit vier delen: lagere schoolvakken; technische vakken
(elementaire natuur- en scheikunde, geschiedenis der techniek, specifieke be-
drijfstechnologie); sociale vakken (economie, maatschappijleer, menselijke ver-
houdingen, algemene en culturele vorming); praktische vorming. Het programma
moest in twee jaar worden afgewerkt. Op 22 november 1954 begon de opleiding
en ze eindigde op 31 augustus 1956: In de voormiddag werden de theoretische
vakken gegeven, in de namiddag werkte men in het bedrijf. De laatste zes maanden
was de fabriekspraktijk rechtstreeks gericht op de functies die de leerlingen
zouden vervullen. De leiding van de bedrijfsopleiding was in handen van 1.
Kastelein, die ook de sociale vakken gaf. De vakken in verband met het bedrijf,
werden verzorgd door bedrijfsassistenten. De gehele opleiding van deze eerste
groep kostte het bedrijf ruim f 70.000 ..

De plannen werden besproken met de arbeiders in de kern, in de cursussen
bedrijfskennis en in de jaarvergadering. Voor de afstemming tussen opleiding en
bedrijf op het niveau van de chefs, was het belangrijkste orgaan de Commissie
Opleiding en Vorming. In maandelijkse besprekingen werd het bedrijfscursus-
werk aan de orde gesteld en spraken de chefs zich hierover uit, Op het niveau van
de bedrijfsleiding was de communicatie tussen de cursusleider en de sociaal
ingenieur zeer belangrijk. De afstemming binnen de Sociale Afdeling yond plaats
in het normale, intensieve collegiale contact tussen de medewerkers van deze
dienst. Bij meningsverschillen tussen desociaal directeur en de leider van de
bedrijfsopleiding werd onder meer advies gevraagd aan de Zaanse Stichting voor
Bedrijfspsychologie en Personeelsbeleid.

Voor de opleiding slaagden negen leerlingen (de negen die de opleiding tot het
eind volgden). Zij verwierven daarmee het diploma van 'bedieningsman'. De
opzet om aIle opgeleiden in een ploeg in de maiszetmeelfabriek op te nemen, is
niet geheel gelukt, omdat de glucosefabriek dringend behoefte had aan kandidaat-
voorlieden. Twee leerlingen hebben daarom hun opleiding in dienst van deze
fabriek afgemaakt. Na deze opleiding kon een bedieningsman zich verder bijscho-
len tot bedieningsvakman en eerste bedieningsvakman. Het verkrijgen van deze
graden stond los van functie-promoties, het omgekeerde zou niet altijd het geval
zijn. Op deze manier beoogde men de tot dan toe zeer beperkte promotiemoge-
lijkheden voor arbeiders op een verantwoorde manier te verruimen en een sterke
stimulans te geven aan de verdere ontwikkeling, vorming en ontplooiing.



260 TUSSEN PATERNALISTISCHE ZORG EN ZAKEUJK MANAGEMENT

Nadat de eerste groep bedieningspersoneel in functie was getreden, kwam er in
het bedrijf personeel vrij voor een volgende opleidingsronde. Vanaf oktober 1956
gingen twee nieuwe groepen van elk veertien man gedurende twee jaar om de
week in de voormiddag de cursus volgen. De meesten konden bouwen op een
jarenlange bedrijfservaring en hadden al een aantal bedrijfscursussen achter de
rug. Zij verkregen eveneens het diploma van 'bedieningsman' .403

In de Centres d' Apprentissage te Roubaix- Tourcoing deed Kastelein pedagogi-
sche en didactische ervaring op met be trekking tot de uitbouw van een bedrijfs-
school. Daar werden reeds vanaf 1942 in een samenwerking tussen werkgevers
en werknemers toekomstige textielarbeiders opgeleid. Naast praktische vakoplei-
ding en -theorie standen algemene vorming en handenarbeid op het programma.'?'
J. Kastelein schreef daarover: "Wederom kon ik mij niet aan de indruk onttrekken,
dat er een merkwaardige overeenkomst is in de gedachten, die ten grondslag liggen
aan deze opleiding en aan die van onze eigen kleine bedrijfsschool. Het schijnt
dus toch 'in de lucht te zitten'. Ook hier nemen op het lesrooster 'vakken', die
ogenschijnlijk niets met fabriek en werk te maken hebben verreweg de grootste
plaats in".405Hoogleraar B.C.J. Lievegoed die het Nederlands Paedagogisch
Instituut voor het Bedrijfsleven in Rotterdam leidde, voerde hierover een gesprek
met de Sociale Afdeling van 'De Bijenkorf'. Ook hij stelde de persoonlijkheids-
vorrning op de eerste plaars.'?"

Kastelein en Boetes werkten op basis van hun ervaringen bij 'De Bijenkorf' mee
aan de voorbereidingen van de oprichtinPo van een Zaanse streekschool voor
bedieningspersoneel in de procesindustrie. 07 Met deze opleiding werd in decem-
ber 1957 gestart. Er namen dertig leerlingen gedurende een dag per week aan deel,
afkomstig uit acht bedrijven. De leiding van dit part-time onderwijs was in handen
van de Centrale Technische School te Zaandam. De Stichting Opleiding Chemi-
dens verzorgde de praktijklessen.t" Naast de vakopleiding stond de algemene
vorming centraal. In het Zaanse bedrijfsleven, speciaal in de voedingsmiddelen-
industrie, was algemeen de behoefte ontstaan aan een opleiding voor de werkne-
mers die de ingewikkelde en in deze jaren veranderende apparatuur in de bedrijven
moesten bedienen. In al deze bedrijven werd het yak nog geleerd door 'meelopen'.
Zo'n praktijkop1eiding kwam echter niet meer tegemoet aan de vrij ingrijpende
technische veranderingen, waardoar van het personeel groter omschakelingsver-
mogen en inzicht in de achtergronden van de werkzaamheden gevraagd werd."?
In dat opzicht heeft 'De Bijenkorf' een voorlopersrol vervuld in de regio. De
Zaanse Stichting voor Bedrijfspsychologie en Personeelsbeleid werkte volop mee
aan dit project. Vooral het personeelsverloop in de Zaanstreek wilde het bureau
hierdoor stuiten. De ligging van de regio met zijn oudere, traditionele industrie
temidden van de dynamische groeipolen Umond Noard en Amsterdam Noord,
bleek immers steeds minder bevorderlijk voor het aantrekken van jongere krach-
ten."?

Ook buiten de Zaanstreek liet men zich inspireren door het voorbeeld van 'De
Bijenkorf'. De afdeling Opleiding en Training van de Philips-bedrijven in Hilver-
sum begon in 1957 aan de Gooische Uitgebreid Technische School met een
afdeling voor de Chemische Techniek, die bedoeld was om tegemoet te komen
aan de behoefte aan lager kader in de procesindustrie in geheel Nederland."!
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Dat deze bedrijfsopieiding een nieuwe fase inluidde in het personeelsbeleid,
blijkt weI uit de negatieve reacties van bedrijfsleider H.J. Vegter. Het bestaande
personeel vervulde volgens hem zijn taak goed, de fabric age was vereenvoudigd
en de werkverdeling zou erdoor gecompliceerd worden. Het welzijn van de oudere
arbeiders zelf kon met de opleiding niet gediend zijn; zij zouden moeite hebben
om het onderwijs te volgen en achteraf minder arbeidsvreugde in hun eenvoudige
taak kennen dan voorheen. Het arbeidersverloop was volgens hem bij 'De Bijen-
korl'in vergelijking met andere bedrijven gering. Het inkomen lag nochtans niet
hoger dan in omringende bedrijven. Dit diende voor hem als bewijs dat de
arbeidsverhoudingen bij 'De Bijenkorf' gunstig evolueerden. Hij vroeg om de
personeelsleiding voor de toekomst in andere handen te leggen. Gehoor verlenend
aan zijn vraag stelde CJ. Honig een organogram op waarin de bevoegdheid over
het person eel rechtstreeks onder de algemene directie viel en gescheiden werd van
de leiding over fabricage, onderhoud, ontwikkeling en nieuwbouw.?" Zowel van
de kant van de leiding als van het personeel stuitte men ook op veel tegenstand
tegen de voortzetting van het cursuswerk voor de in het bedrijf aanwezige
bedieningsmannen. Nochtans blijkt uit een verslag van de social engineer dat de
betrokken arbeiders na verloop van tijd enthousiaste voorstanders waren gewor-
den.413
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DESOC~EVERANTWOORDELUKHEID
VAN DE ONDERNEMER IN BEDRlJF EN SAMENLEVING

VOLGENS C.J. HONIG

Dit hoofdstuk wil een beeld geven van de culturele en ideologische context
waartegen de sociale bedrijfsvoering van C.J. Honig moet worden geplaatst.
Terwijl in de vorige drie hoofdstukken zijn optreden werd uiteengerafeld, pro beer
ik nu al zijn activiteiten in een verklarend perspectief samen te bundelen. Net als
bij zijn vader en grootvader heb ik aandacht voor de maatschappelijke habitus van
C.J. Honig en poog ik vervolgens zijn ondernemersgedrag te typeren. Daarbij wil
ik het ook onderscheiden van dat van andere ondememers. Ten slotte peil ik naar
de dieperliggende achtergronden van zijn ondememersgedrag. Welke invloeden
heeft hij ondergaan? Hoe zag hij het ondernemerschap?

7.1 Maatschappelijke habitus van c.J. Honig

7.1.1 Levensbeschouwelijk
Inbrieven van C.J. Honig aan familieleden en in dagboeken trof ik een zoekende
man aan, die vooral in zijn jeugdjaren de reden van zijn bestaan zocht in
godsdienst, filosofie, kunst en literatuur en daarbij een hevig conflict ervoer tussen
zijn levensaspiraties en zijn levensbestemming. Hij kon zich namelijk moeilijk
verzoenen met een toekomst als fabrikant en verafschuwde een leven waarin
alleen het werk telde en de ruirnte voor geestelijke ontplooiing ontbrak. Daarover
schreef hij: "We leven in een wereld vol misverstand en dwaling, een van de -
mijns inziens alIergrootste dwalingen - is te denken, dat er bestaat: werk en rust -
werk en rust - dat een mens zich niet geestelijk mag verrnoeien buiten zijn werk
- dat hij - romannetjes moet lezen - en toch vooral zich niet te veel moet verdiepen.
Zo kweek je mensen met 'koeiengeluk', koeien, die grazen en melkgeven en
geslacht worden - koeiengeluk - nuttig en dom, en goed om geslacht te worden -
niets ervan blijft".' Dit thema bleef zijn hele verdere levensloop bepalen. Dat hij
uiteindelijk toch gekozen heeft voor het ondememerschap, had veel te maken met
het voorbeeld van zijn vader. Deze voortreffelijke zakenman, die tegelijkertijd erin
slaagde om een gevoelig mens te blijven, dwong zijn bewondering af?



264 TUSSEN PATERNALISTISCHE ZORG EN ZAKELIJK MANAGEMENT

Het zoeken naar zingeving vormde als het ware de rode draad in het leven van
C.J. Honig. Het liethem niet los. Er zijn dan ook veel gebeden, gedichten, dromen,
opstellen, gedachten, brieven en dagboeken bewaard waarin deze bekommernis
tot uiting kornt. Hij heeft voortdurend contact gezocht met mensen die zich
verdiepten in de problematiek van de religie en het bovennatuurlijke. Kees heeft,
in tegenstelling tot zijn vader en grootvader, de strijd am het voortbestaan van het
bedrijf niet gekend en voelde zich als telg uit een vermoeid geslacht - zoals hij
zichzelf noemde - eerder geneigd om zich in zijn innerlijke leven op te sluiten.'

C.J. Honig had een eigen Godsgeloof, dat hijzelf niet-christelijk duidde. Hij
beleed een eenvoudig, rechtstreeks geloof zonder daarbij Christus als bemiddelaar
te kennen. Dit nam niet weg dat het christendom voor hem een grote betekenis
inhield. De evangelien ademden voor hem geestkracht en diepte uit en getuigden
van een inspiratie van zeer hoge oorsprong. Hij had dan ook veel strijd doorge-
maakt om zich op grond van zijn geweten te verzetten tegen de neiging om toe te
geven aan het geweldige woord dat daar gesproken werd, maar had er tenslotte
niet toe kunnen besluiten om christen te worden. De Christusfiguur, zoals die in
de evangelien werd getekend, strooide immers hel en verdoemenis uit over allen
die hem niet als de enige wettige levensrelatie tussen God en mens erkenden. Hij
beschouwde het met het 'Hoogste' contact hebbende geweten als een hogere
maatstaf. Die persoonlijke band met God gaf zijn leven richting. Om die band te
bewaren , wilde hij een eigen weg bewandelen, want God deed hem rekenschap
afleggen voor zijn daden. Bovendien dwong hij ook anderen om verantwoording
te geven van hun optreden." Dit leidde tot veel conflicten. Hij werd als 'lastig'
gezien. De heftigheid, het fanatisme waarmee hij voor zijn denkbeelden streed en
zijn 'morele donderpreken' werden hem door velen niet in dank atgenomen."

Het persoonlijke, ondogmatische in zijn geloofsopvatting samen met zijn voort-
durend zoeken, deed hem openstaan voor andere religieuze visies en bewegingen.
Zijn bibliotheek bevatte veel werken over in hoofdzaak Oosterse godsdiensten
(onder andere de Soefibeweging). Ook het humanisme interesseerde hem. Hij
noemde zichzelf een religieus humanist." Inde parapsychologie en het spiritisme
verdiepte hij zich intens en probeerde daarin een oplossing voor zijn levensvragen
te vinden. Financieel droeg hij veel bij tot onderzoek in dat verband.'

Wat was de oorsprong van zijn Godsgeloof? Een antwoord daarop vinden we in
de opvoeding van C.J. Honig en de evolutie van de betekenis van doopsgezindheid
in de twintigste eeuw. In 1889 was 21% van de Koogse bevolking doopsgezind.
Nadien ging het snel bergafwaarts. In 1920 was het percentage gedaald tot elf; in
1960 bedroeg het nog nauwelijks vijf. Deze ontwikkeling is door diverse factoren
bevorderd: de mennonitische 'binnentrouw', het kleine kindertal en afvalligheid.
Afvalligheid betekende overgang naar de gereformeerde (later hervormde) kerk
en onkerkelijkheid. De doopsgezinden zijn de hervormden ongeveer een halve
eeuw voorafgegaan in liberalisering en ontkerkelijking. In het interbellum was de
industriele Zaanstreek de meest buitenkerkelijke streek van het gehele land." Nog
in 1960 had de regio het hoogste percentage buitenkerkelijken. 9 Bij de volkstelling
van 1920 behoorde 38% van de Koogse bevolking niet tot een kerk, in 1947 lag
het percentage op 53,5.10 Na comparatief onderzoek op basis van volkstellingen
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werd Koog aan de Zaan in de jaren dertig de meest onkerkelijke gemeente van
Europa genoemd."

Ook bij de Honigs vinden we dit ontkerkelijkingsproces terug. Meindert was
getrouwd met een vrouw van katholieke huize, maar het gezin bleek onkerkelijk
te zijn.12 George was vrijmetselaar en sloot zich aan bij de antroposofische
beweging.!' Daarnaast vervulde hij een functie in de doopsgezinde gemeente van
Koog en Zaandijk. Kees liet zich nooit dopen, de plaatselijke dominee raadde hem
dit trouwens af. WeI trad hij graag in discussie met doopsgezinde predikanten."

We kunnen nochtans de impact van het doopsgezinde element niet wegcijferen.
Vrijzinnigheid, geloofsvrijheid en verdraagzaamheid tegenover andersdenkenden
kenmerkten het ouderlijke milieu en hebben ook het gedrag van C.J. Honig
beinvloed, Hij stelde zich steeds 'algemeen' op, dit wil zeggen dat hij alIe
levensbeschouwingen wenste vertegenwoordigd te zien in verenigingen en groe-
peringen. Vader K.C. Honig legde er de nadruk op dat het verschillend geloof van
Meindert en zijn echtgenote Paula niet tot een verwijdering in de familie mocht
leiden." Doctrinaire doopsgezindheid is nooit toonaangevend geweest in het
opvoedingsproces van deze tak Honig. De religie speelde veeleer een rol in het
fatsoen, de spaarzaamheid en de bescheiden levenswijze die hun vader voorstond.
Hij verbood zijn kinderen te knoeien met de belastingen." Ook trouw aan het
gegeven woord paste in de doopsgezinde ethos. In het eerlijke, gewetensvolle en
sobere karakter van het optreden van Kees vinden we deze principes terug.

C.J. Honig is pas laat getrouwd, op 27 september 1952 met Dieuwke Prager. Hij
heeft veel tijd alleen doorgebracht in zijn kamer boven het kantoor, allezende of
al schrijvende. Zijn vrouw was van huis uit remonstrant, maar ze steunde hem in
zijn altematieve zoektocht. Zij was geboren op 24 augustus 1914 te Amsterdam.
Ze stamde uit een bankiersfamilie. Zc studeerde aan de School voor Maatschap-
pelijk Werk, was nadien maatschappelijk werkster bij Droste's cacao- en choco-
ladefabrieken in Haarlem, ook een sociaal vooruitstrevend bedrijf. Van 1949 tot
1952 was zij arbeidsinspectrice. In 1950 kwam Kees met haar in contact. Haar
kordate en gedurfde optreden op sociaal vlak trok hem aan."

7.J.2 Politiek
C.J. Honig noch zijn broers hebben, in tegenstelling tot vader en grootvader, een
rol gespeeld in de gemeentepoLitiek. Aan G.N. Honig werd weI de vraag gesteld
om in 1945 waamemend burgemeester te worden in afwachting van de door de
regering te benoemen burgemeester, maar hij is er niet op ingegaan." De gemeen-
tepolitiek werd trouwens in deze periode niet langer beheerst door de fabrikanten.
De politieke strijd in de raad veranderde van karakter. Het werd meer een
belangen- en ideologische oppositie van de sociaal-democratie tegen een coalitie
van liberale middenstanders en employe's en het 'rechtzinnig-christelijke ' volks-
deel van Koog aan de Zaan. Beide kampen hielden elkaar tussen ] 925 en 1940
ongeveer in evenwicht. Vanaf 1913 was de SDAP, na de Tweede Wereldoorlog
PvdA, steeds de grootste partij in de raad. Na de oorlog kreeg ook de CPN een
sterke positie in de Zaanstreek; bij de Kamerverkiezingen van 1946 bleek dat in
verscheidene Zaangemeenten meer dan de helft van de vroegere SDAP-aanhang
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naar de CPN was overgegaan. In dat jaar behaalde de partij in Koog aan de Zaan
vier raadszetels tegenover vijf voor de PvdA op een totaal van dertien. Vanaf 1949
vielen de communisten terug op drie zetels." Dat het linkse bestuur soms verwij-
ten maakte aan de industrie, werd door C.J. Honig betreurd. Het kon de gemeente
toch niet ontgaan dat 'De Bijenkorf' steeds bereid was offers te brengen voor de
bevolking van het dorp."

Dat C.l. Honig niet actief was in de gemeentepolitiek, betekende echter niet dat
hij geen oog had voor de politieke ontwikkelingen op regionaal en nationaal
niveau. Als verdediger van vrijheid en verdraagzaamheid tegenover andersden-
kenden, keerde hij zich tegen stromingen in de twintigste-eeuwse samenleving
die in hun extremisme geen begrip toonden voor de mening van anderen en die
een dictatoriaal regirne propageerden, zoals het fascisme en het communisme. Hij
liet daarbij niet na om zijn eigen mening duidelijk te laten horen, ook aan partijen
of bewegingen die zijn steun genoten. Zo bijvoorbeeld aan de 'Nederlandse
Beweging voor Eenheid door Democratic", die vanaf 1935 onder lei ding van W.
Schermerhorn iedere bedreiging van de democratie, dus ook van de kant van het
communisme, ging bestrijden. De betekenis van de beweging lag vooral hierin,
dat zij grote aantallen Nederlanders van verschillende richting bijeenbracht: naast
in meerderheid sociaal-democraten, vrijzinnig-democraten en liberalen, ook per-
sonen uit katholieke en protestantse hoek." Enerzijds stond C.J. Honig syrnpa-
thiek tegenover de doelstellingen van de beweging, anderzijds klaagde hij de
kwetsende manier aan waarop zij haar tegenstanders bejegende.f De NSB mocht
niet van antwoord gediend worden in haar eigen taal."

Wanneer 'Eenheid door Democratic' het werk van E.G.H. Verviers in de 'Ne-
derlandse Werkgemeenschap', dat C.J. Honig financieel steunde, afbrak, stelde
laatstgenoemde voor om samen een kijkje te gaan nemen ter plaatse." Hij achtte
het juist dat gewezen werd op de fascistische inslag van een dergelijke instelling,
maar was het er niet mee eens dat haar werklozenwerk de eer onthouden werd die
het toekwam. Dat ontrnoedigde immers en wekte begrijpelijke verbittering. Bo-
vendi en ondervond hij dat van de 'Nederlandse Werkgemeenschap' in algemene
zin reeds jaren kwaad gesproken werd, zonder dat hij concrete feiten aan de weet
kon komen die zo'n ongunstig oordeel rechtvaardigden. Hij was ervan overtuigd
dat iemand als W. Schermerhorn dit met hem eens zou zijn.25 Hij voegde er nog
aan toe: "Een zeer goede zijde van deze Werkgemeenschap scheen me steeds te
zijn het initiatief en de ondernerningsgeest waarvan het werk getuigde. Waar juist
daaraan, vooral in de achter ons liggende depressie jaren, zozeer behoefte was,
boekte deze instelling een mijns inziens niet onverdiend succes, - n'en deplaise
ses defauts - die me, tenzij het tegendeel wordt aangetoond, minder concreet
toeschijnen dan haar goede eigenschappen"." Zelf liet hij zich in verband met de
'Nederlandse Werkgemeenschap' negatief uit over de persoonsverheerlijking ten
aanzien van de voorzitter."

C.J. Honig trok zich uit de Nederlandse Unie terug, nadat door een aantal
artikelen in De Unie van 16 november 1940 zijn vertrouwen was geschokt. Hij
schreef daarover een brief aan de redactie. In de op 24 juli 1940 gestarte Neder-
landse Unie, geleid door een driemanschap L. Einthoven, J. Linthorst Homan en
J.E. de Quay, kwamen diverse elementen samen, onder meer afkeer van de
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verzuilde Nederlandse samenleving en streven naar een nationaal reveil. De
beweging schreef op korte tijd grote aantallen leden in.28 C.J. Honig was pas
toegetreden nadat hij meende te kunnen concluderen dat de kopstukken bestand
waren tegen de verleiding om samen te werken met het Nationaal Front. Toen
echter duidelijk werd uit het nummer van november 1940 dat er begrip groeide
voor de beginselen van het Nationaal Front en ook toenadering tot de Duitsers
werd gezocht, wenste hij voor zijn lidrnaatschap te bedanken." C.J. Honig
probeerde in zijn brief aan de leiding kenbaar te maken dat de leden die het
rood-wit-blauw en Oranje in hun vaandel droegen, geen morele inzinking van de
Nederlandse Unie zouden dulden. Hij stelde voor de Unie te ontbinden, liever dan
concessies te doen en met haar principes te transigeren." Hij was niet de enige
die protest aantekende. Daarna werd die negatieve indruk geheel uitgewist. 3]

Samen met enkele andere Zaanse ondernemers weigerde c.J. Honig om bij te
dragen aan Winterhulp en verleende hij extra steun aan de echte Nederlandse
organisaties - voor zover die nog bestonden - en noodlijdenden. Dit was echter
niet vol te houden. De directie werd bij de 'Beauftragte' van de rijkscommissaris
te Haarlem ontboden. Die uitte ernstige dreigementen en ging zelfs zo ver te
suggereren dat de directie haar zaak en mensen te gronde zou richten indien zij
bleef weigeren om een belangrijk bedrag voor Winterhulp te storten." Kees is dan
moeten wijken onder druk van de familie. Commissaris J. Wilkens, zijn zwager,
had hem overtuigd van het risico dat Meindert en George liepen om naar een
concentratiekamp gestuurd te worden: "Kees zal men eventueel heus niet nemen,
daar hij als ongetrouwd man te weinig kwetsbaar is en te gemakkelijk martelaar
voor de goede zaak kan worden". 33 Wilkens meende dat zijn weigering de toestand
alleen maar erger dreigde te maken: een 'VerwaIter' zou wellicht aangesteld
worden voor 'De Bijenkorf', die zeker een paar ton aan Winterhulp zou afstaan
en de arbeiders in grate getaIe naar Duitsland zou sturen."

De NSB heeft niet zoveel aanhangers gekend in de Zaanstreek. In 1935, bij de
eerste verkiezing waaraan de NSB meedeed, kreeg zij in het hele land bijna 8%
van de stemmen. In de Zaanstreek lag de aanhang gevoelig lager: in Koog aan de
Zaan boekte de partij slechts 3,9%.35 Meindert heeft zich een tijdlang laten
imponeren door de Mussert-beweging. Hij pleitte immers voor krachtige maatre-
gelen van regeringswege, tegen socialistische verslapping en bewonderde het elan
van Italie en Duitsland. Inhet Zwart Front van A. Meijer trok hem de idee aan om
met het 'verdrukte' Vlaanderen een eenheid te vormen."

Meindert Honig was een figuur die zich pragmatisch opstelde, zonder daarbij
de vijand te dienen. Zo nam 'De Bijenkorf'in 1938 hetinitiatiefen droeg f 37.000
bij om samen met Wessanen, Van Gelder Zonen en Jan Dekker een Luchtafweer-
geschut aan te schaffen en het aan de regering over te dragen." Volgens Kees
verborg Meindert illegale gasten onder zijn dak en riskeerde hij zijn vermogen en
eigenlijk ook zijn leven om directeur Evert Honig uit de handen van de Duitsers
te bevrijden. De 'Stijkel' -groep waartoe Evert behoorde, gaf informatie over de
Duitsers door aan de Britse troepen. Evert nam veel risico's." Samen met een
bediende en een arbeider werd hij op 26 april 1941 plotseling door de Geheime
Politie gearresteerd. Niettegenstaande aIle pogingen om hen vrij te krijgen,
werden zij in Berlijn gefusilleerd op 4 juni 1943. Na de oorlog liet de directie ter
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hunner nagedachtenis een gedenkplaat maken voor 'De Bijenkorf '." In 1944
stelden 'Hollandia' en 'De Bijenkorf' elk f 25.000 gulden ter beschikking voor
het vrijkopen van ter dood veroordeelden; ze leenden allebei f 100.000 aan het
Nationaal Steunfonds ter financiering van de spoorwegstaking en het ondergrond-
se werk." Verder steunde 'De Bijenkorf' allerlei hulpacties voor de hongerende
Haagse bevolking en andere mensen en groepen." George was gedurende de
oorlogsdagen korporaal van het vrijwillig landstorrnkorps luchtafweerdienst en
bemande met andere Zaanse vrijwilligers het afweergeschut in de Kalverpolder."
Verder was hij actief bij de Binnenlandse Strijdkrachten en heeft hij tijdens de
hongerwinter voor lange rijen hulpbehoevenden een maaltijd verzorgd." Kees
stelde een strijdschrift op tegen hen die de mededeling 'joden niet gewenst' aan
de deur van hun restaurant of winkel ophingen en riep op zich niet te laten
misbruiken als werktuig van de vijand." Hij heeft twee joden veilig onderdak
weten te verschaffen."

Evenzeer voelde C.J. Honig zich geroepen om te reageren tegen de uitwassen
van de repressie na de bevrijding. De wantoestanden die heersten in bepaalde
gevangenissen en kampen, strekten volgens hem het Nederlandse yolk tot schan-
de. Hij vroeg amnestie voor de lichte gevallen, vrijlating, metde verplichting zich
op eerste order weer ter beschikking te stellen, voor gevallen waarvan het
onderzoek veel tijd vergde en snelle en strenge berechting van de ernstige
gevallen. Een ander punt waarvoor hij aandacht eiste was het uiteenrukken en te
grande richten van duizenden gezinnen van NSB-ers. Vaak werd volgens hem
voor een futiliteit ook een niet-NSB echtgenote van een NSB-er gevangen gezet
en haar bezit geconfisqueerd, zelfs indien ze buiten gemeenschap van goederen
gehuwd was."

Nog heftiger reageerde C.J. Honig tegen de communisten na de oorlog. Hij
bestudeerde hun standpunten en las communistische bladen." Hij hield rekening
met hun mening, maar was overtuigd dat het communisme het 'Nederlanderschap'
ondermijnde en gemakkelijk in eenzelfde rol kon vervallen als het nationaal-so-
cialisme." Hij keurde hun andersdenkendheid niet af, weI de manier waarop ze
hun opvattingen poogden op te dringen aan anderen en de oneerlijke methodes
die zij daarbij volgens hem niet schuwden. Hij zou dan ook dikwijls openlijk in
polerniek treden met communisten. In 1947 deed hij dat met Theun de Vries, die
de ondertekenaars van het manifest contra Linggadjati had afgeschilderd als
moordenaars en struikrovers. Ook Kees was fel gekant tegen dit akkoord."
Ex-premier Schermerhorn van de PvdA was de drijvende kracht geweest achter
de totstandkoming van het akkoord van Linggadjati, een verdrag dat op 25 maart
1947 ondertekend werd door de regeringen van Nederland en van de Republiek
Indonesie, In het akkoord werd bepaald dat er 'Verenigde Staten van Indonesie'
zouden komen, waarvan de Republiek een onderdeel zou uitrnaken. Nederland en
de 'Verenigde Staten van Indonesie' zouden een unie vormen."

C.l Honig had geregeld conflicten metDe Waarheid, bijvoorbeeld in 1948 toen
het blad oppositie voerde tegen de 'UNAC-actie' (United Nations Appeal for
Children). Volgens haar was dateen actie van Amerikaanse opzeten gesteund door
ondernemers. De Waarheid verwachtte dan ook niet dat de opbrengst goed besteed
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zou worden, maar integendeel corruptie en zwarte handel in de hand zou werken.
Kees wierp zich op als een verdediger van de actie, omdat ze volgens hem bij
algemene stemming door alle leden van de Verenigde N aties was aangenomen."
Hij was niet gekant tegen de keuze van het blad voor een andere manier van
hulpverlening, maar bestempelde het als unfair om deze actie verdacht te rnaken.f
Zijn optreden tegen 'de ondermijnende invloeden van het communisme' in het
bedrijfsleven kwam reeds in het vijfde hoofdstuk uitgebreid aan bod.

c.J. Honig wierp zich in het algemeen op als een fervente voorstander van de
Verenigde Naties en prees Amerika voor haar steun aan de wederopbouw van
Nederland en Europa. Voor de Nederlands-Amerikaanse betrekkingen is de Mar-
shalI-hulp van nog grotere betekenis geweest dan het Amerikaanse aandeel in de
overwinning op het nazisme. De ontvankelijkheid en sympathie voor al wat dit
land bood, was des te groter omdat Nederland zich door de militaire macht van
de Verenigde Staten beschermd wist tegen het communisme.f De taak die
Amerika op zich nam en de nieuwe idealen waarvoor het stond,juichte C.J. Honig
toe en stelde hij als voorbeeld voor andere landen. Een zeker optimisme en geloof
in het louteringseffect van de oorlog valt daarbij niet te ontkennen."

c.J. Honig nam steeds een onafhankelijk standpunt in. Zonder zich aan een
bepaalde zuil of partijpolitiek te binden, uitte hij kritiek op al wie de heropbouw
in harrnonie in gevaar bracht. Het viel op tijdens interviews dat sommigen hem
als socialistisch typeerden, anderen als liberaal." Inde lijn van de familietraditie,
stemde hij voor de liberalen, maar stond toch niet onverdeeld gunstig tegenover
hun politiek. Zo schreef hij hen een kritische brief naar aanleiding van een
circulaire, waarin om geld gevraagd werd voor de verkiezingscampage van de
Partij van de Vrijheid. Hij betreurde dat in deze circulaire uitsluitend sprake was
van het 'belang ' dat de betrokkene er bij had om op deze partij te stemmen en de
heel grove vergelijking die daarbij gemaakt werd tussen het bedrag dat een bedrijf
voor reclame uitgaf en het verschil dat een vrije of geleide economie voor een
zakenman betekende. Volgens hem was de vrijheid hier geen werkelijk ideaal,
maar een doelstelIing die uit welbegrepen eigenbelang werd nagejaagd: "Het komt
mij voor, dat deze opvatting te kort doet aan het enthousiasme, dat hier en daar
voor de Partij van de Vrijheid bestaat en dat werkelijk voortkomt uit meer ideele
motieven"." Hij hoopte - en dit in's lands belang - dat het platte materialisme,
dat voor de oorlog zo diep wortel geschoten had in het Nederlandse yolk, zich niet
meester zou maken van de nieuwe Partij van de Vrijheid.57 Op dat moment
twijfelde hij over zijn stem, maar hij besloot om de liberale partij opnieuw zijn
vertrouwen te schenken na een geruststellend antwoord van de Partij van de
Vrij heid dat de Kamerleden die voor haar zouden optreden, minder materialistisch
gezind waren dan uit de verkiezingsslogans mocht blijken.58

7.1.3 Sociaal-economiscn
Hoewel C.J. Honig zeer rijk was, leefde hij sober en zuinig, zoals overigens
verscheidene Zaanse fabrikanten. Zij hadden een lange traditie van leven onder
de arbeiders en etaleerden hun rijkdom niet in een luxueuze levenswijze. In dat
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opzicht zijn ze niet te vergelijken met bijvoorbeeld de Twentse ondernemers, die
wel eens de textielbaronnen werden genoemd." Dit betekende zeker niet dat de
Zaanse fabrikanten zich krenterig opstelden tegenover anderen." Doopsgezind-
heid en rnildheid werden dikwijls vereenzel vigd. Aanvankelijk verbleef Kees
boven het directiekantoor in Koog aan de Zaan. Na zijn huwelijk betrok hij een
typisch Zaans houten pand aan de Lagedijk in het schilderachtige Zaandijk. De
gevel was zeer eenvoudig, maar het huis bezat een fraai antiek interieur." George
woonde in Koog aan de Zaan; Meindert ook, maar hij verhuisde na de oorlog naar
het GOOi.62

C.J. Honig kwam niet naar voren als de fabrikant die op maatschappelijk vlak
een vooraanstaande positie wenste te bekleden, althans uiterlijk niet, Hij gaf veel
financiele steun aan verenigingen, maar hield zich liever afzijdig. Ook bij het
gezelligheidsleven van de fabrikanten was hij weinig betrokken. Kees voelde zich
in zijn omgang met anderen eerder geremd. George daarentegeIi nam weI deel aan
het verenigingsleven, hij was bijvoorbeeld actief bij de brandweer van Koog en
in de Rotary-club." Het is bovendien opvallend dat in het geval Kees een concrete
functie uitoefende in verenigingen, die dikwijls in de financiele sfeer lag. Daar-
naast heeft hij twee kleinere commissariaten waargenomen, van de verzekerings-
maatschappij Koning & Boeke in Zaandijken van de Zaanlandse Stoomdrukkerij.
Hij nam deze taak zeer plichtsgetrouw op en stond borg voor integriteit.?'

C.J. Honig heeft een aantal bestuursfuncties bekleed in belangrijke organen
zoals de AWV, de Nederlandse Bond voor Sociaal-Cultureel Vormingswerk, het
Nationaal Centrum Vorming Bedrijfsjeugd, de Commissie Massajeugdwerk van
het CSWV, de School voor Maatschappelijk Werk in Amsterdam, het Medisch
Opvoedkundig Bureau Zaandam, de Volkshogeschool Bergen en de Zaanse
Stichting voor Bedrijfspsychologie enPersoneelsbeleid, maar die waren zeker niet
te vergelijken met de rol die zijn vader op regionaal en nationaal vlak heeft
gespeeld. Hetzelfde gold voor zijn broers. De leiding van het bedrijf slorpte bij
Meindert het grootste deel van zijn tijd Op.65 .

CiJ. Honig benaderde de mensen liever individueel. Zo heeft hij veel contacten
gehad met vooraanstaande personen die in sociaal-econornisch opzicht met de
problemen van hun tijd bezig waren of hij interpelleerde tijdschriften en kranten
in dat verband. Hij ging gemakkelijk zijn licht opsteken over nieuwe initiatieven
in conferenties, cursussen, voordrachten en bij bezoeken aan instellingen en
bedrijven." Kees heeft zelf een aantallezingen verzorgd voor beperkte kring: voor
de School voorMaatschappelijk Werk in Amsterdam, voor de Inspectrices van de
Arbeid, voor maatschappelijk werkers, voor de Volkshogeschool Bergen, voor de
Volksuniversiteit Zaanstreek, voor de Zaanse Werkgeverskring, voor Rotary, voor
de Woodbrookers te Bentveld enzovoort. Yoor het personeel hield hij regelmatig
een toespraak." Het bedrijf was geabonneerd op verscheidene tijdschriften zoals
het Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, ] eune Patron, Mens en 0 nderneming,
Maatschappij-Belangen, Sociale Voorlichting, verder op bladen van werknemers-
en werkgeversorganisaties." Zijn bibliotheek bevatte werken over psychologie,
religie, cultuur, parapsychologie en filosofie. Hij integreerde deze domeinen in
zijn optreden als ondernemer en meer in het algemeen in zijn sociaal-economische
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visie. Ook G.N. Honig toonde interesse voor filosofie en geschiedenis en de
weerslag ervan op het denken over het ondernemerschap."

Op sociaal-econornisch vlak stelde C.J. Honig zich liberaal op. Hij ontplooide
zijn sociale activiteiten Iiefst zonder oplegging of controle van hogerhand. De
ondernemers moesten zelf verantwoordelijkheid opnemen of in samenwerking
voor de regio zorgen. Hij voelde dan ook een grote betrokkenheid bij de econo-
mische welvaart en de sociale problemen in de Zaanstreek. Werklozenwerk in de
jaren dertig, volkshuiswerk, het Voorlichtingscentrum Zaanstreek, de Zaanse
Stichting voor Bedrijfspsychologie en Personeelsbeleid, vormingswerk voor de
bedrijfsjeugd, het Activeringsplan, het waren allemaal initiatieven die hij heeft
opgezet en waarvoor hij steun bij de Zaanse werkgevers heeft gezocht Hij kwam
ook op voor het behoud van het natuur- en cultuurschoon."

In een lezing voor de Zaanse Werkgeverskring pleitte C.J. Honig ervoor dat de
ondernemers meer tot de meningsvorming in de nationale verbonden zouden
bijdragen. Hij yond dat er in de jaren vijftig te weinig contact bestond over de
problemen van de streek en bijgevolg te weinig druk uitgeoefend werd op hogere
organen om ze op te lossen: "Wat hebben we van onze mooie streek gemaakt? Zal
ze door verbrokkeling, verburgerlijking niet nog lelijker worden, een verkeers-
knooppunt waar 's avonds iedereen uit wegvlucht, die het maar even doen kan,
alleen achterlatend de overgrote meerderheid, die het nooit zal kunnen doen?"."
lnderdaad, de omgang tussen de Zaanse ondernemers was verminderd in verge-
lijking met de negentiende en het begin van de twintigste eeuw, mede omdat leden
van Zaanse ondernemersfamilies niet meer met elkaar trou wden. Geen enkele van
de drie broers was gehuwd met een Zaanse fabrikantendochter. Wormerveer gaf
niet langer de toon aan in het lokale society-leven, onder meer omdat verscheidene
ondernemers buiten de Zaanstreek waren gaan wonen.72

CJ. Honig en zijn vrouw (Bran: GAZ)
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7.2. Verhouding tussen ondernemer en personeel

7.2.1. Familiaal en gepersonijieerd
De verhouding van c.J. Honig en zijn broers tot hun person eel wordt in deze en
volgende subparagraaf bekeken vanuit twee verschillende, maar nauw verwante
invalshoeken. Eerst wordt de nadruk gelegd op het karakter en het interactiepa-
troon van de relatie, vervolgens wordt de machtsverhouding en het initiatiefrecht
binnen de relatie centraal gesteld.

De werkgever-werknemerrelatie in de naarnloze vennootschap 'De Bijenkorf',
die alle trekken van een familieondernerning had behouden, was persoonlijk en
geinspireerd op het familiale patroon. Dit familiaal karakter kwam onder meer tot
uiting in het bestaan van een persoonlijke band tussen de Honigs en de meeste
personeelsleden. C.J. Honig probeerde die band in stand te houden, zelfs toen het
bedrijf na de oorlog een expansieve groei kende. Het persoonlijk welzijn van de
werknemers was een aangelegenheid waarrnee hij en de leiding in het algemeen
begaan waren. Dit werd duidelijk in het belang dat aan allerlei detailkwesties op
het vlak van de persoonlijke bejegening werd gehecht, maar ook in de nadruk op
de onderlinge verbondenheid en in de wijze waarop verschillende formele kwes-
ties geregeld werden."

Wat het eerste punt betreft, konden de werknemers met hun vragen en klachten
in verband met werkkledij, arbeidsomstandigheden, was- en kleedruimten in de
kern terecht. Dit neemt niet weg dat de ongeschoolden tal van vuile en onveilige
werkzaarnheden moesten verrichten. Het machinepark was tot in de jaren zestig
tamelijk primitief en weinig ergonomisch. De voorzieningen ter verbetering van
de fysieke arbeidsomstandigheden lieten te wensen over. Op persoonlijke proble-
men voorgelegd doorpersoneelsleden, ging C.J. Honig serieus in. Hetzelfde gold
voor George. Ook via zijn secretaris en maatschappelijk werkster bereikten Kees
verzoeken om hulp.

Naar analogie van de duiding van R. Stokvis in verband met Vicon kan A.w.
Gouldners term 'toegefelijkheidspatroon' (indulgency pattern) gebruikt worden
om de omgangsvormen bij Honig te karakteriseren. Dit patroon komt erop neer
dat de directie het personeel niet louter als werknemers behandelde die binnen de
voorgeschreven arbeidstijd zoveel mogeJijk moesten produceren. Zonder het
bestaan van een contractuele verplichting daartoe hield zij ook rekening met
allerlei persoonlijke behoeften en belangen van personeelsleden."

C.J. Honig streefde emaar am de onderlinge relaties vorm te geven alsof zij een
grote familie waren. De gemeenschappelijke afkomst van het grootste deel van
het personeel uit Koog aan de Zaan en omgeving droeg daartoe bij. Familiebanden
waren tevens van belang bij de werving van nieuw personeel. De persoonlijke
eigenschappen van een sollicitant waren vaak minder bepalend dan de vraag of
hij uit een 'goed nest' kwam." Dit leidde ertoe dat onder het personeel tal van
familiale relaties te ontwarren waren. Sommige functies kregen zelfs een erfelijk
karakter. 76

De mensen die bij de familievennootschap werken, noemt D. Horringa met opzet
het 'personeel'. Zij zijn niet aIleen als 'werknemer ' aan de ondememing verbon-
den, maar ook nog op een meer persoonlijke en traditionele wijze vergroeid met
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de fabrikantenfamilie. Zoals de familie zelf een leven lang met het bedrijf verenigd
is, wordt continuiteit bij her. personeel gewaardeerd en gestimuleerd. Vooral in
kleinere plaatsen leeft het personeel in een traditionele gehoorzaamheid die zich
uitstrekt tot in het particuliere leven. Men verwacht dat de ondernemersfamilie
belangstelling toont voor familiegebeurtenissen als geboorte, huwelijk en overlij-
den; men aanvaardt ook aanwijzingen in de persoonlijke sfeer, over de kleding,
de aankoop van gebruiksvoorwerpen, de keuze van een huwelijkspartner of de
vervulling van kerkelijke plichten." In de Zaanstreek ging deze traditionele
gehoorzaamheid niet zo ver. Het was trouwens een kenmerk van de Zaanse
arbeiders dat zij zich onafhankeJijk en zelfstandig opstelden. Dit weerhield de
Honigs er echter niet van zich van tijd tot tijd te mengen in prive-aangelegenheden.
De Sociale Afdeling liet zelfs niet na om in geval van negatieve informatie om trent
het gedrag van een werknemer in prive-sfeer, de betrokkene op de vingers te
tikken."

De gerichtheid op de familiale situatie van de werknemers blijkt onder meer uit
het feit dat c.J. Honig bij de voedselvoorziening tijdens de oorlog steeds rekende
in termen van het hele gezin; dit betekende 1.300 monden voor 'De Bijenkorf' .79

Hij toonde aandacht voor de in Duitsland tewerkgestelde arbeiders en hun
gezinnen. Tekenend is ook dat de gepensioneerden van 'De Bijenkorf' op een
eigen wijze verbonden bleven met het bedrijf. Anderzijds werd bij een familiege-
beurtenis van directiezijde het personeel betrokken. Ter gelegenheid van speciale
verjaardagen en huwelijksfeesten werd een feest aangeboden en een gratificatie
uitgedeeld."

Wat de formele banden betreft, nam C.J. Honig het initiatief om allerlei voor-
zieningen tot stand te brengen, zoals het pensioen-, het zieken-, het K.c. Honig-
fonds enzovoort, met de bedoeling het welzijn van de werknemers te verhogen en
meer te geven dan strikt wettelijk was opgelegd. Voor de gepensioneerde perso-
neelsleden van 'De Bijenkorf' is het feit dat voor hen zo'n omvangrijk pensioen
werd opgebouwd, thans nog een van de mooiste voorbeelden van de sociale
bekommernis van deze ondernemers." Het viel daarbij op dat C.J. Honig bij
sociale voorzieningen en regelingen zoals het winstaandeel geen strikte normen
hanteerde, maar ruimte liet voor soepelheid en persoonlijke aanpak, of negatiever
geformuleerd voor willekeur.

Zeer belangrijk in familiale verhoudingen is de TOIvan de traditie. 'De Bijenkorf'
is tot ontwikkeling gekomen als een patrimoniale organisatie. Het personeel en
de directe familie ervan werden door de leider beschouwd aIs een soort uitbreiding
van zijn eigen gezin. Deze verhouding vloeide voort uit de familiesfeer in de
onderneming en de aard en ervaringen van de eerste generaties van het person eel.
Ondernemers en werklieden waren aanvankelijk uit dezelfde omgeving afkorn-
stig. Tegenover de inzet van het personeel stond niet alleen het loon, maar een
algehele 'menselijke behandeling', die zich ook tot de familieleden uitstrekte. De
onderlinge relaties waren weinig bureaucratisch van aard en de hierarchic speelde
een ondergeschikte ro1.82

Het patrimoniale karakter van 'De Bijenkorf' ontstond onder specifieke regio-
nale verhoudingen. De molengemeenschappen, de doopsgezindheid, het feit dat
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het geslacht Honig reeds eeuwen het ondernemerschap uitoefende, hebben dit
karakter bepaaId. Omgekeerd werd de invloed van de ondernerning op de regio-
nale verhoudingen juist door dit patrimoniale karakter bewaard. Koog aan de Zaan
was een fabrieksdorp waar de werkgever het niet alleen in zijn onderneming voor
het zeggen had, maar ook in de dorpssamenleving een belangrijke rol speelde. Het

. dagelijkse leven in het dorp werd voor velen gedomineerd door de grote fabrieken
van Honig en Duyvis. Net als zijn vader en grootvader had C.J. Honig een diep
bewustzijn van de sociale functie van zijn ondernemerschap en van de verant-
woordelijkheid die hij uit hoofde daarvan droeg zowel voor de industriele voor-
uitgang van de Zaanstreek als voor het materieel en geestelijk welzijn van haar
inwoners. Zijn betrokkenheid bij het gemeenschapsleven kwam dan ook op
verschillende manieren tot uiting. Toen de verzekeringsmaatschappij Koning &
Boeke overwoog om te verhuizen naar Haarlem, pleitte Kees als commissaris
ervoar dat ze zou blijven omdat "een reeds nu aan bloedarmoede lijdende
Zaangemeente een flink aanta! mogelijkheden voor haar jeugd" als gevolg daar-
van zou verliezen." Volgens hem had Zaandijk juist door een gebrek aan energie
en een tekort aan bloeiende bedrijven te lijden gehad onder depressie, werkloos-
heid en armoede. Hij miste mensen die wat voor elkaar over hadden en naar
vermogen werkkracht en steun wilden verlenen voor goede doeleinden." Konig
& Boeke stelde de definitieve beslissing om te verhuizen uit tot na de oorlog."

De Honigs hadden een grote solidariteit met hun dorpsgenoten opgebouwd. Het
belang van hun onderneming bij een goede verhouding met de bevolking kon deze
gevoelens slechts stimuleren. Tegenover de zorg en steun die de Honig-Ieiding
kon verschaffen, stond de loyaliteit van de bevolking en van het personeel
tegenover het bedrijf. Dorp en onderneming waren tot wederzijds voordeel met
elkaar verbonden. Het was een syrnbiotische verhouding. Deze band kamt letter-
lijk tot uiting in het feit dat de fabrieken midden in de dorpskern gevestigd waren
(en zijn).

7.2.2 Paternalisme
Paternalisme is een stelsel van wederzijdse betrokkenheid tussen patroon en
arbeider. Het ziet de ondergeschikte vooral als een kind dat geleid moet worden.
Bij paternalisme beslist de fabrikant, die de macht bezit zijn wil door te zetten,
wat goed voor de werknemers is. Hij ervaart het als zijn plicht om voor hen te
denken, om verantwoordelijkheid te dragen voor 'hun lot. In roil daarvoor ver-
wacht hij van hen vlijt, gehoorzaamheid, trouw aan het bedrijf en een fatsoenlijk
gedrag. De ontstaansgrond voor paternalisme lag in de eerste plaats in het
persoonlijk streven van de sociaaI bewogen ondernemer naar een verbetering en
zekerheidsstelling van de bestaansvoorwaarden van zijn werklieden. Het ging
hem echter niet alleen om de materiele welvaart, maar ook om de geestelijke en
zedeli jke verheffing. Door zo'n engagement ging de ondernemer zich onwillekeu-
rig bemoeien met de persoonJijke levenssfeer van de arbeider en zijn gezin."

Het sociaal ondernemersgedrag van M.K. Honig senior heb ik als paternalistisch
geduid. In Jezingen en toespraken voor het personeel wees C.J. Honig graag op
de sociale traditie die bestond in het bedrijf. Het optreden van zijn grootvader
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droeg zijn bewondering weg. Hij fungeerde in de familie als toonbeeld van de
ondernemer die het sociaal welzijn en de geestelijke ontwikkeling van zijn
werklieden vooropstelde." Het begrip heeft hedentendage een pejoratieve bete-
kenis van betutteling, in die tijd gold het evenwel als verlicht sociaal beleid.
Traditioneel staan in de literatuur Stork, Van Marken en Vlekke als prototypen
van verlicht paternalistische ondernemers bekend. Enerzijds kenden zij de arbei-
ders zeer uitgebreide sociale voorzieningen toe en bouwden zij een vrij hoog
ontwikkeld stelsel van sociale instellingen uit, anderzijds wensten zij zeer nadruk-
kelijk leiding te geven aan de ontwikkelingsgang die de arbeiders moesten
doormaken, dachten en handelden zij voor de werkman." Cl. Honig refereerde
vaak aan de negentiende eeuw om aan te tonen dat de hoger ontwikkelden en rijken
de eerste stoot tot sociale verbeteringen gaven en daarvoor comites oprichtten
waarin ook arbeiders zitting mochten nemen, bijvoorbeeld in het Comite ter
bestrijding van de 'sociale quaestie'. 89

Van Marken had in zijn bedrijf een premiestelsel, een arbeidersdividend, een
aparte afdeling personeelszorg met een maatschappelijk werkster, een kern, een
spaarkas, een pensioenfonds, een soort ziekenfonds en uitkering bij overlijden,
verscheidene cursussen, zoals een talencursus en herhalingsonderwijs, een perso-
neelsvereniging en personeelsorgaan." De gelijkenis met de sociale instellingen
en voorzieningen bij 'De Bijenkorf' was opvallend. CJ. Honig was op de hoogte
van zijn sociaal optreden want hij had van zijn leermeester en mededirecteur CP
Verkade de werken van Van Marken gekregen." Een doopsgezinde dominee, J .E.
van Brakel, had hem boekjes toegestuurd over de Cadbury fabrieken in Engeland,
een bedrijf vergelijkbaar met de Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek. Daarover
schreef Kees: "Het is bijna niet te geloven, dat in die tijd reeds zo'n modelbedrijf
bestond. Het is me een bewijs, dat niet zozeer de tijd waarin we leven als wel de
geest van de leiders van een bedrijf het meest belangrijk is voor de schepping en
de bloei van goede sociale instellingen. Het is echter zeer moeilijk om te beant-
woorden aan de hoge eisen, die dit stelt"." Algemeen bestond er in de twintigste
eeuw onder de sociaal voelende ondernemers een grote waardering voor het werk
van Van Marken en andere verlicht paternalistische ondernemers.

Het systeem van paternalisme bleek in het interbellum niet meer te voldoen.
K.C Honig was reeds van mening dat het ondernemingsbeleid ook in sociaal
opzicht aan de moderne tijd moest aangepast worden en dat hij bijgevolg niet om
de vakbonden heen kon maar een open overleg moest instellen. Bij 'De Bijenkorf'
kwamen de sociale betrekkingen in de veranderde omstandigheden op een collec-
tief niveau. Ten eerste verzwakte door de aanzienlijke vergroting van het aantal
arbeiders per ondernerning de persoonlijke relatie tussen patroon en yolk. Vervol-
gens betekende de uitbouw van de sociale zekerheid het einde van het tijdperk
van de caritas maar ook van de willekeur van de patroon. Ten slotte werden
paternalistische verhoudingen vervangen door geconstitueerde, waarin de zeg-
genschap van de ondernemer op sociaal vlak gedeeld moest worden met de
arbeiders.

Toch yond ik nog tal van kenmerken van paternalistische bedrijfsvoering onder
CJ. Honig terug. AI de 'giften' waartoe de onderneming en hijzelf zich verplicht
hebben jegens de werknemers, leidden ertoe dat de arbeidsverhoudingen gedeel-
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telijk het kenmerk van een geef- en krijgrelatie behielden. Ze vormden in hun
geheel een toevoeging aan de verplichtingen die de ondememing uit hoofde van
de contractuele relatie met de werknemers had. Andere ondememers konden
dergelijke bedragen uitkeren am op een voor het bedrijf goedkope wijze het
netto-inkomen van de werknemers te verhogen. Die functie hadden de uitkeringen
bij Honig oak, maar daar werd er meer een door patemalisme bemv Ioede betekenis
aan gegeven." Het bestaan van een giftrelatie betekende oak dat C.J. Honig de
voorwaarden met betrekking tot sociaIe voorzieningen veranderen kon, indien hij
dat wenselijk yond, of het voortbestaan ervan liet afhangen van zijn eigen
goeddunken. Bovendien waren de premies, het winstaandeel, zo geregeld dat de
arbeiders nooit goed wisten hoeveel ze aan het eind van de week verdiend zouden
hebben. Een element van willekeur speelde hier dus.

Via deze giftrelatie poogde C.J. Honig een band van toewijding en aanhanke-
lijkheid te creeren. Hij had dan oak moeite am de pressie van de vakbonden te
aanvaarden. Het feit dat zij aIle sociale voorzieningen in een rechtsvorm wensten
te gieten, strookte niet met zijn patemalistische opvattingen. Zo beschouwden de
vakbonden en de arbeiders van 'De Bijenkorf' de 20%-ziekengelduitkering bo-
venop de 80% wettelijk verplichte tussenkomst niet als een (tijdelijk) geschenk
maar als een recht." Het ethisch gehaIte was volgens C.J. Honig juist gelegen in
het feit dat hij dit zander wettelijke verplichting aan de werknemers toestond aIs
een gunst, aIs een blijk van sociaIe gezindheid.

Een ander voorbeeld starnt uit de oorlogsperiode. De directie overwoog om
geregeld Honig's artikels beschikbaar te stellen. Dat beantwoordde aan een sterke
behoefte, dezelfde gedachte leefde immers bij het personeel. Inde eerste kemver-
gaderingen werd deze kwestie steeds weer aan de orde gesteld, waarbij de
arbeiders in het offensief gingen en de directie nauwelijks gelegenheid lieten om
zelf wat aan te bieden. Hierdoor kreeg volgens CJ. Honig de aIsmaar ruimere
verstrekking van levensmiddelen het karakter van grate successen van de kern,
behaald in de strijd voor de belangen van het personeel. Wat aIs tegemoetkoming
bedoeld was, werd als recht gegrepen met aIs gevolg spanningen en conflicten."
Kees bestempelde het geven van geschenken tijdens jubileumvieringen bij 'De
Bijenkorf' als een daad van vrijwilligheid en ontkende dat het een recht van de
ontvangers was. Hij wenste er dan oak geen onderhandelingsonderwerp van te
maken."

Ook in andere bedrijven leefde deze bekommernis zeker nog in de naoorlogse
periode. Pater van Iersel, aalmoezenier bij Hoogovens, maakte bij de uitkering
van een winstaandeel in 'De Bijenkorf' in de vorm van een collectieve premie de
bedenking dat de arbeiders deze premie op de duur aIs een soort gewone loons-
verhoging zouden gaan beschouwen."

Een cao was naar de mening van C.J. Honig een contract tussen twee tegenge-
stelde partijen, kapitaal en arbeid, waarbij de directie in de ogen van de arbeiders
tot de factor 'kapitaaI' werd gereduceerd en gedegradeerd. De giftrelatie vervulde
in deze opzet geen ral rneer, Een cao werd in wezen afgesloten tussen werkgevers-
en werknemersorganisaties. De betrokken medespelers werden aIs persoon weg-
gedrukt bij deze gedragsJijn, die tot aIlerlei antagonismen aanleiding kon geven
en het organisch gegroeide negeerde. Vandaar dat hij zijn arbeiders persoonlijk de
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vraag voorlegde of zij een dergelijk collectief contract wensten: "Wanneer men
niet tegen de stroom in durft te gaan, zal het enige resultaat zijn, dat men in de zee
van het collectivisme terecht komt"." Voor hem waren de ziekengeldregeling, het
winstaandeel, het aanvullend pensioen beter gefundeerd, levendiger en meestal
voordeliger voor de medewerkers dan wat de cao's aanboden." Weliswaar onder-
handelden de grote organisaties op basis van gelijkwaardigheid, maar zowel de
werkgever als de werknemer dreigden het onderspit te delven en gekneld te raken
in het net van collectieve bepalingen, die ten dele over hun eigen hoofd heen door
'parti jen' vastgelegd werden. 100

C.J. Honig kende aan de vakbonden een belangrijke functie toe op het vlak van
voorlichting, opbouwende kritiek en vergelijking van arbeidsvoorwaarden, maar
omdat iedere organisatie de neiging heeft om uit te groeien tot een doel op zich,
zag hij er bezwaar in om het gehele overleg uitsluitend over de vakbonden te laten
verlopen.'?' Tegenover het voordeel van de grotere uniformiteit in de bepalingen,
stond voor hem het nadeel van een verlies aan persoonlijk contact en verantwoor-
delijkheid in de bedrijven zelf en een minder goede afstemming op de bedrijfs-
omstandigheden. Aan de instelling van een ondememingsraad van bovenaf
verbond hij gelijkaardige negatieve consequenties. 102 Daarom verkoos hij met zijn
kern of via vergaderingen met het personeel over sociale kwesties te onderhande-
len. Soms ging hij daarin zeer ver, bijvoorbeeld wanneer hij de kernleden een
artikel van het CSWV over de levensstandaard overhandigde en heftige discussies
uitlokte over de vraag of de arbeiders een hogere levensstandaard genoten dan
voor de oorlog. Ook het feit dat vertegenwoordigers van de kern uit het bedrijf
niet als toehoorder aanwezig mochten zijn op de vergaderingen van de bonden,
toonde volgens Kees voldoende aan dat laatstgenoemden vervreemdden van het
eigenlijke bedrijfsleven.!"

Het werd reeds duidelijk dat paternalisme in de regel gepaard ging met een goede
materiele verzorging, althans gerekend naar de maatstaven van de tijd. Er was in
de ogen van de werkgever een rechtstreeks en ongecompliceerd verband tussen
gedrag en behandeJing. Aanvankelijk dacht men dit verband te kunnen realiseren
los van de vraag naar het rechtvaardige loon. De vakbeweging dankte aan deze
opstelling mede haar opkomst. Dit was bij het latere paternalisme niet meer het
geval, al moet hierbij worden vermeld dat de vakbonden hierop een niet geringe
invloed hebben gehad. Het tegemoetkomen aan elementaire menselijke behoeften
- zij het dan dat deze behoeften doorgaans buiten de werknemers om werden
geformuleerd - kan dus zeker niet de zwakste kant van het paternalisme genoemd
worden. Slechter was het gesteld met het recht op een eigen mening. Grondslag
van het paternalisme was de onmondigheid van de arbeider. Aanvankelijk was rut
een onmondigheid die uitging van veronderstelde domheid. Geleidelijk werd het
meer een onmondigheid in het vaststellen in hoeverre men dan wei mondig mocht
zijn. Het behoeft dan ook nauwelijks betoog dat het paternalisme geen raad wist
met de verantwoordelijkheid van de werknemer. Hij was weI verantwoordelijk
voor het goed uitvoeren van zijn taak, maar ruirnte voor het beleven van een eigen
visie was in strijd met de basisgedachte van het paternalisme. De bestaande
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machtsverhouding werd gelegitimeerd door de verantwoordelijkheid en ook door
de superieure kwaliteiten van de ondernemer.'?'

Bij C.J. Honig nam dit paternalisme zeker niet meer zo'n extreme vorm aan.
Hoewel de arbeiders nog geen daadwerkelijke beslissingsbevoegdheid kregen in
het sociaal overleg, werd hun onderhandelingsbekwaamheid erkend door ze bij
de besluitvorming te betrekken.!" Tach moet als tweede aspect van zijn paterna-
listisch sociaal ondernemersgedrag zijn bevoogdende optreden vermeld worden.
Het wijst erop dat hij de arbeiders niet in staat achtte om zelf voor hun geestelijke
en zedelijke ontwikkeling te zorgen. Hij was ervan overtuigd als ondernemer het
beste te kunnen bepalen wat goed voor hen was en hen te kunnen begeleiden bij
een verdiepte persoonlijkheidsvorming. Dit deed hij door hen onderwijs en
ontspanning te verschaffen. Verder leerde hij hen verantwoordelijkheid op te
nemen door de arbeiders zelf te laten beslissen of zij al dan niet deelnamen aan
de pensioenregeling, door hen de ziekencontrole te laten uitvoeren, door een
ideeenbus te plaatsen enzovoort.

Terwijl in de negentiende eeuw paternalisme gericht was tegen drankrnisbruik
en de opvoeding tot burgerIijke deugden en zedelijke verheffing centraal stonden,
werd in de twintigste eeuw de bevoogdingsgedachte ingegeven door vrees voor
geestelijke nivellering en vervlakking. Tegenover materialisme moesten geeste-
lijke waarden gesteld worden, tegenover passiviteit de eigen wil en verantwoor-
delijkheid. Oat dit zedelijk appel een elitair en neerbuigend karakter vertoonde,
kan niet ontkend worden: het yolk was misleid, het yolk was dom, het yolk was
verziekt door het materialisme, het verval van de zeden enzovoort. De morele
veron trusting betrof daarbij vooral de gedragingen van de ongeschoolde arbei-
dersbevolking. Concreet kwam dit tot uiting in het feit dat kantoorbedienden veel
minder het doelwit vormden van Kees Honigs activiteiten.

C.l. Honig ging echter niet zo ver om ook op levensbeschouwelijk vlak zijn
ideeen te willen opleggen. J. Eijkman, die tijdens de oorIog het voorbereidende
werk voor 'Kerk en Wereld' ter hand nam'", had een wat hij noemde 'geestelijk
gesprek' (christelijk) met de kern van 'De Bijenkorf'. De meeste arbeiders
deinsden terug voor de invoering ervan. Ook Kees was van oordeel dat zulke
gesprekken beter buiten bedrijfsverband konden plaatsvinden.i'" Andere werkge-
vers als Philips, Backx (Thomsen's Havenbedrijf Rotterdam) en Ingen Housz
(Hoogovens) werkten wel mee aan deze christelijke beinvloeding.'?" In de kerk
kon men de meeste ongeschoolde arbeiders immers niet bereiken en bij hen thuis
was een rustig gesprek onmogelijk. Hoogovens zou zich na de oorIog openstellen
voor industriepastoraat teneinde het christelijk leven in de werkomgeving te
acti veren. 109

C.l. Honig geloofde niet in een bepaalde leer, dat werd reeds duidelijk in de
eerste paragraaf, en wilde daarom het christendom niet opleggen aan de arbeiders.
Maar hij zag wei het gevaar dat de kleurloze massa dreigde meegesleept te worden
in ieder geestelijk avontuur waarvoor men haar wilde misbruiken en vreesde ook
de teloorgang van normen- en waardenbesef. Na de oorIog zocht hij bijgevolg
toch contact met 'Kerk en Wereld' voor de bijeenkomsten op maandag, maar het
was niet de bedoeling om daarbij de Hervormde Kerk of zelfs enig soort kerk of
geloof aan te bevelen. Wallenburg, die de lessen verzorgde, was van mening dat
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het mogeJijk was, om zonder iemand in zijn godsdienstige of politieke gezindheid
te kwetsen, allerlei onderwerpen aan te snijden die de ogen van de arbeiders deden
opengaan voor de diepere achtergrond van het dageJijkse leven. Hierin sloot hij
aan bij Kees, die er prioritair naar streefde dat het werk aan aile arbeiders geluk
en levensvervulling bracht en zo mogelijk ook buiten die kring, door begripsver-
ruiming, bewustwording en geestelijke ontplooiing.!'"

C.J. Honig probeerde vooralsnog de arbeiders weg te houden van het commu-
nisme en communisten te bekeren. Zijn streven de geestelijke ontwikkeling van
de arbeiders op te vijzelen, had dus een bijbedoeling. Het gevaar dat zij misleid
werden door negativistische geestesstromingen, was voor hem in eerste instantie
een rood gevaar. Zoals zijn grootvader samen met een werkrnan geabonneerd was
op Recht voor allen en hem probeerde te overtuigen van zijn ongelijk, zo las Kees
samen met communistische arbeiders De Waarheid en wendde hij aile middelen
aan om hen van gedachten te doen veranderen.

c.J. Honig kan geen paternalistische geldschieter in de enge zin van het woord
genoemd worden, die zijn geweten suste of zijn aanzien verhoogde door zijn
vermogen uit te delen zander zich daarbij te bekommeren om de eigenlijke
oorzaken van eilende en hulpbehoevendheid en die de onmondigheid van de
arbeidersklasse in stand hield. Hij vond het integendeel zijn plicht om de arbeiders
kansen te bieden om zich te ontwikkelen. Het valt echter niet te loochenen dat hij
een nogal naief geloof koesterde in het feit dat met 'genoegzame vrijgevigheid'
de maatschappelijke ziekten uit de weg te ruimen waren. Hij bleef ook de 'baas',
kon eisen steilen aan wie zijn steun genoot en ontpopte zich in zijn verhouding
tot werknemers als de leraar die overtuigd was dat hij iets te brengen had aan zijn
ondergeschikten en er ook over besliste wat zij interessant moesten vinden.

7.23 Houding van werknemers
Hoe dachten de werknemers over het sociaal optreden van C.J. Honig? Uit
interviews en notities is gebleken dat in 'De Bijenkorf' een opvailend persoonlijk
en uit het oogpunt van intermenselijke verhoudingen gunstig klimaat heerste.
Iemand die enige jaren bij 'De Bijenkorf' had gewerkt, ging meestal niet meer
weg. Men vergroeide met de zaak, ook al had men de mond vol van kritiek.
Spanning en konden steeds weer opgelost worden en leidden zelden tot een
onherstelbare breuk. Ondanks de dikwijls zeer linkse gezindheid en assertiviteit
van de arbeiders, kwamen algemeen stakingen weinig voor in de Zaanstreek. III

De sociaal ingenieur noemde 'De Bijenkorf' een eigenaardig bedrijf, enerzijds
wellicht doordat de Zaankanters een bijzandere soort mensen waren, individua-
listisch, vrijheidslievend en met het hart op de tong, anderzijds door de speciale
'Bijenkorf-geest' waarin het patriarch ale een grote rol vervulde.!" Er heerste een
saamhorigheidsgevoel onder de 'Bijenkorvers', dat niet aileen betrekking had op
de arbeiders onderling, maar alle geledingen van het personeel betrof. De samen-
werking werd bevorderd door het produktieproces, dat een hoge mate van afstel-
ling op elkaar veronderstelde en weinig 'dom' of 'dood' werk inhield.'':' In de
procesindustrie ligt tussen grondstof en eindprodukt immers een reeks chemische
en/of fysische processen die het te bewerken materiaal van samenstelling doen
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veranderen. Omdat de factor tijd daarbij bepalend is, kunnen die processen niet
zonder meer worden stopgezet of vertraagd. In sommige gevallen treden dan
ongewenste reacties op, die leiden tot aanzienlijke produktieverliezen.!" Ook de
directie speelde een rol in dit klimaat Ze bewoog zich gemakkelijk tussen de
arbeiders, had aandacht voor hun problemen en zienswijzen, maar eiste dan ook
een grote inzet van hun zijde. De drie broers werden aangesproken als mijnheer
Kees, mijnheer 'Sjors', mijnheer Meindert. De werknemers leefden intens mee
met de gang van zaken in het bedrijf en konden veel onderhands regeJen. In
modern-geleide bedrijven daarentegen werden de taken strikter voorgeschreven
of toebedeeld aan speciale functionarissen. De bedrijfsdemocratie was in 'De
Bijenkorf' als het ware organisch verankerd.!"

De werknemers apprecieerden dat zij in nood steeds bij de Honigs terecht
konden, dat bij 'De Bijenkorf' goed verdiend werd, dat er steeds extraatjes te
krijgen waren en dat ze bij ziekte en ouderdom niet aan hun lot werden overgela-
ten. Ook de onderhandelingen met de vakbonden verliepen in dat opzicht vlot. De
lonen en toeslagen lagen bij 'De Bijenkorf' relatief hoog. De bonden stelden zich
weerbaar op, kwamen steeds met nieuwe eisen aandraven, en kregen meestal hun
zin. Moeilijker was het wel om bijvoorbeeld meer vakantiedagen of kortere
werktijden af te dwingen, omdat daarmee zogezegd de econornische beJangen van
het bedrijf werden geschaad.

Spanningen tussen vakbonden en directie vloeiden niet voort uit een tekortschie-
ten van arbeidsvoorwaarden en personeelsvoorzieningen, maar wei uit een andere
opstelling tegenover het overleg. De gepersonifieerde relatie tussen C.J. Honig en
zijn werknemers werd negatief bejegend door de bonden. Zij zagen er een
aantasting van hun gezag bij het georganiseerde personeel in. De persoonlijke
aanpak van Kees zou dan ook worden onderrnijnd doordat de bonden streefden
naar een sterkere institutionalisering van het overleg. Het informele overleg via
kern en andere bedrijfscontacten werd vervangen door formele onderhandelings-
structuren waarbij onder meer in collectieve arbeidsovereenkomsten de arbeids-
voorwaarden per bedrijfstak werden geiiniformiseerd en in ondernemingsraden
de arbeidsverhoudingen werden gestandaardiseerd. De rechtspositie van de arbei-
ders werd wettelijk vastgelegd en verving de privileges die een ondememer
volledig vrijbJijvend aan zijn personeel kon verlenen.

Voor de erkende bonden betekende de afsluiting van een cao de erkenning
vanwege de directie dat de factor arbeid in de ondernerning als een geJijkwaardige
partner beschouwd werd als de factor kapitaal. Het bevestigde een reciprociteit
die niet enkel kon berusten op de exclusiviteit van ideologische waarden of de
uitoefening van macht, maar die tevens stoelde op de grondslag van zakeJijke
wederkengheid.!" Naast de arbeidsvrede stimuleerde een cao volgens de bonden
bovendien het verantwoordelijkheidsgevoel voor de onderneming. I I7 Zij vonden
het dan ook onbegrijpelijk dat C.J. Honig zich zo negatief bleef opstellen tegen-
over het georganiseerde overleg. In het verkeer tussen ondernemers en werkne-
mersvertegen woordigers kwamen zij zo' n figu ur niet meer tegen. Hoewel de
vakbonden een principieel standpunt innamen, vreesden zij vooral dat de kern en
andere personeelscommissies onderwerpen naar zich toetrokken die normaal door
de organisaties werden behandeld, zodat hun invJoed en macht verminderde.!"
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c.J. Honig reageerde daarop: "Meer dan ooit zijn wij bezig om waar mogelijk
gezonde en voor het personeel begrijpelijke, aanvaardbare en gunstige werk- en
levensomstandigheden te scheppen. Meer dan ooit proberen wij de personen zelf
daarin te betrekken, door goede bedrijfsopleiding, door velerlei gesprek en het in
toenemende mate Laten meedragen van verantwoordelijkheid. Vanzelfsprekend
past in deze ontwikkeling ook het gesprek met groepen en personen en het toetsen
van allerlei regelingen, die hun eigen welzijn raken en die ten dele onder arbeids-
voorwaarden te rekenen zouden zijn. Het resultaat zal naar wij hopen heel wat
beter zijn dan het resultaat van een tOfoverleg zonder basisgesprek met vele
zelfbetrokkenen ooit zou kunnen zijn"." Toch werd Kees Honig door de bonden
verplicht de sociale regelingen in het bedri jf te herzien en op papier te zetten, zodat
het arbitraire en informele karakter ervan werd gereduceerd. Hij mocht dan weer
niet zover gaan dat hij in vergelijking met andere Zaanse bedrijven gunstiger
voorwaarden conformeerde.

Volgens de EVC probeerde C.J. Honig met 'zoete koek' en andere stroopmid-
delen de arbeiders te lijmen. Het belerende en idealistische optreden van deze
'kapitalist' had voor de EVC-arbeiders maar een doel, namelijk de klassenstrijd
van de arbeiders te verijdelen door hen het sprookje van de gemeenschappelijke
belangen voor te spiegelen. Dit deed hij in samenwerking met of op aanwijzing
van bureaus of instituten, waar mensen in al hun levensuitingen bestudeerd
werden.!" Wat voor de EVC-ers wrong, was dat het verwerven van een hogere
levensstandaard moest deel uitmaken van de strijd voor de socialistische maat-
schappij. Het ideaal van een industriele gemeenschap strookte bovendien niet met
de realiteit van de maatschappelijke verschillen in en buiten de fabriek. De drie
erkende bonden hadden minder moeite met het streven van c.J. Honig, omdat zij
zelf ook meewerkten aan allerlei soorten vormingswerk, de samenwerkingsge-
dachte steunden en het communisme wilden uitroeien.

Alhoewel c.J. Honig een aantal trouwe adepten onder het personeel had -
dezelfde namen keerden daarbij steeds terug - kan gezegd worden dat de leraar-
leerling verhouding die hij creeerde zeker niet iedereen op zijn gemak stelde en
dat het patemalisme bij verscheidene werknemers wrevel wekte. Toen de maat-
schappelijk werkster was aangesteld, kwam de spreekbuis van de stijfselfabriek
haar meedelen dat de arbeiders hun eigen leven wensten te leiden en niet veel
voelden voor de goede bedoelingen en de liefdadigheid van de directie. Ook de
opzet van een clubhuisje voor jonge arbeiders stuitte op verzet. Het imago van de
zelfbewuste Zaankanter die in het verleden van een scherp klassebewustzijn had
getuigd en bereidheid had getoond om door (zelf)studie, drankbestrijding, espe-
ranto en deelname aan cultuurbeoefening zichzelf te ontwikkelen, strookte niet
geheel met de opvattingen van Kees in dat verband.!" De Zaanse ondernemers
hebben 'buiten de fabriekspoort' nooit zo'n hegemoniale sociale invloed kunnen
uitoefenen. Ook de onkerkelijkheid past in dat kader. Noch de kerk, noch de
bourgeoisie hebben een stempel kunnen drukken op de 'ziel' van de arbeider.

Zijn naaste medewerkers hadden eveneens problemen met de patemalistische
houding van C.J. Honig. Hij ging ervan uit dat hij alles, op sociaal vlak althans,
in principe zelf deed en kon doen, maar door de omvang van het bedrijf een aantal
'loyale handlangers' nodig had, die hem moesten vertegenwoordigen als hijzelf
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P. Groenveld (rechts) en J, Kersten (Bran: GAZ)

er niet kon zijn.122P. Groenveld, zijn secretaris, was het prototype van iemand die
zich volledig voor zijn baas inzette. Oit gedrag van Kees botste wanneer bijvoor-
beeld de maatschappelijk werkers ervan uitgingen dat sommige gevallen geheel
binnen hun beroepsverantwoordelijkheid vielen, waarover zij niet noodzakelijk
met de directeur hoefden te praten indien de zaak dit moeilijk toeliet, of waarover
zij geen verantwoording dienden af te leggen.!" Zij streefden een meer professio-
nele aanpak als staffunctionarissen na, maar werden daarin gehinderd door het
emotioneel management van C.J. Honig.

7.2.4 Houding van werkgevers
Bij het collectief overleg waren de gesprekspartners van de vakbonden gewoonlijk
niet de afzonderlijke ondernemers, ieder handelend naar eigen goeddunken, maar
de werkgeversorganisaties. Met weinig enthousiasme, en meer omdat zij meenden
dat er geen andere keuze was, stonden de ondernemers een deel van hun traditio-
nele prerogatieven af aan de werkgeversorganisaties. Geleidelijk aan kregen ze
meer gezag, kundigheid en bevoegdheden bij het collectief onderhandelen, zodat
uiteindelijk slechts enkele zeer grote ondernemingen zelf hun sociaal beleid
bleven bepalen. De structuur van de werkgeversorganisaties ging lijken op die van
de vakbonden, behalve dat bij de eerste een scheiding werd gemaakt in organisa-
ties voor economische en voor arbeidsvraagstukken.P" Voor veel Zaanse
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ondernemingen trad vanaf 1919 de Algemene Werkgevers Vereniging als onder-
handelingspartner op.

Beperkte de AWV haar werkzaamheden aanvankelijk tot het domein van de
lonen en arbeidsvoorwaarden in enge zin, na de Tweede Wereldoorlog is zij
uitgegroeid tot een instelling die haar leden op elk onderdeel van het inmiddels
sterk uitgegroeide en omvangrijke sociale terrein service verleende en voorlich-
ting gaf.125Een aantal ondernemers besefte dat in veel bedrijven te weinig werd
gedaan voor een werkelijk sociaal beleid, niet aan de dagelijkse uitvoerende
werkzaamheden van een personeelschef, maar aan een bedrijfsvoering van groter
allure teneinde de juiste sfeer en verhoudingen in het bedrijf te vinden tot welzijn
van de arbeiders en de gehele onderneming. De econornische gerichtheid ging
voor de meeste directeuren ten koste van de aandacht voor de sociale factor. In de
naoorlogse jaren zien we dan ook dat de werkgeversorganisaties meer belangstel-
ling toonden voor deze problematiek, hun leden daarin adviseerden en er op
gericht waren om in samenwerking met de erkende vakbonden, die van hun kant
de strijdbijl tegen de kapitalisten hadden begraven, vormen van medezeggenschap
en medeverantwoordelijkheid, zoals ondernemingsraden, PBO en dergelijke te
propageren. Zij trachtten een constructieve bijdrage te leveren aan duurzame
harmonische verhoudingen in het bedrijfsleven, een doelstelling die het in 1945
opgerichte Centraal Sociaal Werkgevers Verbond uitdrukkelijk in haar statu ten
had opgenornen.!" Het ging niet meer alleen om 'fighting for or against legisla-
tion'.127

Ook CJ. Honig verwachtte dat de werkgeversorganisaties hem zouden steunen
in zijn sociaal beleid en dat zij zich niet zouden beperken tot onderhandelingen in
verband met lonen en arbeidsvoorwaarden in het bedrijf. Bijvoorbeeld inzake de
ontwikkeling van de arbeiders, zijn strijd tegen het comrnunisme en de werkloos-
heid, deed hij een beroep op hun medewerking.F" Hij spoorde andere Zaanse
ondernemers aan om lid te worden van de AWv. 129

Anderzijds ervoer CJ. Honig de werkgeversorganisaties, net als de werkne-
mersbonden, dikwijls als een dwangbuis. Wanneer zij zich in 1955 kantten tegen
een vrije loonpolitiek, omdat het aanleiding zou geven tot sterke loonsverhogin-
gen bij een krappe arbeidsmarkt, deed hij een oproep om de stringente sociale
regelingen aan de kant te zetten. Men was volgens hem te zeer gewend geraakt
aan de heersende situatie, omdat zowel de werkgevers- en de werknemersorgani-
saties als de regering als ordeningsorganen optraden. Hij was ervan overtuigd dat
de meeste ondernemers en werknemers zelf de vrijheid zouden durven aanvaar-
den, als zij persoonlijk voor de keuze werden gesteld. Hij dacht er toen zelfs aan
om voor de werkgeversvakvereniging te bedanken en te trachten met zijn arbei-
ders zonder inmenging van de organisaties de onrust te bezweren. Hier komt
opnieuw de paternalistische ondernemer om de hoek kijken. Het keurslijf van de
sociale ordening wenste hij af te werpen.

C.EJ. Maitland, secretaris van het CSWV, antwoordde daarop:" Over de gehele
wereld is een collectivisatie-proces gaande, dat medebrengt, dat men in steeds
grotere groepen zal moeten gaan optreden. Men kan deze stand van zaken
natuurlijk betreuren, maar zal zijn ogen niet voor de werkelijkheid mogen slui-
ten".130Hij noemde het resultaat van de gevoerde politiek van overleg gunstig
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voor de Nederlandse bedrijfswereld, die het in grate mate van de export moest
hebben. De ontwikkeling van het loonniveau werd zoveel mogelijk in de hand
gehouden en afgeremd. De AWV had enerzijds lof voor de persoonlijke verhou-
dingen die C.l. Honig tot stand wist te brengen in zijn bedrijf, anderzijds meende
zij dat dit patroon niet te projecteren was op de totaliteit van het bedrijfsleven,
omdat het het gevaar van een terugkeer naar verlicht despotisme inhield.!"

De problematiek van het tweerichtingsverkeer in de ondememing, zoals bijvoor-
beeld met de instelling van een ideeenbus werd beoogd, deed C.l. Honig in de
ledenvergadering dit punt aan de orde stellen in verband met het CSWV zelf. Hij
constateerde immers dat het bestuur van het Verbond steeds minder voeling kreeg
met haar leden-werkgevers, omdat het voor hen onmogelijk was om alle vraag-
stukken van dichtbij te volgen. Toch moesten volgens Kees de werkgevers
gestimuleerd worden om na te denken over de sociale kwesties waarbij zij direct
of indirect betrokken waren. B ovendien moest het Verbond alle aandacht besteden
aan initiatieven die van de werkgeversleden uitgingen en, indien die uitgewerkt
konden worden, medewerking verlenen bij het realiseren ervan. Het kon niet de
bedoeling zijn dat de leden aileen volgelingen waren. Zij moesten de kans krijgen
om zich tot medewerkers te ontwikkelen door een weloverwogen decentralisatie
en inschakeling in het werk.132Een gepersonifieerde relatie stelde hij op prijs, ook
met de werkgeversverbonden.

Met de Zaanse werkgevers als groep verliep het contact evenrnin rimpelloos.
Een aantal onder hen beschouwde C.J. Honig waarschijnlijk meer als een buiten-
beentje, dan als iemand waarmee echt samen te werken viel op het vlak van sociaal
beleid. Alhoewel een aantal fabrikanten tijdens de crisisjaren financieel het
werklozenwerk steunde, waren de Zaanse werkgevers weinig geneigd om zijn
initiatieven over te nemen en meenden sommigen zelfs dat de arbeiders de
werkloosheid aan zichzelf te wijten hadden. De omgang van C.J. Honig met
bepaalde arbeiders was tamelijk uitzonderlijk in de Nederlandse samenleving, die
nog lang een standenmaatschappij is gebleven. De scheiding tussen de groepen
was in de Zaanstreek wei minder groot. 133 Het Nederland van voor 1940 blaakte
allerminst van dynamiek en vernieuwingsdrang. 'Een conservatief land' is het
genoemd, gekenmerkt door een behoudende gezindheid, handhaving van orde en
gezag tegen sociale omwentelingen en een ontluikende christelijk-liberale syn-
these. 134 Ook C.J. Honig prees de waarden en het belang van de christelijke cultuur
en ethiek tegenover het moderne nihilisme en communisme, maar hij pakte het
anders aan.

De oorlog vormde in dat opzicht een breukpunt. Men werd geconfronteerd met
een ander model van arbeidsverhoudingen, dat op zichzelf heel efficient was,
namelijk het Duitse systeem. De oorlog bracht bovendien een grotere bereidheid
om verandering te aanvaarden, omdat idealen van sociale rechtvaardigheid en
industriele democratie meer naar voren kwamen. Concreet zetten de Zaanse
ondernemers zich in om het personeel aan het werk te houden en voor de
voedselvoorziening. Gestimuleerd vanuit de AWV en het CSWV groeide onder
hen ook het initiatief om meer aandacht te schenken aan de sociale factor in het
bedrijfsleven en in dat verband contacten te leggen. Op 18 juli 1945 werd de
Zaanse Werkgeverskring gesticht, met als voorzitter 1. Dekker en bestuursleden
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T. Duyvis en M.K. Honig. De vergaderingen vonden aanvankelijk plaats op het
kantoor van 'De Bijenkorf', evenals de klandestiene besprekingen met professor
B.C Slotemaker, secretaris van het Verbond van Nederlandse Werkgevers, waar-
uit deze kring was voortgekomen. 135 Meestal was het de secretaris van het CSWV
die de Zaanse werkgevers vertrouwelijk kwam inlichten over het werk van het
Verbond en van de Stichting van de Arbeid en over de actuele sociale problemen.
Soms werden andere vooraanstaande personen op het vlak van sociale zaken
uitgenodigd, zoals J. van Vucht Tijssen.!" Jammer genoeg bestaan er geen stukken
van deze kring of zijn ze aIthans niet bewaard en kan ik bijgevolg moeilijk
achterhalen welke mening CJ. Honig, die een trouwe toehoorder was op deze
bijeenkomsten, heeft verkondigd. Op verschillende plaatsen in Nederland ont-
stonden zulke werkgeverskringen.l"

De werkgevers hadden op basis van het oude Zaanse patriarch ale patroon steeds
oog gehad voor de materiele noden van de werknemers, voortaan pasten zij zich
ook aan de nieuwe sociale opvattingen aan en legden meer zorg en aandacht voor
het personeel binnen het bedrijf aan de dag via personeelsvertegenwoordigingen,
een ideeenbus, een personeelsblad, vakonderwijs en een maatschappelijk werk-
ster. Somrnigen werkten mee aan de uitbouw van een bureau voor bedrijfspsycho-
logie en personeelsbeleid, terwijl daarnaast het vakverenigingsleven zowel van
de zijde van de ondememers aIs van de werknemers de samenwerking heeft
bevorderd.!" Een woordvoerder van het NVV meende dat aIleen in de Zaanstreek
een contact tussen beide groepen alsin het Voorlichtingscentrum mogelijk was. 139

De Zaanse werkgevers waren bereid om op het vlak van sociale voorzieningen
een heel eind in de richting van C.J. Honig mee te gaan, maar zij voelden zich niet
geroepen om in te staan voor de geestelijke verheffing van de arbeiders. In dat
opzicht waren zij niet geneigd om buiten het terrein van de arbeid te treden.
Enerzijds toonden sommigen respect voor wat Kees Honig realiseerde en voor de
wijze waarop hij zich inliet met de arbeiders en gaven zij toe dat zij zo'n aanpak
niet konden waarmaken, anderzijds ontkenden de meesten dat het de plicht was
van de werkgevers om in dat verband leiding te geven. 140 Een aantal ondememers
van Oliefabrieken Duyvis, Jan Dekker, Verkade, Cacaofabriek 'De Zaan' en
'Mercurius' was geneigd om meer dan louter financieel zijn initiatieven te steunen,
maar van echte stimulansen kan men niet spreken. Bijvoorbeeld bij de oprichting
van het volkshuis of ander sociaal-cultureel vormingswerk bleek het moeilijk om
de Zaanse werkgevers mee te krijgen.

Niet zozeer het concrete sociaal beleid van CJ. Honig werd ter discussie gesteld,
maar zijn visie en geestesgesteldheid werd aIs te idealistisch ervaren. Hoewel ook
de Zaanse werkgevers het liefst met het eigen personeel zonder inmenging van
buitenstaanders overleg pleegden - vaak meer omdat ze de macht van de vakbon-
den wensten te beperken dan omdat ze streefden naar persoonlijke verhoudingen -,
hielden zij niet zoals Kees even principieel vast aan een bepaald ingenomen
standpunt ten aanzien van de werknemersorganisaties in verband met de afsluiting
van een cao of de instelling van een ondernemingsraad. Niettegenstaande het feit
dat zij niet opgezet waren met allerlei acties vanuit de hoek van de EVC die de
bedrijfsvrede verstoorden, vermeden zij om openlijk een strijd met de communis-
ten aan te gaan.
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Nochtans bevonden zich onder de Zaanse ondernemers enkele merkwaardige
figuren die in sociaal opzicht ook als buitenbeentjes fungeerden. Ik denk hierbij
aan A.H. Verkade die als 'christian scientist' een apart sociaal beleid voerde.!"
Dat c.H. Kaars Sijpesteijn denkbeelden had die aansloten bij die van C.J. Honig,
blijkt uit een rede die hij hield op de Nationale Conventie van Amerikaanse
Industrielen. Verantwoordelijkheid en zelfontplooiing voor de arbeiders stonden
ook bij hem voorop: "On top of that collective social security measures have a
tendency to take away practically all personal responsibility from the men. Their
own unions even sometimes treat their members as though they are not fit to think
for themselves. The post war wage policy of the government has imposed
maximum wages for various categories of work. The skilled mechanic can only
get about 20% more than totally unskilled labour. Therefore the urge to learn and
be more than someone else has become very small. There is a strong tendency to
lay down everything in regulations. The result is that the workman loses his
individuality and the art to criticize because everything is decided for him anyway.
We in our company have always been wanting on the other hand to educate our
men as much as possible to individuals. To human beings with proper self-respect.
Who as individuals yet realize the meaning and necessity of teamspirit in the
enterprise. This we thought the only way to rear good citizens. Democracy
survives or dies with the way democratic ideas live with the people'v'?

Kaars Sijpesteijn was getroffen door de hoge levensstandaard van de Ameri-
kaanse arbeider. Omdat de arbeiders van Linoleum zijn enthousiaste 'kapitalisti-
sche' verhalen niet geloofden, zette hij een uniek experiment op. Hij liet vijf
werknemers drie maanden in een bedrijf in Amerika werken en daar inwonen bij
een arbeidersgezin. Hij wilde aantonen dat het mogelijk was om een hoge
levensstandaard te bereiken zonder een collectivistisch systeem voor te staan maar
door persoonlijke vrijheid en eigendom te handhaven.""

Op nationaal vlak werden dezelfde tendensen waargenomen. Enerzijds waren er
ondernemers die het sociaal ondernemersgedrag van C.J. Honig konden waarde-
ren, maar vonden dat zij zelf niet de taak moesten opnemen om de maatschappe-
lijke problemen in bedrijfsverband op te lossen. Anderzijds breidde de groep van
ondernemers die een bewust en ruim sociaal beleid wenste te entameren tijdens
en na de oorlog uit. Bij discussies tussen leden van de AWV kwamen beide
stromingen tot uiting. J. Fentener van Vlissingen (PF. van Vlissingen & Co.'s
Katoenfabrieken Helmond) bijvoorbeeld was het met c.J. Honig eens dat het hoog
tijd was om de mentaliteit te verbeteren, de arbeider begrip bij te brengen en de
interesse voor het werk op te wekken. Hij organiseerde daartoe educatieve
avonden voor zijn personeel.I" Economische oogmerken speelden bij die onder-
nemers zeker een rol; belangrijker was echter hun authentiek streven om het
materieel en geestelijk welzijn van de arbeider te bevorderen. Zij waren bereid het
systeem van opvoeding van Kees Honig te steunen. In dat opzicht kunnen zij ook
paternalistisch genoemd worden.

Het liefst zocht C.J. Honig contact met deze ondernemers in individueel
verband, of in ondernemersclubjes die buiten het geinstitutionaliseerde overleg
stonden, of tijdens conferenties en sessies waar zij zich beraadden over de sociale
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problematiek in het bedrijfsleven. Vooral tijdens de oorlog heeft hij contacten
gelegd en nieuwe ideeen opgedaan. Zo maakte hij kennis met het sociaal werk in
Hoogovens Umuiden. Het ondememerschap van A.H. Ingen Housz en G.S.K.
Blaauw was zijn voorbeeld. Dikwijls zouden hun interessewegen kruisen, onder
andere via 'Kerk en Wereld' en het volkshogeschoolwerk. Ook op een lager
echelon groeide er een gedachtenwisseling tussen Hoogovens en 'De Bijenkorf'.
E. van Iersel, aalmoezenier van de arbeid voor het pastoraal werk in Hoogovens
en Papierfabriek Van Gelder Zonen, liet zich tegenover Groenveld enthousiast uit
over de ideeenbus, de ziekencontrole en de winstdeling in 'De Bijenkorf' .145

Als andere lichtende voorbeelden voor C.J. Honig kunnen worden opgenoemd:
EI. Philips van Philips Eindhoven, I.P. Backx van Thomsen's Havenbedrijf te
Rotterdam, D.U. Stikker van Heinekens Bierbrouwerijen Amsterdam, W.A.Th.
Niemeijer If. van Th. Niemeijer Tabaksfabriek te Groningen, Ch.H.l Redele van
de 'Victoria'-biscuitfabriek Dordrecht en M.H. Damme van Werkspoor Amster-
dam. Het waren allemaal ondememers die als vooruitstrevend bekend stonden of
veel aandacht hadden voor het sociale aspect van de bedrijfsvoering.!" Kees
wisselde met hen ervaringen uit op het vlak van sociale voorzieningen en organi-
satie. Hij ontmoette hen onder meer in een van die ondernemersclubs waartoe hij
behoorde. Zo'n clubje was 'De Cigaret' .147 Het ontstond in 1929 onder impuls van
I.I.M. Noback, secretaris van de Centrale der Nederlandse Werkgeversverenigin-
gen, als vereniging van jonge werkgevers die pas in het zakenleven waren
gestapt.!" Van 'De Cigaret' toonde Kees zich samen met zijn broer George een
getrouw lid. Vooral in de jaren dertig werden regelmatig bijeenkomsten georga-
niseerd. Er werd telkens een bedrijf bezocht en een lezing gegeven over vraag-
stukken van het bedrijfsleven. In 1947 bijvoorbeeld hield LH. Ruysch van
Dugteren, leider van het Nederlands Instituut voor Personeelsleiding te Drieber-
gen, een voordracht over het werk van dit instituut en over Bedrijfskadertraining
in het algemeen.""

De 'Erasmus'-club in Rotterdam kan als een typisch 'oorlogsgezelschap' beti-
teld worden. Naast C.J. Honig maakten als ondememers onder meer lP. Backx,
A.H. Ingen Housz, H.I. annes, directeur Blaauwhoedenveem- Vriesseveem Rot-
terdam, Ch.H.J. Redele, er deel van Uit.150 Daarnaast waren ook aanwezig: K. de
Boer, een van de meest vooraanstaande mensen op het gebied van de verbruiks-
cooperatie; w.e. Bijl, betrokken bij de volksontwikkeling in Rotterdam; H.J.
Mispelblom Beyer, predikant bij de Remonstrantse Gemeente; H. Vos, de man
van het Plan van de Arbeid.!" Er werd van gedachten gewisseld en er werden
lezingen gehouden over maatschappelijke problemen. Kees sprak er zelf over zijn
sociaal optreden in bedrijfsverband. In deze kring bereidde men zich voor op de
verwachte veranderingen in het maatschappelijke bestel na de oorlog vanuit de
schuldvraag en het voomemen om het beter te doen. Backx schreef in 1943 een
brochure Werkgever en toekomst, waarin hij zijn collega's voorhield dat het
verkeerd was te volharden bij de vooroorlogse verhoudingen.l" De principiele
gelijkstelling van de factoren kapitaal en arbeid diende zich volgens hem onont-
koombaar aan.!" C.J. Honig vond het manifest nogal radicaal van gezindheid,
maar erkende dat het hem bewuster van zijn eigen opinie had gemaakt.P' Dat
Backx op dezelfde golflengte als Kees zat, blijkt uit zijn sociaal beleid. Hij
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organiseerde voor de havenarbeiders een cultureel vormingsprogramma, dat ze
ploegsgewijs volgden. Reeds v66r 1940 kende het bedrijf maatschappelijk werk,
een wandelclub, verplichte zwernles, goede cantines en een eigen personeelsor-
gaan. Toch bleef ook Backx met zijn beschavingspolitiek binnen de grenzen van
het verlicht despotisme: alles voor, niets door het VOlk.155

De vereniging 'Contact voor Nederlandse Werkgevers, Deelnemers aan Euro-
pese Bijeenkomsten van jonge werkgevers' werd rond 1951 opgericht naar
analogie van haar Franse tegenhanger, het 'Centre des Jeunes Patrons' , dat tijdens
de moeilijke jaren van verharding van de sociale verhoudingen (1935-36) als
reactie op de starre opstelling van de officiele werkgeversorganisatie was ontstaan.
Ook in de Nederlandse groep zaten nogal wat kritisch gestemde werkgevers die
de officiele verbonden verweten dat zij de lijnen van voor 1940 wilden doortrek-
ken.156 Na de oorlog hadden imrners veel jongere fabrikanten een ambivalente
instelling tegenover hun functie. Hun adolescentie was samengevallen met de
crisisjaren. Hun belevingen uit die jaren hebben een vergaande invloed op hun
levenswaarden uitgeoefend. Velen van hen hielden zich intens bezig met het
probleem hoe werkloosheid kon worden voorkomen en hoe het sociaal wenselijke
in en buiten het bedrijf verenigd kon worden met het econornisch noodzakelijke.
Ook bij hen groeide het besef dathetkernprobleem nietlag in beheer vanuit louter
econornische gezichtspunten aangevuld met materiele hulp voor wie zich niet
zelfstandig kon handhaven, of in incidentele maatregelen als antwoord op acute
moeilijkheden met groepen personeelsleden, maar dat gestreefd moest worden
naar een beleid, dit wil zeggen een sluitend geheel van onderling op elkaar
afgestemde vormen, waardoor de mensen als subject in het produktieproces
werden erkend en bij het bedrijfsgebeuren werden betrokken.l'"

Het betrof een informele contactgroep, die relaties onderhield met het Centre in
Parijs, met de 'Junge Untemehmer' in Dusseldorf en met ltaliaanse collega's,
onder andere via conferenties. Het 'Contact' organiseerde en stimuleerde discus-
sies over allerlei onderwerpen zoals 'human relations', informatie en communi-
catie in de ondememing, vorrning en opleiding van het personeel en participatie
via medezeggenschap, winstdeling, premiespaarregeling enzovoort In 1953 hield
CJ. Honig voor deze groep een lezing over winstdeling.!" Hij was geabonneerd
op het maandblad Jeune Patron van het 'Centre des Jeunes Patrons'. Tijdens een
conferentie in Duitsland, waarbij ook Kees aanwezig was, ging het over de
mogelijkheden om een goed ondernemer te worden door meer aandacht aan
vorming te besteden. Daarbij stond de ondernemer als verantwoordelijk mens en
als staats burger even centraal als de technische aspecten verbonden met zijn
functie.i" In 1954 deed CJ. Honig een poging om de Nederiandse werkgevers
voor dit initiatief warm te maken. Hij stuurde aan vijftien werkgevers een
exemplaar van Jeune Patron met daarbij een aanbevelingsbrief. Een citaat van A.
de Saint-Exupery uit dit tijdschrift, waarvan hij meende dat men het in een
Nederlands werkgeversperiodiek nietgemakkelijk zou tegenkomen, gebruikte hij
als leidraad voor de nieuwe geest die onder de werkgevers moest groeien: "Pour
refuser les tyrannies du collectivisme et les desordres du liberalisme. Esquisse
d'une economie humaine de prosperite croissante'Y'"
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7.2.5 Voortrekker?
Waarin verschilde het sociaal ondernemersgedrag van C.J. Honig concreet van
dat van andere ondernemers? Behoorde hij tot de avant-garde op regionaal of
nationaal vlak? Het is moeilijk om een vergelijking te maken met het sociaal beleid
in andere Zaanse ondernemingen, omdat een parlementaire enquete als die van
1890 niet voorhanden is. C.J. Honig was ervan overtuigd dat geen enkel bedrijf
of directie in de Zaanstreek zoveel beschikbaar stelde voor sociale doeleinden als
'De Bijenkorf' of hijzelf.'?' Op nationaai niveau kan een enquete van de Arbeids-
inspectie in 1950 in industriele bedrijven met meer dan 300 werknemers enigszins
als vergelijkingspunt dienen.'?"

Inzake arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen meen ik te kunnen stellen
dat CJ. Honig een gunstig beleid gevoerd heeft, Wat de arbeidsvoorwaarden
betreft, was de trend v66r de Tweede Wereldoorlog ingezet onder de hoede van
de AWV. Tussen de verschillende Zaanse bedrijven aangesloten bij deze werkge-
versorganisatie kwam zo een steeds grotere uniformiteit tot stand. Na de oorlog
werd die nog versterkt door het regeringsbeleid. De regio liep zeker niet achter,
alleen al om te vermijden dat veel Zaanse werknemers naar de IJmond en
Amsterdam zouden uitwijken. De grote invloed van de socialistische vakbond en
van de EVC heeft er ook toe bijgedragen dat op dat vlak meer werd afgedwongen
dan op vele andere plaatsen in Nederland. Opvallend is dat 'De Bijenkorf' inzake
lonen, toeslagen, premies steeds een stapje verder probeerde te gaan dan door de
AWV of door de overheid werd voorgesteld. Het argument van vuil werk in de
stijfselfabriek werd aangehaald, maar daarnaast speelde de overweging dat het
sociaal welzijn van de arbeiders moest worden verhoogd. Dit had tot gevolg dat
bij een nagenoeg gelijk grondloon de arbeiders van 'De Bijenkorf' meer of
minstens evenveel verdienden als hun collega's in de best betalende Zaanse
bedrijven uit de omgeving. Bovendien genoten ze nog een winstaandeel.""

Op het vlak van de arbeidsverhoudingen heeft C.J. Honig een eigen klimaat
proberen te creeren. Anderzijds was zijn beleid oak weer niet zo origineel, maar
paste het in het streven tijdens en na de oorlog om de samenwerking tussen
werknemers en werkgevers en de goede sfeer te bevorderen en kwam er ruimte
voor allerlei experimenten op sociaai gebied. De instelling van een ziekencontrole
door de arbeiders lijkt mij een tamelijk uitzonderlijk initiatief. In verscheidene
progressieve bedrijven ontstond een winstaandeelregeling, een ideeenbus, een
personeelsblad en poogde men een modern personeelsbeleid op te bouwen.
Relatief gezien waren hiervan meer voorbeelden op nationaal dan op Zaans niveau
te vinden. De aanwezigheid van een kern en van comrnissies kan zelfs vrij
algemeen genoemd worden. Toch functioneerde C.J. Honig op Zaans niveau soms
als motor die een bepaalde ontwikkeling deed versnellen, zoals met de oprichting
van de Zaanse Stichting voor Bedrijfspsychologie en Personeelsbeleid duidelijk
is gebleken. Van Bedrijfskadertraining kwam echter niet veel terecht in het bedrijf.

Hoewel vele ondernemers zich kantten tegen de collectiviserende invloed van
de bonden, was zijn principiele afwijzing van een cao, een ondernemingsraad, een
gebonden loonpolitiek en ordening in de jaren vijftig stilaan achterhaald. Inzake
de opneming van comrnunisten in het overleg, ging C.J. Honig daarentegen verder
dan de meeste andere ondernemers. Hij probeerde op die manier de aanwezigheid
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van grote aantallen leden van de EVe en van de CPN in het bedrijf en in de
Zaanstreek te neutraliseren. De strijd tegen de uitbreiding van het comrnunisme
was een algemene zorg van de werkgevers; bij Kees Honig nam het concrete
vormen aan, zoals in het Voorlichtingscentrum Zaanstreek en in het proces tegen
communistische arbeiders.

C.l. Honig is op veel gebieden die met volksopvoeding te maken hadden, actief
geweest. Hij had een fijne neus voor nieuwe initiatieven op dit terrein. Hij liet het
niet bij financiele steun, maar ging zelf projecten uitwerken. Een aantal daarvan
heeft voor de Zaanstreek, althans voor Koog aan de Zaan, belangrijke implicaties
gehad, zoals de oprichting van 'Ons Huis'. Hier volgde hij het voorbeeld van een
aantal maatschappelijk bewogen ondernemers in de vorige eeuw en van enkele
tijdgenoten, op Zaans niveau vooral Verkade. Ook in het bedrijf zelf sloot hij aan
bij activiteiten die inzake ontwikkeling en ontspanning voor het personeel in de
jaren dertig tot vijftig werden opgezet. Ik noem hier vervolgonderwijs, vakonder-
wijs, huishoudcursussen, part-time onderwijs, de bibliotheek en de personeelsver-
eniging. Of hij daarin meer realiseerde dan andere breeddenkende ondernemers,
valt te betwijfelen. Uitzending naar een volkshogeschool kwam minder frequent
voor, terwijl de maandagbijeenkomsten en de cursussen bedrijfskennis van een
eerder uitzonderlijke aanpak getuigden. Althans in de Zaanstreek zijn pogingen
om in samenwerking met andere bedrijven een basisopleiding voor fabrieksper-
soneel te organiseren gestrand op een gebrek aan belangstelling, wat niet verhin-
derde dat individueel enkele initiatieven tot stand kwamen.'?' Pas nadat 'De
Bijenkorf' als eerste een bedrijfsopleiding voor bedieningspersoneel had geintro-
duceerd, kwamen de Zaanse ondernemers over de brug om een regionaal project
uit te werken. Nijmegen had een zeer goede naam op het vlak van sociaal beleid
voor de jeugd.

Op een maatschappelijk terrein heeft C.l. Honig zich zeker onderscheiden,
namelijk de zorg voor werklozen. Weinig werkgevers, noch op Zaans noch op
nationaal niveau, waren zo bekommerd over hun geestelijke moedeloosheid. In
de jaren dertig en opnieuw in de jaren vijftig heeft hij gepoogd dit euvel met
krachtdadige middelen te bestrijden. Volkstuinen, werkplaatsen, cursussen wer-
den overal in Nederland ten behoeve van de werklozen uitgebouwd, maar zelden
hield een ondernemer er zich mee bezig. Het Activeringsplan van de jaren vijftig
was gedurfder, maar ging voor de meeste ondernemers te ver.

Naast opvoeder was C.J. Honig een groot weldoener. De bedragen die hij heeft
gereserveerd voor steun aan sociaal-culturele instellingen en noodlijdenden,
waren indrukwekkend. Op gelijkaardige fondsen ben ik in de Zaanstreek niet
gestoten. Ook als directeur Sociale Zaken mocht hij grote somrnen aan hulpver-
lening uitgeven. Zoals in vele middelgrote en grote bedrijven kon het personeel
een beroep doen op een fonds en de hulp van een maatschappelijk werkster.
Extra-legale voordelen kwamen ook in de meeste bedrijven voor, in 'De Bijen-
korf' waren ze wei bijzonder gunstig te noemen.

Hoewel verscheidene sociale initiatieven van C.J. Honig pasten in de tijdgeest,
viel zijn beleid toch op door de persoonlijke kleuring ervan. Hij had een emotio-
nele aanpak. Het sociaal beleid ontsproot als het ware aan zijn creativiteit en
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opvattingen. De verklaring voor dit persoonlijk karakter moet gezocht worden in
de structuur van het familiebedrijf, dat met de persoon van de ondernemer
verbonden was. In een groot bedrijf met open structuur ontbrak op het hoogste
bestuursniveau de tijd en de ruimte om meer dan in algemene zin leiding te geven
op sociaal gebied. In naam van de directie en in direct contact met haar, was de
personeelschef met de uitvoering ervan belast. Dit leidde tot een forme le organi-
satiestructuur van de Sociale Afdeling, waarbinnen de bevoegdheden en de
taakverdeling duidelijk afgelijnd waren en een complex stelsel van regelingen en
reglementen tot doel had de arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden en sociale
voorzieningen nauwkeurig te omschrijven. Ook persoonlijke verhoudingen met
het personeel werden in dat verband naar de achtergrond geschoven.

In 'De Bijenkorf' daarentegen kon het toevallige, het afwijkende verbonden met
de persoon en de opvattingen van C.J. Honig veel meer tot uiting komen in het
sociaal beleid. Hij kreeg de kans om er zich mee bezig te houden, hij was niet
gebonden aan strikte regels en aan een rigide budgettering. Als nadeel gold dat
veel van zijn opvattingen dikwijls hangende bleven en, indien ze werden uitge-
werkt, de projecten slechts een kort lev en beschoren waren of de concretisering
ervan niet goed op papier werd gezet. In dat opzicht miste het sociaal beleid van
C.J. Honig zorgvuldigheid, wat daarentegen in een ander groter familiebedrijf als
Verkade weI aanwezig was. Dit laatste stond ook bekend om zijn gunstig sociaal
beleid. Reeds in de jaren dertig werden daar een collectieve arbeidsovereenkomst
en een soort arbeidsreglement van kracht. Van dezelfde periode dateerden de kern,
de huishoudcursussen, de vakopieiding, de bibliotheek, het voetbaiveid en de
speeltuin. Het waren initiatieven die een vaste plaats verwierven in het sociaal
beleid van Verkade. Ook de goede materiele voorzieningen waren formeel vast-
gelegd.l'"

7.3 MaatschappeJijke achtergronden

7.3.1 Industrialisme
Het optreden van C.J. Honig werd gedragen door een bepaalde levensvisie, die
leidde tot een ethisch geinspireerde paternalistische en gepersonifieerde houding
tegenover zijn personeel. Dat deze levensbeschouwing paste in de maatschappe-
lijke context, wordt duidelijk in deze paragraaf.

Het sociaal ondernemersgedrag van C.J. Honig moet men plaatsen in de voor-
uitgang van de gemdustrialiseerde samenleving enerzijds en in het misnoegen dat
de industrialisatie in de twintigste eeuw had nagelaten anderzijds. De industriele
revolutie had volgens hem een geweldig kennisproces op gang gebracht. Door de
uitvinding van de stoomrnachine en de elektriciteit kon de mens voor het eerst op
grote schaal de natuurkrachten op gerichte wijze inschakelen voor de produktie
van goederen en het verlenen van diensten. De schuwe eerbied waarmee hij van
oudsher gestaan had tegenover het raadsel van de schepping, maakte plaats voor
het streven om zijn eigen plaats te bepalen en de natuur aan zich te onderwerpen.
Wiskunde, natuurkunde, scheikunde, mechanica .. kenden een enorme opgang.
Kees stelde daarnaast vast dat op maatschappelijk vlak door de industriele
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revolutie op lange termijn de beloften van welvaartsvermeerdering waren inge-
vuld.

Toch beweerde C.J. Honig dat de mens had gefaald. In de strijd met de materie
was de geest niet meer doel maar louter rniddel geworden en door haar eigen
schepping - de techniek - tot slaaf gemaakt. De materie werd hoger geacht dan de
geest Verward door zijn eigen ontdekkingen, ging de mens het geestelijke in zich
aan dezelfde mechanische wetten onderwerpen als het stoffelijke. Meteen ijskou-
de schijnlogica richtte men zich op de zogenaamde praktijk van het leven en
probeerde men oorzaken te vinden en gevolgen te voorspeIlen, zoals men dat ook
bij de studie van de materie had gedaan. Omdat de primairste vormen van leven
en handel en het gemakkelijkst verklaard konden worden, probeerde men de
hogere en fijnere levensuitingen daartoe te herleiden. De mens werd met andere
woorden gereduceerd tot een door driften, eigenbelang en machtshonger gedreven
wezen.l'"

In deze sfeer van materialisme en mechanisering van het wereldbeeld, konden
kapitalisme en marxisme gemakkelijk doorbreken. Fascisme en communisme
vloeiden eruit voort. c.J. Honig vergeleek daarbij het kapitalisme met het koning-
schap. Het absolute koningschap bleek in handen van onvolmaakte mensen een
te gevaarlijke instelling en zo was het ook met de macht van het kapitalisme in
zijn meest vrije vorm gesteld. Het hielp de wereld in een snel tempo aan machines
en gebruiksgoederen, maar was een veel te scherp materialistisch en econornisch
gericht stelsel.'?" Indie zin streed hij ook tegen het marxisme, waarin volgens hem
het materialisme het creatief en gewetensvol denken aan banden legde. De mens
was volgens Kees meer dan een factor in het produktieproces en meer dan een
produkt van de omstandigheden. Terwijl Marx enerzijds hielp bevrijden uit het
materiele knechtschap, smeedde hij anderzijds de geest aan de materie.l"

Het 'ontgeestelijkings' -proces had nefaste gevolgen voor de mens: hij werd
ontadeld in het produktieproces en bovendien werden zijn werkelijke, menselijke
behoeften niet meer onderkend door de maatschappij. Reacties tegen deze ont-
luistering uitten zich in protest tegen de industrialisering en in pessimisme. Het
achttiende-eeuwse optimisme werd de bodem ingeslagen. C.J. Honig onder-
scheidde twee vormen. Het onpersoonlijke pessirnisme stelde geen mensen ver-
antwoordelijk, maar trok zijn conC\usies uit gegevens en tendensen. Het
persoonlijk gerichte pessirnisme daarentegen stelde de schuldvraag. AIle onlust-
en angstgevoelens werden tegen een bepaalde groep gericht. Zo stelden de
arbeiders de leiders van de industrialisatie verantwoordelijk voor hun ellende en
ontketenden zij de klassenstrijd."?

Volgens CJ. Honig reageerden de arbeiders al even materialistisch als hun
tegenstanders, omdat ze dachten het probleem van de industrialisatie te kunnen
oplossen door gemeenschappelijk bezit van de produktiemiddelen. Vervlakking
en massificatie werkten echter door, ook bij cooperaties zonder winstdoel en daar
waar een socialistisch produktiestelsel welvaart en macht in hoge mate nivelleer-
de.170 Bovendien gaven ze in hun machtsstrijd, in het stellen van belang tegenover
belang, uiting aan hetzelfde econornisch deterrninisme.

De problemen van industrialisatie in de twintigste-eeuwse samenleving situeer-
den zich dus niet zozeer op sociaal-econornisch, maar wei op sociaal-psycholo-
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gisch vlak. De 'lediggang des geestes', die als een sluipend vergif de routine-wer-
kers bedreigde, of de moedeloosheid van de kleine mens die geen weg meer wist
en geen taak meer zag in de complexiteit van het modeme bestel, vormden voor
C.J. Honig de grootste bedreigingen van de westerse cultuur. Geestdodend werk
noemde hij een uitdrukking "waaraan we zo gewend zijn geworden, dat we er de
ontzettende inhoud nauwelijks meer van beseffen en dat des te minder, doordat
de mens, die aan een proces van geestelijke verarming is onderworpen, het verlies
zelf maar vaag beseft omdat hij immers probeert er bij te blijven leven door zich
aan te passen, of kameraadschap te zoeken in een protest-houding zonder in-
houd".I'I1

De grote uitdaging van wat hij noemde een 'tweede industriele revolutie' lag
volgens C.J. Honig in het weer verheffen van de geest boven de stof. In de
wetenschappelijke wereld was het mechanische wereldbeeld reeds achterhaald en
kreeg men opnieuw aandacht voor de scheppende rol van de mens in het groter
geheel der dingen, maar in het bedrijfsleven was men daar nog niet helemaal aan
toe. Daarvoor diende het werken in de industrie "van begrip te worden doortrok-
ken", een taak waarvoor zowel ondememers als arbeiders zich moesten inzetten.!"
De sociale toestanden waren reeds verbeterd, maar het sociaal begrip van mens
tot mens en van de mens tot zijn taak in het bedrijfsleven bleef primitief en
ongezuiverd.!" Gedurende heel zijn leven kweet C.J. Honig zich dan ook van zijn
opdracht om te strijden tegen geestelijk verval en leegheid en het cultuurpessimis-
me in een tijdperk van industrialisatie en massificatie om te buigen in geestelijke
verheffing en bewustwording. Deze roeping nam voor hem de vorm van 'bege-
nadiging' aan, waarbij de ziel telkens weer bevrijd moest worden van wat haar
neerdrukte en bezoedelde door stille maar geweldige krachten die op haar inwerk-
ten.174ln dat kader vatte hij zijn ondememerschap op.

Het klimaat van pessimisme en doemdenken was wijdverbreid in de jaren vijftig.
De bezorgdheid vormde een eigenaardig contrast met de snel groeiende welvaart
en uiterlijke beveiliging van het individuele bestaan. Het was alsof het christelijk
zondebesef steigerde tegen een ongekende materiele weelde. Wie de beschouwin-
gen over het geestelijk leven uit die jaren doorleest, wordt in elk geval getroffen
door een zwaarwichtig crisisbesef: crisis van de westerse beschaving, crisis van
de kerk, crisis van de liberale democratie tegenover een monolithisch en onmen-
selijk wereldcommunisme. Voeg daarbij het feit dat zeker in de Zaanstreek de
kerken leegliepen en hetmarxisme wortel school, dan valtde somberheid van c.J.
Honig te begrijpen. Deels was de ongerustheid een erfenis van het calvinisme, dat
zich niet tot het gelovige protestantse volksdeel beperkte. Deels ging het om de
Nederlandse variant van een algemeen Westeuropees bezorgdheidscomplex ten
gevolge van het machtsverval van dit continent. Het werd echter ook bevorderd
door de materiele veranderingen en de angst voor verlies van dierbare waarden in
een onherkenbaar geworden wereld. De angst voor modemisering kristalliseerde
zich uit in bezorgdheid over de gevolgen van industrialisatie: verstedelijking,
ontkerkelijking, veranderingen in gezinsverhoudingen enzovoort. Daarbij was
echter geen sprake van het willen tegenhouden van de economische ontwikkelin-
gen, maar van een zo goed mogelijk opvangen van de sociale gevolgen ervan.!"
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Hieronder volgt een summiere selectie van werken waarin deze maatschappe-
lijke problematiek tot uiting komt en die als zijn inspiratiebronnen hebben
gefungeerd: J. Huizinga, In de schaduwen van morgen; A. Schweitzer, Cultuur en
ethiek; J.c.c. Rupp, Ethiek en economisch leven; EL. Polak, De bedreiging der
menselijkheid in de crisis der moderne cultuur; P. Sorokin, The Crisis of our age,
the social and cultural outlook; A. Korevaar, Techniek en wereldbeschouwing; W.
Banning, Hedendaagse sociale bewegingen; Het communisme; Moderne maat-
schappij-problemen; W. Banning en J.D. Bierens de Haan, Europese geest; S.w.
Couwenberg, De vereenzaming van de moderne mens; K. Baschwitz, Denkend
mens en menigte; EW. Foerster, Lebensfuhrungi"

Over het algemeen valt er geen fundamenteel verschil met voor de oorlog te
constateren. Wei gat de oorlog nieuw voedsel aan verontrusting over zedelijk
verval en ondergang van de beschaving. Concreet werd C.J. Honig in het eigen
bedrijf geconfronteerd met diefstal en zwarte handel. Tijdens de sociale en
economische crisis van de jaren dertig had het cultuurpessimisme al om zich heen
gegrepen bij delen van de burgerklasse. Bij een belangrijk vertolker hiervan als
Huizinga vormde dit cultuurpessirnisme een mengeling van afkeer van totalitaire
systemen als fascisme en communisme en een conservatieve angst voor de zich
moderniserende samenleving, waarin de massamens het voor het zeggen kreeg. I77

Ook bij de liberaal Bierens de Haan, in het dagelijkse leven de secretaris van de
Nederlandse Maatschappij voor Handel en Nijverheid en directeur van het tijd-
schriftMaatschappij-Belangen, vinden we die bezorgdheid om het hers tel van de
persoon en van de gemeenschap tegenover de onpersoonlijke maatschappelijke
krachten terug: "de machten van de machine en van de massa, van mechanisering
en van organisatie zijn dominant geworden ten opzichte van de zedelijke waarde
van de enkele mens".I78 Voor Schweitzer had cultuur voomamelijk een ethische
inhoud.!"

De bekende personalistisch-socialistisch georienteerde theoloog-socioloog
Banning had een meer genuanceerde, progressieve visie op het massificatieproces.
De massificatie, de geestelijk-zedelijke verproletarisering van de mens, zijn
ontpersoonlijking en de hem bedreigende secularisatie vormden de kern van de
sociale kwestie in de twintigste eeuw. De mens was losgerukt uit zijn organisch
verband, ook op het vlak van de arbeid. De massamens wenste zich niet te binden,
noch verantwoordelijkheid te dragen. Hij had geen vertrouwen in eigen persoon-
lijkheid, wantrouwde daarom zijn medemens en reageerde vijandig op zijn
omgeving."? De filosoof Couwenberg legde de nadruk op de vervreemding.!"
Rupp, directeur van 'Kerk en Wereld', bepleitte dat ailerlei vragen die uitsluitend
van economische kant werden benaderd, ook vanuit ethische invalshoek beant-
woord zouden worden. 182 Tegelijkertijd verbonden deze auteurs aan hun analyse
een oproep tot wederopbouw van de cultuur vanuit een bepaalde ethische of
religieuze grondhouding, levensbeschouwing of ideaal. Ook het volkshoge-
schoolwerk werd in dit kader van crisis geplaatst. Redding was aileen mogelijk
door een radicale inkeer en loutering, een waarachtige bekering tot eeuwige
waarden, die een vaste orde schiepen, waarin de mens zich weer kon rangschik-
ken.!"
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Bij auteurs als A. van Biemen, De zedelijke waardering van de arbeid in het
industrialisme; J. Haveman, De ongeschoolde arbeider; A.M. Kuylaars, Werk en
Leven van de industriele loonarbeider als object van een sociale ondernemings-
politiek, werden specifiek de beknotting van de persoonlijkheidsontplooiing in
het industriele arbeidsproces en de sociale spanningen verbonden met de subcul-
tuur van het ongeschoolde arbeidersmilieu besproken. am de voldoening in de
arbeid te stimuleren, raadden zij aan om aandacht te hebben voor zelfverwerke-
lijking, medezeggenschap, winstdeling, beloningssystemen, verbetering van het
arbeidsmilieu, taakverruiming, vrijetijdsbesteding enzovoort.!"

Met een aantal van deze auteurs had C.J. Honig contacten, bijvoorbeeld in het
kader van de Vereniging van Woodbrookers in Holland. Deze in 1908 opgerichte
Vereniging organiseerde cursussen op godsdienstig, sociaal, pedagogisch en
cultureel terrein. Deskundigen lichtten de onderwerpen toe, die gemeenschappe-
lijk werden bediscussieerd. Iedere belangstellende was welkom; de enige voor-
waarde was dat men kwam "met een oprecht verlangen naar God" en bereid was
iedere deelnemer vanuit dat gezamenlijke uitgangspunt als gelijke tegemoet te
treden.185ln de Zakencursus bracht men mensen die een verwante positie bekleed-
den in het maatschappelijk leven samen voor bezinning op hun gemeenschappe-
lijke sociale verantwoordelijkheid. In 1939 nam c.J. Honig deel aan een cursus
met als thema de geestelijke herbewapening. Sprekers waren onder andere A.
Korevaar en J.P. Backx, die het had over de geestelijke herbewapening in het
bedrijfsleven.r" In de door C.J. Honig bijgewoonde Zakencursus van 1947
werden dezelfde vragen gesteld: wat zijn de voorwaarden voor geestelijke vrijheid
in het industrialisme; hoe herwinnen wij een geestelijke achtergrond voor de
maatschappij. Als deskundigen traden ditrnaal op: W. Banning, J.D. Bierens de
Haan, S.H. Stoffel (Machinefabriek Reineveld)."" Met een aantal personen die
bij het werk van de Vereniging betrokken waren, bouwde c.J. Honig meer
persoonlijke contacten uit, namelijk met J.D. Bierens de Haan, met A.H. Ingen
Housz en met de predikant C.J. Aalders.!"

In nog een ander verband kwam C.J. Honig in aanraking met het werk van de
Vereniging, meer bepaald via het Werkverband van de Arbeidersgemeenschap der
Woodbrookers. Kees schreef zich samen met een aantal arbeiders van 'De Bijen-
korf'in voor een weekendcursus in 1952 onder leiding van A. van Biemen, de
directeur van dit Werkverband. De werkloosheid als zedelijk probleem stond op
het programma. Kees heeft toen over dit onderwerp een lezing gegeven.!" Hij liet
zich tegenover het CSWV positief uit: "Mijn indruk is, dat hier zeker moeilijk en
dapper werk verricht wordt, waardoor het arbeidersleven verdiept en verrijkt kan
worden. Het nadeel van de politieke kleur kan grotendeels gecompenseerd worden
door goede en eerlijke voorlichting onzerzijds. Persoonlijk zou ik het betreuren
als de werkgeversbonden zouden besluiten om dit instituut buiten de gedachten-
wisseling met werkgeverskringen te rangeren. Indien andere cursussen en week-
ends een zelfde stempel drag en, zou ik voor onze socialistisch georienteerde
arbeiders (en vooral ook voor onze liberaal georienteerde werkgevers) het contact
met dit instituut naast het contact met de Volkshogeschool met vertrouwen durven
aanbevelen't.!"
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In de kring van werkgevers waren er weinig die behalve aan de stroom van
dagelijkse gebeurtenissen ook leiding gaven aan de oplossing van industriele
problemen in groter verband zoals c.J. Honig dit opvatte. Hij riep de werkgevers
op om vorm te geven aan een meer bezonnen industrialisatie en parafraseerde
daarbij de Engelse historic us AJ. Toynbee (Challenge andResponse), die meende
dat culturen verdwenen omdat ze de kracht niet meer bezaten een positief
antwoord te vinden voor hun moeilijkheden.!" Teveel had de werkgever, in de
harde strijd om het bedrijfsbestaan, gemeend dat alleen becijferbaar rendement
verantwoord was. Hij heeft produkten, maar geen mensen gevormd. Het 'arbeid
adelt' was niet vanzelfsprekend in modeme werkverhoudingen; de mens kon juist
ontadeld worden in het proces dat tot doel had goederen te veredelen ten behoeve
van hemzelf.l'" Het belang van economische waardevermeerdering op zich stelde
CJ. Honig niet ter discussie, maar het uiteindelijke doel van het economisch leven
moest tenslotte geestelijke waardetoevoeging inhouden.

Naast het economisch ondememerschap, noodzakelijk omdat het in de materiele
behoeften van de mensheid hielp voorzien, drong in de twintigste eeuw het sociaal
ondernemerschap zich op. 193 CJ. Honig gaf toe dat het voor werkgevers een zware
opgave was om nieuwe inzichten, ontstaan op theoretisch niveau, in een geordend
verband te entarneren in de bedrijfspraktijk, des te meer omdat de werknemers
zelf een grote inertie vertoonden tegenover hun geestelijk welzijn. Hij noemde als
voorbeeld de Arbeidswet van 1919, die uitdrukkelijk aan jeugdige werknemers
het recht gaf om tijdens de werktijd acht uur per week te besteden aan herhalings-
onderwijs, godsdienstonderwijs enzovoort, Maar zowel werkgevers als werkne-
mers hadden deze heilzame bepaling tot een dode letter laten verworden.!"

c.J. Honig maakte de vergelijking met de eigen concrete situatie. De eerste
generatie Honig van industriele ondernemers had na een peri ode van betrekkelijke
rust en een gevestigd molenbedrijf een sprong in het nieuwe 'industrialisme'
gemaakt met de volledige inzet van persoon en familiebezit en met als resultaat
crisis en beproeving. De tweede generatie kon geleidelijk de problemen aan. De
derde generatie stond voor nieuwe, ditmaal sociale uitdagingen met betrekking
tot de "industriele revolutie'. 195

Enerzijds kwam de menselijke factor vooral in het gedrang in een grootbedrijf,
omdat daar het persoonlijk contact vaak zo gereduceerd was dat de werkgever bij
de besluitvorming zich geen concreet beeld meer vormde van de gevolgen voor
iedere arbeider individueel. Anderzijds yond hij het een van de voordelen van een
grootbedrijf dat meerdere directeuren de leiding hadden en een onder hen zich
meer specifiek met de sociale problematiek kon bezighouden. Het verband met
het "totaal ondernemerschap" mocht daarbij niet verloren gaan. Als een sociaal
directeur alle niet-sociale taken overdroeg aan zijn coIlega's, dan was hij immers
geen ondernemer meer maar een sociaal werker. Hij schreef daarover: "Het
feitelijke verlies van zijn ondernemerschap met aIle werk en schuld en noodzaak
daaraan verbonden, versmalt de basis waarop hij staat en bedreigt hem met
eenzijdigheid't.!" Hij wilde vermijden dat het directeurschap van de Sociale
Afdeling herleid werd tot het uitdelen van zoetigheid links en rechts; het moest
daamaast loononderhandelingen, ontslagkwesties en, indien nodig, rationalisatie
inhouden. Concreet had hij ook de econornische leiding voor een deel in handen.
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C.}. Honig zou zeker nooit het belang van de kapitalistische produktiewijze ter
discussie stellen. Integendeel, de aanwezigheid van ondernemers en aandeelhou-
ders die bereid waren om risico en kapitaal te besteden aan het bedrijfsleven, werd
door hem fel verdedigd ten aanzien van de arbeiders. Net als de overige Zaanse
ondernemers verkondigde hij de stelling datertengevolge van de hoge belastingen
onvoldoende overbleef voor afschrijving en kapitaalvorrning, dat het clirigistische
optreden van de overheid de ondernemingsgeest aantastte. Als een van de nadelen
van het Hulpfonds, dat alleen voor sociale doeleinden bestemd was, vermeldde
hij zijn tantieme niet langer te kunnen besteden aan leningen voor de opzet of
uitbreiding van andermans zaak.!"

7.3.2 Geestelijke en zedelijke opvoeding
Voor de gewone arbeider was geen verdere ontwikkeling weggelegd dan die van
de lagere school. Na zijn veertiende jaar, middenin de puberteit, verloor de jongen
of het meisje voorgoed het contact met een vertrouwde figuur, die tot dan toe naast
de ouders leiding aan vorming en opvoeding had gegeven. In de plotse overgang
naar werk in een ruw bedrijfsleven, stond niemand hem of haar bij. Wie zich in
deze onveilige situatie niet snel aanpaste aan de nieuwe groep en groepsmoraal,
liep risico's. Zo doken zij onder in wat C.J. Honig, geestelijk gesproken, een soort
proletariersbestaan noemde. Dit was geen slechte wil van de fabrikanten kon zeer
goed gepaard gaan met hoge lonen. CJ. Honig constateerde dat al te vaak
tegenwichten ontbraken, zowel in het milieu van deze jonge mensen als in het
bedrijf waarin zij waren tewerkgesteld.

Kees Honig achtte het ontwikkelingspeil van veel arbeiders te laag, waardoor
zij omtrent het hoe en waarom van de dingen weinig of geen begrip hadden en in
apathie en cynisme vervielen. De werknemers konden uit eigen kracht niet tot
geestelijke ontplooiing komen. De werkgevers moesten daartoe bijdragen. De
vorming kon niet geheel buiten de werkuren plaatsvinden. Door de mensen ertoe
te bewegen om in hun vrije tijd nuttige dingen te doen, bereikte men enkel de
besten, die echter zonder hulp ook wel hun weg vonden. am op grote schaal resultaat
te behalen, moest een deel van de voor econornische produktie gereserveerde tijd aan
volksontwikkeling en begripsvorming gewijd worden (vervolgonderwijs; part-
time onderwijs; vakopleiding; fabrieksbibliotheek; volkshogeschoolwerk). Waar
het er tevens om ging schadetijke invloeden van het werk te compenseren of om te
buigen tot positieve beleving, kon de vorming niet geheellos van de bedrijfssi-
tuatie staan.!" Een paar onderwijsvormen werden dan ook ingesteld die specifiek
op het doel van betere bedrijfs- en werkverhoudingen gericht waren (maandag-
bijeenkomsten; bedrijfskennis; bedrijfsopleiding). Ook elementen van modern
personeelsbeleid (human relations; personeelsfunctionarissen; Zaanse Stichting
voor Bedrijfspsychologie en Personeelsbeleid) vervulden in dat opzicht een roI.

C.J. Honig besefte dat een gezin een zekere materiele welstand moest verwerven
om zich op menselijk vlak te kunnen ontplooien en hij heeft daar zelf ook toe
bijgedragen (pensioenfonds; ziektefonds; kinderbijslag; K.C. Honigfonds). Be-
zitsvorming was ook een belangrijk hulpmiddel in de strijd tegen het communis-
me. Goede cantines, ruime werkplaatsen, bedrijfskleding, fabrieksmaaltijden,
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onderwijs en gezondheidswrg in het bedrijf misten veel positief effect als ze niet
aangevuld werden door een gunstige omgeving thuis. Hierbij kende hij een
belangrijke schakelfunctie toe aan de maatschappelijk werkster.!"

De goedwillende werkgever die in heteigen bedrijf een zekere maatschappelijke
orde geschapen had, zag zich vroeg of laat op pijnlijke wijze geconfronteerd met
de maatschappelijke problemen buiten zijn bedrijf. Hier stelde zich met andere
woorden het probleem van de grensoverschrijding. In hoeverre mocht of moest
de werkgever zijn bedrijf inschakelen om daarbuiten sociaal werk te ondersteu-
nen? Fondsen (Hulpfonds; Honig-Laanfonds; Jeugdzorg) en projecten (volks-
huiswerk; werklozenzorg) moesten hulp bieden op een ruim gebied aan de
periferie van de industrie. Daar lagen immers mogelijkheden en heersten noden
die men niet onder vennootschappelijke doeleinden kon onderbrengen, maar
waarvoor de industrie toch indirect verantwoordelijk was.

Het was zaak dat de arbeider van zijn eigen waarde, ook in het industriele bestel,
doordrongen werd en bewust gemaakt werd van zijn verantwoordelijkheid. De
beste elementen lietC.J. Honig hun eigen morele maatstaven vinden en toepassen
(ziekte- en diefstalcomrnissie). Hij gat hen bovendien medezeggenschap en
zelfbestuur opdat ze zouden leren verantwoordelijkheid op te nemen (kern;
veiligheids- en premiecommissie; ideeenbusj.F" Wanneer deze krachten eenmaal
gebundeld waren, zou de zelfwerkzaamheid van de werknemersgroep overal
toenemen. Dit bundelen kon volgens hem niet zonder meer gericht zijn op
communistenbestrijding. Het diende de arbeiders in zoveel mogelijk positieve
activiteiten te betrekken, de onderneming tot een belevingscentrum te maken,
waaraan zij zich hechtten en waarvoor zij iets over hadden. Ook via de winstaan-
deel- en prernieregeling moest begrip voor het bedrijfsleven groeien. Was er
eenmaal een goede kern van rnedewerkers, dan kon daarna gepoogd worden ook
de atzijdigen en negatieven te betrekken bij het ondememingsgebeuren. Daarbij
praatte CJ. Honig niet met hen als communis ten, maar als normale deelnemers
temidden van de anderen, waardoor zij als gewoon mens konden reageren en dat
meestal ook deden (bedrijfsgesprekken en praatavondenj.?" De "verderfelijke
elementen" echter moesten volgens hem krachtdadig bestreden worden, zonder
ze daarom helemaal buiten de maatschappij te plaatsen.i'"

c.J. Honig stond niet aIleen in zijn krachtdadig optreden. Inkringen van mensen
die bekommerd waren over de geestelijke kracht en positieve weerbaarheid van
het NederIandse yolk, poogde men algemeen de moedeloosheid, apathie en
degenererende moraal om te buigen in positieve zin door aan volksopvoeding te
doen. Volgens H. de Liagre Bohl vertaalden de elites politieke en economische
problemen en conflicten in termen van opvoeding en moraal, waar links geen
weerwoord op had of zelfs in meeging.f" Vooral na de oorIog tot in de jaren vijftig
werd een krachtig zedelijk offensief gevoerd door moreel-geestelijk bewogen
Ieiders.F" Het is opvallend dat onder de ondernemers steeds dezelfde personen
terugkwamen. Zij namen of stonden open voor gelijkaardige initiatieven en
onderhielden onderling contacten. C.J. Honig was een van hen. Zijn vrouw
vertoefde in een gelijkaardige gedachtenwereld, ook reeds v66r het huwelijk. In
lezingen en artikelen van haar vinden we dezelfde argumenten en ideeen terug.
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7.3.3 Verwerping van de klassenstrijd
"Vroeger, toen de marxistische leer van de klassenstrijd, van arb eiders tegen
kapitalisten zijn ontoereikendheid nog niet had bewezen, zou dit stellig niet
hebben gekund. Arbeiders die daaraan meededen, zouden als 'klasseverraders'
zijn uitgestoten uit hun eigen kring. Maar nu kan het wei! Nu is de tijd rijp voor
samenwerking en nu ziet men ondanks alles zeer veel groeien, dat bewijst dat
Nederlanders en Westeuropeanen niet elkaars vijanden behoeven te zijn, maar dat
zij zich kunnen wagen aan een grootse taak van nieuwe vormgeving waarbij de
nieuwste inzichten der natuurwetenschappen - de kennis der stof - en der geestes-
wetenschappen hen zullen voorlichten op hun weg ...".205 Met deze stelling pro-
beerde C.l. Honig de Zaankanters warm te maken voor de contactbijeenkomsten
van het Voorlichtingscentrum.

Dat de meeste fabrikanten ervan overtuigd waren dat hun opinie en daden in de
gemeenschap geen gewicht meer in de schaallegden, beschouwde C.J. Honig als
een van de ongelukkigste gevolgen van de klassenstrijdprediking. Ondernemers
waren daarvan onder de indruk gekomen en verbitterd hielden zij zich afzijdig,
met als gevolg dat hun invloed steeds geringer werd. Zijn ervaring was dat
wanneer men zich met goede bedoelingen voor een zaak inspande, tenslotte niet
de klasse waartoe men behoorde maar de gedachte die men uitdroeg beslissend
was voor het succes. Medewerking van schijnbare antipoden was daarbij een
voorwaarde om eenzijdigheid van het ondernemersstandpunt te verrnijden. Hij
had dit mogen ervaren bij het werklozenwerk en bij de oprichting van het 'Ons
Huis' Koog-Zaandijk. Als fabrikant alleen zou hij daarin nooit geslaagd zijn, maar
met medewerking van P. Groenveld en anderen werd volgens hem resultaat
bereikt. 206

Gedurende heel zijn lev en zou C.l. Honig fel strijden tegen het klassenstrijd-
principe. Zijnjeugdervaringen hadden hem op pijnlijke wijze bewust gemaakt van
hetconflict tussen arbeid en kapitaal. Bijvoorbeeld op school in Koog aan de Zaan
had hij aan den lijve ondervonden dat de Honigs vaak als 'kapitalisten' en 'rijke
stinkers' rnisprezen werden.r'" Een ander voorval dateert van 1929. Toen dreigde
een staking bij 'De Bijenkorf'. In de fabriek werd via een scherp gehanteerd
premiestelsel de produktie zoveel mogelijk opgevoerd. Dit gaf spanningen onder
de arbeiders. Door een groep die minder premie verdiende, werden eisen gesteld
die niet werden ingewilligd. De bonden steunden deze eisen slechts ten dele, maar
het zag er naar uit dat de radicale groep onder de arbeiders de anderen zou
meeslepen. De meeste arbeiders waren er niet voor te vinden om op kantoor te
komen en het probleem te bespreken. Toch werden zij in groepjes van vijf
uitgenodigd om te praten. De directie deelde in deze gesprekken mee dat ze zich
voorbereidde op een staking van een half jaar ..In Nijmegen waar het volkomen
rustig was, wisten de bonden in zeer korte tijd ook een conflictstemming op te
wekken. De staking ging tenslotte niet door.

C.J. Honig schreef dat hij toen geprobeerd had een kern te stichten, maar de
poging was te zwak geweest of de tijd nog niet rijp; er kwam niets van in huis.
Hij was 24 jaar en kon niet verwerken dat er blijkbaar een grote groep arbeiders
oppositie voerde tegen de directie en het bedrijf zou stilleggen om iets af te
dwingen dat misschien in hun belang was, maar door de directie in het kader van
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haar beleid niet kon worden toegestaan. Ook het feit dat vele uitstekende en met
het kader bevriende arbeiders zich door de golf van haat lieten meeslepen, voelde
hij aan als een soort verraad, maar eveneens als een soort ondelgbare schuld,
waaraan de ondernemers zelf deelhadden.i" Onder andere dit conflict bezorgde
hem een psychologische inzinking, waarvoor hij in de Valeriuskliniek behandeld
werd. Daar kwam hij in contact met de psychoanalyse. Vandaar als werkgever zijn
interesse voor het uitpraten van conflicten en voor de psychologie.f"

Nochtans begon in deze periode de Ieiding van de vakbeweging te beseffen dat
een politiek van zelfbeperking en samenwerking de meest doeimatige en, tenmin-
ste voor protestanten en katholieken, de ethisch meest juiste weg vormde voor
vakbondsactiviteiten in de Nederlandse samenleving. Ideologisch gezien moest
hetNVV de grootste afstand afleggen. Voortdurend ging het minder nadruk leggen
op de aanvankelijke ideologische strijd voor een socialistische maatschappij en
toonde het zich bereid om binnen het gevestigde systeem in wijde kring aanvaard-
bare sociale hervorrningen tot stand te brengen. Daarmee samenhangend namen
de vakbondsieiders een nieuwe taak op zich, die hen ook voorbereidde op de zware
verantwoordelijkheid die ze na de Tweede Wereidooriog zouden krijgen, namelijk
de taak om de werknemers te disciplineren.i'"

Ook C.J. Honig zag vooruitgang. Door de ontwikkeling van voortdurend overleg
was volgens hem allerlei nieu w inzicht ontstaan en bleken veel problemen op basis
van rede1ijkheid opgelost te kunnen worden. Wat een heftige belangenstrijd
scheen tussen de heerschappij over geld en produktierniddelen enerzijds en de
macht van het aantal en het recht om te staken anderzijds, was naar zijn mening
gedifferentieerd en uitgewaaierd in uiteenlopende activiteiten, waarbij bleek dat
op veel gebieden weinig verschil van mening bestond tussen ondernemer en
arbeider. Hij yond het positief dat er arbeidersvertegenwoordigers in het pariement
en de regering kwamen, omdat het zware gewicht der rechtstreekse verantwoor-
delijkheid dan mee op hun schouders rustte en zij gingen beseffen dat welvaart
voor iedereen moeilijk te realiseren was.

Vooral de ooriogsperiode beschouwde C.J. Honig ais een vruchtbare peri ode
van sociale vooruitgang. Hij voelde aan dat in de ooriog een band was gesmeed
tussen de 'goede oude kern' van het personeel en de directie.": Door het geza-
menlijk doorstane Ieed, de algemene afkeer van het opgeIegde systeem en het
gemeenschappelijke, tegen dit systeem gerichte verzet, was een geest van verbroe-
dering gegroeid. De oude tegenstellingen vervaagden en er ontstonden grote
verwachtingen met betrekking tot de maatschappelijke constellatie in het alge-
meen en het samenwerkingsverband in de bedrijven in het bijzonder. In crisis en
ondergang ontdekte C.J. Honig zowel in het persoonlijke Ieven als in het leven
der volkeren nieuwe reddende krachten.

De klandestiene bijeenkomsten die na 1942 steeds frequenter plaatsvonden
tussen de verschillende vakbondsgroepen en met de vertegenwoordigers van
werkgeversorganisaties en regeringsinstellingen waren van groot belang voor het
systeem van centraal overleg dat na de oorlog tot stand zou komen. Op deze
bijeenkomsten maakten de vakbonden met de werkgevers plannen voor samen-
werking en kwamen zij overeen een Stichting van de Arbeid te zullen oprichten,
die zij een invloedrijke plaats toedachten bij de bepaling van het sociaal beleid.?"
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De oprichting van de Stichting van de Arbeid noemde CJ. Honig een uitstekend
voorbeeld van samenwerking tussen arbeid en kapitaal. Van werkgeverszijde
zaten onder meer D.U. Stikker (Heinekens Bierbrouwerijen), W.H. van Leeuwen
(Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek) en M.H. Damme (Werkspoor) erin.213 Zelf
maakte CJ. Honig, zoals ik reeds eerder vermeldde, deel uit van de Erasmusclub,
waar men zich ook voorbereidde op de verwachte veranderingen in het maatschap-
pelijke bestel. Na de oorlog werd in die geest in versterkte mate doorgegaan. In
overleg tussen aile betrokkenen werd gewerkt aan de wederopbouw van Neder-
land. Een van de opmerkelijkste kenmerken daarvan was de cooperatie van de
vakbonden. Sociale medezeggenschap op aile niveaus en toenemende sociale
welvaart - waarbij C.l. Honig dacht aan kortere werktijden, grotere veiligheid,
betere werkomstandigheden en sociale voorzieningen - konden worden gewaar-
borgd.i" Het harmoniemodel overheerste.

De grootste vijand van samenwerking tussen ondernemers en arbeiders waren,
voor en na de oorlog, de communisten. Vandaar zijn ongemeen heftige reactie
tegen deze voorstanders van de klassenstrijd. Zelfs bedrijfsgetrouwe arbeiders
wantrouwden het kapitalisme en werden daarbij negatief beinvloed door het
communisme, dat in alles klassebelang zag en geweldpleging predikte in volle
vredesti jd. Het was veel arbeiders niet eens welkom als de werkgever ongevraagd
een verbetering invoerde. Zij bekeken volgens CJ. Honig iedere vooruitgang nog
net als vroeger als een concessie, alleen door strijd te verkrijgen. Achter elke
sociale stap van de werkgever vermoedden zij een politieke of economische zet.
Zo werden bijvoorbeeld de werkplaatsen, door toedoen van Kees Honig voor
werklozen opgericht, door somrnigen als 'opiumkits' bestempeld.ln de oprichting
van een clubhuisje voor jonge arbeiders zagen de vakbondsvertegenwoordigers
een ongewenste grensoverschrijding van de fabrikant.i" De contactcommissie
was gegroeid uit het verlangen om te komen tot een betere gemeenschap tussen
patroon en arbeiders. Maar er bleven problemen bestaan met een groep arbeiders,
die de comrnissie als een soort machtsinstrument hanteerde dat moest dienen om
alle mogelijke eisen aan de orde te stell en, ongeacht het belang van het bedrijf als
geheel. Na de oorlog kwam in verband met het werkloosheidsvraagstuk tot uiting
dat de arbeiders nog steeds argwaan koesterden tegenover het kapitalisme. Zij
vreesden het rationalisatiebeginsel en verweten de werkgevers dat deze niet
aarzelden om hen aan de werkloosheid prijs te geven.i"

Juist om rnisverstand en wantrouwen uit de weg te ruimen, waren contact en
samenwerking van de verschillende groepen in het bedrijfsleven noodzakelijk.
Een confrontatie in commissies, in discussiegroepen, in de volkshogeschool, in
het Voorlichtingscentrum enzovoort, zou CJ. Honig nooit uitde weg gaan, omdat
ze aan de werkgevers inzicht gaf in de geestelijke noden van de arbeiders en hij
aan de werknemers het standpunt van de andere zijde kon verduidelijken. Met
communisten wisselde hij van gedachten. Reeds in de jaren dertig mocht hij in
een extreem links werklozenblad 'als kapitalist' zijn mening over de crisis
uiteenzetten.i"

Overieg groeide niet alleen in de praktijk, als gevolg van de sociaal-economische
evolutie, maar werd ook filosofisch en theoretisch onderbouwd door de gemeen-
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schapsgedachte. M. van Elteren constateerde dat deze solidaristische mens- en
maatschappijopvatting in de jaren dertig opgang maakte in diverse levensbe-
schouwelijke groeperingen, met name in christelijke kringen, in volkshogeschool-
groepen, bij de Woodbrookers enzovoort, soms met bepaalde etatistische
boventonen die in de richting van een autoritair-corporatistische visie gingen.i"
Onder meer tijdens de conferenties van Woudschoten maakte c.J. Honig kennis
met de gemeenschapsgedachte. Het doel van die conferenties was de opbouw van
een Nederlandse gemeenschap gedragen door de saarnhorigheid van het yolk in
al zijn lagen onder het Huis van Oranje en door de vrijheid van kerk, godsdienst
en levensovertuiging om het yolk weerbaarder te maken en de werkloosheid te
bestrijden. Als motto bij de conferenties werd de radiorede van de koningin van
27 januari 1939 gebruikt, waarin zij opriep de verdeeldheid tussen de bevolkings-
groepen te overbruggen en samen strijd te leveren tegen de 'krankheden' van de
tijd.219Eerder werd aangehaald dat c.J. Honig lid was van de Nederlandse Unie,
die ook de gemeenschapsgedachte propageerde.

Enerzijds werd de uniciteit van het menselijk individu als fundamenteel gegeven
onderkend, anderzijds de noodzaak tot cooperatie in solidariteit in (werk)gemeen-
schapsverband. Het hoofdaccent lag daarbij op het laatste. Het was deze stroming
die ervoor zorgde dat bij Hoogovens reeds vanaf het begin van de jaren dertig in
het ondernemingsbeleid grote belangstelling voor de 'rnenselijke factor' bestond.
De nadere uitwerking hiervan in het bedrijf kon voor die tijd relatief progressief
genoemd worden. Met de werkgemeenschapsideologie als achtergrond werkten
de betrokken beleidsvoerders aan de verdere uitbouw van een stelsel van sociale
bedrijfsvoorzieningen. Tekenend in dit verband vindt Van Elteren het feit dat deze
ideologie bij Hoogovens in eerste instantie werd verwoord door een plaatselijke
doopsgezinde predikant, J.D. van Calcar.f" Het gemeenschapsleven heeft steeds
een belangrijke rol gespeeld bij doopsgezinden. Zij organiseerden onder meer
internaatsvorming. De Elspeetse Vereniging, een broederschapshuis voor doops-
gezinden, stamde overigens uit de Vereniging van Woodbrookers.Y' c.J. Honig
kende zeer goed de doopsgezinde predikant J.E. van Brakel die bij dit werk
betrokken was en heeft minstens eenrnaal een werknemer met zijn vrouw op zijn
kosten op internaat naar Elspeet laten gaan.f"

De volkshogeschoolbeweging vertrok vanuit de 'nationale gedachte' als verzoe-
nend element boven alle maatschappelijke tegenstellingen en wees de klassen-
strijd resoluut af. Een volkshogeschool moest een plaats zijn waar aile lagen van
de bevolking elkaar zouden treffen en leren waarderen om als zodanig de volks-
gemeenschap te versterken en de volkscultuur te vernieuwen.f? Nade oorlog zou
het streven naar verzoening van de volkshogeschoolbeweging aansluiting zoeken
en vinden bij aile andere pogingen om de 'nationale wederopbouw' te laten dragen
door heel het yolk in eendrachtige samenwerking.P'

C.J. Honig onderging de invloed van al deze contacten. Typerend is ten slotte
dat hij de Kindergemeenschap van Kees Boeke te Bilthoven steunde. Jongens en
meisjes van zeer verschillende leeftijd leerden en werkten er voor een groot deel
in samenwerking. Er werden geen strafmiddelen gehanteerd, maar iedere leerling
moest zich geregeld tegenover de groep verantwoorden, waardoor begrip voor de
wisselwerking tussen individu en gemeenschap werd aangekweekt.f"



SOCIALE VERAN1WOORDEWKHEID VAN DE ONDERNEMER 303

Om het ontstaan van de gemeenschapsgedachte te schetsen, moeten we echter
nog verder teruggaan dan de jaren dertig. Reeds de negentiende-eeuwse ondeme-
mers Stork en Van Marken probeerden hun bedrijf tot een arbeidsgemeenschap
uit te bouwen. In een van zijn artikelen in De Fabrieksbode, het blad van de Gist-
en Spiritusfabriek, schreef Van Marken dat hij altijd van het standpunt uitging "dat
al de factoren der nijverheidsondememing (kapitaal, arbeid en directie) ten
nauwste aan elkaar zijn verbonden, dat het den eenen niet wel kan en mag gaan
ten koste van den anderen. Mijn streven is steeds de harmonie dier vaak tegen-
strijdig geachte belangen zoveel mogelijk te bevorderen't.f" In de loop van zijn
directeurschap (1870-1905) constateerde J.e. van Marken een verontrustende
vervreemding, die hij toeschreef aan een voor die tijd stormachtige groei van zijn
bedrijf. Hij zag in een vereniging van het personeel een goede mogelijkheid om
op z'n minst het gesprek met zijn mensen te herstellen. In Delft heeft hij het
Agnetapark laten bouwen waar hij temidden van de arbeiders zou wonen. In deze
woongemeenschap waren allerlei instellingen op het gebied van ontwikkeling en
opvoeding aanwezig. De volkshuisbeweging paste eveneens in de gemeenschaps-
filosofie.?"

George Honig zei in een toespraak tot het personeel na het ontslag van Kees dat
laatstgenoemde "een oude traditie op sociaal gebied, op zeer modeme leest
schoeide en haar in ieder opzicht aanpaste aan deze tijd".228Hij meende dat zijn
broer geinspireerd was door Stork en Van Marken. Hij wees daarbij op het feit dat
hij de vennootschap 'De Bijenkorf' als een arbeidsgemeenschap beschouwde.
Daartoe behoorden het zoveel mogelijk vermijden van spanningen en het vergro-
ten van inzicht in de gang van zaken in het bedrijf met als belangrijkste realisaties
de maandagbijeenkomsten, het Activeringsplan en het winstaandeel als vorm van
rnedeverantwoordelijkheid.f"

Na de Tweede Wereldoorlog paste de gemeenschapsgedachte volkomen in het
harmoniemodel. De strenge beperkingen die de autoriteiten noodzakelijk achtten
voor de wederopbouw van het land werden in brede kring aanvaard.i" Op politiek
vlak kwam de gedachte tot bloei in de Nederlandse Volks- of Doorbraakbeweging.
De theoretische noemer waaronder de beweging zich verenigde, was het persona-
listisch socialisme: een op de waarden van het christendom en humanisme
gemspireerd humanitair socialisme, waarin een op het individu gerichte ethiek
centraal stond. De klassenstrijd werd in deze visie als verouderd beschouwd. De
auteur van deze theorie was W. Banning.?" C.J. Honig toonde belangstelling voor
het programma van de beweging, maar ik vermoed niet dat hij lid werd.232 Hij
steunde het appel aan het verantwoordeli jkheidsbesef en het vernieu wingsstreven,
maar niet de socialisatieplannen. P.J. Colijn drukte het als volgt uit: "Kees was
natuurlijk een kind van zijn tijd, met de naoorlogse doorbraak en alles wat daar
aan vastzat van vernieuwing, menselijke waarden, geloof enerzijds en schuldge-
voel anderzijds'v'"

Ook in het bedrijfsleven was de impact van de gemeenschapsgedachte groot. In
een publikatie van 1949 over de bevordering van het gemeenschapsbesef in de
ondememingen, noemde D.W. Stork een aantal geijkte middelen: een pensioen-
fonds; een hulpfonds; winstcteling; de ideeenbus; de ondernemingscourant; de
kern; de personeelsafdeling; de personeelsvereniging.f" Ook E. Goubitz, de
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maatschappelijk werkster van 'De Bijenkorf' propageerde de gedachte bij Kees.
Zij zag de 'Ievensgemeenschap' verdeeld in levenskringen, waarvan de 'arbeids-
gemeenschap' er een was. Die arbeidsgemeenschap had tot doel de mens de
gelegenheid te geven zich tot werkelijk menszijn te ontwikkelen.i" Het onderwerp
van de bedrijfsgemeenschap was na de oorlog een geliefkoosd thema voor de
Vereniging van Woodbrookers, voor de volkshogescholen, maar evenzeer voor
meer economisch georienteerde verenigingen als het Nederlands Instituut voor
Efficiency, omdat het streven naar een gemeenschap tevens een economisch
aspect bevatte, namelijk het bereiken van een hogere arbeidsproduktiviteit.

Nog een tweede ideologische bran verdiepte de samenwerking tussen arbeid en
kapitaal, namelijk de 'Morele Herbewapening'. Het initiatief voor deze beweging
was in 1938 genomen door de Amerikaanse protestantse theoloog EN.D. Buch-
man, als voortzetting van de door hem in het leven geroepen religieuze opwek-
kingsbeweging, de zogenaamde Oxford-groep. Zij stelde zich ten doel, vanuit een
christelijke inspiratie, een verandering in zedelijk-religieus opzicht van vooral
leidinggevende personen op sociaal-politiek en economisch gebied te bevorderen.
De beweging had als basis vier 'absolute morele maatstaven': eerlijkheid, rein-
heid, onbaatzuchtigheid en liefde. De menselijke ziel moest gelouterd worden en
verkeerde 0pvattingen en gedragingen uitgebannen. Het communisme werd fel
bestreden." Toen de oprichting van het Voorlichtingscentrum Zaanstreek aan de
orde was, gaf Redele van 'Victoria' Dordrecht aan Kees het advies om een aantal
communisten mee te nemen naar een centrum van de Morele Herbewapening.i"
Het Europese hoofdcentrum voor de ideologische training was gevestigd in Caux
sur Montreux (Zwitserland). Daarnaast bestonden er tal van kleinere centra,
waaronderin Nederland de 'Fundatie Werkelijk Dienen', in september 1945 in
Den Haag geopend en voorbereid gedurende de oorlog in kringen van de latere
oprichters van de Stichting van de Arbeid. In het bestuur ervan vonden we reeds
genoemde namen van werkgevers terug: D.U. Stikker, F.J. Philips, G. van der
Leeuw?" De Fundatie had onder meer tot doel het contact tussen de diverse
sociale afdelingen van de ondernemingen te bevorderen."" Een aantal grote
industriele ondernemingen, waaronder Philips, Staatsmijnen, Hoogovens, Stork,
stelde hun bedrijf open voor beinvloeding door de Morele Herbewapening.j"

C.J. Honig onderging eveneens invloed van de Morele Herbewapening. In 'De
Cigaret' heeft hij kennis gemaakt met de ideeen van El. Philips. Laatstgenoemde
was zeer enthousiast over de Oxford-groep en de Morele Herbewapening en heeft
ook Kees er warm voor gemaakt.?" Van hem kreeg Kees het werk dat vanuit deze
geestesstroming was geschreven, namelijk De chef, zijn vorming en zijn taak van
professor A. Carrard.i" Het was direct na de oorlog zeer populair onder kaderleden
van grate Nederlandse bedrijven. Het bood hen een steun bij het leidinggeven op
basis van het christendom en algemeen menselijke waarden.i"

Wanneer in een artikel in De Groene Arnsterdammer in 1949 kritiek geuit werd
op de Morele Herbewapening, dan voelde hij zich geroepen om de verdediging
ervan op te nemen. De schrijver bekritiseerde de luxe in de hotels van Caux. Kees,
die Caux dat jaar gedurende drie dagen als gast had bezocht, wees erop dat deze
hotels uit vrijwillige bijdragen waren bekostigd en dat bijna al het werk, tot het
brood bakken toe, door de gasten zelf verricht werd in teams die waren samenge-
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steld zonder onderscheid des persoons uit elke ras, rang en stand. "Krachtig,
hoopvol, op de toekomst gericht en bereid om in de praktijk op te komen voor de
beleden beginselen van absolute eerlijkheid, reinheid, naastenliefde en onzelf-
zuchtigheid", zo definieerde hij de sfeer in Caux.244 George verbleef er even-
eens.?"

M. van Elteren stelde in zijn proefschrift dat door een beroep te doen op
'algemene wijsheden' uit de christelijk-humanistische traditie vertegenwoordi-
gers van de diverse zuilen, met uitzondering van de rooms-katholieke, zich
gemakkelijk achter de Morele Herbewapening konden scharen. Genoemde ideeen
vormden een levensbeschouwelijke achtergrond waaraan heel wat kaderleden in
Nederlandse grootbedrijven na de oorlog kennelijk behoefte hadden, geconfron-
teerd als zij werden met de noodzaak van een materiele en geestelijke wederop-
bouw in een wereld waarin bestaande religies en wereldbeschouwingen geen
bevredigende antwoorden op essentiele vragen leken te bieden. In het bijzonder
vielen deze denkbeelden in goede aarde bij wie vanuit een bepaalde christelijke
bewogenheid begaan was met 'het leven van de mens in de industrie' en dienaan-
gaande een hoogstaande zedelijke benadering voorstond.?"

Meer algemeen werd het sociaal beleid in Nederland door ethische motieven
gekleurd als gevolg van de krachtige ral die de religie in de Nederlandse samen-
leving tot in de jaren zestig heeft gespeeld. De Zakencursus van de Woodbrookers
in de jaren dertig, waarover eerder uitgeweid werd, was erdoor gekenrnerkt. 247 Het
kwam daarnaast tot uiting in de receptie van de 'human relations' -aanpak in
Nederland. Benaderde men in de Verenigde Staten het vraagstuk van de mense-
lijke verhoudingen primair van de kant van de praktische implicaties - produktie
en winst stonden daarbij voorop -, in Nederland domineerde de morele orientatie.
Bij de motivering werd hier de nadruk gelegd op de eerbied voor de persoonlijk-
heid en de bevordering van het gemeenschapsbesef.r"

Ook 'Kerk en Wereld' had tot doel een dam tegen het dreigend communisme op
te werpen op een positieve wijze, door te trachten de niet-kerkelijke wereld
opnieuw met het christendom in aanraking te brengen.i" Een aantal ondernemers
kwam bijeen in een contactgroep die door 'Kerk en Wereld' was opgericht onder
leiding van CJ. Aalders, predikant van 'Bijzonder Kerkewerk'. De bijeenkomsten
waren religieus geinspireerd en zochten vanuit de religie ook het ondernemer-
schap te benaderen.F" Deelnemers waren naast C.J. Honig onder meer J.P. Backx,
C Beets (Stork), J.H. Elffers (AKU Arnhem), A.H. Ingen Housz en S.H. Stoffel.
Als niet-ondernemers wil ik W. Banning, J.D. Bierens de Haan en J.CC Rupp
vermelden, personen die we eerder ontrnoetten. In 1949 besloten zij af te stappen
van regelmatige bijeenkomsten. Niettemin was men heterover eens dater behoef-
te bleef bestaan aan een meer geestelijk gesprek. De daaropvolgende conferentie
ging over 'Christendom en persoonlijkheidsvorming'r'"

De crisis van de cultuur en van de samenleving, het aandeel van de industrie
daarin en het zoeken naar uitwegen door gemeenschap, verantwoordelijkheid en
naastenliefde te bevorderen, waren veel besproken onderwerpen in deze kring.
Uit deze bekommernis is bij Hoogovens en Van Gelder Papierfabriek het idee
gegroeid om 'units' te vormen, dit betekende het samenbrengen van christenen
uit diverse gemeenten en kerken in een gemeenschap waar men verantwoordelijk-
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heid voor elkaar wilde dragen, omdat men zich verantwoordelijk voelde tegenover
God. De arbeiders wilde men niet laten stikken in de 'modeme eenzaamheid' , de
zogenaamde 'Verrnassung'. Een dubbele opgave stelde zich bij de 'units': de
vorming van de totale mens en de uitbouw van gemeenschappen.f" C.J. Honig
maakte de vergelijking tussen het kemwerk in 'De Bijenkorf' en de 'units'. Door
de arbeiders medeverantwoordelijkheid te geven, kon er een stuk samenleving
gecreeerd worden. Het verenigingsleven in het bedrijf vervulde in dat opzicht een
gelijkaardige functie. Men kon elkaar opvoeden in sportiviteit en zelfs een
geestelijke fond propageren. C.J. Honig toonde zijn voorkeur voor die initiatieven,
omdat ze het christelijk aspect veel minder benadrukten. De conferenties leidden
nog tot andere resultaten. Sinds 1953 was aan de School voor Maatschappe~k
Werk te Driebergen een opleiding voor personeelsfunctionarissen verbonden. 3

Van in de jaren dertig kregen zijn ideeen over een religieus geinspireerd
ondernemerschap vorm. Daarover heeft CiJ, Honig veel correspondentie gevoerd
met de doopsgezinde dominee LE. van Brakel.254 Hij moest voor zijn onderne-
merschap rekenschap afleggen voor God. Deze grondgedachte heeft zijn hele
ondernemersbestaan, meer dan bij anderen, bepaald. Omdat hij voor eigen levens-
onderhoud, ontwikkeling en genoegen meer kon uitgeven dan zijn medemensen
die niets geerfd hadden, voelde hij zich in zijn diepste wezen verplicht daar iets
tegenover te stellen. De schuldproblematiek dook telkens opnieuw op. Door
innerlijke nood gedwongen kwam hij tot aerie en heeft hij zijn sociaal beleid
uitgewerkt. Het schuldgevoel werd bij hem niet omgezet in passiviteit, pessirnis-
me, inertie of vlucht, maar in een actieve deelname aan het maatschappelijk
gebeuren.



8

KOMST VAN DE NEVEN HONIG IN 'DE BDENKORF'
BREUKEN IN HET FAMILIEBEDRIJF

Met dit laatste hoofdstuk is een nieuwe fase aangebroken in de sociale bedrijfs-
voering van de Honigs. Allereerst komt het conflict met C.J. Honig, waarvoor ik
een verklaring zoek. Daarna moet duidelijk worden hoe de geleidelijke invoering
van professioneel management invloed heeft gehad op het sociaal beleid en
beschouwd kan worden als de tweede pool waartussen het sociaal ondernemers-
gedrag van c.J. Honig zich bewoog. De vierde generatie Honig kon zich niet
staande houden in het gewijzigde klimaat, waardoor het concern Honig als
farniliebedrijf verdween.

8.1 Conflict met c.J. Honig

8.1.1 De nieuwe generatie
De drie zonen van Meindert Honig maakten carriere in het bedrijf. Toen het gezin
naar Zuid-Afrika verhuisde, is Claes Cornelis (°19 april 1928), de oudste, in
Nederland gebleven om zijn ingenieursstudie in Delft te voltooien. Hij deed zijn
intrede in het bedrijf in 1953, eerst in de maisstijfselfabriek, daarna in de gluco-
sefabriek in Koog aan de Zaan. In het begin van de jaren zestig stond c.c. Honig
in voor de bouw van een nieuw bedrijfspand voor de Goudse Glucosefabriek en
werd hij directeur van deze dochteronderneming.'

De tweede zoon Alexander (Lex, geboren 25 november 1929) was na zijn
middelbare studie vanaf 1949 werkzaam bij John Moir in Kaapstad in het
1aboratorium (essence mengerij). Toen 'De Bijenkorf' de onderneming ValOran-
ge in Port Elisabeth had overgenomen, vestigde hij zich in 1953 in die havenstad,
800 km van Kaapstad, om er de 1eiding op zich te nemen.' Een jaar later vertrok
zijn vader naar het moederland en werd Lex ook tot het mededirecteurschap van
John Moir geroepen. In 1961 viel het besluit dat hij zou repatrieren en kwam hij
in de sector verpakte artikelen terecht. 3

Paul (°28 juli 1933), de jongste zoon, brak in 1956 voortijdig zijn economische
studie af om zich bij de andere Honigs in het bedrijf te voegen, eerst als assistent
van de toenmalige directeur van het Verkoopkantoor van Honig's Artike1en, vanaf
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1960 als directeur ervan samen met l.H. lagtenberg en C.E. van der Ploeg.4 In
1964 werden de drie zonen opgenomen in de aigemene directie van Honig N'y'5

B. Ploem, die verloofd was met een dochter van Meindert, vertoefde in de
tweede helft van de jaren vijftig een tijdje aan 'De Bijenkorf'. Hij was medicus
van opleiding.?

De drie zonen van George daarentegen hebben geen belangrijke rol gespeeld in
het bedrijf. Klaas Cornelis (°4 juli 1932), de oudste, werd onder de hoede genomen
door Kees en ingeleid in het werk van Latenstein's Tarwestijfselfabriek. Hij voelde
zich echter niet thuis in het bedrijf en verliet het. Tim (°27 december 1934), de
tweede, vervulde in het begin van de jaren zestig onder meer een functie in de
afdeling verpakte artikelen. Hij vertrok in 1966 naar Canada, behaalde de graad
van Master of Business Administration in de Verenigde Staten, kwam in 1972
terug naar Nederland en startte een eigen bedrijf. De jongste, loris CO 12 juni 1936),
heeft een tijdje bij Val Orange in Zuid-Afrika gewerkt en begon daarna voor
zichzelf."

8.1.2 Groei van het conflict
De problemen in de directie zijn begonnen in Zuid-Afrika. Aanvankelijk had
Meindert Honig de 1eiding van beide bedrijven aldaar. Toen hij in 1954 naar
Nederland terugkeerde, kregen zijn zoon Lex en een zwager van G.N. Honig de
directie in handen."
In 1955 b1eek dat de bedrijven in Zuid-Afrika enorm veel kapitaal opslorpten.

C.l. Honig verzette zich tegen een investering van nog eens f 500.000 en meende
dat eerst aile mogelijkheden tot zelffinanciering moesten worden uitgeput. Hij
waarschuwde tegen expansie zonder voldoende voorbereiding en voorzichtig-
heid. Hij maakte zich verder ongerust over het feit dat de berichtgeving van Lex
aan zijn vader spaarzaam was, dat de administratie achterliep en dat een serieuze
planning ontbrak." Meindert stemde op aandringen van Kees ermee in dat voortaan
de gehele directie medeverantwoordelijkheid en toezicht zou hebben over de
Afrikaanse zaken."

In 1956 ontdekte Lex dat zijn mededirecteur grote bedragen via de bankrekening
van de zaak voor prive-doeleinden had aangewend. Hij had daarbij gebruik
gemaakt van een soepele statutaire bepaiing van een der Afrikaanse Vennoot-
schappen, die het mogelijk maakte om met de handtekening van slechts een
directeur ge1den op te nemen. Vanaf dat moment voe1de C.l. Honig zich genood-
zaakt om in te grijpen. Eerst verklaarde hij zich bereid om via Hu1pfonds een
renteloze lening ter beschikking te stellen van de betrokkene, opdat hij zijn
schu1den tegenover het bedrijf zou kunnen afIossen en op die manier in het reine
kon komen met zichzelf. Vooral bij zijn broer George ontmoette dit voorstel
wantrouwen. Het aanbod werd ingetrokken."

Eind 1956 bemoeide c.l.Honig zich een tweede maal metde affaire Zuid-Afri-
ka. Na het vertrek van de dubieuze directeur was een aangetrouwd lid van de
familie Honig en commissaris van de Fabriek van Honig's Artikelen, J. Nikkels,
naar Zuid-Afrika gevlogen om tijdelijk Lex als adviseur bij te staan. Tijdens een
cocktai1party had deze man een antisemitische opmerking gemaakt tegen een
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invloedrijke joodse dame. Daarop riep laatstgenoemde als wraakactie joodse
afnemers op tot een boycot tegen de firma John Moir. Ze had daarmee vrij groot
succes. Verscheidene joodse firma's besloten alle bestellingen op te schorten
zolang Nikkels, hetzij direct of indirect, ook maar enigszins van John Moir
profiteerde. Om de boy cot af te wenden, verspreidde Lex Honig het gerucht dat
zijn adviseur geen aandeelhouder was van 'De Bijenkorf' en dus in feite geen
belang had bij een goede gang van zaken in het bedrijf. De echtgenote van Nikkels
(dochter van Evert Honig) bezat echter aandelen in 'De Bijenkorf' en Nikkels was
dus wei degelijk betrokken partij. Lex vroeg aan de andere directieleden om zijn
onjuiste verklaring te dekken. C.J. Honig meende echter dat deze "collectieve
leugen" niet ongestraft zou blijven." Ook zakelijk verwachtte hij er onheil van.
Hij vroeg het oordeel van commissarissen en mocht een brief versturen aan Lex
met de mededeling dat hij beter de waarheid kon vertellen teneinde nieuwe
misverstanden te voorkomen." Een tweede brief volgde waarin Kees in een nogal
geladen stijl Lex wees op zijn verantwoordelijkheid en ethische plichten."

Daarop ontstond een rei waarbij de moeder van Lex haar zwager ervan beschul-
digde dat hij haar man wilde treffen in zijn kinderen door schuldgevoelens bij hen
op te wekken. Zij kon niet verdragen datC.J. Honig hetrecht nam om in afdelingen
waar hij "geen poot voor uitstak", het beleid van haar man te doorkruisen met
correspondentie en daardoor elke moeilijkheid opblies en nodeloos ingewikkeld
maakte." Daarmee bedoelde ze dat Kees moest ophouden zich in de kwestie
Zuid-Afrika te mengen. De zaken aldaar waren steeds door haar man en zoon
geregeld, dus zag zij geen reden waarom hij nu plotseling tussenbeide moest
komen. Bovendien stelde hij volgens haar met zijn morele gedoe de dingen erger
voor dan ze in feite waren.

Ook tegenover de andere Honig-telgen in het bedrijf voelde c.J. Honig zich
geroepen om kritiek uit te oefenen op hun gedrag. Enerzijds verzette hij zich tegen
vermeende opportunistische neigingen van twee andere zonen van Meindert,
Claes en Paul. Hij yond dat zij nogal snel hoofddirectie-allures aannamen en
zodoende gemakkelijk negatieve opmerkingen maakten over bepaalde personen
en tradities, zoals over het beleid van het verkoopkantoor," Anderzijds weerde hij
zich tegen de aanmatigende houding van B. Ploem, die zich inwerkte in het bedrijf
en waarschijnlijk op termijn het personeelsbeleid zou overnemen. Kees interpre-
teerde zijn houding als een gebrek aan waardering voor het sociale werk. Ploem
oefende volgens hem kritiek uit op de opleidingen, op het winstaandeel, op het
aanvullend pensioen en op de zijns inziens te sociale instelling en het 'idealisme'
van Kees. Ploem informeerde zelfs bij Unilever hoe dit beleid van Honig werd
beoordeeld. Kees schreef daarover: "ietwat tot zijn verwondering was het oordeel
zeer positief, maar werd, wat C.J. Honig nastreefde wei als moeilijk realiseerbaar
beschouwd"." Ploem ontkende niet dat het sociaal beleid een bepaaide stijl
weerspiegelde en dat er Jijn in zat, Maar hij noemde Kees met zijn geloof in God
en zijn goeddeels daaraan ontleende ethiek nogal ouderwets." B. Ploem gaf toe
dat hij meer van vraagstukken dan van mensen hield. Juist hij was in het bedrijf
ingezet om het sociaal beleid over te nernen."

C.J. Honig probeerde een onderzoek te laten verrichten naar de spanning en in
de directie om tot een oplossing van de misverstanden en de verschillende
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conflicten te komen en riep daarvoor de hulp in van de bedrijfspsychologen Van
Vucht Tijssen en Colijn, maar Meindert weigerde hen daarvoor te engageren."

8.1.3 Schorsing en ontslag van CJ. Honig
Op 31 januari 1957 werd een tweede commissarisvergadering belegd over de
kwestie Zuid-Afrika, waarin Meindert verlangde dat zijn broer geen morele
donderpreken zou voeren tegenover zijn kinderen, zich op zijn eigen terrein zou
houden en niet de beleidslijn van anderen zou doorkruisen. c.J. Honig antwoordde
dat de taakverdeling tussen directeuren altijd in onderling overleg werd geregeld.
Het algemeen management werd, behalve in vergaderingen met commissarissen,
in hoofdzaak besproken en vastgesteld in wekelijkse directievergaderingen. Het
beleid en de correspondentie inzake Zuid-Afrika werden weliswaar altijd zeer
persoonlijk door Meindert gevoerd, maar in geval van grote moeilijkheden of
veranderingen was overleg met de gehele directie en met commissarissen ver-
eist."

De commissarissen willig den de verlangens van Meindert in en verboden Kees
om morele kritiek te leveren op de jongeren zonder speciale toestemming van de
vaders." Kees bleef echter volhouden in een brief aan de commissarissen: "Ik zal
me ook van Afrika op de hoogte houden en trachten vooral niet onnodig lastig te
zijn; dit laatste moge ook gelden voor de jongeren met wie ik een vrij en positief
contact wenselijk en nodig acht, met het oog op het overdragen, niet alleen van
werk, maar ook van begrippenv.f De comrnissarissen erkenden wel het probleem
van inpassing en opleiding van de aankomende generatie Honig."

Het geruzie onder de broers en de neven duurde voort en concentreerde zich op
allerlei feiten totdat de comrnissarissen onder leiding van president-commissaris
1. Wilkens, de echtgenoot van de zus van C.J. Honig, in een brief van 3 juni 1957
een aantal richtlijnen vastlegden. Er werd bepaald dat elke directeur zich zou
beperken tot zijn eigen terrein, zoals dit in de praktijk was afgebakend of later in
onderling overleg en met goedkeuring van de commissarissen zou worden om-
schreven. Dit hield tevens in dat direct contact begrensd werd tot employes van
het eigen gebied, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de directeur tot wiens
afdeling de betrokkenen behoorden. C.J. Honig kreeg toegewezen: lonen en
salarissen, onderhandelingen met vakbonden, besprekingen met kantoorcommis-
sie, voorbereiding ondernemingsraad, winstaandeel personeel, premiestelsel, dit
alles zowel te Koog als te Nijmegen; sociale dienst en buitendienst, waaronder
ook de vorrning van de arbeiders en de fabrieksjeugd viel; toezicht op de tarwe-
en rijststijfselfabriek. M.K. en G.N. Honig zouden de overige werkzaamheden
verdelen, waarbij het beleid in Zuid-Afrika onder eerstgenoemde ressorteerde.
Zaken van algemener belang werden besproken in de directievergadering waarin
werd beslist bij meerderheid van stemmen.ln geval van staking van stemmen gaf
de voorzitter de doorslag, namelijk Meindert Honig.

Uitvoering van een genomen besluit geschiedde steeds door degene op wiens
terrein de beslissing betrekking had, tenzij uitdrukkelijk anders was overeenge-
komen. Kritiek op elkaar of een meningsverschil om trent zakelijke punten met
een persoonlijke kant, werd uitsluitend door directeuren onderling of zonodig met
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comrrrissarissen behandeld. De directie moest een overzicht samenstellen van de
huidige structuur en organisatie van het bedrijf en van de wijzigingen, die volgens
haar in de toekomst nodig waren. Zij moest hierbij aangeven hoe zij de vorming,
positie en bevoegdheden van de jongere generatie zag en een voorstel formuleren
over het vragen van advies aan een op deze organisatieterreinen deskundig
bureau."

C.l. Honig accepteerde de taakverdeling tot nader order, maar wou zich het recht
op reele inspraak in het algemeen beleid en kritische commentaar niet ontzegd
zien." Hierop kwamen comrrrissarissen, na een gecombineerde vergadering van
'De Bijenkorf' en de Fabriek van Honig's Artikelen, overeen datindien c.l.Honig
zijn standpunt niet wenste te herzien en hij zich niet onvoorwaardelijk achter hun
instructies zou scharen, zijn ontslag aan de op korte terrrrijn bijeen te roepen
buitenrewone algemene vergadering van aandeelhouders zou worden voorge-
steld." De toestand was volgens de comrnissarissen onhoudbaar geworden en de
commerciele gang van zaken ondervond hiervan de terugslag, daar zowel direc-
teuren als commissarissen te veel aandacht aan persoonlijke kwesties besteedden,
die C.l. Honig steeds opnieuw naar voren bracht."

De buitengewone aandeelhoudersvergadering kwam er op 30 juli 1957. Op de
agenda stond het verlenen van eervol ontslag per 1 november 1957 aan C.J. Honig
als directeur van de vennootschap in verband met een conflict tussen hem en de
comrrrissarissen, waarbij de overige directeuren het standpunt van de commissa-
rissen deelden. Het tweede agendapunt betrof de schorsing van de directeur tot
die datum; het derde het verlenen van machtiging aan comrrrissarissen tot het
treffen van een financiele regeling met C.l. Honig, op voorwaarde dat die zich
zou onthouden van iedere actie waardoor de belangen van de vennootschap
zouden worden geschaad." De voorzitter van de vergadering, president-commis-
saris Wilkens, vroeg of de aandeelhouders hun vertrouwen wilden geven aan
comrrrissarissen, die meenden het recht en de plicht te hebben richtlijnen vast te
stellen waarnaar directeuren zich hadden te gedragen als bleek dat zij het onder
elkaar niet eens konden worden, dan wel of zij een directeur de vrijheid wilden
laten om de unanieme besluiten van commissarissen terzijde te leggen. Laatstge-
noemden waren voigens de voorzitter wel bereid gevonden om een onderzoek
naar de spanningen in de directie nog eens aan de orde te stellen, indien C.J. Honig
zich aan de instructies had gehouden, maar zij konden niet aanvaarden dat tijd,
tempo en figuren daarbij door hem zouden worden bepaald."

Daarop hield C.l. Honig een betoog in de vergadering. Hij keerde zich tegen het
ontslag met het argument dat de feitelijke gronden daarvoor niet juist en niet
zwaarwegend waren. Hij gat toe dat zich tussen de leden van de directie onderling,
in het bijzonder tussen Meindert en hernzelf, wel eens botsingen hadden voorge-
daan. Het was echter een feit dat tensiotte steeds een synthese in de besluitvorming
bereikt werd, waardoor het Honig-concern naar buiten toe als een sociaal en
economisch creatieve eenheid kon optreden. De acute moeilijkheden van de
iaatste tijd waren volgens hem ontstaan, doordat in betrekkelijk korte tijd drie
zoons van Meindert en een aanstaande schoonzoon in het bedrijf waren opgeno-
men zonder dat de taken, verantwoordelijkheden en gezagsverhoudingen vol-
doende duidelijk werden ornlijnd. Hij zei daarover: "Wil het inwerken van deze
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jonge mensen zonder ongelukken verlopen, dan is nodig, dat de zoon, tijdens de
uitoefening van zijn functie, zoveel mogelijk vergeet dat hij zoon is, en dat de
vader zoveel mogelijk vergeet dat hij de vader is, opdat de zakelijke verhouding
in de aanvang zo weinig mogelijk verschille van die van werkgever en werknemer,
hetgeen meebrengt dat de directeuren ten aanzien van zoons van directeuren, die
werknemer zijn, vrijelijk dezelfde kritiek kunnen uiten als waren zij vreemden,
zonder dat vader of moeder van de betrokken zoon - werknemer - daaraan aanstoot
behoort te nernen"." Hij vroeg aan de vergadering om op basis van een onderzoek
zijn beleid te evalueren en hem de kans te geven zich te verantwoorden. Het leek
hem ondenkbaar dat het juist was de jongeren het voorbeeld te geven van een
machtsoplossing, waarbij deskundige hulp werd afgewezen en een directeur geen
gelegenheid kreeg zich te laten zuiveren van beschuldigingen die hem afsneden
van het contact met zijn neven en zelfs de familieverhoudingen vertroebelden."

Daarnakreeg N.!. Mouthaan, een aandeelhouder-familielid, het woord, die mede
namens enkele andere aandeelhouders een aantal bezwaren en voorstellen formu-
leerde. Hij begreep niet waarom thans - en in het verleden niet - een willekeurige
prive-onenigheid plotseling zo opgeblazen moest worden, dat een aanzegging tot
ontslag aan een der partijen de enige oplossing heette te zijn. Het bedrijf was
volgens hem welgevaren onder leiding van de drie heren Honig; 'Ies chocs des
opinions' hadden kennelijk steeds heilzaam gewerkt, waarom moest dit nu plot-
seling worden beeindigd? Hij ging niet akkoord met de stelling dat in het belang
van de vennootschap gehandeld werd door de beslechting van onenigheid in de
familie in de bedrijfssfeer te doen plaatsvinden. Een tweede bezwaar tegen het
ontslag was dat C.J. Honig op geen enkele wijze enige onrechtmatige daadjegens
de vennootschap had gesteld. In een derde bezwaar wees hij op de gevaren
verbonden aan zijn vertrek. Het zou zeer ten nadele van het bedrijf werken,
mogelijk zelfs de arbeidsvrede verstoren. Het zou karen zijn op de molen van
groeperingen die steeds meer staatsinmenging toejuichten in particuliere bedrij-
yen. lrnrners, opnieuw zou hier het bewijs worden geleverd van hun overtuiging
dat familiebedrijven uit de tijd waren en niet meer in staat zichzelf te handhaven.
Ten slotte liet hij uitschijnen dat niet al het mogelijke ondemomen was om tot een
oplossing van het conflict te kornen, met name had het hem getroffen dat het
voorstel tot objectivering geen nadere ingang had gevonden. Volgens hem was het
bestuur gezwicht voor te verwachten reacties van de zijde van de andere twee
directieleden.

Daarop vroeg Mouthaan om drie punten bij de aandeelhouders in stemming te
brengen. Een eerste voorstel bestond erin dat uit de aandeelhouders een comrnissie
werd benoemd, die zich met een nader onderzoek in deze kwestie zou belasten en
voor 15 november 1957 op een opnieuw bijeen te roepen buitengewone aandeel-
houdersvergadering verslag zou uitbrengen van haar bevindingen. Het tweede
voorstel hield in dat het verlenen van eervol ontslag werd ingetrokken. Wei moest
C.J. Honig intussen zes maanden verlof nemen om de goede geest in het bestuur
te herstellen. Ten derde vroeg hij dat directie en comrnissarissen enerzijds en c.J.
Honig anderzijds met behuJp van drie neutrale deskundige personen, door beide
partijen te benoernen, tot een vergelijk zouden pogen te komen, dat eerbied zou
tonen voor wat Kees in de afgelopen jaren in het beJang van de vennootschap had
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verwezenlijkt. Mocht dan toch tot een terugtrekking zijnerzijds worden besloten,
zou hij dat met ere kunnen doen, in overeenstemming met de 'standing' der
vennootschap en zonder dat hijzelf in zijn goede naam werd aangetast."

Daarop nam voorzitter Wilkens opnieuw het woord. Hij ging niet akkoord met
het principe dat aandeelhouders zich niet met persoonlijke kwesties mochten
inlaten, zelfs als het bedrijf daaronder zwaar leed. Yoorts verzekerde hij dat het
sociaal beleid niet gewijzigd zou worden, dat geen druk op de commissarissen
was uitgeoefend, dat hetgeen Mouthaan naar voren had gebracht ook door
comrnissarissen was overwogen en dat ten slotte van een aantasting van de eer
geen sprake was. Zijn slotsom was definitief: "Wij handhaven onze voorstellen
op grond van de gebleken incompatibilite d'humeur. Uw voorstellen zijn niet
tijdig gedeponeerd en wij willen ze ook niet officieus in behandeling nemen; dat
zouden wij beschouwen als een motie van wantrouwen in het beleid van commis-
sarissen"."

Na nog wat heen en weer gediscussieer tussen de aandeelhouders, ging men over
tot een schriftelijke stemming over de drie agendapunten. Het ontslag werd
aangenomen met 3.490 stemmen voor en 1.297 stemmen tegen; de schorsing met
3.489 voor, l.273 tegen, 24 blanco en 1 ongeldige; voorstel drie (machtiging van
financiele regeling) met 3.490 voor, 970 stemmen tegen en 327 blanco. Meindert
Honig had 1.150 stemmen, George 1.012 en Kees 970. De enkele zeer kleine
aandeelhouders, met minder dan 1% van aile aandelen, buiten beschouwing
latend, bleek dat Kees een en Meindert en George drie medestanders hadden
gevonden."

De volgende dag werd in een communique aan het personeel het ontslag
meegedeeld. Als reden werd opgegeven dat C.l. Honig zich niet kon verenigen
met een, na een verschil van mening, ingediend voorstel van commissarissen,
waardoor de werkzaamheden van de directieleden onderling nauwkeuriger wer-
den afgebakend, met voor elk van de drie leden grote bevoegdheid op eigen terrein.
De noodzakelijke eenheid van bedrijfsbeleid werd daardoor in gevaar gebracht.
Benadrukt werd dat de meningsverschillen zich niet in de sociale sector situeer-
den." Zo werd het ook aan de pers uitgelegd."

Overigens werd heel de onverkwikkelijke affaire zo snel mogelijk in de doofpot
gestopt. Het was niet gebruikeJijk om de stilte rondom de bedrijfsvoering van
besloten familieondememingen te doorbreken. Op lager niveau bleef niettemin
de wens bestaan om meer geinformeerd te worden over zijn vertrek." C.l. Honig
zelf had gepoogd om eerst schriftelijk en daarna mondeling zijn visie op het
gebeuren aan het personeel weer te geven, maar dit werd hem door zijn broers
verhinderd." In een brief aan Kees schreef zijn trouwe vriend-arbeider H.A.
Happe dat zowel de uiterst linkse als rechtse arbeiders zijn heengaan betreurden."
Tijdens de jaarvergadering van het personeel in 1957 sprak G.N. Honig met lof
over het personeelsbeleid van zijn broer."

Yerscheidene vrienden en kennissen betuigden hun medeleven aan C.J. Honig
en drukten hun ongeloof uit over de gang van zaken. Enerzijds waren sommigen
erover verbaasd dat de hele geschiedenis zo'n vaart had gelopen, gezien zijn staat
van dienst. Anderzijds toonden velen zich voorzichtig in het vellen van een
oordeel. Zij beseften dat Kees soms ver ging in zijn eisen van zogenaamd 'recht'.
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Vooral voor zijn naaste medewerkers was het onmogelijk om zich uit te spreken.
Zelfs indien men hem gelijk gaf, dan nog besefte men dat bij het dilemma Kees
of Meindert, laatstgenoemde behouden moest blijven voor het bedrijf."

8.2 Achtergronden en afwikkeling van het conflict

8.2.1 Familisme
A.L. van Schelven verleende in zijn studie over de textielondememing Van Heek
& Co. te Enschede aandacht aan het begrip familisme, dat hij in navolging van F.
van Heek omschreef als: "een wijze van bedrijfsvoering waarbij het kapitalistisch
winststreven ondergeschikt gemaakt wordt aan de bloei, het aanzien en de conti-
nuiteit van de sociale positie van de familie der kapitaalbezitters't." Impliciet in
deze definitie is de notie van verstrengeling van familie- en bedrijfsbelangen.
Hierbij dacht Van Schelven in eerste instantie aan de consequenties op het vlak
van financiering. Enerzijds werpen inspanningen van familieleden in de vorm van
financiele investeringen vruchten af. Anderzijds verschaft een succesvol familie-
bedrijf de betrokken familie maatschappelijk aanzien en financiele zekerheid.
Volgens de auteur kan dit familisme stuwend-positief ofremmend-negatief wer-
ken."

Ik meen dat het begrip familisme behalve op het financiele terre in ook betrek-
king kan hebben op de functionele organisatie van het bedrijf. In dat opzicht zijn
de doeistellingen van de ondememing bij uitstek gericht op de belangen en de
aspiraties van de familie. Dit kan een positieve of negatieve impact hebben." Aan
de hand van het voorbeeld van 'De Bijenkorf' kan dit duidelijk gemaakt worden.
De familie was er het centrum van het beslissende gezag. Topfuncties in de
hierarchie hebben steeds bij de Honigs berust. Door de familiebanden werd
enerzijds het bedrijf gebouwd op een fundament van trouw en loyaliteit. AIle
familie-firmanten werkten voor hetzelfde doe Ien hadden gelijkgerichte beJangen.
Anderzijds maakte de familie, door het stellen van haar eigen belang boven
zakelijke beoordeling, soms fouten in de keuze van de opvolger, en Iiep ze het
risico ongemteresseerde of ongeschikte figuren aan te wijzen. Hoewel C.J. Honig
in eerste instantie problemen had om zijn persoonlijke interesses naar de achter-
grand te schuiven, werd dit goed opgevangen door aan hem het sociale domein
en een kleinbedrijf toe te vertrouwen, wat hij prima aankon en toegewijd behar-
tigde. Bij George deed zich een gelijkaardig conflict VOOr.

46 Het yond een
oplossing door hem bevoegdheid op "ieder en geen enkel' vlak toe te kennen.
Meindert was van jongs af een ondememer in hart en nieren. Zijn technische
aanleg en bekwame bedrijfseconomische leiding, gecorrigeerd en aangevuld door
zijn broers, doen de beoordeling van de weerslag van het familisme voor deze
generatie duidelijk overhellen in de positieve richting."

Vooral voor C.J. Honig vertegenwoordigde een familieleiding een grate kracht
en een zekere goodwill." Hij kon dan ook moeilijk verwerken dat zijn oudste broer
tijdelijk de zaak verliet. Hij schreef daarover aan Meindert: "Continuiteit is niet
mogelijk en trouw en toewijding aan een familie vergaan als een zaak niet meer
met grote trouw en toewijding door een familie zelf gediend wordt"." Dat Kees
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het tijdens zijn broers afwezigheid niet gemakkelijk had, blijkt uit machtsconflic-
ten waarbij een drietal niet-familieleden van de situatie wilden profiteren om
hogerop te geraken in het familiebedrijf." Ook Meindert zag er enig gevaar in.
Enerzijds yond hij het positief dat buitenstaanders bepaalde eigenschappen die
aan de familie zelf ontbraken, ten dienste van de zaak konden steJlen, zoals fantasie
nodig voor de verkoop en ordelijkheid voor de adrninistratie. Anderzijds vreesde
hij dat de jonge Honigs door hen gedomineerd zouden worden." Dat tegenover
buitenstaanders een andere houding werd aangenomen, blijkt uit het feit dar de
directeur-werknerner van het Verkoopkantoor van Honig's ArtikeIen niet deelnam
aan de directievergaderingen, die overigens wel door alle jonge Honigs werden
bijgewoond.? Ook wanneer een outsider formeel in de directie was opgenomen,
bleef tussen de directeur-eigenaar en de directeur-werknerner een statusverschil
bestaan."

Zelfs al kan niet met zekerheid beweerd worden dat met betrekking tot de jonge
generatie Honig bevoordeling van de familie ten koste ging van de zakelijke
belangen, werd toch duidelijk dat van hen verwacht werd dat zij in het bedrijf de
topfuncties zouden kunnen bezetten. Bij sommigen ontbrak daartoe de interesse
en/of de bekwaamheid. Dit gaf spanning en in het bedrijf en had een negatieve
uitwerking. Daamaast speelde nog de tegenstelling in verband met de opvolging
van de zonen van George tegenover die van Meindert, waarbij laatstgenoemden
over het algemeen geschikter waren om de leiding in het bedrijf over te nemen."
Toch is het vreemd dat Tim onvoldoende kans kreeg in het bedrijf.

Tot de voordelen van een farniliale organisatie van het bedrijf behoorden ook de
korte informele communicatielijnen, de ruime vrijheid bij de interpretatie van zijn
werkterrein en een grote slagvaardigheid. 'De Bijenkorf' functioneerde doeimatig
zolang taken op soepele wijze konden worden afgebakend. Belangrijk was daarbij
dat een der directeuren door de overigen als de natuurlijke leider werd geaccep-
teerd. Onder harmonische werkverhoudingen manifesteerde zich de kracht van
een besloten familievennootschap bij uitstek. Zodra dit evenwicht niet meer
aanwezig was, werkte dit farnilisme opnieuw rernmend-negatief."

Met de komst van de Honig-jongelui werd dit probleem scherp gesteld. Hun
taken waren nauwelijks omlijnd. Een formeel vastgelegd tijdschema voor hun
opleiding en doorgroei ontbrak. Zelf oefenden ze kritiek uit op dit gemis aan
planning van hun loopbaan. Het functioneel inpassen van de jonge 'directeursge-
neratie' werd ook door het kaderpersoneeJ in het algemeen als een van de meest
urgente problemen gezien." Vooral M.K. Honig was debet aan de gegroeide
situatie. Hij mocht dan de stoot tot nieuwe ontwikkelingen hebben gegeven,
tegelijkertijd was hij een autoritaire figuur die de heilzame invloed van professio-
neeI gestructureerde verantwoordelijkheden onderschatte.Yln het rapport van het
organisatie-adviesbureau Ydo, dat opgemaakt werd na het vertrek van C.J. Honig,
kwam dit gebrek dikwijIs ter sprake. Laatstgenoemde drong aan op hulp van
bedrijfspsychoIogen ter afbakening van het gezag en de verantwoordelijkheid van
de vierde generatie, maar zelf kon hij zich evenmin aan een taakverdeling houden.
Op aandringen van commissarissen werd uiteindelijk in [959 de psycholoog H.A.
Hutte ingeschakeld om de spanningen in verband met de opvolging op te lossen."
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De jongeren werden voortaan periodiek beoordeeld, hun taken werden duidelijker
omschreven en aan hun opleiding werd speciale aandacht besteed."

Meer algemeen kan gesteld worden dat het in een familiebedrijf moeilijk is om
de resultaten van jarenlange inspanning en toewijding door te geven aan de
volgende generatie zonder de harmonische werking en gewoontes te verstoren.
De ouderen slagen er dikwijls niet in hun materiele maar ook immateriele
nalatenschap op optimale wijze op de jongeren over te dragen. Het probleem rijst
aan beide zijden. Enerzijds staat de jonge generatie niet open voor de ervaring en
wijsheid van haar erfiaters, anderzijds blijven de teugels doorgaans te lang in
handen van min of meer autocratisch ingestelde pioniers, waardoor in het bedrijf
niet meer in de tijd passende stelregels heersen. De volgende generatie groeit
emaartoe de beleidsbeslissingen volgens eigen inzicht en wellicht ook eigentijdse
bedrijfseconornische principes tot stand te brengen." Ditgeneratieconfiict werkte
verlammend op 'De Bijenkorf'. De oude generatie, vooral dan Meindert, schoof
een systematische aanpak van de inpassing van de jongeren voor zich uit, Kees
vreesde zijn realisaties verIoren te zien gaan,

Uit het verloop van het conflict en de wijze waarop het bestuur ermee omging,
blijkt dat bedrijfs- en familieaangelegenheden in elkaar verstrikt raakten. Dit toont
aan dat farnilisme ook in deze zin een negatieve impact kan hebben. Het bracht
familieleden, met weinig affiniteit met de concrete bedrijfspraktijk, in de arena
Niet zozeer de vrouw van George, maar weI de vrouw van Meindert,Paula, heeft
een belangrijke invloed in het bedrijf gehad. Paula kon niet zo goed opschieten
met Kees en dat heeft ook de relatie met Meindert bemoeilijkt, maar de broeder-
liefde had steeds de strubbelingen overwonnen. Bovendien bleef C.J. Honig lang
vrijgezel. Zijn huwelijk heeft de verhouding met Paula nog verscherpt. De relatie
tussen de respectievelijke echtgenotes was van die aard dat ze de conflicten eerder
heeft aangewakkerd dan bedaard. Beide vrouwen konden het niet met elkaar
vinden. Paula voelde zich in de eerste plaats geroepen om haar zoons in bescher-
ming te nemen en trad meer op de voorgrond. Zo heeft zij geijverd om B. Ploem
binnen te halen in het bedrijf. Dieuwke daarentegen had geen kinderen te verde-
digen, maar was ook geneigd om haar man sterk te steunen in zijn beleid. De rol
van de vader-directeur en van de ooms-directeuren werd zeer gecompliceerd en
uiteindelijk werden zij gedwongen om stelling te nemen. Twee groepen kwamen
tegenover elkaar te staan, waarbij steeds rninder manoeuvreerruimte overbleef.
Een groeiend aantal familieleden bemoeide zich met het conflict of werd in een
bepaalde positie gedreven, totdat een terugweg niet meer mogelijk leek. De
moeder van Kees heeft gepoogd zich neutraal op te stellen, maar ook zij bleek de
kant van de oudste zoon te kiezen.

Door overreding trachtte men de 'dissidente' directeur tot andere gedachten te
brengen en hem, lid van de familie, in functie te houden. Men bleef vastzitten aan
het oplossen van de problemen in eigen kring; bedrijfspsychologen werden als
pottekijkers beschouwd (in familieaangelegenheden). Van objectiviteit kon echter
geen sprake zijn, omdat zowel voor directeuren als voor aandeelhouders en
comrnissarissen naast zakelijke en bedrijfsorganisatorische belangen ook familie-
bekommernissen speelden.?'
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Allefamilieleden werden bij het bedrijfsgebeuren betrokken (Bran: GAZ)

8.2.2 Relatie tussen CJ., MK. en GN Honig
De ogenschi jnlijk kleine aanleiding tot dit grate conflict kan niet verklaard worden
als de relatie tussen de drie broers, vooral dan tussen M.K. en C.J. Honig, niet
uitgediept wordt. Die heeft de ontwikkeling van het bedrijf en van het sociaal
beleid mee bepaald.

Reeds uit de vorige subparagraaf werd duidelijk dat organisatieproblemen in
een familievennootschap van bijzondere aard zijn. D. Horringa meent in dat
verband dat, in tegenstelling tot de open naamloze vennootschap waarvan in
principe mag worden verwacht dat de topfuncties worden bezet in overeenstem-
ming met de zakelijke behoeften van de onderneming, in de familie-n.v. de
organisatiestructuur aan de top in zekere zin moet worden 'geplooid' rond de
aanwezige en beschikbare familieleden, met hun al dan niet bijzondere capacitei-
ten op verschillend gebied, en met hun sterk gevoelsmatig en traditioneel bepaalde
onderlinge relaties, waardoorheen bovendien machtsverhoudingen kunnen spe-
len, gebaseerd op een bepaalde, soms grillige verde ling van het aandelenbezit. Het
gevolg is vaak dat de verschillende hoofdactiviteiten van de onderneming in de
topleiding een onevenredig verdeelde aandacht en zorg ontvangen."
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Op welke wijze hebben de onderlinge verhoudingen het karakter van de bedrijfs-
voering van 'De Bijenkorf", meer specifiek de sociale bepaald? Reeds vanaf hun
jeugdjaren vertoonde de relatie tussen de drie broers een bepaald patroon, dat later
in de organisatiestructuur tot uiting kwam. De Sociale Afdeling kreeg relatief vee1
aandacht, niet alleen omdat C.J. Honig zich persoonlijk aangetrokken voelde tot
dit werk, maar ook omdat hij zich in dat opzicht tegenover zijn oudste en
'intelligentere' broer wenste te profileren. De botsingen tussen econornische en
sociale belangen werden op deze braederrelatie geent, Persoonlijke spanningen,
bijvoorbeeld op politiek vlak, deden hun invloed gelden in de bedrijfssfeer."

De sociale bedrijfsvoering geschiedde echter niet ten koste van de economische.
Meindert profileerde zich onrniskenbaar als de eerste man in het bedrijf. Indien
zijn broer volgens hem te ver ging in zijn initiatieven, dan had hij de bevoegdheid
om daar paal en perk aan te stellen. Nochtans liet hij Kees veel vrijheid. Ben
sociaal-progressief beleid was immers econornisch mogelijk doordat Meindert het
bedrijf tot grate bloei en expansie bracht. Bovendien had indirect het sociaal beleid
op bedrijfseconomisch vlak een positieve impact. De bedrijfs1eider van de mais-
stijfselfabriek was ervan overtuigd dathet inperken van de klassenstrijdmentaliteit
het praduktieproces ten goede kwam.?' Een degelijke vorming van arbeidskrach-
ten bevorderde de teamgeest, het verantwoordelijkheidsgevoel en de nauwlettend-
heid. Deze capaciteiten Ieidden tot verhoogde produktie, betere kwaliteit, meer
veiligheid en geringere slijtage van de dikwijIs kostbare machines. Een goed
sociaal beleid bond de arbeiders aan het bedrijf en was daarnaast kostenbesparend
voor zover het tot uiting kwam in weinig ziekteverzuim en afwezigheid van
stakingen of andere vormen van werkonderbreking. Zelfs een gunstige relatie met
de Koogse bevolking vertegenwoordigde een ondememersbelang.

Afgezien van de positieve effecten op de bedrijfsresultaten, wenste M.K. Honig
zeker geen afbreuk te doen aan de sociale traditie eigen aan de Honigs. Hij had
respect voor de overgeleverde ethische waarden, maar was toch primair op het
economische georienteerd. Bijvoorbeeld in verband met het werklozenwerk in de
jaren dertig, opperde Meindert dat zijn broer beter zijn tijd had besteed aan de
uitbouw van een fabriek om nieuwe arbeidsplaatsen te creeren, dan aan het
oprichten van werkplaatsen." Maar hij stond weI toe dat het bedrijf grote bedragen
uitkeerde aan het werklozenwerk van Kees. Soms Ieidde de verschillende gericht-
heid van de broers tot uitstekende sociale compromissen, zoals ik met het
winstaandeel heb geiUustreerd. Toen Kees de onderscheiding Oranje Nassau
ontving, feliciteerde Meindert hem als volgt: "Je hebt dit zeker dubbel en dwars
verdiend met al je werk in onze samenleving en dat je deze onderscheiding hebt
gekregen zonder dat iemand er enige moeite voor heeft gedaan pIeit er voor hoe
zeer je deze toekomt. Ik weet weI, dat je niet van dergelijke dingen houdt, maar
het zal toch weI een voldoening voor je zijn, datjouw werk in brede kring wordt
geapprecieerd"."

C.J. Honig van zijn kant verwaarIoosde het economische aspect zeker niet.
Onder andere zijn bedrijfsvoering in Latenstein en zijn beleid tijdens Meinderts
afwezigheid tonen aan dat hij met beide voeten op de grond stond. Meer dan de
meeste ondememers poogde hij echter het sociaal wenselijke met het economisch
noodzakelijke te verzoenen. Hij ging in zijn sociaal beleid ook nooit zo ver dat hij
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het ondememerschap van zijn broer aanviel. lntegendeel, hij verdedigde openlijk
het kapitalisme en de ondememersfunctie ten aanzien van de arbeiders en wees
hen op de noodzaak dat fabrikanten in vrijheid initiatief konden nemen en zo grote
bloeiende ondememingen tot stand brachten. Uit de winsten van het kapitaal was
Kees bereid een stukje welvaartsvermeerdering te creeren op voorwaarde dat de
arbeiders de macht van het kapitaal onaangetast lieten. Hij zette ten slotte geen
onbetaa1bare sociale initiatieven door. Hij hield zeker rekening met de economi-
sche uitgangspunten." Het Activeringsplan kwam mede om die reden tot een
einde.

De positie van George is moeilijker te bepalen. Enerzijds had hij een speciale
binding met Kees; hij gaf aan het ondememerschap een getijkaardige betekenis,
op maatschappetijk vlak wilde hij ookeen boodschap overbrengen en hij was zeer
sociaal bewogen. Anderzijds koos hij meestal de kant van zijn oudste broer in het
bedrijf. Van zijn tweelingbroer zei Kees: "G.N. is zeker begaafd, maar zeer
onrustig en heeft een grote diversiteit van belangstellingsobjecten. Als hij zich
concentreert heeft hij uitstekende gedachten, maar hij wisselt vaak van onderwerp
en houdt niet vol zodat anderen telkens weer moeten opvatten wat hij halverwege
liet liggen; hij is vaak zeer categorisch en fel in zijn oordeel, maar dit oordeel is
ook weinig constant en vatbaar om in het tegendeel om te slaan"." Ook uit
interviews kwam deze karakterisering naar voren. Concreet bleek het uit het feit
dat hij geen afgebakende taak voor zich nam. Volgens Meindert zorgde hij voor
de 'uitstraling van warmte' in het bednjf." Hij diende vaak als buffer tussen
Meindert en Kees. Het is interessant om op te merken dat hun vader yond dat zijn
tweelingzoons de oudste broer uitstekend aanvulden." Kees was diep ontgoocheld
toen George zich aan de zijde van Meindert schaarde tijdens het grote conflict."

De conflictueuze verhouding werd als het ware in vreedzame banen ge1eid door
aan C.J. Honig het sociale terrein toe te kennen en hem daar de heerschappij te
laten. De broers gingen hun eigen gang, ieder op hun terrein, zonder dat de
functieomschrijvingen in forme1e organisatieschema's waren gegoten. Zowel van
Kees als van Meindertkan men zeggen datde aard van de leiding meer van invloed
op de ontwikkeling van de ondememing is geweest, dan de aard van de organisatie.
Als nadeel speelde echter dat er tussen de broers weinig communicatie over het
sociaal beleid bestond en dat dit gemis aan een eenduidige, door de hele directie
gedragen sociale visie weerspiegeld werd in de bedrijfsleiding. Bedrijfsleiders,
chefs en bazen volgden de lijn van Meindert en waren sorns geneigd om ten
aanzien van de activiteiten van Kees een negerende of afwachtende houding aan
te nemen. Bij wijze van voorbee1d kan het wegroepen van de arbeiders uit de
cursus bij grate bedrijfsdrukte worden aangehaald. Het beleid van C.J. Honig
miste daardoor dikwijls de beoogde effecten. Het bleef te veel een randgebeuren
ten opzichte van het eigenlijke bedrijfsbeleid. Volgens het theoretische concept
van A. Chandler Jr., de belangrijkste naoorlogse bedrijfshistoricus, zou het heten
dat de aanzet tot een multi-unit bedrijfsstructuur met functionele verde ling van de
managementstaken in dit geval niet tot een wezenlijke verandering in de organi-
satievorm van het bedrijf heeft geleid, waardoor het sociaal beleid niet echt tot
een functioneel onderdeel van de bedrijfsvoering kon uitgroeien.P Meinderts
attitude verklaart misschien mede het feit dat somrnige sociale initiatieven in
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Nijmegen vlotter verliepen. De bedrijfsleider daar stond meer op een lijn met C.J.
Honig.

In veel bedrijven kwam die kloof tussen de Sociale Afdeling en de rest van het
bedrijf voor, vaak omdat de personeelschef niet voldoende vertegenwoordigd was
in de totale leiding." Laatstgenoemde factor speelde niet in 'De Bijenkorf', maar
het probleem was er niet kleiner om. Als ik vergelijk met het familiebedrijf
Verkade, dat reeds in de vorige hoofdstukken als referentiebasis werd genomen,
dan valt op dat A.H. Verkade, die samen met zijn twee broers en twee neven de
leiding uitmaakte en meer specifiek het sociaal beleid behartigde, er wel in slaagde
am zijn initiatieven en opvattingen in heel de directie te doen accepteren en
integreren."

De sociaal-pedagogisch medewerker beklaagde zich over het gebrek aan een-
heid van visie en politiek bij de directie Honig inzake de personeelsverhoudingen
in het bedrijf. Terwijl Kastelein van oordeel was dat de technische en morele
niveauverhoging van het personeel een allesomvattende en zeer ingrijpende zaak
was, moest hij constateren dat hij, behalve eenmaal met George, met geen van de
directieleden buiten Kees ooit maar het geringste contact had gehad. Ook de
situatie dat Meindert in een vergadering met chefs over trainings-, vormings- en
opleidingsproblemen openlijk niet op de hoogte bleek te zijn van enkeLe elemen-
taire beginselen van het reeds in gevorderde staat van uitvoering verkerende
ploegenopLeidingsplan, demonstreerde volgens hem duidelijk een communica-
tiestoornis." C.J. Honig antwoordde daarop dat sociale experimenten in het
bedrijf steeds de steun van de hele directie en de bedrijfsleiding hadden genoten,
al waren er soms bepaalde bezwaren te overwinnen en dacht niet iedereen over
alles hetzelfde."

De spanningen tussen de broers spitsten zich toe aLs c.J. Honig zijn ethische
principes wilde opleggen aan de gehele bedrijfsvoering. De directeur Sociale
Zaken, die in de eerste plaats de sociale creativiteit van het bedrijf moest verzor-
gen, had irnmers volgens Kees tevens de taak om erop toe te zien dat in het
economische vlak niet werd vemield wat op het sociale terrein werd nagestreefd
en opgebouwd. Op dat moment botste zijn standpunt met de 'economisch ratio-
nele' benadering van zijn oudste broer. Ook de principiele ingesteldheid van Kees
lokte kritiek uit van de kant van Meindert: "Een uiterste aan idealisme leidt
dikwijls tot fanatisme en onverdraagzaamheid. De geschiedenis leert, dat de
vreselijkste oorlogen gevoerd zijn, niet om materiele doeleinden, doch uit fana-
tieke overtuiging, die niet toestond, dat een ander mens andere opvattingen had ...
ik krijg het gevoel, datjij op het ogenblik te sterk wordtgeabsorbeerd in een soort
van idealistische kruistocht, die onvoldoende rekening houdt met de opvattingen
van anderen en ook met het feit, dat een mens nu eenmaal maar een mens is"."
Meindert nam belangrijke beslissingen dan ook graag alleen, indien hij ervoor
vreesde dat zijn mededirecteur een spaak in het wiel zou steken. Zo was C.J. Honig
eens hals over kop uit vakantie teruggekeerd nadat hij vemomen had dat expan-
sieplannen in Engeland, Belgie en Frankrijk tegelijk op stapel stonden. Hij heeft
kunnen vermijden dat de overnames in twee laatstgenoemde Landen uitgevoerd
werden. De commissarissen hadden met moeite bereikt dat althans eens per maand
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een directievergadering onder leiding van een commissaris plaatsvond. Op die
manier konden de commissarissen enige controle uitoefenen, maar het gebeurde
dat beslissingen v66r de vergadering doorgedreven werden."

Yoor de oorlog trad hun vader als bemiddelaar op. Toen de bouw van een nieuw
kantoor aan de orde werd gesteld in 1937, opteerden Meindert en George ervoor
het werk uit te besteden aan de firma met de laagste offerte. Het was een
niet-Zaanse firma die vaste voet wilde krijgen in de streek en daarom uiterst
scherpe prijzen had gezet. De Zaanse aannemer, die C.J. Honig verdedigde, kreeg
geen kans. Het verschil in prijs was aanzienlijk, maar bedroeg minder dan 10%.
Dat arbeiders van buiten de Zaanstreek aangevoerd zouden worden om het werk
te verrichten, terwijl de werkloosheid op dat moment nog groot was, noemde Kees
onverantwoord. Bovendien zou het verbittering opwekken. Rond de Zaanse
grootbedrijven moesten zich hulpbedrijven kunnen ontwikkelen. K.C. Honig
verdedigde het standpunt van Meindert en George. Hij verwees naar het 'Iokaal
patriottisme' van de oude M.K. Honig, dat volgens hem nefast uitgelopen was
voor het bedrijf. Hij meende bovendien dat het de Zaanse firma zou dwingen te
rationaliseren. K.C. Honig was weI bereid om te vragen dat de aannemer met
arbeiders van Koog aan de Zaan zou werken."

Een andere kwestie waarover meningsverschil heerste en waarbij de bemidde-
ling van commissarissen werd ingeroepen, betrof het al of niet deelnemen aan de
steunregeling in 1944, die het mogelijk maakte circa 40% van de uitgekeerde
lonen en lagere salarissen van de staat terug te krijgen. Met een stem van C.1.
Honig tegen, werd besloten om met terugwerkende krachtdeze steun aan te vragen
voor het bedrijf. Kees stelde voor nog een tijd te wachten met de aanvraag en zeker
geen terugwerkende kracht te verzoeken. Als motief voor zijn weigering haalde
hij aan dat het bedrijf tot dan toe ieder jaar van de oorlog winst had gemaakt. Nu
het land aan een ramp ten prooi viel, yond hij dat het bedrijf zich vooriopig zelf
moest redden, ook al waren de verliezen op dat moment zwaar. Behalve het feit
dat persoonlijke gevoelens over wat wel en niet eervol was in het spel waren,
vreesde hij dar het zo vlot naar de staatsruif lopen van oude liberale fabrikanten
tegen hen zou worden uitgespeeld. Meindert en George meenden dat ze toch in
het staatssocialisme zouden verzeilen, dat de vooroorlogse situatie niet zou
terugkeren en het bijgevolg hopeloos was om aan de oude beginselen vast te
houden. Anderzijds waren ze weI bereid om van de steunregeling af te zien als de
bedrijfszaken redelijk goed afliepen."

Tijdens een aandeelhoudersvergadering in 1945 suggereerde M.K. Honig een
subsidie van f 5.000 te verlenen aan het zogenaamde Annexatie-Cornite. Doel van
dit cornite was propaganda te maken voor de annexatie van Duits grondgebied als
schadeloosstelling voor geleden oorlogsverlies. De belangstelling voor dit vraag-
stuk was zijns inziens te gering in Nederland. Hij achtte het in 's lands belang dat
men zich in deze kwestie meer ging uitspreken over pro en contra, opdat de
regering beter de inzichten van het yolk zou kennen. C.1. Honig ging hiermee niet
akkoord. Hij wenste geen gelden van de vennootschap beschikbaar te stellen voor
zui ver politieke doelstellingen. Tot dan toe had men zich uitsluitend tot sociale en
liefdadige doeleinden beperkt, waarop Meindert antwoordde dat het vraagstuk
niet van zuiver politieke aard genoemd kon worden. Gezien de overbevolking van
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Nederland was er een groot sociaal belang gebaat bij annexatie van Duits grond-
gebied, dat als landbou wgrond gebruikt kon worden. Na langdurige besprekingen,
die geen resultaat opleverden, stelde de voorzitter voor over het al dan niet
verlenen van subsidie te stemmen. Een meerderheid van de aanwezigen bleek voor
dit speciale doel de gevraagde subsidie te willen verlenen." c.J. Honig had ervoor
gezorgd dat deze kwestie op de agenda van de algemene vergadering was ge-
plaatst.f Overigens bepleitte de meerderheid van Zaanse ondernemers aanhech-
ting." C.J. Honig was tegenstander, slechts een ernigratie in overleg met Duitsland
yond hij verdedigbaar."

C.J. Honig bood hevige weerstand tegen de plannen van zijn broers om na de
oorlog in Argentinie een filiaal te vestigen. Het feit dat in Nederland voldoende
werk en welvaartsmogelijkheden in de zaak aanwezig waren, noemde hij het
voornaarnste argument om te bIijven en dat moest ook primeren boven het motief
dat in het buitenland meer kon worden verdiend. Het bedrijf was aan de streek
gebonden en had een plaats in de Nederlandse samenleving. De leiders daarvan
mochten zich niet aan hun verantwoordelijkheid onttrekken, vooral niet wanneer
het om persoonlijke redenen gtng." VoorMeindert speelde het geen rol of hij winst
maakte in Koog aan de Zaan of in Argennnie." Bovendien zou volgens Kees 'De
Bijenkorf' op terrnijn zelf in gevaar kamen, daar immers zware concurrentie
vanuit het zogenaarnde dochterbedrijf kon worden verwacht. Het plan ging niet
door. Meindert gaf toe dat dit achteraf gezien een goede beslissing was." Kees
stemde weI toe in de overname van het Zuidafrikaanse bedrijf John Moir, daar dit
de belangen van 'De Bijenkorf' niet rechtstreeks schaadde."

C.J. Honig keerde zich niet tegen rationalisatie en expansie, maar yond dat die
op een doordachte en verantwoordetijke wijze moesten plaatsvinden. Hij oordeel-
de dat Meindert in dat opzicht te avontuurlijk deed." Rationalisatie hield voor
Kees zelfs het voordeel in dat tijd vrijgemaakt kon worden voor algemene
ontwikkeling en begripsverruirning. Hij onderkende dat een land dat niet rationa-
liseerde, verarmde en te kampen kreeg met werkloosheid."

Over de voornaamste bedrijfsleider H.J. Vegter deed zich in dezelfde periode
een conflict voor. Die bedrijfsleider kreeg, net als Meindert, schrik voor de komst
van de Russen en wenste met behulp van 'De Bijenkorf' naar de Verenigde Staten
te vertrekken. C.J. Honig stemde toe onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat deze
zeer bekwame ingenieur zich daar zou inzetten om een Russische invasie in
Nederland tegen te houden. Gesproken werd over een betrekking in de vliegtuig-
industrie. Zowel de bedrijfsleider als Meindert gingen akkoord. Toen Kees echter
vernam dat laatstgenoemden bedisseld hadden dat Vegter in een Amerikaanse
stijfselfabriek zou gaan werken, fulmineerde hij. De bedrijfsleider is tenslotte niet
vertrokken."

De spanningen escaleerden pas in een breuk toen de traditioneel bepaalde onder-
tinge relaties verstoord werden door de komst van de vierde generatie Honig. C.J.
Honig zag de levensbeschouwelijke benadering van het ondernemerschap voor
de toekomst bedreigd, daar de jongeren volgens hem de pragmatische en zakelijke
richting van Meindert insloegen. Hij vreesde dat zij een zekere rninachting zouden
ontwikkelen voor de achtergronden en de daden die op zijn terrein de aandacht
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vroegen. Daarmee bedoelde hij niet zozeer zijn sociaal directeurschap, maar de
invloed die hij wilde uitoefenen op de economische bedrijfsvoering." Zelf haalde
Kees het volgende voorbeeld aan: 'De Bijenkorf' overwoog om de aandelen van
een verouderde rijstpellerij over te nemen. De afscheidnemende directeur trachtte
de toezegging te verkrijgen datde fabriek zou blijven doordraaien onder de nieuwe
leiding. Meindert beloofde dat althans enige jaren geprobeerd zou worden om de
fabriek gaande te houden. Toen de onderhandelingen bijna afgerond waren,
beweerde Claes dat de gebouwen toch als opslagruimte gebruikt zouden worden,
maar dat men dit verzwegen had om de oude directeur te lijmen."

C.J. Honig zag de tweezijdige gerichtheid van het ondememerschap in gevaar
gebracht. Hij constateerde een verstoring in het even wicht van krachten door het
slecht voorbereide entree van de jongeren, die zich de ondernemersverantwoor-
delijkheid nog onvoldoende bewust waren." In een lezing zei hij daarover: "Zo
kon het gebeuren dat X (daarmee bedoelde hij zichzelf, noot van de auteur), uit
sociaal en redelijkheidsoogpunt op een bepaald ogenblik onmogelijk kon goed-
keuren, wat anderen in de leiding meenden, dat er wel mee doorkon. Het sociale
motief, het redelijkheidsmotief, het eerlijkheidsmotief bleken bij herhaling het te
moeten afleggen tegen krachten, die zonder veel scrupules, maar met grote kracht
van handelen, daden stelden, die nu net precies hielpen afbreken, wat injaren van
sociale opbouw moeizaam was verkregen: vertrouwen op het woord van de
leiding, enig sociaal besef dit wil zeggen verantwoordelijkheidsgevoel tegenover
de anderen die rnisschien geschaad konden worden door datgene wat uit een
oogpunt van snelle expansie misschien wel verdedigbaar was"." Kees stelt het
hier extreem, maar het duidt goed aan dat hij zich geroepen voelde om een
bepaalde taak als ondememer te vervullen tegenover het personeel en tegenover
de maatschappij. Daarom ook eiste hij een reorganisatie en een betere planning
van taak en opleiding van de jongelui.

Het was overigens niet vreemd dat hij zich mengde in de opvoeding van zijn
neven. De oom was in beide gezinnen een geziene figuur, die zich meermaals had
ontfermd over de jongeren en hen veel bijbracht op he~ebied van muziek, cultuur,
religie, filosofie, waarvoor ze hem erkentelijk waren. Toen de jonge Honigs, die
een zorgeloze jeugd hadden gekend, hun intrede maakten in het bedrijf, deden ze
dit met een zekere vanzelfsprekendheid. De kritiek van c.J. Honig op hun
vrijgevochten en nonchalant gedrag werd hem niet in dank afgenornen." Reeds
eerder waren daarover conflicten gerezen, bijvoorbeeld toen hij meende dat Claes
zich wenste te onttrekken aan zijn militaire dienstplicht en nogmaals toen hij een
functie wilde aannemen in het societeitsbestuur." Kees wees hem op zijn plichten
ten aanzien van het vaderland en van de zaak." Ook in verband met het directeur-
schap stelde Claes zijn beslissing uit. Kees yond dat hij zijn verantwoordelijkheid
niet langer voor zich uit kon schuiven, vooral toen in 1956 M. Dirkzwager wegviel
als directeur.'?"

Het is niet verwonderlijk dat C.J. Honig steeds meer zijn greep verloor op deze
jongeren. Zij zagen in hem een ouderwetse zedenmeester. Zij aanvaardden de
leraar-leerling positie, de patroon-werknemersrelatie niet. Het idealisme en de
doopsgezinde ethos waaraan hij zo strak vasthield, had voor hen weinig beteke-
niS.IOI Juist hun komst naar het bedrijf versterkte bij Kees zijn 'onhebbelijke'
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neiging tot toetsing van het bedrijfsbeleid aan maatstaven die uitstegen boven het
economisch belang. C.J. Honig besefte dat men hem graag zijn functie als
sociaal-directeur had gelaten als hij dit stuk van zijn verantwoordelijkheid als
hoofddirectielid had willen prijsgeven.!" Maar van die taak wilde hij niet afzien.

8.2.3 Verdere evolutie van het conflict
Na zijn schorsing bleef c.J. Honig streven naar eerherstel. Hij drong steeds
opnieuw aan op een onpartijdig onderzoek door buitenstaanders om recht en
waarheid te laten geschieden, maar dit werd niet toegestaan. Hij heeft er zelfs aan
gedacht om de zaak voor de rechtbank te brengen; een geldelijke schadevergoe-
ding interesseerde hem echter niet, hij wenste enkel rechtsherstel.''"

In een brief van 17 oktober 1957 aan commissarissen en directie vroeg C.J.
Honig om de schorsing te beeindigen en hem in zijn directeurschap te herstellen
tot zijn 55e jaar.'?' Dit voorstel werd niet in overweging genomen: "Hierop kan
met worden teruggekomen, zulks te meer niet, waar de omstandigheden sedertdien
niet veranderd zijn".I05 In juni 1958 nam hij wegens het conflict ook ontslag als
directeur van Latenstein's Fabrieken N.V. en van de N. V. Nederlandse Rijststijf-
selfabnek.!"

Toen zijn terugkeer als directeur uitgesloten was, ijverde C.J. Honig voor een
cornrnissariaat, De commissarissen toonden in eerste instantie enige inschikke-
lijkheid en waren in mei 1958 bereid hem als rehabilitatie een commissariaat te
verlenen, op voorwaarde dat hij zand over het verleden zou strooien of er althans
niet meer over zou spreken in de bedrijfssfeer en zich als comrnissaris geen
onbeperkte kritiek ten aanzien van de vennootschappen of daarbij betrokkenen
zou vercorloven.!" Zij trokken echter hun voorstel in, toen bleek dat Kees het
overzicht van het conflict, dat hijzelf had geredigeerd, had toegezonden aan
aandeelhouders en hij zich dus opnieuw niet hield aan de overeengekomen
voorwaarden.l'" Kees wenste niet te zwijgen over het verleden, aangezien men
nog nooit tot objectivering was gekomen.!"

In 1959 kwam er opnieuw enige toenadering, ditmaal tussen de broers die via
het bedrijfspsychologisch bureau Bosboom & Hegener het conflict probeerden
uit te praten. Commissarissen en directie verkJaarden toen ook dat zij aan de goede
bedoelingen en de goede trouw van C.J. Honig tijdens het conflict, zo hierover al
onzekerheid had bestaan, nu niet meer twijfelden, voorts dat zij erkenden dat een
aantal belangrijke vraagstukken die hem in de conflictsituatie hadden geemou-
veerd, ondertussen de nodige aandacht kregen en ook in de toekomst zouden
krijgen, namelijk een duidelijker organisatie van de vennootschappen, een nauw-
keuriger regeling van de verschillende bevoegdheden, een beter omschreven en
minder imPoroviserende beleidsvoering en een meer doelgerichte opleiding van de
jongeren.' 0 Via het adviesbureau werd dan een tweede voorstel ontwikkeld om
C.J. Honig tot comrnissaris te benoemen, waarmee de broers instemden als teken
van rehabilitatie.!"

Toen C.J. Honig dit verzoek naar voren bracht in een speciaal daartoe door hem
bijeengeroepen buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op II
december 1959, ondervond hij echter hevige oppositie van de commissarissen.
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Zijn advocaat G. Verburg pleitte voor het instellen van een ereraad, een objectieve
beoordelingsinstantie of voor een tijdelijk commissariaat, omdat het een rehabi-
litatie naar buiten toe verschafte.!" De voorzitter en president-commissaris J.
Wilkens bleef erbij dat commissarissen en directie destijds niet anders konden en
moesten handelen en dat er dus van een werkelijke rehabilitatie geen sprake kon
zijn. Ook in een ereraad kon hij niet toestemmen, omdat dit zou betekenen dat
zowel comrnissarissen als de vergadering van aandeelhouders onbekwaam wer-
den geacht om zaken die in een naamloze vennootschap tot hun werkterrein
behoorden, te regelen. Het sociaal beleid van de hele directie was volgens de
voorzitter niet gewijzigd en van arbeidsonrust was niets gebleken. De leidende
figuren onder het hogere kantoorpersoneel hadden hem verzekerd dat zij de
genomen maatregelen in het belang van het bedrijf volstrekt noodzakelijk vonden.
Zowel intern als extern had het verder een uitstekende indruk gemaakt, dat een
personeelslid J. Buys in de hoofddirectie was opgenomen. Zo zag men dat de
hoogste plaatsen niet uitsluitend voor familieleden gereserveerd werden. Voor de
commissarissen was de zaak atgedaan."? G.N. Honig bracht ten slotte nog in dat
de reorganisatie van het bedrijf niet aileen aan de orde was gesteld door zijn broer,
maar dat dit verlangen reeds lang leefde bij het hele bestuur. Kees had naar zijn
mening niet het nodige geduld opgebracht.!'" In de stemming over het voorstel
van een commissariaat en de inrichting van een ereraad werd tweemaal negatief
beslist. JI5

In een brief aan commissarissen en directie op 22 december 1959 kondigde CJ.
Honig aan dat hij geen verdere actie tot rechtsherstel zou ondernemen: "De
definitieve afwijzing van het voorstel-Ereraad- deed mij tenslotte tot de conclusie
komen, datredelijk recht, uitgesproken door onpartijdigen, bij U niet te verkrijgen
is en dat de meerderheid der aandeelhouders zich achter U schaart. Tenslotte kan
ik het ijzeren machtsbeginsel niet met handen omvormen. Het middel: -publikatie-
hoezeer misschien ook effectief om de aandacht op misstanden en onrecht te
vestigen, wil ik tenslotte niet hanteren; ik kan de gevolgen voor de betrokkenen,
voor de N. V.'s en voor vele niet betrokkenen, die er wellicht onder te lijden zouden
krijgen, niet overzien; ook is het voor een besloten Vennootschap moeilijk te
verantwoorden".':" Uit bovenstaande blijkt dat hij zelfs aan publikatie van het
relaas van het conflict heeft gedacht. In een interview werd dat bevestigd."?

Werd de strijdbijl op het emotionele en ethische vlak begraven, op het financiele
vlak ging de kamp door. Na zijn aftreden als directeur wenste C.J. Honig zijn
aandelenbezit te verminderen. De N.V. Stijfselfabriek 'De Bijenkorf" had de
statutaire bepaling dat bij voorgenomen verkoop van aandelen deze eerst aan
mede-aandeelhouders dienden te worden aangeboden en wanneer die geen be-
lang stelling hadden, kon pas aan een buitenstaander worden verkocht. De koers
werd in gemeenschappelijk over leg vastgesteld. Lukte dit niet, dan moesten een
ofmeer deskundigen die bepalen. Een door de statuten van zo'n besloten vennoot-
schap toegestane taxatie van de waarde van de aandelen door een commissie van
deskundigen kon men echter slechts verkrijgen als men over een koper beschikte,
waarbij men de prijs die deze koper bereid was te betalen, vooraf kenbaar moest
maken. Uiteraard was het moeilijk am aan deze voorwaarden te voldoen, temeer
omdat, indien al een koper zich tot een transactie bereid verklaarde, de bestaande
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aandeelhouders dan nog, na het bekend worden van de taxatie, tegen die koers een
voorkeursrecht konden uitoefenen. De aspirant-koper werd dan in de meeste
gevallen gepasseerd. Dit maakte dat het geen sinecure was om kandidaat-kopers
te vinden voor incourante aandelen, tenzij wellicht onder concurrenten van het
bedrijf. C.J. Honig wilde zich echter niet tot de concurrentie wenden. Hij kon geen
koper aantrekken en bleef derhalve aangewezen op een verklaring van de accoun-
tant van de familievennootschap, waarin een relatief zeer lage koers van 160%
geadviseerd werd.l" Tegen deze koers verkocht hij in 1959 f 400.000 aandelen.""

Op aanraden van zijn adviseurs in deze materie, waarbij vooral zijn advocaat G.
Verburg en de beleggingsadviseur W.e. Posthumus Meyjes genoemd moeten
worden, besloot C.J. Honig om met hun medewerking een kleine beleggingsmaat-
schappij op te richten, die de koper kon zijn van aandelen Honig. De Bijenkorf-
vennootschap kon aldus tot een taxatie door deskundigen genoopt worden. 120 Op
29 april 1960 werd de N.V. Beleggingsmaatschappij 'De Garve' in het leven
geroepen met als doel de verkrijging, het bezit, het beheer en de vervreemding
van effecten. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedroeg een miljoen
gulden, verdeeld in twintigduizend aandelen van vijftig gulden, waarvan bij de
oprichting vierduizend stuks werden geplaatst en volgestort. C.J. Honig en W.e.
Posthumus Meyjes waren de directeuren, G. Verburg de commissaris.'?' Op
tweeduizend gulden na, in handen van Posthumus Meyjes en Verburg, behoorden
aile aandelen aan C.J. Honig. De aandelen werden volgestort via inbreng van ter
beurze genoteerde fondsen.V'

'De Garve' ontleende haar betekenis niet aan de zichtbare investeringsactiviteit,
die zich beperkte tot de belegging en herbelegging van het relatief kleine kapitaal
van f 200.000. Van belang was veeleer dat met deze naarnloze vennootschap een
rechtspersoon werd geschapen die kon optreden als potentiele koper van bepaalde
incourante fondsen, waarvan de verkoop door statutaire bepalingen bemoeilijkt
werd.123 Reeds in de loop van 1960 werd 'De Garve' daarvoor ingeschakeld. C.J.
Honig bood f 300.000 aandelen ter verkoop aan, maar nu met de toevoeging dat
'De Garve' bereid was die te kopen. De eerste taxatie door deskundigen werd als
gevolg daarvan bekend op 20 december 1960. De aandelen Honig werden geschat
op 350% ex dividend. 124 Vergeleken met de advieskoers van de accountant van de
firma betekende dit natuurlijk een groot verschil. C.J. Honig spande een proces
in om de eerder verkochte aandelen terug te winnen. Hij beriep zich op verschoon-
bare dwaling, als gevolg van een apert onjuiste expertise door een accoun-
tantsbureau dat objectief had behoren te zijn.125

Voor twee ton nominaal aandelen waren George en Meindert gegadigden in de
bestaande kring van aandeelhouders. Het derde ton kon het bestuur van Honig
niet onderbrengen en het moest bijgevolg met lede ogen aanzien dat 'De Garve'
tot de kring van aandeelhouders werd toegelaten. Op 8 december 1961 werd zij
met een bezit van f 100.000 aandelen in het aandeelhoudersregister van Honig
N.v., opvolgster van de NV, Stijfselfabriek 'De Bijenkorf' voorheen M.K. Honig,
ingeschreven.I"

Kort na de oprichting van 'De Garve' werd in haar statuten opgenomen dat zij
ook effecten in administratie kon nemen. Op grond daarvan werd vanaf 1963
besloten dat zij zelf f 10.000 aandelen Honig in eigendom zou behouden en dat
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de resterende f 90.000 voor C.J. Honig in administratie zouden worden genomen
en daartegenover beperkt-royeerbare certificaten Honig op naarn zouden worden
uitgereikt.l" Uitsluitend de certificaathouder die tegelijkertijd aandeelhouder in
Honig N.Y. was, kon royement van zijn certificaat worden toegestaan. Iemand die
dat niet was, kon geen royement vragen, omdat het onderliggende aandeel hem
krachtens de statutaire bepalingen van Honig niet kon worden overgedragen.!"

Inmiddels had C.l. Honig nog enige mede-aandeelhouders van Honig N.Y., die
ook wel graag geld in handen wilden hebben, over de plannen geinformeerd.
Spoedig kreeg 'De Garve' van verschillende aandeelhouders het verzoek aandelen
over te nemen en daartegenover certificaten af te geven. Indien zij aldus aandelen
tegen certificaten hadden geruild, stond de incourante markt voor hen open, dit
wil zeggen dat zij aan hun commissionair konden opdragen om certificaten te
gelde te maken. Bij de omzetting in certificaten droeg de aandeelhouder weliswaar
zijn sternrecht aan 'De Garve' over, maar indien hij daar spijt van zou hebben, kon
hij de aandelen - voor zover niet verkocht - terugkrijgen tegen inlevering van de
certificaten. Men behield dit recht zolang men zelf ook nog rechtstreeks aandeel-
houder bij Honig N.Y. b1eef, al was het slechts voor een enkel aandeel. Het
omzetten van althans een deel van het bezit aandelen in certificaten gaf dus de
mogelijkheid om te verkopen wanneer men dat wenste, terwijl vroeger verkoop
van deze aandelen heel wat voeten in de aarde had en de accountant van Honig
N.Y. een zeer lage waarde aan die aandelen meende te moeten toekennen.l" 'De
Garve' kon daarbij voorkomen dat er een invasie van nieuwe aandeelhouders in
Honig N.V. plaatsvond. De certificaten stonden namelijk op naam, terwijl certifi-
caathouders die niet reeds ook aandelen bezaten deze niet zonder de gewone
statutaire martelgang bij Honig N.Y. konden verkrijgen.!" C.J. Honig zou toch
pogen enkele vrienden kleine aandeelhouders te maken, bijvoorbeeld de Twentse
fabrikant J. Ledeboer.!"

Een vijftal aandeelhouders die samen 412 certificaten van f 500 bezaten,
besloten tot verkoop van in eerste instantie 125 stuks en hun belang daarbij te
poolen. Op 20 februari 1963 begon de handel in certificaten Honig, waarbij 'De
Garve' als 1eidster van de pool mondjesmaat vrijgaf. Dit was uiteraard totergemis
van het Honig-bestuur dat zelf het tempo van het openbreken van de besloten
familievennootschap wenste te bepalen en vooral moest toezien hoe C.J. Honig
steeds meer stemmen kreeg. De eerste koers lag op 375%; toen het pakket op 16
juli 1963 geheel was verhandeld, werd reeds 590% genoteerd. Yoor het vijftal
kwam de gemiddelde koers op 485% Uit.132De koersvorming werd waarschijnlijk
beinvloed door de mogelijkheid dat Honig spoedig ter beurze genoteerd zou
worden. Meindert was echter tot dan toe een krachtig tegenstander daarvan.!" De
koersstijging bewees ook dat een minderheidspakket van dergelijke incourante
aandelen, tegen alle vroegere voorspellingen en beweringen in, zeker grote waarde
bezat.!"

Yoor C.J. Honig was dit geen reactie tegen het farniliale karakter van de
onderneming of een definitieve poging tot het openbreken van de familievennoot-
schap. WeI wilde hij dat kleine aandeelhouders het gemakkelijker kregen om hun
bezit in Honig N.Y. naar eigen wensen te regelen en niet meer geheel afhankelijk
hoefden te zijn van zijn machtige broers.!" Een bijkomend positief punt bestond
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voor hem in het feit dat hij certificaten aan sociale instellingen kon schenken. Bij
het te gelde maken van de certificaten boekten de instellingen voordeel. Als de
koers bijvoorbeeld op 405% stond, had CJ. Honig met slechts f 10.000 nominaal
aan aandelen meer dan f 40.000 cadeau gedaan. Door certificaten te schenken aan
sociale instellingen, kwam hij bovendien niet in aanmerking voor 40% winstbe-
lasting. 136

Ondertussen had CJ. Honig in maart 1964 het proces verloren, waarin hij
vergelding zacht voor de lage koers die hij destijds had gekregen voor zijn eerste
vier ton nominaal aandelen Honig.!" Hij vroeg toen aan zijn broers als herstel van
recht in eigen kring of ze bereid waren in bescheiden mate bij te passen wat hem
tekort was gedaan. CJ. Honig zou ervoor zorgen dat dit bedrag geheel ten goede
kwam van het algemeen belang. Hij dacht hierbij aan een schenking aan het
eo mite Leefbaarheid Zaanstreek of eventueel aan andere Zaanse sociale instel-
tingen. Als bedrag stelde hij voor f 640.000, berekend op het koersverschil tussen
140% en 300% van vier ton nominaal aandelen.I" Dit plan ging niet door, een
ander kwam ervoor in de plaats.

Op de jaarlijkse algemene vergadering van 8 juli 1964 deed Posthumus Meyjes
een oproep om de strijdbijl te begraven.l" Naar aanleiding van zijn rondvraag had
op verzoek van M.K. en G.N. Honig een bespreking plaats om een bevredigende
oplossing te bereiken van de geschilpunten op bestuurlijk en financieel vlak.
Posthumus Meyjes trad op als berniddelaar. Meindert en George waren bereid een
verklaring op te stellen, mede ondertekend door de comrnissarissen, waarin c.J.
Honig volledig gerehabiliteerd werd. Zij gingen ook akkoord dat Honig N.Y. een
redelijk bedrag ter beschikking zou stellen van de Stichting Jeugdzorg en de
Stichting Hulpfonds. Dit zou in gelijke jaarlijkse terrnijnen aan de genoemde
stichtingen worden uitgekeerd.!" Posthumus Meyjes stelde een schadeloosstel-
ling van drie ton plus een vervroegd te kapitaliseren pensioen VOOr.

141 Commis-
sarissen en aandeeihouders stemden in met een bedrag van f 300.000 tout court. 142

Het conflict was opgelost. Aan de aandeelhouders werd daarover een circulaire
verzonden.'?

8.3 Zakelijk management na c.J. Honig

8.3.1 Modernisering en schaalvergroting in Honig N. V.
Na het ontslag van CJ. Honig volgde een reeks van herstructureringen in het
bedrijf, waardoor men aansluiting yond bij heersende tendensen van beleidsmo-
dernisering. Het adviesbureau voor bedrijfsorganisatie Ydo heeft daartoe de
opdracht gelcregen. Bij de grote reorganisatie van 1961 kwam er een andere
rangschikking in de dochterondememingen die tot dan toe onder de NV Stijfsel-
fabriek 'De Bijenkorf' ressorteerden. Er werd eerst en vooral een duidelijk
onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde werkmaatschappijen en de holding-
maatschappij Honig NV De activiteiten van de maiszetmeelbereiding, de fabri-
cage van zetmeelderivaten en de afdeling van verpakte levensmiddelen in Koog
werden in aparte vennootschappen ondergebracht, respectievelijk in Maisamyl,
Amylo Chernie en de Fabriek van Honig's Artikelen Koog. Eerstgenoemde
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vennootschap verwerkte mars tot zetmeel, olie, glutenvoer en rnaisweekwater,
Ook kristalstijfsel bleef deel uitmaken van haar produktieprogramma. Amylo
Chemie produceerde uit het door Maisamyl geleverde zetmeel velerlei derivaten
die onder meer hun toepassing vonden in de papier-, karton-, textiel-, verf-,
petroleum- en levensmiddelenindustrie. De Fabriek van Honig's Artikelen Koog
omvatte traditioneel de fabricage van maizena, custard, puddingpoeder, bak- en
cakemeel en momento-rijst, Daaraan werd onder meer toegevoegd: koekjes-,
pannekoek- en cakemix.!" De vernieuwing van het assortiment moest tegernoet-
komen aan de eisen van de 'moderne' huisvrouw. Die aanpakgold nog meer voor
de Fabriek van Honig's Artikelen Nijmegen die in toenemende mate 'pre-cooked
foods' zoals nasi goreng, spaghetti met tomaten-vleessaus, macaroni met ham en
kaas ging bereiden.!"

Al bleven de drie Koogse vennootschappen volledig het eigendom van de N. V
Stijfselfabriek 'De Bijenkorf', toch was daarmee hetkarakter van laatstgenoemde
volledig veranderd omdat haar bestaan als zelf-producerende vennootschap werd
opgeheven. De naam Stijfselfabriek was dan ook niet meer in overeenstemrning
met de nieuwe vorm. Overigens deed het woord, dat in de tweede helft van de
negentiende eeuw, temidden van de stijfselhuizen, de progressiviteit van vroeg
ingevoerde stoomkracht tot uitdrukking bracht, nu ouderwets aan. Ten slotte
representeerde de naam geenszins het arbeidsterrein van de ondernerning meer,
onder andere omdat de merkartikelenafdeling aan belang had gewonnen. Het
samenstel van de in Bijenkorf-verband samenwerkende ondernemingen werd
vaak al aangeduid als Honig's Fabrieken of kortweg Honig. Voor de naamgeving
van de vennootschap als holding-company werd aansluiting gezocht bij dit
spraakgebruik. Ook de traditie werd erbij gehaald, het bleek namelijk dat de
verschillende families Honig in de loop der eeuwen steeds onder hun eigen naam
zaken hadden gedreven.!"

Honig N.V kreeg een overkoepelende taak. Zij stelde het groepsbeleid vast en
droeg de eindverantwoordelijkheid voor de gang van zaken bij de dochteronder-
nemingen. In het hoofdkantoor waren een aantal afdelingen gevestigd die dit
gecoordineerde beleid uitvoerden en ondersteuning verleenden aan de dochteron-
dernemingen. Het betrof het directiesecretariaat, de financiele afdeling en centrale
administratie, de centrale personeelsdienst, het centraallaboratorium, de centrale
inkoop, de emballage-afdeling en drukkerij en ten slotte de afdeling outillage-ont-
wikkeling.!" M.K., G.N. Honig en J. Buys vormden de directie van Honig N.V'4lI

De Goudse Glucosefabriek ging de naam voeren van Honig Glucose. In 1962
werd een nieuwe glucosefabriek gebouwd, waar de moderne technologische
inzichten werden gereaIiseerd. Het Verkoopkantoor van Honig's Artikelen Icreeg
de naam van Honig Merkartikelen.!" Voor de Fabriek van Honig's Artikelen
Nijmegen was de reorganisatie in zoverre belangrijk, dat de aandeelhouders
uitgenodigd werden om ofweI hun aandelen om te ruilen tegen aandelen Honig
N.Y. ofwel ze aan deze laatste te verkopen. C.J. Honig verzette zich daarbij tegen
de uitkering van schadeloosstelling aan directie en comrnissarissen in verband met
het vervallen van de bepalingen in de statuten op grond waarvan zij onder bepaalde
omstandigheden aanspraken konden maken op uitkeringen uit de reserves. Hij
yond dat de aandeelhouders van de Fabriek van Honig's Artikelen daarover
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onvoldoende waren ingelicht en voor voldongen feiten werden geplaatst, terwijl
zij zelf slechts een laag dividend genoten.P"

Ondertussen ging de expansie van het bedrijf verder. In december 1962 werd
het nieuwe kantoorgebouw van Honig offici eel geopend. Volgens de moderne
organisatieprincipes was het niet meer wenselijk dat de directeuren in een grote
ruimte bijeenzaten. Maar het zinde Meindert niet dat hij een aparte bureau kreeg
toegewezen.!" Andere uitbreidingen voor een bedrag van f 18 rniljoen, naast de
glucosefabriek een geheel nieuw bedrijfspand voor de Arnylo Chemie, hielden
verband met de ontwikkeling van de EEG.152

Uit het jaarverslag dat voor het eerst in de bijna honderdjarige geschiedenis van
de besloten vennootschap verscheen, werden een aantal cijfers over 1962 open-
baar. In datjaar werd bij een geplaatstkapitaal van f 8miljoen een bedrijfsresultaat
behaald van f 12,9 miljoen. Daarvan werd onder andere f 3,6 miljoen aangewend
voor afschrijving, terwijl een bedrag van f 4,4 miljoen aan de reserves werd
toegevoegd, die daarmee opliepen tot f 27,5 miljoen. Het dividend van 8% stak
heel schril af bij het geboekte resultaat, ook al was het een procent hoger dan over
1961.153 De omzet bedroeg circa f 100 miljoen en ging nog steeds in stijgende
lijn. Verkoop in het binnenland en export waren ongeveer even belangrijk. Bij het
concern werkten circa 2.036 employes, waarvan 1.423 in Nederland. Er rees een
nijpend personeelstekort, ondanks irnrnigratie van Spaanse en ltaliaanse arbeids-
krachten. Het probleem was moeilijk op te lossen omwille van het gebrek aan
woningen in de Zaanstreek.P'

Eveneens in 1962 ontstonden er plannen om een Stichting Administratiekantoor
Honig N.Y. op te rich ten, waar Meindert, George en hun zus Maria aandelen
konden inbrengen tegen afgifte van niet-royeerbare certificaten. Het niet-royeer-
baar certificaat is een onherroepelijke volrnacht aan een administratiekantoor dat
naar eigen inzicht de rechten uitoefent die aan de aandelen verbonden zijn. Met
het kantoor wilden zij het uiteenvallen van het gezag van de betrokkenen in de
onderneming voorkomen. Immers, het bestuur van de stichting zou steeds uit
directie en comrnissarissen van Honig N.Y. bestaan. De certificaten konden
vererven en versnipperen, de zeggenschap niet.!"

C.J. Honig kantte zich tegen de bepalingen dat directie en comrnissarissen
automatisch als bestuursleden van de stichting zouden optreden en dat niet alle
aandeelhouders hun aandelen tegen certificaten konden inruilen. Het voordeel van
de verhandelbaarheid leek hem voor de kleine aandeelhouders ook aantrekke-
lijk.156 C.J. Honig kreeg de steun van de jongere generatie, meer bepaald van de
kinderen van George, die er niet mee akkoord gingen dat de niet-royeerbare
certificaten die zij zouden erven, hun geen stemrecht gaven.r" Opnieuw kwam
hier de rivaliteit tussen de zonen van de broers bovendrijven, want het feit dat de
directie het bestuur van de stichting zou uitmaken, betekende dat de zonen van
Meindert mede zouden beslissen over het lot van de kinderen van George. 158

De oprichting van het administratiekantoor heeft C.J. Honig ertoe aangezet om
zelf beperkt-royeerbare certificaten via 'De Garve' te laten uitgeven en verhande-
len.159 Daardoor stand Honig vanaf 1963 enigszins in de belangstelling van de
financiele wereld. Het bedrijf had weliswaar nog geen plaats verworven in de
officiele effectenhandel - men moest in de incourante hoek zijn -, maar de
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Dejonge generatie (Lex, Claes en Paul) samen met George (Bran: GAZ)

beslotenheid was een beetje doorbroken. De zeggenschap bleef echter volledig in
handen van de familie Honig."?

In 1964 werden de drie zonen van Meindert, Claes, Alexander en Paul, tot
directeuren van de vennootschap benoemd."! Tevens werd aangekondigd dat
Honig het voornemen had om op een daartoe geschikt ogenblik naar de beurs te
gaan.l" Ondertussen waren fusiebesprekingen met het aardappelzetmeelbedrijf
Scholten Foxhol aan de gang. De koersen van de certificaten Honig-De Garve
stegen nog steeds, tot een piek van 980% op 25 januari 1965.163

"De zetmeelindustrie in Europa verwerkt grate hoeveelheden graan en aardappe-
len tot zetmeel en zijn derivaten. Zij wordt in toenemende mate kapitaal-intensief
en haar internationale vertakkingen en betrekkingen worden van steeds groter
belang. De ontwikkeling van de research vraagt steeds grotere inspanning. Onder
invloed hiervan voltrekt zich in de Euromarktlanden een snel voortgaande con-
centratie van de zetmeelindustrie in zeer grote bedrijven met een sterk interna-
tionaal karakter. Wil Nederland, als grootste zetmeel- en derivatenexporteur ter
wereld, zijn historische positie handhaven en verder verstevi~en, dan is oak hier
te lande bundeling van krachten een dwingende noodzaak". 04 Met deze hoog-
dravende woorden lichtten Honig N.V. en Koninklijke Scholten Foxhol N.V. hun
fusie in een perscommunique van 15 juni 1965 toe. In werkelijkheid was er een
zware concurrentiestrijd tussen beide concerns uitgebroken: Honig waagde zich
steeds verder op het terrein van de derivaten, een specialiteit die oorspronkelijk
aan Scholten voorbehouden was; Scholten maakte plannen om een marszetmeel-
fabriek te bouwen.165
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De industriele ontwikkeling, exportvergroting, toenemende integratie binnen
het Euromarktgebied en technologische vooruitgang vergden het uiterste van het
concurrentievermogen van de industriele bedrijven en vereisten een voortdurende
bezinning over produktieomvang, produktiemethoden, marketing, research en
aan- en afvoer van grondstoffen en eindprodukten. Concentratie en fusieverschijn-
selen deden zich in de jaren zestig en zeventig op grote schaal voor: kostprijsver-
lagingen en beschikking over meer kapitaal voorontwikkeling van arbeids be sparende
machines boden meer mogelijkheden om de markt te beheersen.!" Ook in de
Zaanstreek kwam een concentratiebeweging op gang. Dat gebeurde in de vorm
van fusies, het opgaan van Zaanse bedrijven in grotere nationale of internationale
concerns met hoofdzetel buiten de Zaanstreek, overname door binnen- of buiten-
landse ondernemingen en ten slotte de vorming van concerns of holdings vanuit
Zaanse ondernemingen al dan niet met hoofdzetel in de regio.l'"

De binnenlandse en internationale activiteiten van Koninklijke Scholten en van
Honig vulden elkaar in belangrijke mate aan, omdat zowel de grondstofbasis als
de afzetstructuur verschilden. Sarnen omvatten zij het he le gebied dat voor de
zetrneelindustrie open lag. Door de fusie zouden de samengaande bedrijven op de
Europese en internationale zetrneelrnarkt een zeer sterke positie innemen. Schol-
ten-Honig behoorde met een jaaromzet van f 300 miljoen tot de vier grootste
zetrneelverwerkende industrieen in Europa. Van de niet-Amerikaanse vestigingen
was zij de grootste. De toenemende activiteiten van Honig op het gebied van de
verpakte voedingsmiddelen en van Scholten op dat van de chernische industrie
vormden een waarborg voor een goede spreiding van belangen. Een gemeenschap-
pelijke moedermaatschappij werd opgericht teneinde de fusie in een evenwichtige
vorm te realiseren.

Koninklijke Scholten-Honig (KSH) werd een sterk internationaal georienteerd
bedrijf met filialen in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Belgie, Zweden, Portugal
en Zuid-Afrika, Het aantal werknemers in Nederland bedroeg ongeveer 3.400. De
zetel van de holding-maatschappij werd gevestigd in Amersfoort. De raad van
bestuur werd samengesteld uit acht personen: O. Meijer, president-directeur, G.N.
Honig, vice-president-directeur, D.H. Douwes, Ch.H. de Goede, c.c. Honig, A.
Honig, P. Honig en W.H. Ockinga. Als commissarissen traden op: de respectieve-
lijke commissarissen, naast de aftredende directeuren van Honig N.V., namelijk
M.K. Honig en 1. Buys. President-cornmissaris werd G.F. Dalenoord, vice-presi-
dent-cornmissaris M.K. Horug.l'"

De fusie werd geeffectueerd door middel van aandelenruil. Hieraan voorargaan-
de moest Honig N.V. overgaan tot terugbetaling a pari in contanten en obligaties,
waarbij de nominale waarde van het aandeel van f 500 op f 350 werd terugge-
bracht. Daarna deed de toekomstige Scholten-Honig aan aandeelhouders Honig
een aanbod tot omwisseling van f 350 nominaal Honig in f 1.350 nominaal
Scholten.l'" Meteen werd Honig deel van een open vennootschap. Voor houders
van effecten Honig was heteen zeer voordelige zaak. Op 30 augustus 1965 hebben
de aandeelhouders zich definitief akkoord verklaard met de fusie."?

De fusie betekende een volgende stap in de richting van modern management.
De familievennootschap ging open en 'outsiders' traden in. Met het persoonsge-
richt ondernemersgedrag van C.J. Honig verdween als het ware ook het oude
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familiebedrijf. Een onvermijdelijke samenloop? Als representant van het traditio-
nele gezagstype kreeg niet alleen C.J. Honig maar ook de familieonderneming
kritiek te verduren. Bovendien stond de familievennootschap tegenover de open
naamloze vennootschap in een concurrentiepositie, niet enkel bij de vervaardiging
en afzet van haar produkten, maar vooral bij het aantrekken, vasthouden en
produktief maken van leidinggevend talent en in het bijzonder bij de verkrijging
van het benodigde kapitaal. Door deze concurrentie verdwenen de zwakkere
familiezaken geleidelijk van het toneel, terwijl anderzijds de meer expansieve
door hun financieringsbehoeften tenslotte in de groep der open vennootschappen
terechtkwamen.!"

8.3.2 Professionalisering van her sociaal beleid
Hoewel de stukken in verband met het sociaal beleid na 1957 schaars zijn, wijzen
een aantal e1ementen erop dat ook op dit terrein werd gemoderniseerd. Het
Adviesbureau voor bedrijfsorganisatie Ydo drong erop aan dat de pogingen die
C.J. Honig had ondernomen om in het bedrijf een modern personeelsbeleid te
starten, in versneld tempo werden doorgezet. Het beklaagde zich erover dat in het
bedrijf nog teveel de paternalistische opvatting overheerste, waardoor het sociaal
beleid niet hecht gefundeerd en geintegreerd was in de organisatie van het bedrijf.
Het bureau schreef daarover: "Hoewel de Honigs als zeer humane mensen worden
gezien in en buiten het bedrijf, hebben zij weinig idee van wat er in de mensen
1eeft. Zij zullen nietgemakkelijk iemand ontslaan en zijn bijzonder genereus maar
hebben geen idee wat plezier in het werk van anderen betekent".J72 G.N. Honig,
die het sociaal directeurschap na het ontslag van Kees overnam, had een open oor
voor deze kritiek en was bereid een personeelsdienst op te zetten, maar hij werd
daarin tegengewerkt door Meindert, die wars was van sterke centralisatie en
hoogstens geneigd was de bestaande situatie wat te stroomlijnen. Bovendien zag
die het nut er niet van in. De opleiding van fabriekspersoneel bijvoorbeeld
rangschikte hij onder de categorie 'sociaal gedoe'.!"

De Zaanse Stichting voor Bedrijfspsychologie en Personeelsbeleid begeleidde
het reorganisatieproces dat in 1961 in samenwerking met Ydo werd doorge-
voerd.!" De bevoegdheden en de verhoudingen in de bedrijven Honig werden
nauwkeuriger afgebakend. Tegelijkertijd met de reorganisatie werd een centrale
personeelsdienst uitgebouwd. Al eerder was een chef personeelszaken, P.van Eede
aangetrokken.!" De Zaanse Stichting voor Bedrijfspsychologie en Personeelsbe-
leid heeft zich met de opzet bezig gehouden. De personeelsdienst behoorde tot de
staforganen van het hoofdkantoor van de holding en droeg zorg voor de coordi-
natie van het personeelsbeleid binnen de Honig-groep. Het werkterrein omvatte
onder meer werving en selectie, introductie, mutaties, taakstructurering, promotie,
opleiding en beoordeling.!" Hetpioniersstadium op het vlak van personeelsbeleid
was daarmee achter de rug, voortaan bevolkten 'professionals' de dienst. Nieuwe
technieken op het terrein van personeelsbeheer werden door hen geentameerd en
uitgewerkt. Via de werkzaamheden die voortvloeiden uit modern personeelsbe-
leid, werden geleidelijk aan ook de loonopbouw, de tarifering, de arbeidsvoor-
waarden, de sociale verzekering en de verbetering van de werkomstandigheden
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tot de taken van de personeelsafdeling gerekend. Daarvoor was professionele
kennis op uiteenlopende gebieden vereist, zoals bedrijfspsychologie, bedrijfshy-
giene, sociologie van het bedrijfsleven, arbeidsrecht enzovoort.!"

Het sociaal beleid werd in toenemende mate geformaliseerd en geinstitutiona-
liseerd, vooral na 1964, toen ook George het niet langer behartigde. Lex Honig
werd als directeur van Honig N. V. verantwoordeli jk voor Financien, Administratie
en Personeelsbeleid, maar dat laatste werd grotendeels door de personeelschef en
zijn medewerkers uitgevoerd. De ruimte voor persoonsgericht ondernemersge-
drag werd daardoor versmald. Professionele managers gaven op een objectiever
en systematischer manier leiding. Zo hadden ze meer oog voor rationele methoden
ten aanzien van de industriele relaties, bijvoorbeeld voor duidelijke loonschalen
en tarifering.!" Formele regels werden ook belangrijker omdat gezag en legitima-
tie ten opzichte van het personeel voor de manager moeilijker lagen dan voor de
eigenaar-ondernemer.!" Het zorgende en verzorgende aspect verloor in dit kader
aan betekenis. De sociale dienst (fondsen, pakketten, maatschappelijk werk) bleef
voortaan als onderdeel van de centrale personeelsdienst bestaan onder leiding van
P. Groenveld. Het kreeg echter minder invloed, ook omdat de algemene sociale
voorzieningen ruimer werden, en werd in feite langzaam afgebouwd. Alle giften
en extra-legale voordelen die onder C.J. Honig in zwang waren, werden ingepast
in de vastgelegde arbeidsvoorwaarden en behoorden voortaan tot het domein van
het overleg tussen werknemers- en werkgeversorganisaties. Het maatschappelijk
werk beperkte zich op terrnijn uitsluitend tot de personeelsverhoudingen binnen
de ondernerning."?

De personeelsplanning daarentegen won aan belang."! Hetconcern Honig werd
metde zich uitbreidende automatisering steeds meer een kapitaal-intensief bedrijf;
het aantal ongeschoolde fabrieksarbeiders ging achteruit ten voordele van admi-
nistratieve krachten, geschoolde arbeiders en technici.l'" In dat opzicht was het
evident dat de personeelsdienst meer aandacht kreeg ten nadele van de sociale
dienst, anderzijds wijst het op een gewijzigde sfeer waarin rninder plaats was voor
sociale franje. De naamsverandering van Sociale Afdeling in Centrale Personeels-
dienst bracht de modeme, verzakelijkte opzet tot uitdrukking. De ontwikkeling in
Honig NV sloot daarbij aan bij de algemene tendens van professionalisering, die
in open grootbedrijven al eerder was ingezet. In de modeme opvatting diende de
personeelsafdeling een stafafdeling te zijn met een adviserende, informerende en
richtinggevende taak ten aanzien van de directie, de bedrijfsleiding en het hele
kader, omdat personeelsbeleid niets anders betekende dan een bijzondere vorm
van ondernemingsbeleid, namelijk het optimaliseren van het gebruik van ar-
beid.!"

Deze evolutie in het sociaal beleid bij Honig werd door de vakbonden gewenst.
Zij wilden niet meer afhankelijk zijn van het goeddunken van de ondernemer en
eisten een institutionalisering van de gegroeide arbeidsverhoudingen. Aan hun
streven werd tegemoet gekomen door de instelling van een ondernemingsraad in
1958 en een cao in het daaropvolgende jaar, waarin alle arbeidsvoorwaarden en
sociale voorzieningen werden vastgelegd. Uit interviews blijkt dat de werknemers
van Honig zelf het moeilijker hadden om hun bevoorrechte positie af te staan. Zij
waren gewoon ingebed te zijn in een overlegsysteem dat door persoonlijke
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verhoudingen was gekenmerkt en zochten nog steeds geborgenheid bij de Ho-
nigs.!"

In het kader van een modeme loonopbouw werd werk gemaakt van een nieuw
gereguleerd systeem van tarieven en prestatietoeslagen.J" De vakorganisaties
prefereerden een premiesysteem en werkclassificatie volgens de toen algemeen
geldende normen, waaraan het College van Rijksberniddelaars zijn goedkeuring
moest verbinden. De grate moeilijkheid was dat de lonen en premies bij Honig
sterk afweken van de richtlijnen en hoger lagen dan het niveau vooropgesteld door
het College. Uniformisering betekende dat de arbeiders van Honig Of het vlak van
de premies moesten inleveren, wat door hen niet werd aanvaard." Ook voor de
aanvullende ongevailen- en ziekte-uitkering, extra kinderbijslag en andere toesla-
gen waren in een cao de goedkeuring van het College van Rijksbemiddelaars
vereist of rezen er bezwaren van die kant. 187 De werknemers verzetten zich tegen
de afschaffing ervan.!" De directie heeft ten slotte gepoogd om een vol-continu-
dienst voor de rnaisstijfselfabriek in te voeren. De werknemersorganisaties gingen
echter niet akkoord met de afschaffing van de zondagsrust.l"

Met medewerking van AWV en vakbonden werd een fabrieksreglement opge-
steld als aanvulling op de cao.!" Dit paste eveneens in de tendens naar uniforrni-
sering bij Honig. Bij inzage van dit reglement wordt duidelijk dat men niet een
bepaalde sfeer of gezindheid in het bedrijf poogde te creeren, wei een aantal regels
wenste vast te leggen teneinde de verhouding werkgever-werknemer te formali-
sereno Bij wijze van voorbeeld geef ik artikel drie: "De werknemer heeft door het
aanvaarden van zijn functie de plicht op zich genomen de belangen van de
onderneming steeds zo goed mogelijk te behartigen en aile werkzaamheden, die
hem door ofnamens de werkgever worden opgedragen en redelijkerwijze van hem
kunnen worden verlangd, zo goed mogelijk uit te voeren met inachtneming van
aile hem daarbij door of namens de werkgever verstrekte aanwijzingen en/of
voorschriften". Voorts bevatte het reglement bepalingen betreffende geheimhou-
ding, aansprakelijkheid voor schade, het binnengaan en verlaten van de fabriek,
rookverbod en veiligheid, boetes enzovoort.!"

Een paar keer mengde C.J. Honig zich nog in het sociaal beleid. In 1960
reageerde hij tegen wat hij noemde de verstarring van het winstaandeel. Daarmee
bedoelde hij dat het winstaandeel gereduceerd werd tot een toeslag op het loon,
dit wil zeggen tot een vaste uitkering, en niet meer gezien werd als een mee
profiteren van een goede gang van zaken voor zover die tot uiting kwam in een
hoge winst. Hij pleitte voor een winstaandeel gekoppeld aan een winstindexcijfer
en los van de loonsom. Anders werd het irnmers een vorm van extra loon en
beantwoordde het niet langer aan de oorspronkelijke principes.V''In 1961 werd
een winstaandeelregeling ingevoerd, die bestond uit maanduitkeringen van f 25,-
per werknemer en halfjaarlijkse uitkeringen die varieerden naar gelang van de
functiegroe,R waarin de betreffende werknemer volgens de werkclassificatie was
ingedeeld.' 3 Van een binding met de winst was geen sprake meer. Het winstaan-
deel werd omgevormd tot een gewone arbeidsvoorwaarde, waarop de arbeiders
steeds konden rekenen.'?'

Hoe evolueerde het bedrijfsonderwijs? Het is moeilijk om daarover iets te
zeggen, daar archiefmateriaal ontbreekt, maar uit interviews kan ik afleiden dat
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het algemeen vonnende en opvoedende aspect naar de achtergrond werd gescho-
yen en alle aandacht uitging naar het verwerven van technische kwalificaties met
het oog op de personeelsplanning. De vakopleiding voor de procesindustrie, de
lascursussen, het leerlingstelsel van de Vereniging tot Bevordering van Elektro-
technisch Vakonderwijs en Bemetel waren daar voorbeelden van.195 Daarover
bestond vee] contact met de Zaanse Stichting voor Bedrijfspsychologie en Perso-
neel sbeleid.

Hoewel de Honigs in de fusie-overeenkomst expliciet hadden laten opnemen
dat beide £artijen verantwoordelijkheid aanvaardden voor het welzijn van het
personeel' 6, vreesde C.J. Honig dat er te weinig aandacht voor de sociale aspecten
van de fusie zou bestaan: "Mij is vaak gebleken dat fusies voardelig zijn voor de
fuserende bedrijven en helaas funest voor hun sociale belangstelling en hulp".'97
In de jaarvergadering van 1967 en 1968 waarschuwde hij dat het concern ont-
groeide aan de plaatsen waar Scholten en Honig hun eerste schreden op het
industriele pad hadden gezet. Enerzijds yond hij het positief dat het bedrijf niet
meer afhankelijk was van plaatselijke en zelfs niet van nationale binding en. Men
kon zo belangrijke accentverschuivingen en gewichtsverplaatsingen doorvoeren,
wat in vele gevallen de efficiency en de bloei van het bedrijf ten goede kwam. Hij
noemde dit een typisch verschijnsel van onze 'affluent society'. Het adjectief
betekende oorspronkelijk 'rijkelijk vloeiend', maar werd allengs geassocieerd met
welvaart en weelde in een maatschappij waar geen vastheid meer bestond.!"
Anderzijds wees hij op de nadelen van de 'affluent society', de vervreemding die
steeds meer groeide tussen de ondernemingen en de streek, de gemeente waarin
zij gevestigd waren: "Er is een niet te ontkennen wissel werking tussen het
bedrijfsleven en de maatschappij, waarin het functioneert. Een bedrijf dat zich
daaraan onttrekt, draagt bij tot de verschraling van het klimaat waarin een yolk
moet leven en waarin de bedrijven moeten werken", J99

Op het raakvlak tussen industrie en samenleving lagen naar de mening van C.J.
Honig problemen die medewerking en ook financiele steun vroegen van leiding-
gevende figuren in de bedrijfswereld. Grote ondernemingen die in geindustriali-
seerde regie's als gangmaker optraden van sociale voorzieningen, deden daarmee
uiterst belangrijk en levenwekkend werk. De overheid liet ruimte aan het particu-
lier initiatief: tot 4% van de fiscale winst van een naamloze vennootschap kon
besteed worden aan sociale doeleinden. Vroeger hadden de Honig-bedrijven
volgens hem van deze bepaling volop gebruik gemaakt en zo bijgedragen tot de
bloei van uiterst nuttige instellingen, sommige hadden er zelfs hun bestaan aan te
danken"" C.J. Honig kreeg echter de indruk dat door de fusie en de internationa-
lisatie van het concern de aandacht voor deze problemen verminderd en bijgevolg
de daadwerkelijke hulp bij plaatselijke noden ook afgenomen was.

Zeker is dat de oarspronkelijke bedrijven, geevolueerd tot of opgeslorpt door
grate multinationals, steeds verder af kwamen te staan van hun person eel en de
streek waarin zij gevestigd waren. De hoofdzetel of het beslissingscentrum
beyond zich trouwens in veel gevallen in een andere regio. Zij werden overwegend
door extern-gerecruteerde, professioneJe managers bestuurd. Tegelijkertijd is de
typische streekidentiteit voor een groat deel verJoren gegaan. In de jaren 1960-70
groeide de Zaanstreek uit tot het beJangrijkste 'overloopgebied' van Amsterdam.
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Geschoolde Zaankanters trokken weg. Ongeschoolden van het Nederlandse plat-
teland en vanuit de Mediterrane landen kwamen ervoor in de plaats. Zo werkten
bij Honig Spaanse en Italiaanse arbeidskrachten. Ook de sociale stratificatie van
de bevolking van Koog veranderde. Het kon niet langer een industriedorp ge-
noemd worden.?"

Opmerkelijk in de sociale geschiedenis van Honig was de staking van 1969. Het
betrof de eerste staking over sociale kwesties bij Honig. Ze gaf uitcirukking aan
de gewijzigde sfeer na het vertrek van de Honig-directie naar een nieuw hoofd-
kantoor in Amsterdam, waardoor die veel minder bereikbaar werd. Het was een
spontane staking. Aanleiding vormde de weigering van de directie om een
landelijke 1%-duurtetoeslag toe te kennen, maar de werkelijke redenen lagen
dieper. De personeelsleden hadden allerhande klachten over het sociaal beleid bij
Honig, dat de laatste jaren volgens hen in verscheidene opzichten was verslech-
terd. Ook het vertrouwen in de directie was zoekgeraakt, Maar de staking leidde
tot niets. Men hervatte het werk zonder een oplossing te bereiken.f" Het is
moeilijk om een juist beeld te krijgen van de grieven die de werknemers bewogen.
Ze hielden onder meer verb and met de functieclassificatie, waarbij aIleen de
specialisten extra werden beloond, het gedwongen pensioenfonds, structureel
overwerk, verslechtering van tertiaire sociale voorzieningen en afschaffing van
bovenwettelijke uitkeringen.F" Bovendien voltrok zich bij de arbeiders algemeen
een veranderingsproces in de jaren zestig: nieuwe actiebereidheid, groeiend
categoralisme en teloorgang van het harmoniemodel polariseerden de verhouding
met de werkgevers.r"

In het sociaal beleid groeiden meer functioneel-zakelijke benaderingen: de
persoon van de arbeider interesseerde de ondernemer niet op basis van ethische
overwegingen, maar omdat die de onderneming de factor arbeid verschafte. De
ondernemer verwierp daarom elke vorm van sociaal beleid die uitging van een
idealistische bekommernis om de arbeiders en uitsteeg boven het louter zoeken
naar economisch nut. Dit betekent niet noodzakelijk dat de werknemers bijgevolg
slechter behandeld werden. Ook van de neven Honig en meer nog van de
professionele managers aan wie het personeelsbeleid werd toevertrouwd, kan niet
langer gesteld worden dat zij het ondernemerschap zagen vanuit een bepaalde
levensbeschouwing. Zij wensten niet de sociale traditie die door c.J. Honig was
opgebouwd, af te breken, maar ze voegden er evenmin iets aan toe dat kan
verwijzen naar een persoonlijke gedrevenheid. Het waardenpatroon van profes-
sionele managers was meer op efficiency en rationaliteit gericht en kon niet
steunen op persoonsgebonden interesses.

Deze zakelijker houding strookte overigens met de algemene sociale evolutie in
de jaren zestig. De maatschappijkritische radicalisering van de jeugd maakte
voorgoed een einde aan het paternalistische ondernemersbeleid van c.l. Honig.
De traditionele ondernemersfunctie werd ter discussie gesteld. De fatsoensmoraal
van en betutteling door ondernemers kreeg zware kritiek te verduren, omdat ze
volgens tegenstanders louter bedoeld was om de arbeiders koest te houden en aan
te passen aan de industriele behoeften. Bevoogding werd voortaan negatief
bejegend. De (jonge) arbeider accepteerde de bevoogding niet langer. De onder-
nemer verloor zijn interesse om te bevoogden.i" Bewijst de staking van 1969 dat
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een aantal (oudere, Honig-getrouwe) arbeiders toch de persoonlijke zorg van een
bereikbare ondernemer 'op mensenmaat' en de concrete voordelen die daarmee
gepaard gingen, misten?

Op 9 mei 1967 werd het honderdjarig jubileum van 'De Bijenkorf' gevierd,
ondanks de fusie. Ter gelegenheid daarvan ontvingen een aantal Zaanse vereni-
gingen een gift van het bedrijf. Bovendien werd via een speciaal gironumrner geld
ingezameld voor de Stichting Zorg Geestelijk Gehandicapten Zaanstreek. De
directie van Honig verzocht haar relaties gelden bestemd voor bloemen of ge-
schenken ten goede te laten komen van deze stichting. C.J. Honig schonk ter
gelegenheid van de verjaardag een groot bedrag aan de Stichting Honig-Laan-
fonds. Met dit fonds, dat in 1951 door C.J. Honig met zijn moeder was opgericht,
werd een versterking van de volkskracht nagestreefd. N aast een gratificatie en een
panorarnische kaart van de Zaanstreek, bood Honig zijn medewerkers en gepen-
sioneerden een jubileumfestijn aan in het Rotterdamse concertgebouw 'De Doe-
len,.206Deze jubileumviering was symbolisch, omdat het de laatste maal was dat
het bedrijf en de familie Honig als een sociaal-econornische eenheid naar voren
traden. De gedachte van verbondenheid met de Zaanstreek stond centraal bij deze
herdenking. De geest van c.J. Honig leefde nog na.

8.3.3 Teloorgang van het familiekarakter
De sociale integratie van beide fusiepartners lukte niet: niet binnen de groep
directeuren, evenmin op de volgende echelons.?" Onder het bestuur van een
president wiens enige statutaire bevoegdheid het was dat hij de voorzittershamer
mocht vasthouden, laaiden de ruzies alsmaar hoger op. De president-directeur, O.
Meijer, reeds veertig jaar werkzaam bij Scholten, wilde voor zichzelf de macht
om in een onderling verdeeld bestuur door te zetten wat in het belang van het
concern als geheel was. In de aandeelhoudersvergadering van 16 februari 1968
berichtte hij dat hij een jaar eerder met pensioen ging. Hij keerde terug als
commissans.?"

In dezelfde jaarvergadering werd aangekondigd dat het Amerikaanse organisa-
tiebureau van McKinsey was ingeschakeld om een nieu w schema voor de opbou w
van het concern uit te werken. Het bureau adviseerde om een sterke man van
buitenaf aan te trekken. Hij zou met zijn staf zetelen in het nieuw op te richten
'president-office' in het gebouw van NedLloyd in Amsterdam. De raad van
bestuur, waarvan de sterke man voorzitter met uitgebreide bevoegdheden zou
worden, moest zich richten op de grate lijnen, de investeringen en de jaarlijkse
begroting. Voorts kwamen er drie divisies: een voor de graep zetmeel en zetrneel-
chemie, een voor chemie (niet op zetmeelbasis), namelijk Servo-chemie en een
voor merkartikelen. De bedrijven Honig en Scholten werden als het ware opge-
deeld, waardoor men eindelijk de gewenste integratie zou bereiken."" Op 17juni
1968 werd een externe topfunctionaris, de chemicus en hoogleraar E.C. Kooyman
benoemd.?" De problemen bleken hiermee niet van de baan te zijn, integendeel.

Op de buitengewone aandeelhoudersvergadering van 9 juni 1969 trad D.H.
Douwes af als lid van de raad van bestuur."! Tijdens deze vergadering werden ook
de statuten gewijzigd en gemoderniseerd op grond van het door het bureau
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McKinsey uitgebrachte rapport.i" Kort daarop verdwenen drie Honigs uit het
bestuur. Eerst nam G.N. Honig op verzoek ontslag, hij had trouwens de pensioen-
gerechtigde leeftijd bereikt. In zijn plaats werd M.H. Lubbers benoemd in de raad
van bestuur.i" Na een conflict trad per 31 maart 1970 Alexander Honig uit het
bestuur. Hij droeg tevens zijn functie als manager van de merkartikelen-divisie
van het concern over.i" Officieel luidde het dat hij wegging als gevolg van
diepgaande meningsverschillen met de president-directeur over het te voeren
beleid.i" Volgens Kooyman was hij niet sterk genoeg voor het leiderschap van de
merkartikelen-di visie. 216

c.J. Honig schreef een brief aan de president-commissaris en de president-di-
recteur waarin hij zijn twijfels over het ontslag uitdrukte. Over de drie zoons Honig
meende hij: "Wij hebben hier te maken met drie mannen in de kracht van hun
leven, die in zaken hun sporen verdiend hebben en die het mede hebben aange-
durfd om in het belang van het bedrijf een fusie aan te gaan met Scholten
Foxhol".217Per 1 september 1970 legde ten slotte c.c. Honig zijn functie neer als
lid van de raad van bestuur.i" Hij had genoeg van al de strubbelingen."? Zijn
interesses hadden trouwens steeds elders gelegen. Paul wist zich voorlopig te
handhaven.

Een objectief verslag brengen en verkIaring geven van bovengenoemde gebeur-
tenissen is niet eenvoudig. Het is met de fusie vanaf het begin misgelopen.
Voordien waren Scholten en Honig in de zetrneelsector hevige concurrenten. Ook
na de fusie bleef men elkaar als vijanden bejegenen. Honig was, met 500
werknemers minder, de kIeinere partner in de fusie. Er bestond dan ook een latente
angst alsnog door Scholten te worden opgeslokt. Wanneer bovendien de presi-
dent-directeur van KSH de verhuizing naar het nieuwe hoofdkantoor, dat krach-
tens de oorspronkelijke fusiebepalingen in Amersfoort moest liggen, op de lange
baan trachtte te schuiven en in Foxhol gevestigd bleef, zagen de Honigs dit, al of
niet terecht, als een poging om de macht naar zich toe te trekken. Zakelijk
beschouwd stond Honig sterker, omdat de winst in dit concern van jaar tot jaar
steeg, terwijl het bedrijfsresultaat bij Scholten een neergaande trend vertoonde.F"

Ook van andere uit fusies ontstane concerns is bekend dat de weg van verenigen
naar integreren en herstructureren moeizaam en lang is.221 In dit geval werd de
fusie extra bemoeilijkt door het familiekarakter van de Honig-ondernerning. De
Scholten-directie was van betrekkelijk recente samenstelling en vormde bij de
fusie nog geen hecht team. De Honig-directie bleek dat, ondanks alle individuele
verschillen, weI en ging zich met het oplopen van de meningsverschillen steeds
meer zo gedragen. Dit werd door de Scholten-groep als bedreigend ervaren. Er
ontwikkelden zich twee machtsblokken. Binnen de raad van bestuur heerste
pariteit.222 Honig had bij de fusie vier directieplaatsen voor zich opgeeist.f"
Bestuursleden en comrnissarissen van beide bedrijven werden eenvoudig samen-
gevoegd, zodat een topzware raad van bestuur en raad van commissarissen (16)
ontstonden.F" Toen van de Scholten-groep twee directeuren ontslag namen,
moesten als het ware ook twee Honig-leden het veld ruimen.

Oat G.N. Honig vertrok, was normaal gezien zijn leeftijd. Voor het ontslag van
A. Honig is moeilijker een verkIaring te vinden. Niet zozeer de idee dat president-
directeur Kooyman hem te licht bevond als leider van de rnerkartikelen-divisiet"
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achtte zijn vader onaanvaardbaar, wei het feit dat eerstgenoemde zich nooit
persoonlijk goed op de hoogte had gesteld alvorens Lex voor ontslag voor te
dragen. Dit leverde voor Meindert mede het bewijs dat Kooyman niet in staat was
om als manager het geheel te leiden en samen te houden.?" De merkartikelen-cli-
visie deed het zeker niet slecht onder lei cling van Lex. 227 Een gebrek aan bekwaam-
heid kan dus niet de (enige) reden tot ontslag geweest zijn. Machtsfactoren
speelden een grotere rol. In hoeverre aangestuurd werd op het ontslag van c.c.
Honig, is evenmin precies te achterhalen. Inelk geval werd het evenwicht opnieuw
hersteld toen kort daama ook W.H. Ockinga aftrad als lid van de raad van bestuur
nadat de chemische divisie Servo was verkocht.f"

Op de buitengewone aandeelhoudersvergadering van 24 december 1970 barst-
ten de conflicten los. President-commissaris G. van der Wal stapte samen met de
comrnissarissen G. de Jong en GJ.H. de Graaff op uit de vergadering. Aanleiding
vormde het verzet van M.K. Honig tegen de benoeming van oud-staatssecretaris
w.L.G.S. Hoefnagels tot gedelegeerd commissaris. Na hun vertrek ging de
vergadering verder onder leiding van vice-president-commissaris Meindert. Hij
onthulde meteen dat president-directeur Kooyman reeds in augustus de aanzeg-
ging had gekregen om te vertrekken omdat kort na zijn benoeming was gebleken
dat hij niet de geschikte man was, maar dat de definitieve beslissing steeds was
uitgesteld.f"

De weggelopen president-commissaris Van der Wal was niet te spreken over het
feit dat M.K. Honig op het laatste moment geweigerd had om zijn handtekening
te plaatsen waarmee de stichting administratiekantoor zou worden gemachtigd
voor de benoeming van Hoefnagels te stemmen. Enige leden van de Honig-clan
hadden hun aandelen tot een totaal van 50% van het geplaatste kapitaal van Honig
N.V. in een stichting ingebracht en daarvoor niet-royeerbare certificaten ontvan-
gen.230 Bij de fusie werd vastgelegd dat de niet-royeerbare certificaten zouden
overgaan naar een stichting administratiekantoor Koninklijke Scholten-Honig
NV waarvan het bestuur zou bestaan uit onafhankelijke leden. Voor de certifica-
ten zou beursnotering aangevraagd worden. De bankiers weigerden echter hun
medewerking te verlenen omdat zij het klimaat voor een beursintroductie niet
aantrekkelijk vonden en omdat de zaken bij KSH slecht gingen. De stichting bleef
onder het bestuur van de raad van commissarissen en raad van bestuur van KSH
plus twee leden van de familie Honig. Er werd naar andere oplossingen gezocht,
die wel door de familie Honig geaccepteerd werden, maar dan weer door G. van
der Wal werden afgewezen. Gebruikelijk was dat de voorzitter van de stichting,
Meindert Honig, aan een onafhankelijke persoon een volmacht verstrekte om
namens de stichting naar beste weten te stemrnen."!

Van der Wal betreurde het dat de belangen van de Honig-groep nog steeds niet
waren ondergebracht in een onafhankelijke stichting. De avond voor de jaarver-
gadering had hij bericht gekregen dat M.K. Honig geen machtiging voor de
benoeming van Hoefuagels wilde afgeven, tenzij aan bepaalde eisen zou worden
voldaan. Deze voorwaarden hadden betrekking op de benoeming van commissa-
rissen uit de kring van degenen die eerder de vennootschap hadden verlaten.
Volgens Van der Wal werd KSH op die manier overgeleverd aan willekeur. Hij
was van oordeel dat de certificaathouders, clie 22% van het geplaatste kapitaal
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vertegenwoordigden, zich niet aan de bepalingen van het fusiecontract hadden
gehouden.F'

M.K. Honig daarentegen ontkende te hebben geeist dat de farnilie Honig haar
kandidaten in de raad van commissarissen benoemd moest zien. Hij verbond aan
de aanstelling van Hoefnagels drie andere voorwaarden, namelijk het aftreden van
Kooyman als president-directeur zodra Hoefuagels was benoemd, het snel aan-
werven van een nieuwe president-directeur en het aftreden van Hoefnagels na
indiensttreding van de nieuwe directeur. Met Hoefnagels als gedelegeerd com-
missaris kwam er een tweede kaEitein op het schip en dat kon volgens Meindert
de chaos aileen maar vergroten.' 3

In een telegram aan de raad van commissarissen van KSH deed de Vereniging
Effectenbescherming een dringend beroep op M.K. Honig om zijn functie met
onmiddellijke ingang neer te leggen. Effectenbescherming aanvaardde onverkort
de verklaring van president-commissaris Van der Wal dat het voorstel tot de
benoerning van Hoefuagels de instemming had van aile leden van de raad van
commissarissen en van de raad van bestuur. De vereniging sprak ook haar
verontrusting uit over de handelwijze van de vice-voorzitter op de aandeelhou-
dersvergadering, "welke in strijd is met goed fatsoen en goede trouw, resulterende
als logische consequentie in de beschikbaarstelling van hun mandaat door drie
commissarissen. Oat escaleert naar de volledige onbestuurbaarheid waarvan
aandeelhouders en werknemers de dupe dreigen te worden, terwijl de onderne-
mingswereld ernstig in diskrediet wordt gebracht".234 De pers meende dat de
leiding van het Honig-bedrijf de in de fusie besloten overgang van familieven-
nootschap naar open naamloze vennootschap niet had weten te maken.235

Ook C.J. Honig uitte kritiek op hetoptreden van zijn braer. Zelfwas hij van plan
om in de aandeelhoudersvergadering tegen Hoefuagels te stemm en, omdat hij
bang was voor het aanstellen van personen die het bedrijf niet kenden, in een zo
hoge positie. Hetzelfde bezwaar had hij tegen de aanstelling van Kooyman
geopperd. Door de wijze waarop zijn broer zich tegen de aanstelling had gekeerd,
kreeg hij echter de neiging om een positieve stem uit te brengen, als tegenwicht,
daar de stichting zijns inziens op een onrechtmatige wijze werd verlamd. C.J.
Honig stelde dat in vennootschapsland niet de "wet van de jungle", maar van de
redelijkheid en van het recht moest heersen. Deze manier om een vergadering te
dwingen om aan eisen te voldoen, die op het laatste ogenblik voor de voorzitter
werden neergelegd, kon er volgens hem niet mee door. Hij vreesde dat als gevolg
van dit incident KSH Meindert zou verliezen, terwijl hij de onderneming nog
diensten kon bewijzen.i" C.J. Honig kreeg gelijk. De invloed van Meindert werd
uitgeschakeld. Een compramis daarover werd bereikt tijdens een bijeenkomst
waarbij ook Kees aanwezig was?3? In het NRC-Handelsblad beschreef men de
ontknoping als de mislukte 'coup' van de familie Honig.238

C.J. Honig stuurde daarop een lezersbrief aan de krant. Hij meende dat een te
eenzijdig standpunt was ingenomen. Reeds de uitdrukking 'familie Honig' was
zo globaal aangegeven dat eenieder die deze familienaarn droeg door dit artikel
in ongunstige zin en onterecht bij het conflict betrokken werd. Zelfs de kleine
groep familieaandeelhouders van Honig N.Y. kon men volgens hem niet over een
karn scheren. G.N. Honig, die zich sterk had ingespannen voor de naleving van
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het fusiecontraet, ook wat de certificatenstichting betrof, P. Honig, die zich
intensief voor een modem management voorbereidde en ten slotte hijzelf, waren
het niet eens met de aetie van Meindert.F' Niettemin zwaaide hij nog lof toe aan
zijn oudste broer, die tijdens zijn vijftigjarige werkzaamheid bewezen had een
uitstekend ondernemer te zijn: "Te gemakkelijk denkt men soms dat aIleen
machtsverhoudingen een rol spelen. In dit geval is veeleer sprake van een
vertrouwenscrisis, ontstaan door een betreurenswaardig verschil van inzicht tus-
sen leiders die 'stuk voor stuk' zich misschien te sterk met het hun van oudsher
vertrouwde deel van de gefuseerde onderneming verbonden wisten en die hun hart
aan hun ondememing hadden verpand".240

Waarschijnlijk had MK Honig nietenkel de machtspositie van de familie Honig
en meer bepaald van zichzelf en zijn zonen op het oog, maar handel de hij ook in
het belang van de vennootschap door Kooyman als president-directeur te willen
wegwerken. Een lijst van vergaderingen van de raad van bestuur werd opgesteld,
waaruit moest blijken dat de hoogleraar die veel te weinig bijeenriep en hij dus
niet in staat was om als sterke man op te treden.?" De kwestie van de certificaten
was al jaren in handen van George, zonder dat Meindert zich er veel van had
aangetrokken. am bovengenoemde redenen was nog steeds geen afdoende rege-
ling voor de stichting gevonden. Toen Meindert ontdekte dat de certificaten geen
beursnotering konden krijgen en hetdoel van de stichting zou inhouden uitsluitend
de belangen van KSH te behartigen, niet ook van de certificaathouders, was het
voor hem evident dat hij geen machtiging verleende aan het nieuwe administra-
tiekantoor.r" Zijn informeel en emotioneel optreden paste echter niet meer in het
zakelijk management van het concern.

In de buitengewone aandeelhoudersvergadering van 29 januari 1971 werd
Hoefnagels aangewezen als commissaris. Daama heeft de raad van commissaris-
sen hem voor een peri ode van een half jaar als gedelegeerd commissaris aange-
steld. Aangezien Kooyman zich kort voor de vergadering van aandeelhouders als
president-directeur had teruggetrokken, heeft de raad van commissarissen Hoef-
nagels tenslotte verzocht tijdelijk tevens als voorzitter van de raad van bestuur op
te treden. De vergadering benoemde ook een aandeelhouderscomrnissie, die tot
taak had een advies uit te brengen inzake de certificatenkwestie, waarvoor
officiele beursnotering moest worden verkregen.?" Nog in hetzelfde jaar werd
over deze zaak overeenstemming bereikt, waardoor de certificaten konden worden
omgewisseld in aandelen en het bestuur van de stichting in onafhankelijke handen
kwam.r"

De interne machtsstrijd was afgelopen in het voordeel van de niet-familiegebon-
den directeuren en commissarissen. Aileen Paul Honig bleef nog over in de raad
van bestuur. Maar ook hij werd min of meer uitgerangeerd. Eerst werd hij naar
Zwitserland gestuurd voor een managementopleiding, daama werd hij naar Zuid-
Afrika overgeplaatst.r"

Met de controverse over c.J. Honig ging als het ware voorgoed de harmonie in
het bedrijfverloren. Hetkan nietontkend wordendat hij de machtsperikelen steeds
goed heeft aangevoeld en precies wist waar de conflictpunten in het Honig-bestuur
zaten.
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Voor Meindert en de volgende generatie stond het kapitalistisch winststreven
meer voorop. De traditionele verbondenheid met en ruirnere inzet van de onder-
nerner voor de oorspronkelijke regio en haar bewoners-personeel moest voor hen
niet per se bewaard blijven. De stijl van Ieidinggeven en de Iijn van expansie die
ze voorstonden, mondde als vanzelf uit in fusionering, waarin weldra ook de
Honigs als farnilieondernemers geen rol meer speelden en vervangen werden door
extern gerecruteerd management. Zij die c.J. Honig hadden gezien als de oorzaak
van aile moeilijkheden en het beIetsel voor hun machtsontplooiing en meer
eigentijds management en hem door clanvorming hadden buitengewerkt, waren
op minder dan tien jaar door de krachten achter en de noodwendigheden van de
evolutie die ze zelf mede hadden ontketend, definitief aan de kant gezet of uit het
centrum van de beslissingsbevoegdheid verwijderd.
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Elke biograaf ziet zich geplaatst voor de opgave het door hem bestudeerde
individu zoveel mogelijk te 'verstaan' in tennen van de intenties, motieven,
disposities en waarden, die aan dit specifieke individu eigen waren. De psycho-
loog of psychoanalyticus zal daarbij vooral aandacht hebben voor de menselijke
psyche en de onbewuste drijfveren die aan zijn optreden ten grondslag lagen. Een
historicus daarentegen moet pogen te begrijpen hoe de figuur van C.J. Honig
gevormd werd door externe factoren. AI had hij een iastig 'karakter' en werd hij
aangezet door onbewuste drijfveren en spanningen om op een bepaalde wijze te
reageren, dan nog was hij een kind van zijn tijd en ten dele het produkt van
maatschappelijke structuren en omgevingsfactoren. De beinvloeding gebeurde op
drie niveaus: macro-, meso- en microniveau. De spanningen en frictiepunten die
met zijn ondernemersgedrag gepaard gingen, werden bepaald door de contouren
van de tijd, de regio en het bedrijf waarbinnen hij zich bewoog. Ik kan de vraag
ook omgekeerd stellen: was het sociaal ondernemersgedrag van C.J. Honig nog
aangepast aan de tijd en de omstandigheden waaronder hij werkte?

Tijdens het interbellum week de situatie in het bedrijfsieven op economisch en
sociaal vlak sterk af van de gang van zaken voor de Eerste Wereldooriog. De jaren
na 1918 werden gekenmerkt door op- en uitbouw van de werkgeversorganisaties.
In die tijd groeide tevens een specifiek klassebewustzijn. K.C. Honig heeft beide
ontwikkelingen op intense wijze meegemaakt. Zowei opregionaal als op nationaal
viak is hij opgekomen voor de belangen van de ondernemer. C.J. Honig verzette
zich echter tegen deze onverzoenbaarheid tussen werkgevers en werknemers en
bepleitte de gemeenschapsgedachte. Die visie sloot zowei klassenstrijd als het
particuliere eigenbelang uit als enige richtsnoer bij het handelen. Samen moesten
ze volgens hem een 'arbeidsgemeenschap' uitbouwen, waarin elke groep in
samenwerking zijn verantwoordelijkheid nam.

In deze context moet de strijd van C.J. Honig tegen de nefaste gevolgen van de
crisis in de jaren dertig begrepen worden. Van de ondernemers verwachtte hij dat
zij zich bekommerden om het geestelijk lot van de massa werklozen, van de
werklozen zelf veronderstelde hij dat ze zich cooperatief opstelden tegenover
allerlei initiatieven die hij in dat verband opzette. Het was er hem en andere
initiatiefnemers niet zozeer om te doen de oorzaken van de werkloosheid te
bestrijden. Ze wilden vooral de negatieve gevolgen ervan wegnemen. Toch
organiseerde C.J. Honig herhalingsonderwijs opdat de jonge ongeschoolde arbei-
ders van 'De Bijenkorf' sterker zouden staan op de arbeidsmarkt. Daarnaast
stichtte hij werklozenfondsen, richtte volkstuinverenigingen, naai- en huishoud-
clubs en werkplaatsen op en mobiliseerde de Zaanse burgerij om financiele steun
te verlenen. Maar het bleek moeilijk om de ondernemers bij het werk te betrekken.
De crisis dreef hen eerder naar het zoeken van oplossingen voor de economische
problemen in hun bedrijf. c.J. Honigs inzet voor de geestelijke en zedelijke
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ontwikkeling van de arbeider had zijn grondslag in de typisch burgerlijke vrees
voor het massificatieproces dat de democratisering en de industrialisering van de
twintigste-eeuwse samenleving vergezelde. Die angst werd ingegeven door een
algemeen cultuurpessimisme in Nederland.

Vooral tijdens de Tweede Wereldoorlog ging C.J. HOnig zich op sociaal vlak
profileren. Met name de materiele hulpverlening die rond het K.C. Honigfonds
tot stand kwam, verdient hierbij verrnelding, maar ook het aanvullend pensioen,
kinderbijslag en ziektegeld en de verstrekkingen in natura kregen vorm of werden
verder uitgebouwd. De sociale voorzieningen stonden op een hoog peil. Verschei-
dene ondernemers trokken zich tijdens deze moeilijke jaren op concrete wijze het
lot van de arbeiders aan. Meer nog dan de materiele verzorging kregen de
menselijke verhoudingen in het bedrijf veel aandacht. In de oorlogsjaren groeide
de solidariteit tussen werkgevers en werknemers. Bij 'De Bijenkorf' kwam er een
kern, een diefstalcommissie, een ziekencomrnissie en een personeelsblad tot
stand. Daamaast werd een maatschappelijk werkster aangetrokken. C.J. Honig
wenste hierbij het nemen van verantwoordelijkheid door de arbeiders te stimule-
ren.

De naoorlogse periode karakteriseerden de enen met herstel en vernieuwing, de
anderen met herstel en continuiteit, Hoe het zij: er diende ontzettend veel hersteld
te worden. Somrnigen, waaronder de communisten, zagen dit herstel als de
grondslag voor noodzakelijke of gewenste vernieuwingen, anderen beschouwden
het als het uitgangspunt van een voortgaande ontwikkeling van wat zich al eerder
had aangekondigd. C.J. Honig sloot zich eerder bij de laatstgenoemde tendens
aan. Hij meende dat de basis voor de realisatie van de gemeenschapsgedachte in
de crisis- en oorlogsjaren was gelegd en keerde zich dan ook fel tegen de
communisten en de EVC die de bedrijfsrust verstoorden. Daar kwam bij het
algemene streven om de wederopbouw in samenspraak en harmonie tussen alle
betrokkenen te laten verlopen. Op dat moment gingen veel bedrijven in versneld
tempo over tot de inrichting van Sociale Afdelingen.

Nieuw was de opbouw van een verzorgingsstaat, waarin lonen en prijzen door
de overheid werden beheerst en de arbeidsvoorwaarden op een hoger niveau dan
het bedrijf werden vastgesteld. De overheidsbemoeienis stoelde op rust tussen de
sociale partners en formeel overleg in het kader van de Stichting van de Arbeid.
Op het niveau van de ondernerning werd de strijd om de medezeggenschap van
arbeiders in 1952 formeel afgesloten door de oprichting van ondememingsraden.
Zowel C.J. als M.K. Honig hadden het moeilijk om deze rigide loonafspraken en
andere opgelegde arbeidsvoorwaarden te accepteren en poogden via het instellen
van allerlei soorten premies en toeslagen aan het strakke keurslijf te ontsnappen.
Bij 'De Bijenkorf' bleef men bovendien zweren bij de kern, een organisch
gegroeide instelling van inspraak. Verder werden de bedrijfsrust en het verant-
woordelijkheidsbesef van de arbeiders bevorderd door de invoering van een
veiligheidscommissie, een tariefcommissie, een ideeenbus en winstdeling. In
verscheidene bedrijven kwamen dergelijke initiatieven tot ontwikkeling.

De 'human relations' -benadering bezorgde een wetenschappeli jke basis aan de
harmonisering van de menselijke verhoudingen. Die moest leiden tot meer ar-
beidsvreugde en hogere arbeidsprestaties in het bedrijf. De aandacht voor de
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'human factor' betekende een erkenning van de waarde en de betekenis van de
persoon en de bereidheid om deze persoon meer mogelijkheden te geven om zich
als individu en als lid van de gemeenschap te ontplooien. Indeze filosofie pasten
de curs us bedrijfskennis, de bedrijfsopleiding, de Bedrijfskadertraining en de
oprichting van de Zaanse Stichting voor Bedrijfspsychologie en Personeelsbeleid.

Zoals ik hierboven reeds aanduidde, werd de inspanning van C.l Honig voor
de ontwikkeling van zijn personeel nog vanuit een andere invalshoek ingegeven:
vrees voor 'geestelijke verproletarisering' van de arbeiders. De oorlog gaf immers
nieuw voedsel aan de verontrusting over het zedelijk verval en de ondergang van
de beschaving. Na de oorlog kwarn daar de vrees bij dat de arbeiders zich massaal
tothetcommunisme zouden bekeren. De 'elite' voelde zich verantwoordelijk; haar
ethische bekommernis putte ze onder meer uit de religie en uit de 'Morele
Herbewapening'. C.J. Honig voedde zich aan beide bronnen.

Concreet ging hij in het bedrijf over tot de oprichting van een fabrieksbibliotheek
en zorgde hij voor huishoudonderwijs en opvoedend onderwijs voor fabrieksmeis-
jes en voor levensscholen voor fabrieksjongens. De oudere werknemers narnen
deel aan de maandagbijeenkomsten en aan de volkshogeschoolcursussen. Het
originele Activeringsplan was erop gericht werkloze arbeiders terug in het arbeids-
circuit te brengen, opdat zij niet in een gevaarlijke lethargie zouden vervallen. Ook
buiten het bedrijf deed hij aan alle mogelijke vormen van volksopvoeding. Denken
we maar aan het clubhuiswerk en aan het Voorlichtingscentrum Zaanstreek, dat
de Zaankanters moest inlichten over de negatieve aspecten van het communisme.
Hij ontplooide niet alleen belangrijke initiatieven, maar stelde ook massa's geld
ter beschikking voor deze doeleinden. Via de oprichting van fondsen en via
schenkingen aan 'Volksherstel' en andere verenigingen werkte hij aan de geeste-
lijke wederopbouw van de Zaanstreek en Nederland.

C.J. Honig werd in zijn sociaal optreden zeker geinspireerd door voorgangers als
Stork en Van Marken. Reeds in de negentiende eeuw wensten zij goede relaties
met hun werklieden te onderhouden en voerden daartoe een verlicht paternalis-
tisch beleid. Daarmee bedoel ik dat zij zich als ondememers verantwoordelijk
voelden voor het geestelijk en materieel welzijn van de arbeiders en dan ook
individueel sociale activiteiten op touw zetten die dit doel voor ogen hadden en
voor die tijd min of meer vooruitstrevend waren. Zelfs buiten de fabriekspoort, in
de sfeer van de woonplaats kon men een beroep doen op hun caritas. Steeds bleef
de ondememer echter alleenheerser op zijn sociaal terrein en waren de arbeiders
afhankelijk van de zorg en het welbehagen van hun patroon.

De volgende generatie werd geconfronteerd met een complexere samenleving,
waarbinnen overheid en vakbonden een eigen functie gingen vervullen. Voortaan
kon de parlementaire wetgeving afdwingen dat sociale voorzieningen op rechts-
basis werden getroffen. Met tegenzin en na tegenwerking moesten de onderne-
mers bovendien toestaan dat patemalistische verhoudingen vervangen werden
door geconstitueerde, waarin de zeggenschap van de ondememer gedeeld moest
worden met de arbeiders(vertegenwoording). Ook in 'De Bijenkorf' kwamen
vanaf het bewind van K.C. Honig geleidelijk de sociale betrekking en op een
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collectief niveau met aan de ene kant de vakorganisaties en aan de andere kant de
Algemene Werkgevers Vereniging.

Vanaf de late jaren dertig ongeveer kregen onder C.J. Honig en bij gelijkgestem-
de ondememers oude sociale voorzieningen en instellingen uit het patemalistisch
tijdperk een nieuwe betekenis en elan in het licht van de samenwerking tussen
kapitaal en arbeid en de vrees voor de negatieve gevolgen van de versnelde
industrialisatie. Concreet heb ik daarbij de kern, het winstaandeel, de fondsen
enzovoort voor ogen. Ook buiten het bedrijf hernam hij bijvoorbeeld met de
oprichting van 'Ons Huis' volksopvoedend werk van negentiende-eeuwse signa-
tuur. Nieuwe ontwikkelingen in de sociale wetenschappen gaven aan deze instel-
lingen een theoretische basis. Bovendien pasten ze, zoals ik hierboven reeds heb
aangehaald, in de algemeen-maatschappelijke context en in de tijdgeest, die aan
de elite in de samenleving een verantwoordelijke rol oplegde.

C.J. Honig ging de aanpak van nieuwe maatschappelijke uitdagingen niet uitde
weg. Het werkveld van een ondernemer definieerde hij zeer ruim. Daarbij bleef
hij aan het oude denkpatroon vasthouden. Ik denk dat het woord 'patemalistisch'
het best zijn geestesgesteldheid kan typeren. Het verwijst naar een concrete
bedrijfsvoering uit de negentiende eeuw, die ook bij de Honigs heeft gegolden en
waarbij de leiding van grootvader M.K. Honig van het kleinbedrijf dat 'De
Bijenkorf' toen nog was, Kees als een ideaal voor ogen stond. Het kan echter ook
als ruimer begrip dienen om de bevoogdende en betuttelende houding van een
ondernemer die meende het best zelf te kunnen bepalen wat goed voor zijn
personeel was, te duiden. C.l. Honig probeerde aan al zijn sociale activiteiten een
persoonlijk en charitatief tintje te geven.

Zijn grondhouding van het op zich nemen van plaatsvervangende verantwoor-
delijkheid en bevoogding stond het opzetten van initiatieven die het professioneler
management voorbereidden, niet in de weg. Het aantrekken van personeelsfunc-
tionarissen, zoals een maatschappelijk werkster, een sociaal-pedagogisch mede-
werker en een social engineer zijn daar sprekende voorbeelden van. Het opleiden
van bedieningspersoneel kan als de voorloper beschouwd worden van de latere
bedrijfstrainingen gericht op het verwerven van technische kwalificaties. C.J.
Honig was in dat opzicht zelfs de motor van innovaties die de bedrijfsmuren
overstegen. Met de oprichting van de Zaanse Stichting voor Bedrijfspsychologie
en Personeelsbeleid zette hij de bedrijven in de Zaanse regio op het spoor van
modern personeelsmanagement. In die zin ervoeren sommigen deze paternalisti-
sche ondernemer als op zijn tijd vooruit.

Hoewel C.J. Honig dus zeker een positief sociaal klimaat creeerde en open stond
voor maatschappelijke noden en nieuwe ideeen, bracht zijn halsstarrig verzet,
ingegeven door zijn patemalistische attitude, tegen formele regelingen en overleg
op een bedrijfsoverschrijdend niveau, zijn positie als sociaal ondernemer in
gevaar. Vooral in de loop van de jaren vijftig kregen de overlegorganen en sociale
voorzieningen van de verzorgingsstaat een sterk gemstitutionaliseerd karakter, dat
leidde tot een nauwkeurige afbakening van de bevoegdheden en de verhoudingen
in de ondememing. Het was vechten tegen de bierkaai als CJ. Honig verwoede
pogingen ondemam om de oprichting van een ondernemingsraad en de bekrach-



EVALUATIE EN SAMENVATTING 349

tiging van een cao tegen te gaan. Na zijn vertrek in 1957 werden geleidelijk, mede
als gevolg van de komst van personeelsmanagers van buitenaf, alle speciale
sociale voorzieningen in de cao opgenomen. Voor sociale franje was er toen geen
plaats meer; de arbeidsverhoudingen, de arbeidsvoarwaarden, de premies en het
winstaandeel werden evenwichtiger uitgebalanceerd en kregen een neutrale be-
staansbasis. De bewegingsruimte voor persoonsgericht ondernemerschap of emo-
tioneel management versmalde.

Het sociaal ondernemersgedrag van C.J. Honig kwam vooral in botsing met de
visie van de vakbonden, die reeds vroeg de relatie tussen werkgever en werknemer
op een zakelijk niveau wensten te brengen en de dominerende invloed van een
individuele figuur wilden uitschakelen. Als voordeel van de paternalistische
mentaliteit van C.l. Honig erkenden zij dat het menselijke element primair stond,
dat de arbeiders individueel goed werden behandeld en dat er vaak meer werd
toegekend dan in een cao mogelijk was. Zij meenden echter dat hij niet altijd oog
had voor gerechtvaardigde verlangens van de arbeiders als groep, die recht had
op scholing en sociale zekerheid, en wensten de eenzijdige machtsuitoefening
ingeperkt te zien. Gunsten en betutteling door de ondernemer pasten niet in deze
visie. De EVC voerde aan dat het sociaal ondernemersgedrag van C.J. Honig in
de eerste plaats was bedoeld om de invloed van het communisme te keren, sociale
conflicten te vermijden en de solidariteit onder de arbeiders te breken en daarom
slechts een laagje vernis was over een welbegrepen eigenbelang. In Nijmegen
sloegen de sociale experimenten soms meer in, omdat de strijdbaarheid van de
bonden daar minder groot was. De Zaanse werkgevers waren niet ongevoelig voor
een goed sociaal beleid dat de historisch gegroeide persoonsgerichte verhoudin-
gen zoveel mogelijk intact moest houden. Dit belette echter niet dat zij zich terzake
prozaischer opstelden dan C.J. Honig en bijgevolg bereid waren om het sociaal
beleid op een zakelijker basis te voeren.

Het personeel had een minder conflictueuze verhouding met C.l. Honig. Door
het feit dat 'De Bijenkorf' een gevestigde familievennootschap was, had steeds
een meer dan zakelijke relatie met de directie bestaan. De dorpsmentaliteit was
overigens bevorderlijk voor paternalisme. Over het algemeen bleken familiebe-
drijven heel aardig in staat om hun werknemers te motiveren. Via extra's, soepele
afspraken, jubileumvieringen en met een soort 'vaderlijke' aandacht ook voor de
gepensioneerden, wisten de Honigs, ondanks de groei van het bedrijf en de
toenemende mechanisering, een bepaalde sfeer van onderlinge verbondenheid te
creeren, waarvoor veel personeelsleden gevoelig waren. Het feit dat de Zaanse
arbeidersklasse bekend stond als 'rood' en de Zaanse arbeider zich mondig
opstelde, kan aan deze vasts telling niet zoveel afdoen. De Honigs werd verweten
'kapitalisten' te zijn, maar terzelfdertijd werd bij hen geborgenheid gezocht. Het
is tekenend dat stakingen aan 'De Bijenkorf' tot in de jaren zestig nooit zijn
voorgekomen. De conflicten werden in samenspraak opgelost

Van de Honigs werd enerzijds verwacht dat zij hun economische en sociale
verantwoordelijkheid binnen het bedrijf en op lokaal vlak in Koog aan de Zaan,
waar de meeste personeelsleden woonden, opnamen. Anderzijds toonden zij zelf
altijd belangstelling voor het algemeen belang. Eeuwenlang hadden zij immers in
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de besloten entiteit die de Zaanstreek toch vormde, op maatschappelijk vlak een
vooraanstaande positie bekleed. Inde zeventiende en achttiende eeuw hadden zij
als olieslagers bijgedragen tot de welvaart in de Zaanse molenindustrie. In de
tweede helft van de negentiende eeuw was M.K. Honig erbij toen een aantalleden
van oude Zaanse geslachten de regio uit haar lethargie wekten en de modernisering
van de industrie aanpakten.

De liberale ondememers Honig verscholen zich in tijden van moeilijlcheden niet
achter de overheid als redder in de nood, maar vonden dat zij zelf geroepen waren
om deze in economische, politieke en godsdienstige vrijheid het hoofd te bieden.
Zij hekelden de tussenkomst van de staat wanneer deze door overmatige belastin-
gen, beperking van de ondernemerscreativiteit of opgelegde sociale maatregelen
en wetgeving het bedrijfsleven en het particulier initiatief aan banden legde. Dit
leidde van hun kant evenwel niet tot een 'Iaissez-faire, laissez-passer' -politiek op
sociaal vlak, waarbij de arbeiders slechts als kostenfactor werden beschouwd. In
de lijn van de doopsgezinde traditie leefden de Honigs op sobere en zuinige wijze
midden in de Zaanse molenaarsgemeenschap.

De Zaanse contouren vervaagden na de Eerste Wereldoorlog wel geleideli jk aan,
de regionale en religieuze identiteit werd steeds meer uitgehold, maar zeker tijdens
de crisis- en de oorlogsjaren bleef de patemalistische zorg van de ondememers
binnen de dorpsgemeenschap nog merkbaar aanwezig en ook gewenst. Pas met
de fusie zou de verbondenheid tussen de regio, het bedrijf en het personeel
definitief verloren gaan en zouden de Honigs zich terugtrekken uit hun vooruit-
geschoven maatschappelijke positie. Ook wijzigingen in de structuur van de
onderneming zelf, met name de invoering van zakelijk management, de schaal-
vergroting en de opname in een groter geheel, verminderden de patrimoniale
betekenis van 'De Bijenkorf'.

Heel de opvoeding van C.l. Honig was gericht geweest op de traditionele
opvolging van vader op zoon. De kinderen van de Zaanse kooplieden-industrielen
werden opgeleid in handel en fabriekswezen, althans de jongens. Hoewel CJ.
Honig een interne spanning ervoer tussen het zakelijke familiebelang en een
individueel bepaalde drang naar zelfverwezenlijking die op een ander vlak lag,
gaf juist de verwevenheid van familie met onderneming een grote binding aan het
bedrijf en stimuleerde die een sterk persoonlijke inzet. De onderneming en het
werken van de ondememers stonden in dienst van de positie en het aanzien van
de familie, die het karakter had van een generaties omvattende en in de toekomst
reikende collectieve identiteit. Juist deze verbondenheid heeft C.1. Honig doen
kiezen voor de rol van stijfselmaker in de dochteronderneming Latenstein's
tarwestijfselfabriek. Daarbij maakte hij duidelijk dat het ook hem niet aan oude
kapitalistische Honig-zakelijlcheid ontbrak. Onder zijn leiding wist het kleinbe-
drijf zich goed te handhaven en werden nieuwe produkten en toepassingsmoge-
lijlcheden gelanceerd. Maar het is typisch voor zijn bedrijfsvoering dat hij eraan
dacht om eiwitrijke tarwegluten in te slaan v66r de oorlog.

Fabrikant zijn betekende voor C.l. Honig een ongewilde positie innemen die tot
uiting kon komen wanneer er een tegenstelling optrad tussen bijvoorbeeld het
verschaffen van werk en de (concurrentie)positie van het bedrijf, met andere
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woorden tussen ethiek en rentabiliteit. Hij probeerde steeds het economisch
noodzakelijke met het sociaal wenselijke te verzoenen. Hij yond het evident dat
zij die investeerden en het risico droegen goed mochten verdienen, maar achtte
het niet geoorloofd dat de ondernemer sociale maatregelen louter opzette of
mogelijk maakte om dit doel te dienen. Een groot deel van zijn directeursinkomen
en van zijn winst op aandelen besteedde hij aan sociaal werk. In brede werkge-
verskring kwamen we ondememers tegen die meenden dat zij zich zoveel rnoge-
lijk moesten beperken tot hun strikt economische taak, anderen daarentegen
hielden zoals Kees een pleidooi voor de industrie als scheppend element in de
samenleving, waarbij mensen zich in hun werk konden verwezenlijken. Vooral in
de oorlog tot het eind van de jaren vijftig stond een generatie van sociaal bewogen
ondernemers op. Een fundamentele vraag bleef echter steeds hoe ver hun sociale
inslag binnen het bedrijf moest en kon gaan en hoeveel geld en energie erin
geinvesteerd mocht worden.

K.C. Honig daarentegen had het principe van de economische efficientie voor-
opgesteld. Inperi odes van hoogconjunctuur en schaarste op de arbeidsmarkt was
er plaats voor sociale voordelen; in periodes waarin het bestaan van de onderne-
ming bedreigd werd, moest de ondernemer de kosten van sociale voordelen
kunnen drukken. Op lange termijn was dit zijns inziens ook voor de arb eiders de
beste oplossing, aangezien de werkgelegenheid gehandhaafd bleef. Ook M.K.
Honig getuigde van een liberale hoogkapitalistische zakelijkheid. De primitieve
winning van zetmeel door grootvader mondde uit in een modem veredelings- en
toeleveringsbedrijf voor de meest uiteenlopende industrieen en de produktie van
een ruim gamma aan consumptieartikelen. Door zijn op een rendabele bedrijfs-
voering en expansie gericht management, kon het uitstotingsproces van arbeids-
krachten voor een belangrijk deel opgevangen worden. In de oorlogsperiode
slaagde hij erin om zoveel mogelijk arbeiders aan het werk te houden. Nadien
bleek het arbeidstekort juist een belemmerende factor te worden voor de expansie
van het bedrijf. De derde bloeiperiode voor de Zaanse industrie sloot aan op de
wederopbouwperiode na de Tweede Wereldoorlog.

C.J. Honig had bewondering voor het zakelijk talent van zijn broer en besefte
dat het bedrijf op zijn Schumpeteriaanse kwaliteiten werd voortgedreven. Naast
het technische, commerciele en financiele aspect van het bedrijfsgebeuren moest
de ondernemer echter vooral na de Tweede Wereldoorlog in versterkte mate
rekening houden met het sociale aspect. Meindert liet dit terrein graag aan zijn
broer over. Bovendien besefte hij dat een goed sociaal beleid ook economisch
positieve effecten had. Het bond niet aileen de arbeiders aan het bedrijf, maar bleek
tevens produktiebevorderend te zijn. Het opzetten van bedrijfsonderwijs had,
naast geestelijke ontplooiing, als oogmerk de vorming van geschoold personeel
dat aan de eisen van een technisch steeds geavanceerder bedrijf moest voldoen.

Zolang C.J. Honig zich 'koest meld in de speeltuin' en zich zowel binnen het
bedrijf als in de periferie ervan beperkte tot het nemen van sociale initiatieven die
niet te buitenissig waren en het produktieproces niet te veel onderbraken, kon hij
ongestoord werken. Ieder gedroeg zich als het ware als heer en meester op zijn
terrein, maar grensoverschrijding bleef mogelijk omdat de taakverdeling niet
geformaliseerd was en beiden de bevoegdheid van algemeen directeur hadden.
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Meindert waagde zich op het sociale dornein wanneer belangrijke beleidsbeslis-
singen genom en moesten worden inzake lonen, premies en arbeidsvoorwaarden;
Kees meende dat hij recht had om te protesteren als een beslissing op economisch
vlak niet door de beugel kon omwille van ethische redenen. Zijn bevoogdend
gedrag werd bedreigend als hij buiten de Sociale Afdeling kwam en zijn principes
wenste op te leggen aan het algemeen ondernemingsbeleid. Net als in zijn
verhouding met de werknemers, was het niet zozeer het sociaal beleid van C.J.
Honig dat een breekpunt vormde, maar weI de ethische gesteldheid die hij
uitdroeg.

Vooral ten aanzien van de neven bleek deze houding storend te werken. De
tegenstelling tussen zakelijke gerichtheid en paternalistisch engagement mondde
uit in een onoplosbaar conflict en leidde tot het ontslag van CJ. Honig. Het was
evident dat in de strijd om het bedrijfsbestaan het eerste doel prioriteit kreeg. AI
had Kees zijn zakelijke aanleg bewezen in het kleinbedrijf Latenstein en in het
beheer van de Sociale Afdeling, zijn idealistische gedrevenheid was niet langer
aangepast aan de bedrijfsomstandigheden. Bij zijn broer George heb ik diezelfde
emotionele betrokkenheid ontdekt, evenwel zonder dat hij hardnekkig streefde
naar concrete realisaties.

Zelfs de rationele bedrijfsvoering van M.K. Honig verhinderde niet dat ook hij
zijn leiderschap op een persoonlijke manier uitoefende, in die zin dat hij bij alle
details betrokken wenste te worden en organisatorisch alles zeer informeel verliep.
Dat gaf eveneens spanning en met de volgende generatie en kon na de fusie zeker
niet meer. Zowel Meindert als Kees hadden moeite om intuitie en persoonlijk
optreden te laten vervangen door 'prafessioneel management'. Bij beiden was hun
identificatie en verbondenheid met het familiebedrijf om verschillende redenen te
sterk en zouden zij het onderspit moeten delven.

De betekenis van een mens wordt niet alleen bepaald door de persoon die hij is,
maar ook door de rol die hij speelt De rol die C.J. Honig heeft vervuld en zijn
functie binnen het netwerk van relaties in een Zaans familiebedrijf in de twintigste
eeuw heb ik hierboven proberen te schetsen. Als afsluiting citeer ik O. Guermon-
prez, Ieider van de Volkshogeschool Bergen. De zin duidt aan hoe C.J. Honig zich
positioneerde in conflictsituaties: "Deze fabrikant, die zich inderdaad verbonden
voelde met zijn familieondernerning en die gelijktijdig trachtte mee te leven met
de arbeiders in hun moeilijkheden, leefde als het ware op de grens van twee
werelden. Zijn persoonlijke bewogenheid bracht hem tot voorstellen, die binnen
het bedrijf nauwelijks leken te passen; anderzijds maakte de wijze waarop hij de
persoonlijke vrijheid ervoer, dat hij de politieke strijd van de arbeiders voor
fundamentele veranderingen als een gevaar voor de vrijheid beschouwde".'
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1 MaatschappeJijk engagement van ex-directeur C.J. Honig

Onmiddellijk na zijn ontslag in 1957, werd - volgens zijn echtgenote - C.J. Honig
gevraagd om aan een van de Nederlandse universiteiten een instituut voor men-
selijke verhoudingen in de industrie te helpen oprichten. Hij is er niet op ingegaan.'
Aanvankelijk isoleerde Kees zich meer in zijn innerlijke leven en stak hij veel tijd
en energie in het verwerken van het conflict. Vanaf 1964, na de oplossing van het
familiedrama, richtte hij zich opnieuw op de buitenwereld en heeft hij nog heel
wat gerealiseerd op maatschappelijk vlak. Daar zijn initiatieven origineel en
gedurfd waren, althans in die tijd, wil ik er nog even aandacht aan besteden.

C.J. Honig hield zich bezig meteen nieuw ontdekt sociaal-economisch probleem
in de jaren zestig, namelijk de vervuiling van de Zaan door Honig N.Y. en andere
bedrijven. In 1962-64 verscheen een aantal artikelen in De Zaanlander die het
probleem van de lucht- en watervervuiling in de regio aan de orde stelden. Vroeger
waren er ook wei eens perioden geweest waarin zwemmen in de Zaan verboden
moest worden of vissterfte voorkwam, maar nu kreeg men af te rekenen met een
ondraaglijke stank en een zwarte Zaan. In de krant werden de fabrikanten ervan
beschuldigd geen beLangstelling te tonen voor deze problemen en voor het bestuur
van de Zaanstreek; zij ontliepen hun verantwoordelijkheid door in 'deftiger '
oorden te gaan wonen. Het waren juist invloedrijke personen die voor de redding
van hun streek moesten ijveren, opdat er werkelijk iets aan de milieuverontreini-
ging gedaan zou worden.' C.J. Honig ging op deze oproep in. Via literatuur
verdiepte hij zich in de problematiek van de milieuvervuiling. Eind 1964 trad hij
toe tot het Cornite Leefbaarheid Zaanstreek.' Op hetzelfde tijdstip kondigde Honig
N.Y. aan dat zij mee zou werken aan de strijd tegen lucht- en waterverontreini-
ging."

Een eerste milieu-actie waaraan C.J. Honig zijn medewerking verleende, was
het meten van het zuurstofgehalte in de Zaan. Enkele medewerkers van het Cornite
verklaarden zich bereid om wekelijks op zes plaatsen in de Zaan watermonsters
te nemen. Zo zag men ook oud-directeur CJ. Honig rondzwalken in zijn zeilboot-
je.' Hij noemde het een 'bijna revolutionaire daad', die hem in het begin wei
kwalijk is genornen." Wanneer hij constateerde dat een bedrijf afvalloosde, nam
hij monsters en stapte ermee naar het bedrijf, ook naar Honig. Hetzelfde deed hij
wanneer zich een irriterende damp verspreidde of klachten van omwonenden bij
het Cornite binnenkwamen.' In De Zaanlander richtte hij tot de bevolking een
verzoek om meer steun in de strijd tegen de vervuiling van de velen zo na aan het
hart liggende Zaan.8

Zelf oud-ondernemer was hij de aangewezen persoon om de werkgevers aan te
pakken en wist hij ook wat weI of niet gepubliceerd kon worden over de bedrijven
in kwestie. Steeds kwam hij daarbij beslagen ten ijs. In het voorjaar van 1965
maakte hij een reis door Arnerika en had daar contacten met deskundigen en
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instanties op het gebied van lucht- en watervervuiling." Van deze ervaringen
maakte hij dankbaar gebruik om de Zaanse ondernemers in te lichten.

C.l. Honig bleef de ontwikkeling op de voet volgen. In oktober 1965 meende
hij dat de verontreiniging en de stank zo'n dramatische vormen hadden aangeno-
men, dat hij het Hoogheemraadschap te Edam adviseerde om over te gaan tot een
zeer korte sluiting van de grote bedrijven, gevolgd door een lozingsbeperking. De
arbeiders moesten snipperdagen opnemen. Hij realiseerde zich goed hoe diep dit
sneed in de produktie en de winstcapaciteit van een aantal ondernemingen, maar
geloofde niet dat men zonder drastische maatregelen erin zou slagen de toestand
meester te blijven. Hetrisico van schade aan de volksgezondheid, in het bijzonder
aan die van de jeugd, werd te groot. 10 Hij verantwoordde zijn advies als voIgt: "Ik
heb daarbij de achtergrondsgedachte, dat, indien de industrie voor het feit ge-
plaatst zou worden, dat ze moet inbinden, wat stankveroorzaking betreft, het
menselijk vernuft, hetwelk daar zeer intensief vertegenwoordigd is, uitwegen zal
vinden, welke genialer en effectiever zijn dan welke reinigingsvoorschriften van
hogerhand dan ook".11

C.J. Honig ging dan ook weer niet zo ver als bepaalde milieu-activisten die een
absoluut verbod eisten om welke plantaardige en dierlijke afvalstoffen dan ook in
de Zaan te lozen: "Oat zou irnmers het stopzetten van gehele bedrijfstakken
betekenen. De Zaanstreek zou geen papier, geen meel, geen cacao, geen zetmeel,
geen verf, geen olie, enzovoort meer kunnen produceren en daarmee zouden de
bronnen van bestaan, maar ook de consumptie van al die artikelen worden
stopgezet"." Kees probeerde steeds een middenweg te vinden tussen de belangen
van de industrie en de eisen van de radicale milieubescherrners. De groeiende
maatschappijkritiek onder jongeren in de jaren zestig, die vooral de ondernemers
trof, ervoer hij als een nieuwe vorrn van klassenstrijd, waartegen hij fel reageerde.
Hij wenste geen afbraak van het sociale bestel, maar zocht juist in samenwerking
met het bedrijfsleven tot de nodige aanpassingen te komen.

De standpunten van het Comite Leefbaarheid Zaanstreek tegen de industrie
werden hem op den duur te radicaal. In 1966 stapte hij eruit en werkte aan de
voorbereiding van een eigen stichting. J3 Op 17 april 1967 werd de Stichting
'Welzijn en Techniek' officieel opgericht, Zij had tot doel de activiteiten van het
bedrijfsleven en de toepassingen van de techniek te toetsen aan de maatstaven van
het algemeen belang." C.J. Honig was de voorzitter. Verder maakten nog een
chemicus, een bioloog en een suikerdeskundige deel uit van het bestuur." De
stichting richtte zich vooral op de bestrijding van de vervuiling veroorzaakt door
het Velser industriegebied en meer specifiek door de Hoogovens, een bedrijf
waarvan C.l. Honig aandeelhouder was." De stichting werd in 1971 opgeheven.

Inde vroege jaren zeventig werd opnieuw door een aantal artikelen in de pers zijn
aandacht gevestigd op een ander probleem verbonden met industrialisatie, name-
lijk het wei en wee van dieren in de bio-industrie." Hij schreef een brief voor het
Algemeen HandelsbladlN RC, waarin hij het publiek inlichtte over wat er gebeurde
met legkippen, biggen en kalveren in batterijen en hokken zonder bewegingsruirn-
te." Op de jaarvergaderingen van de voederconcerns Wessanen en Unilever,
waarvan hij aandeelhouder was, deed hij een oproep om in samenwerking met de
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overheid maatrege1en te treffen. Hij benadrukte nog eens: "Naar rnijn mening mag
de economie niet de voorrang hebben boven de ethiek, waar het om primaire
ethische vragen gaat... Nodig is een verruiming van doelstelling waarin een moreel
principe organisch is verweven zonder het economisch principe los te laten". 19 Hij
stelde zijn dividend ter beschikking op voorwaarde dat beide bedrijven zouden
meewerken." Ter orientatie over de wijze waarop het bedrag kon worden besteed,
nam Wessanen contact op met O. van Putten, etholoog aan het Instituut voor
Veeteeltkundig Onderzoek 'Schoonoord' te Zeist, met wie Kees reeds had gecor-
respondeerd. Op advies van eerstgenoemde startte een onderzoek naar minder
stress veroorzakende huisvestingssystemen voor biggen." C.J. Honig stortte
f 40.000.22 Bij Unilever had hij minder succes. Zijn voorstel om aan de Rijksuni-
versiteit in Utrecht de leerstoel toegepaste ethologie in te richten, is, mede door
zijn overlijden in juli 1974, niet doorgegaan."

Ten slotte heeft CJ. Honig meer algemeen allerhande sociale projecten gesteund
en als het ware voortgezet wat hij als directeur van 'De Bijenkorf' voor de regio
en voor het land had gerealiseerd. In het vierde hoofdstuk hebben we gezien dat
hij nade oorlog twee sociale fondsen stichtte, 'Hulpfonds' en 'Jeugdzorg'. In 1959
bedroeg het vermogen van het eerstgenoemde f 416.000 en van het laatstgenoem-
de f 180.000.1A Hulpfonds verstrekte kleinere bijdragen aan verscheidene instel-
tingen en particulieren, daamaast leningen tegen zeer gunstige voorwaarden en
soms met groot risico. Jeugdzorg participeerde ook in grotere projecten, zoals de
vernieuwing van het zwembad te Zaandijk (f 25.000), de modernisering van de
Volkshogeschool Bergen (f 75.000), de aankoop van een huis voor het Jeugdcen-
trum voor school en bedrijf, de anti-honger actie van de Nederlandse Organisatie
voor Internationale Bijstand (f 150.000) en de oprichting van een 'Ons Huis' te
Rooswijk in 1970.25 Aan dit laatste project schonk CJ. Honig gigantische bedra-
gen."

In 1951 stemde M.A. Honig-Laan erin toe dat Kees het Honig-Laanfonds
oprichtte. Het moest kracht bijzetten aan bepaalde initiatieven en hulp bieden aan
instellingen die in de Zaanstreek, maar ook daarbuiten de volkskracht bevorder-
den. Het fonds moestgeleid worden door personen die met de famitieonderneming
verbonden waren en dus de plaatselijke noden aanvoelden. Zijn moeder overleed
op 27 juli 1966. Hetjaar daarop deed CJ. Honig een schenking uit zijn aandeel
in haar nalatenschap en uit die van haar zuster CO. Laan. Ze bestond grotendeels
uit aandelen in Wessanen's Koninklijke Fabrieken (Wessanen en Laan) en Ko-
ninklijke Scholten-Honig N.Y. en bedroeg ongeveer f 900.000 netto. De nauwe
binding tussen het Honig-Laanfonds en Honig N.V. is in feite nooit gerealiseerd
mede als gevolg van het conflict en de fusie. Daarom is in 1970 de afhankelijkheid
van het Honig-bedrijf ongedaan gemaakt."

Het Hulpfonds werd overbodig door de werking van het Honig-Laanfonds en
ging er in 1970 in op. Drie jaar later werd Jeugdzorg erin gevoegd. Het vermogen
van het Honig-Laanfonds Iiep nu op tot f 2.160.000.28 Het fonds bestaat nog
steeds.
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2 Bij zijn dood

C.J. Honig overleed op 9 juli 1974 op 68-jarige leeftijd. Om hem hulde te brengen
werden veel Zaanse molens in de zogenaamde rouwstand geplaatst." Zijn twee-
lingbroer was in mei van hetzelfde jaar gestorven."
In de pers prees men de verdiensten van C.J. Honig op het gebied van sociaal

en verenigingswerk. Uit de vele condoleantiebrieven die zijn echtgenote heeft
ontvangen, blijkt dat men vooral zijn ernstig streven, dat zich ook in de praktische
daad omzette, zijn sociale bewogenheid en zijn uitgesproken rechtsgevoel appre-
cieerde. Zelfs het feit dat hij in zijn functie van commissaris aan een bedrijf
oplegde om eerlijk de belastin~sformulieren van de zaak in te vullen, werd nu in
een gunstig daglicht gesteld! 1 Anderzijds durfde men ook schrijven dat zijn
overtuiging soms tot confrontatie leidde."

Het bestuur van KSH drukte zijn medeleven als volgt uit:" Inal zijn activiteiten,
zowel gedurende de vele jaren in onze vennootschap als daarbuiten, heeft de Heer
Honig zich doen kennen als eeninteger en sociaal zeer bewogen mens. De wijze
waarop hij, onder meer in onze aandeelhoudersvergaderingen, steeds opkwam
voor de belangen van de medemens en ons ook herinnerde aan de immateriele
verplichtingen van het bedrijfs1even, dwingt diep respect af,.33 J. van Vucht
Tijssen, die betrokken was bij de oprichting van de Zaanse Stichting voor
Bedrijfspsychologie en Personee1sbeleid, schreef: "Kees was ver voor bij zijn
collega's in zijn denken over mensen, over mensen in organisaties en over de
invloed van het gedrag van het bedrijfsleven op zijn omgeving"." Er werd
opgemerkt dat ook drie marxisten bij de ui tvaartplechtigheid aanwezig waren."

Welke betekenis heeft C.J. Honig gehad? Zijn uitstraling van ideeen en invloed
van verwezenlijkingen op nationaal vlak was niet groot. Op regionaal, en meer
nog op lokaal vlak, heeft hij een belangrijke rol gespeeld, als de milde gever en
de promotor van allerlei sociale initiatieven. Ook het personeel en de leden van
de familie Honig herinneren zich hem als iemand die bekommerd was om het lot
van de minstbedeelde. Zijn morele tussenkomsten staan velen nog duidelijk voor
ogen. Waar in het zakenleven de menselijke aspecten weI eens worden vergeten
of naar de achtergrond gedrongen, toonde hij zich een opmerkelijk figuur. In 1973
heeft C.J. Honig het ereburgerschap van de gemeente Koog aan de Zaan gekre-
gen." Eerder was hij tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau verheven.

3 Faillissement van Koninklijke Scholten-Honig

In de jaarvergadering van Koninklijke Scholten-Honig deed C.J. Honig kort voor
zijn overlijden een laatste interventie met betrekking tot de expansie van het
bedrijf. Enerzijds sprak hij zijn lof uit over de snelle expansie omdat er visie en
ondernemerschap uit sprak. Anderzijds waarschuwde hij voor de financiele risi-
co's en de te zware belasting van de mensen die de stroom van aanwinsten en
problemen moesten leiden en tot een goed einde brengen. "Men klaagt over de
verslechtering van het industriele klimaat; over de verharding allerwege; de
vakbonden gaan daar mank aan, maar bij een snelle expansie van een concern,
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met aile verschuivingen die daarmee annex zijn, komen heel wat mensen voor te
zware taken en te veel werk; ik zie dat als een schaduwzijde en ik geloof, dat met
een rustiger tempo heel wat levensgeluk op lange termijn zelfs ook het financiele
resultaat gebaat zou zijn"." Hij stelde ten slotte ook vragen bij de 'gewelddadige'
overname van de Centrale Suiker Maatschappij, die trouwens mislukte. Datdroeg
zijns inziens niet bij tot een gezond klimaat in de industrie."

Blijkbaar waren zijn waarschuwingen niet uit de lucht gegrepen. Nog in 1974
kondigde Scholten-Honig aan in Engeland (Tilbury) f 100 miljoen te gaan
investeren. Er zou een nieuwe maiszetmeelfabriek en een fabriek voor Isomerose,
een merknaam voor een vloeibare zoetstof uit maiszetmeel, worden gebouwd. In
1975 keerde het tij. De recessie drukte de afzet. De prijzen begonnen te dalen. De
broodsector (Juweel-bakkerijen), die pas in 1973 was verworven, moest stilgelegd
worden." Er vertrok opnieuw een lid uit de raad van bestuur. KSH bleek opeens
verlies te lijden. De EEG-zetmeelregulering werd gewijzigd en dat kostte handen
vol geld, omdat de markt geen tijdige doorberekening mogelijk maakte. Tevens
waren in de komende jaren milieu-investeringen van zo'n f 100 miljoen vereist.
De koers van het aandeel zakte datjaar van rond de f 75 tot onder de f 50.

In 1976 was het verlies groter dan verwacht. Er kwamen berichten over moei-
lijke financiering en over noodzakelijke herstructureringen in de zetmeeldivisie.
Het jaar daarop vielen de gewijzigde EEG-maatregelen voor Isomerose zo ongun-
stig uit dat de geplande produktie onrendabel was geworden. De kosten van de
investeringen in Engeland bleken overigens enorm onderschat. Het Isomerose-
avontuur liep fataal af. am het hoofd boven water te houden moest Hoefnagels
naar de overheid stappen voor financiele steun. De overheid stelde als voorwaar-
den dat het principe van 'herstructurering' door KSH zou worden aanvaard en dat
Hoefnagels zou aftreden."

De 'saneringsspecialist' R.F. van Heusden moest KSH herstructureren. Snel
werd duidelijk dat hij deze taak als opsplitsing en uitverkoop interpreteerde. De
onderhandelingen tussen KSH en potentiele kopers liepen vast, omdat een te lage
prijs werd geboden. Geconfronteerd met steeds grotere verliezen moest het
concern op 3 maart 1978 surseance van betaling aanvragen. In april 1978 bereikte
de regering overeenstemming met AVEBE, Wessanen, Centrale Suiker Maat-
schappij en Suiker Unie over de overname van onderdelen van het KSH-concern.
De aardappelzetmeel- en derivatenactiviteiten in het noorden van het land werden
overgenomen door AVEBE. De levensrniddelengroep ging naar Centrale Suiker
Maatschappij; de tarwegroep kwam in handen van Wessanen. Inde maiszetrneel-
activiteiten in Koog aan de Zaan namen AVEBE, Wessanen, Suiker Unie en de
overheid deel." Op 15 september 1978 werd KSH failliet verklaard."

De Honig-fabrieken bleken alle rendabel en draaien op de huidige dag nag
steeds."



SUMMARY

Between paternalistic care and functional management. c.J. Honig as the end
of human social entrepreneurship in a family business in the Zaan region
(1930-1957)

The central topic of this research is the entrepreneur's impact on the process of
social change in the twentieth century, and, in particular, the role played by
Cornelis Johan (Kees) Honig, a manufacturer's son born at Koog aan de Zaan in
1905. He was a member of the Board of Directors at the 'N.V. Stijfselfabriek 'De
Bijenkorf' voorheen M.K. Honig Koog aan de Zaan' (starch factory The Beehive
Ltd formerly M.K. Honig Koog aan de Zaan) from 1930 to 1957. In this position
he was mainly responsible for social affairs. He was dismissed in 1957. The data
for this entrepreneur's history were mainly drawn from the archives of the
company's social department, covering the years 1938 to 1957, and from C.J.
Honig's and the Honig family's private files.

The report aims at demonstrating that c.J. Honig's social entrepreneurship can
be situated between paternalistic care and functional management. The former
attitude is associated with the nineteenth century management style of grandfather
Meindert Klaaszoon Honig, the latter with that of C.J. Honig's nephews and of
the company's new managers. c.J. Honig's approach represents a transitional
period dominated bij paternalism, yet combined with aspects of impersonal
leadership. His style is firmly rooted in a particular historical context, which can
be analysed at three different levels: the macro, meso and micro levels, i.e. the
development of a modem industrialized Dutch society, the development of the
Zaan region (and, locally, of the village Koog aan de Zaan) and, finally, the
development of the family business.

The structure of the research reflects the central problem. The first chapter serves
as an introduction on the histories of the Zaan region, of the Honig family and of
the Honig business. The origin of their entrepreneurship can be traced back to
Holland's Golden Age, when Zaandam, followed by the entire Zaan region, took
advantage of the growth of the Amsterdam staple market: wind-force came to be
adopted on a large scale in the refinement industry between 1580 and 1640. The
river Zaan and the wide U were used for transport. It was especially the Baptist
craftsmen and traders who sustained the industrialization by importing a spirit of
enterprise and know-how into the region. The Baptist Honig family had been in
the paper and oil crushing industries since the seventeenth century.

As of 1880 the local millers turned to the use of steam instead of wind. The
supply of raw materials from overseas led to new refinement firms, including
cacao milling, rice peeling and maize starch analysis. The new firms were founded
by members of established merchant families, among others the Honigs' Meindert
Klaaszoon, who started to develop the maize starching industry at 'De Bijenkorf'
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in 1867. After having been transformed into a limited liability company in 1895,
it enjoyed significant growth. By that time the initial difficulties had been
overcome and the company was led by the founder's son Klaas Cornel is Honig;
a substantial number of new applications for maize starch were discovered, such
as maizena and pudding powder.

The second chapter focuses on the social entrepreneurship of M.K. and K.c.
Honig, in particular on the social situation at 'De Bijenkorf', the relationship
between management and staff, the employers' social responsibility at the regional
and national levels, and the background of their social actions. Their liberal
entrepreneurial culture had political, economic and philosophical repercussions.
Attempts to introduce social legislation in the company were thwarted. However,
employees were not left to their own devices: M.K. Honig's strong sense of social
responsibility was reflected in high wages, short working hours, individual
assistance in the employees' households and personal support for the foundation
of a health service. His social attitude was characteristically paternalistic, i.e. he
felt responsible for the mental and material well-being of the employees. On the
other hand, charity and fatherly care did not create legal security.

Under the leadership of K.C. Honig, the relationship between manufacturer and
workers turned more businesslike as a result of the company's expansion. This
gradual development was reinforced as increased conflicts of interests and class
struggle replaced social harmony. Companies needed a new social policy: pater-
nalism had become obsolete, governments and trade unions entered the field.
Parliamentary legislation acquired the right to impose social services on a legal
basis. K.C. Honig reluctantly agreed to share the entrepreneur's authority with
that of worker representation. Both at regional and national levels, he was a
staunch advocate of the employer's interests.

The subsequent five chapters deal with C.l. Honig. Inchapter 3, he is introduced
as a member of the troika that led the family business between the twenties and
the late fifties. This chapter serves adouble purpose. On the one hand, a framework
is provided for C.J. Honig's social attitude and the economic facts that underlie
his social policy are described. On the other hand, the spirit of the family business
is investigated, because, along with related economic factors, it helps to explain
why C.J. Honig enjoyed considerable freedom in terms of social policy.

K.C. Honig's three sons had been well prepared for management. The elder,
Meindert Klaaszoon, in particular, showed remarkable capitalistic realism and a
profound interest in technology so that the company, though still running on
family shares, developed into a modem refinement and supply company, serving
a wide range of industries and offering a great num ber of consumer products. New
plants were built, at home as well as abroad. The third period of growth of the
Zaan industry coincided with the reconstruction after World War 11:the payroll of
the Honig business at Koog listed more than five hundred employees in those
years.

Along with the technical, commercial and financial aspects of a business
organization, it was the social component that monopolized the entrepreneur's
attention after World War 11.M.K. Honig allowed his brother Kees to take up this
responsibility and to become director of the company's newly founded social
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department. Incidentally, c.J. Honig's skills of economic leadership were amply
demonstrated in his management of one of the subsidiaries, 'Latenstein's Tarwe-
stijfselfabriek' (wheat starch factory). Finally, the position of the third brother and
director, George Nicolaas Honig, cannot be easily assessed. The overall organi-
zational structure of the Honig companies was very much individualized, and even
the relationship with staff further down the hierarchy proved basically informal
and open.

In chapters 4, 5 and 6, Cornelis Johan's social policy comes under closer
scrutiny. His actions within and around the company are included. The three major
topics are: c.J. Honig's concern for the material well-being of his employees, his
attempt to achieve co-operation between labor and capital, and his views on the
worker as a human being. In particular, the first of these topics is related to C.J. 's
attitude towards labour conditions and bonuses at 'De Bijenkorf'. He tried to
sidestep the rigid wage agreements and labour conditions imposed at sector and
national levels by inventing all kinds of bonuses and extra allowances. He also
opposed the nationalizing impact of a collective agreement. In addition, Kees
established a number of fringe benefits for the employees, including material aid
from the K.C. Honig fund, supplementary retirement pay, child benefits, sick pay
and provisions in kind, which raised social security to high standards. By setting
up several funds, C.J. Honig showed similar concern for destitute people and
institutions in the Zaan area.

The fifth chapter explains how C.J. Honig used diverse corporate bodies and
profit sharing to enhance the employees' sense of social responsibility and
involvement. During the war, there was growing solidarity between employers
and employees. At 'De Bijenkorf", a central committee, and theft and health
councils were founded. After the war, all parties involved supported co-ordinated
and harmonious reconstruction through profit sharing, idea boxes, safety commit-
tees, etcetera. C.J. Honig's fight against communism, both at the corporate and
regional levels (including the 'Voorlichtingscentrum Zaanstreek'; Zaan region
information centre), should also be situated in this context: according to Honig,
the communists and the EVC were responsible for disrupting the peace in the
company.

In chapter six Kees Honig's support for the unemployed is discussed, including
allotment garden associations, sewing and household clubs, and workshops, as
well as the money he collected. C.J.'s schemes of improving the young and the
older employees' training and leisure facilities, though aimed at enhancing the
overall corporate climate, reveal a genuine interest in the worker's mental devel-
opment. A company library and a staff association were founded. Kees provided
household training and education for factory girls, in addition to secondary,
vocational and part-time training for factory boys; he also organised a people's
house. The older employees took part in general education and business courses
as well as in adult education programmes at the 'Volkshogeschool'. The 'Active-
ringsplan' (activation plan) aimed at reintroducing unemployed workers into the
labour market. C.J. Honig's attempts at a modern human resources management
were founded on a scientific basis, and contributed to harmonious relations, job
satisfaction and personality modelling. Personnel officers were recruited, the
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'Zaanse Stichting voor Bedrijfspsychologie en Personeelsbeleid' (the Zaan foun-
dation for industrial psychology and personnel management) was created and
company training was provided for operating staff. The three chapters highlight
how C.J. Honig's actions were perceived by his brothers, the employers and the
employers' federation, the employees and the trade unions.

In the seventh chapter we go one step further by defining C.J. Honig's entrepre-
neurship and analyzing the background to his social policy. First, his social role
as an entrepreneur is described, followed by his relationship with the workers and
its overall context, and finally his basic world-view, which is shown to be
essentially paternalistic. As of the late thirties, like-minded entrepreneurs showed
renewed interest in the old social provisions and institutions from the paternalistic
age as labour and capital were reconciled, the class struggle was rejected and
cultural harmony was threatened by rapidly increasing industrialization and
massification. The top class played a vital part in this evolution: when faced with
difficulties, the liberal entrepreneur Honig did not call on the government as a
lifesaver, but tried to cope on his own, in social, economic, political and religious
freedom. The relationship with the employees was very personal and mirrored
family structures and traditions. However, C.J. Honig's views, far from obstruc-
ting the move to more professional management, also actively contributed to
innovations that transcended the company walls. For some, c.J. Honig was ahead
of his time.

The combination of paternalism and functional management not only reveals
the temporal transition, but also the conflicts that it caused in C.l. Honig's
relationships. His social entrepreneurship collided with the unions, because they
had been lobbying for a more impersonal relationship between employer and
employees and had been trying to eliminate the powerful impact of a single
individual. Although they acknowledged that the human aspect was primary, that
the workers were treated well and the bonuses frequently exceeded the possi-
bilities of a collective agreement, the unions charged C.l. Honig with turning a
blind eye to the workers' legitimate demands and rejected his patronizing attitude.

As a group, the employers of the Zaan region were in favour of effective social
policy fostering deeply rooted personal relations. Still, they acted more business-
like than C.J. Honig and their social policy therefore proved more functional.
There were fewer conflicts between C.J. Honig and the staff. Since 'De Bijenkorf'
was a long established family business, the relationship with the Board had
therefore always been more than functional. Paternalism was further fuelled by
the village mentality.

Chapter 8 goes into the conflict with the next Honig generation and C.l.'s
eventual dismissal. It is again the dualism of paternalistic commitment and
functional management that serves to explain this dismissal. It was a prominent
factor in the relationship among the three brothers. Responsibilities continued to
be blurred as long as tasks had not been formally allocated in the family-run
company: Meindert Honig, for example, ventured in the social domaine whenever
crucial decisions had to be made on wages, bonuses and labour conditions; Kees
Honig raised a strong protest against any economic measures that he considered
ethically unacceptable. The Honig nephews, who joined the company in the fifties,
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objected to this patronizing and after a series of incidents, sparked off by his
intervention at the South African subsidiary, C.J. Honig had to give in.

The company, Honig N.V., was reorganized, functional management was finally
established and the family business merged with Koninklijke Scholten-Honig.
Social policy became more professional as well. Functional management put
employers and employees on an equal, neutral footing; the well-being of the staff
was considered a rational, derived economic interest. Personal entrepreneurship
was restrained and the social domaine was trimmed down. The interrelatedness
of the region, the company and the staff was lost. The Honig family renounced its
privileged social position.

In the epilogue, C.J. Honig's social commitment after he had left the Board and
the fate of Scholten-Honig after his death in 1974 are briefly examined.
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Archief Ratterdamse Stichting Werkgemeenschap 'Door Arbeid Welvaart'
Statuten 1939.
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ALGEMEEN RUKSARCHIEF, TWEEDE AFDEUNG, DEN HAAG
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Notulen van de commissievergaderingen 1932-1940 (inv.nr. 1-3).
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Archie! Vereniging van Nederlandse Werkgevers
Notulen van de bestuursvergaderingen J9 J5-1917 (inv.nr, 2).

Archie! Verbond van Nederlandse Werkgevers
Notulen van de bestuursvergaderingen 1931-1934 (inv.nr. 75-77).

Archie! Centraal Sociaal Werkgevers Verbond
Verslagen van de Commissie Massajeugdwerk 1949-1960 (inv.nr. 113).
Jaarverslagen 1947-1967 (inv.nr. 200).

Archief N ijverheidsraad
Notulen van de vergaderingen 1919-1921 (inv.nr. 1-3).

Archie! Hoge Raad van Arbeid
Notulen van de vergaderingen 1920.
Jaarverslag over l~nO.

Archie! Nederlandse Bond van Volkshuizen
Notulen bestuursvergaderingen 1951-1958 (inv.nr. 3).
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Nijmegen (inv.nr. 142).
Notulen ledenvergaderingen (inv.nr. 78b).
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GEMEENTEARCHlEF HAARLEM

Archie! Ned. Maatschappij voor Nijverheid en Handel Haarlem
Notulen van vergaderingen van directeuren der Maatschappij van Nijverheid 1900-

1950 (aanvulling 1986, inv.nr. 55).
Notu1en vergaderingen DageJijks Bestuur 1903-1940 (aanvulling 1986, inv.nr. 55).

Archie! Dinsdagavondgezelschap
Reglement van het Dinsdagavondgezelschap te HaarJem, 31- 10-1916.
Presentielijsten 2 delen 1916-1950.
Ledenlijsten 1928 en 1940.
Boek met uitnodigingen: oproepen tot bijeenkomsten 1916-1963.
Map met voordrachten 1926-1937.
Notulenboek II 1924-1934.
Notulenboek III 1934-1945.

GEMEENTEARCHlEF NIJMEGEN

Jaarverslagen van de Karner van Koophandel en Fabrieken voor 'Het land van Maas
en Waal' gevestigd te Nijmegen 1914-1939.
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MINISTERlE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID, DEN HAAG

Centrale verslagen van de Arbeidsinspectie 1911-1955.

ALGEMENE WERKGEVERS VERENIGING, HAARLEM

Notulenboek algemene ledenvergaderingen en hoofdbestuursvergaderingen 1919-
1939.

Notulen algemene jaarvergadering 1938.
Rapport over de maanden oktober -december 1924 en jan uari-mei 1925.
Overzicht van steunregelingen in Nederlandse en buitenlandse werkgeversorganisa-

ties.
Notulen combinalie tot samenwerking tussen werkgeversverenigingen.
Jaarverslagen 1935-1938; 1947-1957.
Oorlogsarcbief AWV. Correspondenlie met 'De Bijenkorf' en 'Hollandia'.
Notulen vergaderingen van het hoofdbestuur 1945-1962.
Notulen algemene ledenvergaderingen 1945-1962.

HOLLANDSE MAATSCHAPPIJ DER WETENSCHAPPEN, HAARLEM

Verslagen van de Algemene Vergaderingen (1941).

ZAANSE STlCHTlNG VOOR BEDRI1FSPSYCHOLOGIE EN PERSONEELSBELEID,
ZAANDAM

Akte stichting 1954.
Notulen deelnemersvergaderingen 1954-1965.
Notulen bestu ursvergaderingen 1954-1959.

CENTRALE SUlKER MAATSCHAPPIJ, KOOG AAN DE ZAAN

Honig Merkartikelen
Enkele stukken betreffende sociale kwesties.

KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR DE ZAANSTREEK, ZAANDAM

Jaarverslagen van de Zaanlandse Kamer van Koophandel en Fabrieken 1909-1939.
Jaarverslagen van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noordholland

1945-1958.

ONS HUIS KOOG AAN DE ZAAN

Toespraak van c.J. Honig 1946.
lnleidend openingswoord.
Notulen van vergaderingen.
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Correspondentie.
Statuten en huishoudelijk reglement.
Enkele kranteknipsels.

VERBOND VAN NEDERLANDSE ONDERNEMINGEN, DEN HAAG

Jaarverslagen van Centraal Sociaal Werkgevers Verbond 1945-1957.
Jaarverslagen van Verbond van Nederlandse Werkgevers 1926-1936.
Jaarverslagen van Vereniging van Nederlandse Werkgevers 1914-1925.

PRIVE-ARCHIEF A.L.M. KNAAPEN,BILTHOVEN

Archief Coniact voor Nederlandse Werkgevers
Cahier

PRNE-ARCHIEF HJ. GROTE GANSEY,NIEUWEGEIN

Archief Adviesbureau Ydo
Rapport onderzoek naar de organisatie Amylo Chernie 1961.
Map concernstructuur, overzicht dienstverlening, plattegrond en intern rapport 1959.
Rapport onderzoek naar de wenselijkheid van een centrale inkoop 1961.
Rapport onderzoek naar de organisatie van de laboratoria 1960. Rapport over de

inkoopfunctie in het Honig-concern 1962.
Nota betreffende de administratie in de nieuwe concernstructuur 1961.
Voorstel voor de aanpak Honig Merkartikelen N.V. 1962.

COUECTIE M. LUNENBERG

Enkele stukken over Sociale Zaken Verkade.
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