
WERKEN VOOR DE VIJAND

In komende delen van ons werk zullen wij menigmaal op de arbeidsinzet
terugkomen; hij vormt een van de belangrijkste thema's uit de gehele
bezettingsperiode. Hier ging het ons slechts om de aanloop en deze aanloop
km dan afgesloten worden met de vermelding dat na ongeveer een jaar
bezetting bijna honderdtwintigduizend Nederlandse arbeiders in Duitsland
werkten.' Bovendien hadden dan nog enkele tienduizenden werk aanvaard
in België en Frankrijk (in Frankrijk alleen al een-en-twintigduizendê), goed-
deels via 'het uitschotder Nederlandse aannemers, NSB' ers en pro-Duitsers',
wie de arbeid aan de Duitse militaire installaties in België en Frankrijk
geen windeieren legde: 'winsten tussen de 100 en 200% van de kostprijs
waren geen zeldzaamheid."

Terugblik

In tegenstelling tot generaal Winkelman heeft het college van secretarissen-
generaal, met uitzondering van Ringeling, vrij gemakkelijk en zonder veel
weerstand te bieden de samenwerking met de bezetter aanvaard; de meeste
voormannen van het bedrijfsleven die wij in dit hoofdstuk noemden, deden
hetzelfde. Het zijn twee belangrijke conclusies. Wil men er iets langer bij
stilstaan, dan dient men, dunkt ons, in de eerste plaats op het feit te letten
dat Nederlands economische positie bij het voortduren van de oorlog
belangrijk zwakker zou worden dan ze te voren was. zulks hing met de
gehele structuur van de Nederlandse volkshuishouding samen welker
ontwikkeling in de negentiende en twintigste eeuw wij in Voorspel beknopt
schetsten.
Van de belangrijkste industriële grondstoffen produceerde Nederland in

1940 alleen steenkool in voldoende hoeveelheden, Desondanks was een
industrie ontstaan waarin, volgens de in '30 gehouden volks- en beroeps-
telling, bijna 39% van de werkende bevolking haar brood verdiende. Die
industrie was van vitale betekenis geworden voor de plaatsing van het
bevolkingsaccrès - en die groei was naar verhouding snel geweest: ruim
vijf miljoen Nederlanders in 1900, bijna negen miljoen in 1940. De helft van
die bevolkingsaanwas was in de jaren 1900-1930 in de nijverheid opgeno-
men." Voor de toevoer van nagenoeg al haar grond- en hulpstoffen was die
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