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In 2008 – het jaar waarin de Vakbondshistorische Vereniging (VHV) haar zilveren 
bestaan vierde –  nam het bestuur van deze vereniging het initiatief de regionale 
vakbondsgeschiedenis te gaan vastleggen. Gekozen werd voor het portretteren 
van mensen die in belangrijke mate mee vorm en inhoud gaven of nog geven aan 
de vakbeweging in de regio. Rotterdam en Limburg beten de spits af.

Nu – twee jaar later – verschijnt deel 2 van  ‘Het gezicht van de vakbeweging in 
Zuid Limburg’. Opnieuw onder verantwoordelijkheid van de VHV, die inmiddels 
de verenigingsvorm heeft ingewisseld voor die van een stichting. VHV staat nu 
voor Vrienden van de Historie van de Vakbeweging. De werkgroep Zuid Limburg 
van de VHV maakte ook nu weer een selectie van ruim 40 bestuurders en kader-
leden die in dit deel 2 ‘hun verhaal vertellen’. Ging het in deel 1 in belangrijke mate 
om personen die in relatie gebracht konden worden met de mijnindustrie, ditmaal 
is voor een bredere invalshoek gekozen. Dit leidt tot een veel grotere variatie in de 
portretten die aan bod komen en maakt het daardoor voor de lezer waarschijnlijk 
(nog) interessanter.

Dit deel 2 begint met een beknopte inleiding over de regionale ontwikkeling 
van de arbeidersbeweging. In deze ontwikkeling passen van meet af aan de 
verhalen van mensen die een bijdrage leveren aan deze ontwikkeling. Mensen 
die een ‘gezicht’ geven aan die lokale en regionale vakbeweging en haar instel-
lingen. En die haar vertegenwoordigen in ontelbare besturen, commissies en 
samenwerkings verbanden. Het zijn de eigen verhalen van deze mensen, opgete-
kend door Mat Janssen, oud secretaris van de FNV in Limburg. De verhalen gaan 
dan ook niet verder terug dan de tweede helft van de vorige eeuw.

Mat Janssen heeft, even als in het eerste deel opnieuw veel mensen gesproken 
en hun verhalen vastgelegd. Daarbij weet hij steeds de grote en kleine verschillen 
op te diepen en de achtergronden persoonlijk en driedimensionaal weer te geven. 
Dat hij dat met zoveel belangstelling en invoelingsvermogen voor elkaar heeft 
gebracht, is een prestatie van formaat. Wij zijn hem er dan ook zeer dankbaar 
voor.
   

Voorwoord

Vakbond.indd   7Vakbond.indd   7 06-10-10   17:3006-10-10   17:30



8 |  

Het gezicht van de vakbeweging - Zuid Limburg Deel II

De eerste helft van die 20e eeuw brengen we in beeld middels enkele foto’s van 
vaandels. Elke bond en nagenoeg elke bondsafdeling beschikte in die periode 
over een eigen vaandel, waarachter men zich bij belangrijke gebeurtenissen in 
dorp, stad of streek verzamelde. Een beeld dat we tegenwoordig, behoudens 
bij harmonieën, fanfares en schutterijen, in het Limburgse straatbeeld niet meer 
tegenkomen. De vaandels, zoals opgenomen in deze uitgave, moeten dan ook 
gezien worden als hulde aan al die werkers in de eerste decennia van de bewe-
ging.

Wij zijn al degenen die hun verhaal gedaan hebben in deze  beide delen van het 
‘Gezicht van de vakbeweging in Zuid Limburg’ buitengewoon erkentelijk. Zij zijn 
de representanten  van de vele duizenden die zich in onze regio sterk gemaakt 
hebben voor de vakbeweging en daarmee voor hun medemensen. Dank aan het 
SHCL (Sociaal Historisch Centrum voor Limburg) voor het beschikbaar stellen 
van het fotomateriaal. Dank ook aan de bedrijven, instellingen en organisaties die 
deze beide uitgaven financieel mogelijk maakten.

Brunssum, oktober 2010 
Harm Duursma, voorzitter VHV werkgroep Zuid Limburg 
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Vele tientallen Limburgse vakbondsmensen gunden me de voorbije twee jaren 
een blik achter hun eigen ‘scherm’. In deel 1 van het ‘Gezicht van de vakbewe-
ging in Zuid Limburg’ stond de mijnsluiting centraal, met als logisch gevolg dat 
vooral portretten ‘geschilderd’ werden van mensen die in relatie stonden tot dit 
onderwerp. Ervaringen ondergronds en de medezeggenschap ten tijde van de 
mijnindustrie en nadien bij DSM kwamen veelvuldig aan bod. In het nu voorlig-
gende deel twee, waarin de ontwikkeling van de arbeidersbeweging in de regio 
aan de orde komt, is voor een veel bredere invalshoek gekozen. Het resultaat is 
veel diverser. Er zijn zelfs enkele ‘uitstapjes’ naar onze Belgische buren. Buren 
waarvan op het punt van syndicale strijdbaarheid het nodige te leren valt.
In de kern van al die portretjes draait het steeds om dezelfde zaak: het behartigen 
van de belangen van werknemers. Interessant daarbij is dat iedereen  dat op 
zijn of haar eigen wijze ervaren heeft en verwoordt. Tezamen schetsen zij een 
levendig beeld van de mensen die de vakbeweging in de regio dat gezicht geven. 
Een beeld waaruit een grote maatschappelijke betrokkenheid valt af te leiden. 
Velen bleven ook na hun werkzame leven - tot op hoge leeftijd - actief in een veel-
heid aan bestuurlijke functies. Nagenoeg iedereen zet zich op tal van terreinen in 
als vrijwilliger in de eigen buurt, dorp of stad. 
Als je een kosten/baten analyse maakt, valt op dat velen zeggen dat hun 
vakbondswerk natuurlijk veel tijd, inspanning en zorg heeft gekost, maar ook veel 
heeft opgeleverd! Velen hebben zich door avondstudie, bijscholing en kader-
scholing verder ontwikkeld. Men heeft zich dankzij de vakbeweging kunnen 
ontplooien. “Ik ben geworden wat ik ben, dankzij de vakbeweging,” dat geluid 
viel menigmaal te beluisteren. Nagenoeg iedereen blikt met een zekere trots 
terug op het werk dat verricht is. De inzet was alleszins de moeite waard. Ook 
in sociaal en financieel opzicht hebben de meesten zich goed weten te redden. 
Velen wonen in een aardig huis, gaan regelmatig op vakantie en hebben vaak (nog 
altijd) een druk sociaal leven. Men maakt graag (terecht) gewag van de mooie 
opleidingen en banen van de (klein)kinderen. 
Vele geïnterviewden waren actief  in de overleg- en medezeggenschapstruc-
turen binnen het bedrijf waar ze werkten en weten hier met veel passie over te 
vertellen. Over het belang van goede persoonlijke verhoudingen met ‘de andere 
kant van de tafel’, juist óók als op het scherp van de snede gestreden werd. Het 
boeken van een voor beide partijen bevredigend onderhandelingsresultaat is dan 

Limburgse vakbondsportretten
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belangrijker dan het met tromgeroffel binnenhalen van één enkele slag. De ander 
is in dat laatste geval er immers veel aan gelegen zich te revancheren. Aardig was 
ook dat een aantal geïnterviewden zelfs de overvolle trukendoos, die ze zelf regel-
matig hanteerden, voor mij openden. 

De portretjes proberen vast te leggen waarom deze zo actieve bestuurders en 
kaderleden het vakbondswerk deden, waar ze vandaan kwamen, wat ze hebben 
bereikt en hoe ze in het leven staan. In beide delen van ‘Het gezicht van de vakbe-
weging in  Zuid Limburg’ staat dus niet de organisatie centraal, maar gaat het 
om de mannen en vrouwen die er op regionaal en lokaal niveau vorm en inhoud 
aan gaven. Een grote verscheidenheid aan achtergronden, karakters, deskundig-
heden en praktische werkwijzen passeren de revue. In al die verscheidenheid 
komen telkens weer dezelfde waarden bovendrijven. Inzet voor de ander, 
bouwen aan een samenleving waarin mensen volop kansen krijgen hun talenten 
te ontwikkelen. Een samenleving waarin begrippen als gelijkwaardigheid, solidari-
teit, vrijheid en rechtvaardigheid er écht toe doen!

Mensen die me een blik gunden achter hun eigen ‘scherm’, het is een  ervaring 
die diepe indruk op me gemaakt heeft. Zozeer zelfs dat vele, verder volstrekt 
onbelangrijke details, op mijn netvlies gebrand staan. De straat waar iemand 
woont, de kleur van de voordeur, de plek in de woonkamer waar we met elkaar 
praatten. De rol van de partner tijdens ons gesprek, ja vaker zelfs letterlijke zinnen 
die werden uitgesproken. En al die gesprekken ontwikkelden zich weer anders. 
De een trok het scherm direct omhoog en er ontsproot zich een nauwelijks te 
stuiten spraakwaterval. Een ander keek aanvankelijk de kat meer uit de boom om 
me dan wat later soms de meest intieme ervaringen toe te vertrouwen. Uiteraard 
ben ik met dat laatste heel prudent omgegaan en heb de informatie bij de uitwer-
king van de verhalen niet gebruikt, dan wel ze in heel algemene bewoordingen 
gegoten.

De verhalen rijgen zich aaneen als een snoer van kostbare ervaringen. Kostbare 
ervaringen, die met het grotendeels opheffen van de regionale en lokale structuur 
van de vakbeweging in belangrijke mate verleden tijd zijn geworden. Met name 
op dit punt klinkt – dwars door bonden en vakcentrales heen  – stevige kritiek 
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door. “Van een positie op het maatschappelijk middenveld is immers lokaal en 
regionaal nauwelijks meer sprake. Gelukkig zijn er tekenen, dat men hierop terug-
komt. Een krachtige positie die je verloren laat gaan, bouw je echter niet zomaar 
weer op.” 
Ook worden andersoortige zorgen geuit over de toekomst van de beweging, 
waar velen nog steeds met hart en ziel bij betrokken zijn. “Bij velen in de heden-
daagse samenleving staat ‘ik’ centraal, ten koste van ‘wij’. De vakbeweging is 
te zeer in het defensief gedrongen. Er moeten eigentijdse antwoorden op de 
problemen van nu geformuleerd worden.” Is het einde van de vakbeweging in 
zicht? Niemand die daarin gelooft. Met name de zwakkeren in de samenleving 
blijven dat ‘schild der solidariteit’ nodig hebben. Dat schild moet gevormd worden 
samen met hen die sterker in die maatschappij staan. De ‘ik’ zal ontdekken dat hij 
niet zonder ‘wij’ kan. 

En de ‘ik’ die al deze verhalen mocht optekenen, voelt zich een rijker mens 
geworden. Daarvoor in de eerste plaats dank aan al die mannen en vrouwen die 
me in de interviews zo openhartig tegemoet traden. Dank aan de collega’s van 
de VHV werkgroep Zuid Limburg die me de namen aanreikten  van deze mannen 
en vrouwen. Veel dank ook aan mijn steun en toeverlaat Huug Klooster, die bij 
zowel de eerste als de tweede uitgave de eindredactie voor zijn rekening nam en 
al die werkzaamheden begeleidde die van tekstvellen uiteindelijk leiden tot een 
boek. Bij deel twee werd hij in deze werkzaamheden terzijde gestaan door Willem 
de Vrind en Piet Göbbels. Ook aan hen mijn dank. Die dank geldt ook nadrukke-
lijk ‘mijn Jacqueline’ die me de ruimte gaf om tientallen dagen onderweg te zijn 
voor de interviews  en vervolgens al die interviews achter mijn PC uit te werken. 
Soms leek het weer een beetje op die vele jaren dat ik van ’s morgens vroeg tot 
’s avonds laat onderweg was voor die vakbeweging die me zo na aan het hart ligt.  
De interviews maakten me duidelijk dat ik daarin niet alleen sta.

Meijel,  oktober 2010    
     
Mat Janssen
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De hedendaagse vakbeweging is het product van een langdurige en veelbe-
wogen strijd om de erkenning van de rechten van de arbeiders. Ook nu draait 
het in de kern nog steeds om het behartigen van de belangen van werknemers. 
En zoals vaker gezegd wordt, zijn de leden, kaderleden en de bestuurders daarin 
passanten. Passanten die de beweging telkens aanpassen aan de nieuwe tijds-
omstandigheden en zo nieuwe accenten zetten. Zonder die passanten, geen 
beweging! 
Een groot deel van die passanten is actief op het lokale en regionale niveau én 
binnen de bedrijven. Ze schrijven daar geschiedenis. Over de collectieve geschie-
denis en de landelijke voormannen is in de loop der jaren het nodige geschreven, 
maar persoonlijke verhalen uit de regio zijn niet of nauwelijks aan bod gekomen. 
Dit boek plaatst – evenals een eerdere uitgave in november 2008 – een aantal 
van die persoonlijke verhalen van kaderleden en bezoldigde bestuurders in Zuid 
Limburg centraal. Het is een ode aan de vele duizenden kaderleden die vanaf 
1875  die beweging in onze regio gedragen hebben. 
Op 25 januari 1875 werd de Vaalser Arbeiterverein “Sankt Paulus’ opgericht door 
oud-zouaaf Jan van Houten. Deze datum markeert het begin van de Katholieke 
Arbeidersorganisatie in het Koninkrijk der Nederlanden. Het is eerst aan het einde 
van de negentiende eeuw dat de arbeidersbeweging goed op gang komt.
. 
De arbeidende klasse organiseert zich
Op de scheidslijn van de negentiende en twintigste eeuw dringt bij steeds meer 
arbeiders – ook in Limburg – het besef door dat de strijd om lotsverbetering in 
georganiseerd verband gestreden moet worden. Alleen een krachtige vakbewe-
ging is in staat om de maatschappelijke verhoudingen wezenlijk te veranderen. 
Het ontstaan van de vakbeweging is daarmee een feit. De onderlinge solidariteit 
is tevens een belangrijk wapen in de strijd; opkomen voor elkaar en je niet uit 
elkaar laten spelen. Ervoor zorgen dat de patroons de vakorganisaties als onder-
handelingspartners erkennen. 
Landelijk worden de eerste aanzetten gegeven voor  arbeids- en sociale wetge-
ving en in het verlengde daarvan het aanbieden van juridische bijstand voor leden 
en de vorming van stakingskassen. Ter bestrijding van de veel voorkomende 
en gevreesde tuberculose worden eigen sanatoria opgericht. Fondsenwerving 
daarvoor gebeurt op lokaal niveau. Binnen en buiten de bedrijfspoorten wordt op 

Inleiding     
Ontwikkeling arbeidersbeweging in de regio
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regionaal en plaatselijk vlak  een veelheid aan  initiatieven genomen van de meest 
uiteenlopende aard. Zo ontstaan onder meer plaatselijke woning-, brandstof-, 
levensmiddelen- en bakkerijcoöperaties. Arbeiders gaan over tot de vorming 
van een eigen provinciaal ziekenfonds, richten  plaatselijke spaarkassen op; 
agentschappen van  eigen arbeiders verzekeringsbedrijven volgen. De funda-
menten voor de eerste pensioenfondsen worden gelegd. Voor arbeiders uit 
andere windstreken komen er gaarkeukens en gezellenhuizen. Muziek-, zang- en 
toneelverenigingen worden opgericht evenals eigen leesbibliotheken. Jeugd- en 
Vrouwenorganisaties komen tot bloei. Allemaal initiatieven gericht op de eigen 
stand. Initiatieven die in een latere fase veelal opgaan in bredere, meer algemene 
verbanden,of verdwijnen omdat ze overbodig worden, zoals sanatoria, gaarkeu-
kens en gezellenhuizen.

Herstel, welvaart, matiging
Meteen na het einde van de Tweede Wereldoorlog wordt de wederopbouw ter 
hand genomen. In eerst instantie zijn regionaal en lokaal opnieuw initiatieven 
genomen gericht op de eigen stand. Zo komen in Limburg  eigen arbeiders en 
beambtenrustoorden –  het Dr. Poelsoord  bij Maastricht; ‘Amblève’ in de Belgi-
sche Ardennen  en huize De Bedelaar in Haelen – van de grond alsmede een 
eigen vakantieoord voor arbeiderskinderen, Groenewoud in Swalmen. De Dienst 
Hulpverlening richt zich op het lenigen van materiële en geestelijke nood van 
gezinnen, de Stichting Eigen Huis wordt een feit, Studiefondsen volgen en de 
‘culturele verheffing’ van de arbeider wordt ter hand genomen met behulp van 
een eigen Culturele Dienst.
De scheidslijnen tussen de standen met ieder hun eigen instellingen vervagen 
gaandeweg in deze periode. Het is het tijdperk van de geleide loon- en prijspoli-
tiek, de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (PBO) wordt ingericht met de SER 
als hoogste orgaan, de medezeggenschap maakt een forse stap voorwaarts 
middels de Wet op de Ondernemingsraden en het gebouw van de sociale zeker-
heid wordt verder opgetrokken. Kortom onze samenleving wordt drastisch gemo-
derniseerd. Aan de afbraak van de standenmaatschappij en het ontstaan van wat 
we de verzorgingsstaat zijn gaan noemen levert de vakbeweging een substan-
tiële  bijdrage, ook regionaal en plaatselijk. 
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De verzorgingsstaat wordt ingericht
Woelige jaren binnen en buiten de vakbeweging! De Nederlandse vakbeweging 
reorganiseert: NVV en NKV gaan samen, het CNV gaat alleen verder en op initia-
tief van de Unie ontstaat opnieuw een derde vakcentrale: de MHP. Het zijn ook 
de jaren van de door de vakcentrales  gecoördineerde acties (“Willen we naar de 
Dam, dan gaan we naar de Dam…”); van het Centraal Akkoord van Wassenaar 
van  1982; van verdergaande individualisering en  arbeidstijdverkorting. De vakbe-
weging breidt haar dienstenpakket sterk uit met bijvoorbeeld   de lokale Dienst 
Hulpverlening, regionale Vakbondswinkels en een uitgebreide belastingservice 
voor leden. 
De materiële en maatschappelijke welvaart neemt toe en ook de werknemer 
verwerft een positie in de maatschappij. Tegelijkertijd gaat een aanzienlijk aantal 
vakbondseigen instellingen op in meer algemene verbanden. Voorbeelden zijn 
met name de eigen banken, verzekeringsmaatschappijen en ziekenfondsen. 
Het veelbesproken Hollandse poldermodel draait in deze periode overuren, niet 
alleen landelijk maar ook regionaal. Op het maatschappelijk middenveld neemt 
de vakbeweging plaatselijk en regionaal nadrukkelijk haar plaats in. De bonden 
en vakcentrales zijn vertegenwoordigd in een veelheid van besturen, raden en 
commissies. Wat het onderwijs betreft wordt zitting genomen in besturen voor 
het lager onderwijs, het huishoudonderwijs, de ambachtscholen evenals in 
besturen van vormingscentra, stichtingen vakopleiding, het Regionaal Orgaan 
Leerlingwezen en volkshogescholen. 
Op sociaal-economisch terrein komen we vakbondsvertegenwoordigers tegen  
in de gemeentelijke adviescommissies voor de WWW, de RWW en de WSW. 
Regionaal in de Raden van Arbeid en de Raden van Beroep, de besturen van 
de Kamers van koophandel, ETIL en LIOF, in de commissie sociale begeleiding 
ex-mijnwerkers en de VUT commissie ex-mijnwerkers, de Regionale Raad voor 
de Arbeidsmarkt en de Limburgse Contactgroep opvoering Productiviteit, de 
SEAR en de PSEOL. In de  sociaal maatschappelijke hoek had men zitting in 
besturen van ziekenfondsen, de Provinciale Commissie van Samenwerking, 
de Stichting Bijzonder Sociale Zorg Zuid Limburg, de LIS, het IKOL en de Raad 
voor de Kinderbescherming. Op het terrein van de volkshuisvesting in besturen 
van plaatselijke woningcoöperaties, de regionale huuradviescommissies,   het 
bestuur van de stichting ‘Eigen Huis’ en volkshuisvestingskoepel ‘Ons Limburg’. 
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Aan het einde van deze periode zien we dat de vakbeweging, gedwongen door de 
nieuwe tijdsgeest begint aan de terugtocht van het maatschappelijk middenveld.

De vakbeweging in een nieuwe rol
Eind vorige eeuw komt de behartiging van  concrete sociaal-economische 
belangen steeds meer centraal te staan; dit leidt tot het afstoten van een groot 
aantal taken op sociaal-maatschappelijk en cultureel terrein. Daarmee komt een 
einde aan de sterke positie die de vakbeweging vanaf de jaren ’60 op het maat-
schappelijk middenveld in de regio inneemt. Arbeid en inkomen- weliswaar breed 
opgevat – vormen nu de hoofdthema’s voor vakbonden en -centrales. Naast de 
nadrukkelijke aanwezigheid in bedrijven en instellingen verschuift belangenbehar-
tiging alsmaar meer naar het centrale niveau.
Daar én internationaal worden de lijnen uitgezet voor de toekomstige sociaal-
economische orde. Een orde waarin de vrije markt steeds meer domineert,maar 
die – zoals  de recente financiële crisis en de economische recessie overduidelijk 
laten zien –  aan strikte regels gebonden dient te blijven. De sociale tegenstel-
lingen zullen anders nog verder verscherpen, de vervuiling zal blijven toenemen  
en ons milieu dreigt nog grotere en onherstelbare schade op te lopen.
Ook in deze nieuwe constellatie blijft een rol weggelegd voor de vakbeweging!
Er dienen zich ook in de toekomst landelijk en internationaal steeds weer nieuwe 
sociale vraagstukken aan en vooral de zwakken in de samenleving zullen ook dan 
‘het schild der solidariteit’ –  de vakbeweging – nodig hebben. 
Een schild dat wordt gevormd  samen met die werknemers en vakbondsleden 
die sterker in de maatschappij staan. En ook dan weer zullen leden, kaderleden en 
bestuurders hun rol als passanten spelen. Zij zijn het die samen  dat schild van die 
spreekwoordelijke  vakbondssolidariteit blijven dragen. 
En daarmee is verzekerd dat  ook regionaal en plaatselijk het  vakbondsgeluid 
hoorbaar blijft; het ene moment fluisterend, het andere oorverdovend…. 

Mat Janssen en Piet Göbbels
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Aan de poort
Een staking wordt gewonnen of verloren aan de poort. Als de hekken dichtgaan 
en de ketting wordt aangebracht is de spanning om te snijden. Wie dan nog 
vol durft te houden dat de klassenstrijd in de oude doos hoort begrijpt er niets 
van. De poort, dat is wachten, dat is de zaak in eigen hand nemen, dat is saaie 
discipline afgewisseld met heftige incidenten. De poort dat is snert eten en kou 
lijden, dat is het moment meemaken waarop collega’s kameraden of maffers 
blijken. De poort, dat is de testbank van de staking. De poort, dat is … nou ja, 
dat is de póórt.
Uit: ‘De FNV gaat niet opzij’, 1977
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‘Brenger van het licht’
Na een opleiding Elektrotechniek aan 
de LTS in Brunssum gaat Kleis in 1960 
bij de Oranje Nassau 4 aan de slag als 
leerling-elektricien. Hij maakt (boven-
gronds) de verlichtingssnoeren gereed 
die vervolgens door collega’s in de 
ondergrondse pijlers worden aange-
bracht. “Ik bracht à raison van 38 cent 
per uur het licht in de mijnen,” zegt 
Kleis nu lachend. Als de ON 4 dichtgaat 
komt hij als elektricien in dienst bij 
de Gemeentebedrijven Heerlen. Hier 
houdt hij zich bezig met huisaanslui-
tingen en de openbare verlichting. Hij 
volgt een veelheid aan cursussen op 
zijn vakgebied die hij afsluit met het 
diploma ‘opzichter elektrotechniek’. Hij 

verlaat in 2003 als opzichter de dienst 
bij Essent Kabelcom.

Georganiseerd overleg
Kleis, lid van de ARKA, wordt in 1970 
gekozen in de Ondernemingsraad 
van het Nutsbedrijf Heerlen. Daar 
krijgt hij al vrij snel te maken met de 
verzelfstandiging en privatisering 
van het gemeentelijk nutsbedrijf, 
waarna de fusietrajecten volgen met 
PNEM, Mega Limburg tot uiteindelijk 
Essent. Hij is als voorzitter van de OR 
en nadien ook als lid van de COR bij 
Essent Holding en de Europese OR 
van het concern zeer nauw bij deze 
processen betrokken. Het veilig stellen 
van een zo groot mogelijk deel van de 

Kleis Adema
Duizendpoot

Kleis Adema (Doenrade, 1944) 
groeit samen met vijf broers op in 
Heerlen in het gezin van de Friese 
schiethouwer Adema. Hij trouwt 
met Truus de Kort. Ze krijgen twee 
zonen: Kleis jr. en René. Kleis 
werkt bijna 40 jaar bij het Nutsbe-
drijf Heerlen en – na de fusie – bij 
Essent kabelcom. Gedurende een 
lange reeks van jaren is hij ’het 
gezicht’ van het georganiseerd 
overleg van deze energieleve-
ranciers. Tegenwoordig is hij 
betrokken bij een ongekend aantal 
activiteiten in Heerlen en de regio.
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werkgelegenheid en het afsluiten van 
gedegen sociale plannen vormen in die 
periode de hoofdmoot van zijn werk-
zaamheden. Spannende tijden die vaak 
veel energie en inspanning vragen, 
ook al is hij voor zijn overlegwerk deels 
vrijgesteld. Kleis – zelf vurig aanhanger 
van het harmoniemodel – kijkt 
tevreden terug op de bereikte resul-
taten. “Ik heb aan werkgeverskant 
over het algemeen met mensen om 
tafel gezeten die het belang van een 
goed functionerend overleg op waarde 
wisten te schatten. Al is er natuurlijk 
een wereld van verschil tussen het 
gemeentelijke Nutsbedrijf met 130 
man personeel en de Essent Holding 
met zo’n 10.000 personeelsleden. In 
beide gevallen is het echter belangrijk 
te streven naar goede persoonlijke 
verhoudingen”, aldus Kleis.

Politiek
Kleis ontwikkelt in de jaren negentig 
belangstelling voor de politiek en 
neemt in 1998 voor het CDA zitting in 
de Heerlense gemeenteraad. Al die 
jaren is hij lid van de raad gebleven. Bij 
de verkiezingen van maart 2010 heeft 
hij aangekondigd dat dit zijn laatste 
zittingsperiode zal zijn. “Met 16 jaar 
is het dan welletjes geweest.” Hij 
zou maar wat graag zien dat de zeven 
Parkstad gemeentes, waartoe Heerlen 
behoort, hun krachten bundelen in 

die éne gemeente Parkstad. De poli-
tieke werkelijkheid is op dit moment 
helaas anders. Binnen het raadswerk 
zijn Veiligheid, Openbare Werken en 
Welzijn zijn belangrijkste aandachts-
gebieden. Met name in relatie tot 
dit laatste onderwerp is Kleis direct 
of indirect bij een ongelooflijk aantal 
zaken op het gebied van welzijn en 
cultuur betrokken, plaatselijk en 
regionaal. Daaronder veel bestuur-
lijke activiteiten. Hierbij wordt het 
noodzakelijke uitvoerende handwerk 
niet geschuwd. Of dat nu is binnen 
de vakbond, de Zonnebloem, KBO, 
cliëntenraden of als mede-organisator 
van de Cyclocross in het Hellegat, de 
jaarlijkse Taptoe in Heerlen of de Land-
schapsdag op Terworm. Het kost veel 
tijd, maar levert natuurlijk een schit-
terend netwerk op dat bij een veelheid 
aan ontwikkelingen en activiteiten kan 
worden ingezet. De mobiele telefoon 
is steeds onder handbereik! 

Seniorenwerk
Binnen de KBO-afdeling Heerlen 
Noord hanteert Kleis al een fiks 
aantal jaren de voorzittershamer. 
Na zijn (vervroegde) pensionering 
komt daar het voorzitterschap van 
de regio Oostelijke Mijnstreek bij en 
in lijn daarmee het lidmaatschap van 
het Algemeen Bestuur van de KBO 
Limburg. Kleis is een groot voorstander 
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van een verregaande samenwerking 
van de Ouderenbonden in Nederland. 
Het zou de politieke slagkracht en 
daarmee de belangenbehartiging van 
ouderen zeer ten goede komen. Als 
Seniorenadviseur van zowel de KBO 
als de welzijnsorganisatie Alcander 
weten velen Kleis Adema te vinden. 
Net als in zijn vakbondswerk zijn 
belangen behartiging en dienstbaarheid 
hier de sleutelwoorden. Overigens 
is ook zijn echtgenote Truus actief 
binnen de KBO en de Zonnebloem. 
Hun beider verdiensten in ‘vrijwilli-
gersland’ zijn inmiddels met een lintje 
bekroond; voorzien van ‘koninklijke 
goedkeuring’ zou je kunnen zeggen.

Zorgen
Over de toenemende individualisering 
en verharding in onze maatschappij 
maakt Kleis zich zorgen: “Het ‘ikke, 
ikke en de rest kan stikken’ staat 
voorop. Solidariteit is vaak ver te 
zoeken. Het begint veelal dicht bij huis 
en waaiert als een olievlek uit over de 
stad, het land en zelfs de internationale 
gemeenschap. Het zijn tendensen, die 

je ook binnen de vakbeweging ziet. 
Jongeren zien nut en noodzaak van het 
vakbondslidmaatschap vaak niet meer 
zitten. Voor solidariteit met hen die het 
toevallig een stuk slechter getroffen 
hebben, halen ze de schouders op. 
Ook de vakbeweging moet zich 
her oriënteren op haar rol en positie in 
de samenleving. In onze snel verande-
rende samenleving moet je je doel en 
vervolgens de middelen die je daarvoor 
inzet telkens bijstellen.”
Zo vindt Kleis dat er absoluut onvol-
doende aandacht uitgaat naar de 
steeds groter wordende groep gepen-
sioneerden binnen het ledenbestand. 
Op het punt van pensioenen, zorg 
en sociale zekerheid zouden vakbe-
weging en ouderenorganisaties veel 
sterker samen moeten optrekken. 
En tenslotte: mensen moeten de 
handen ineen slaan als het gaat om 
de leefbaarheid in de eigen buurt. 
Kleis en Truus geven graag het goede 
voorbeeld en hopen van harte dat de 
kleinkinderen Neele, Remko, Jurre en 
Fedde dit voorbeeld zullen volgen.
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Hoge prijs
Vakbondswerk in de frontlinie vraagt 
vaak een hoge prijs. Altijd klaar staan 
voor anderen komt je thuisrelatie 
niet ten goede. Vooral niet als je het 
ook nog combineert met maatschap-
pelijke functies in je eigen stad. Zo 
was André jarenlang voorzitter van 
de PvdA-afdeling Kerkrade, voorzitter 
van de Stichting Mensen Zonder Werk 
en bestuurslid bij de Stichting Gezins-
zorg. Ook André moet ervaren dat die 
combinatie moeilijk is. Zijn (eerste) 
huwelijk loopt op de klippen. Gelukkig 

is daar, nu al 25 jaar, zijn echtgenote 
Marij. Zij is zijn steun en toeverlaat en 
ook zijn muze in de kunst. 

Huis voor ongehuwden
André Amkreutz is pas 18 jaar als hij 
al leiding geeft. Na de MULO gaat de 
jonge André namelijk aan de slag bij 
het Ministerie van Defensie als Kort 
Verband Vrijwilliger (KVV-er) en is na 
een korte opleiding sergeant bij de 
Verbindingsdienst. Na vijf jaar verlaat 
hij het leger en komt hij bij toeval in 
contact met Miedema, hoofd perso-

André Amkreutz
Verborgen talenten

De meer zachte kanten van 
iemands persoonlijkheid komen 
in de harde, dagelijkse vakbonds-
praktijk niet gemakkelijk boven-
drijven. Andere karaktertrekken 
voeren daar de boventoon. Bij 
mijnwerkerszoon André Amkreutz 
(Kerkrade, 1944) is dat niet anders. 
Goed, dé vakbondsman bij het 
CBS schreef dan wel al jaren 
gedichten, maar er waren er maar 
weinigen die er weet van hadden. 
Voor het eerst, als hij in 2006 
vervroegd de dienst verlaat, ‘staat 
die ándere André op’. De man die 
zijn gevoelens en emoties uit in 
gedichten en beelden en daarmee 
– opnieuw, maar nu anders – ook 
anderen beroert. 
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neelszaken van het ABP, dat dan nog 
gevestigd is in Den Haag. Miedema 
heeft vertrouwen in hem en zo vertrekt 
André in 1968 naar het Haagse. Hij 
vindt een onderkomen in het ‘Haags 
Tehuis voor Ongehuwden’ (een ware 
nachtmerrie) om een half jaar later 
een huis aangeboden te krijgen in 
Oegstgeest. André is de eerste man 
op de personeelsadministratie. In het 
kader van de spreiding van de Rijks-
diensten verkast het ABP naar Heerlen 
en strijkt André voor de eerste keer, 
maar niet voor de laatste keer, de zgn. 
spreidingspremie voor ambtenaren 
die gedwongen moeten verhuizen 
op. André krijgt hier de leiding van het 
project integratie Geautomatiseerde 
Personeels- en Salarisadministratie.

Mijnwerkers en toetsenborden
Hij volgt vanaf 1970 de avondoplei-
ding Personeelswerk aan de Sociale 
Academie in Sittard en verkast in 
1974 opnieuw naar den Haag, nu als 
personeelsconsulent bij het CBS. Deze 
dienst groeit tussen 1974 en 1978 
explosief van 1600 naar 3600 formatie-
plaatsen, omdat het CBS in het kader 
van de spreiding van de Rijksdiensten 
vanaf 1974 een vestiging in Heerlen 
erbij krijgt. Als hij in 1976 ook naar 
Heerlen wordt verplaatst, incasseert 
André ten tweede male de spreidings-
premie. Hij kan in Heerlen veel oud-

mijnwerkers aan een baan helpen bij 
de dienst. “Was soms wel lachen als 
je zo’n oud-mijnwerker, gewend om 
hamer en houweel te hanteren, een 
toetsenbord zag bedienen. Meer dan 
eens werd in die dagen een toetsen-
bord, onder beroering van de ‘mijnwer-
kershandjes’, doormidden geslagen.
Menig ‘westerling’ was overigens 
helemaal niet blij met de energie en 
inzet van die nieuwe collega’s in het 
Zuiden. Mannen die ondergronds 
gewend waren de hele dienst keihard 
door te werken vormden voor hen een 
nieuw verschijnsel, soms zelfs een 
bedreiging.

De vakbondsman
Als André personeelszaken verlaat 
om chef bedrijfsbureau te worden, 
wordt hij actief binnen ABVA/KABO 
en het overleg. Hij richt een bedrijfsle-
dengroep op en wordt voorzitter van 
de overkoepelende Dienstcommissie 
en nadien (vrijgesteld) voorzitter van 
de OR. Hij staat mede aan de wieg 
van de Departementale Onderne-
mingsraad (DOR) bij het Ministerie 
van Economische Zaken, waarmee 
het personeel van de afzonderlijke 
diensten zijn inspraak – en daarmee 
invloed – enorm weet te vergroten. 
Er volgen ware tropenjaren en niet-
temin ook vele fijne herinneringen. De 
zwaarste beproeving volgt als op 1 april 

Vakbond.indd   21Vakbond.indd   21 06-10-10   17:3006-10-10   17:30



Het gezicht van de vakbeweging - Zuid Limburg Deel II

22 |  André Amkreutz

1999 minister Annemarie Jorritsma 
(Economische Zaken) de CBS-vesti-
ging in Heerlen nagenoeg geheel wil 
sluiten en de werkzaamheden wil 
overhevelen naar de vestiging in Den 
Haag. Acties, demonstraties en zwaar 
overleg met de minister en de Tweede 
Kamercommissie voor EZ volgen 
elkaar in de daarop volgende maanden 
in ijltempo op. André weet vanaf het 
eerste moment de Limburgse politieke 
kopstukken als één man achter de zaak 
te krijgen en het CBS blijft voor Limburg 
behouden. De herinneringen aan al die 
mensen die in die dagen zij aan zij met 
hem gestreden hebben, doen hem nog 
zichtbaar deugd. Zijn lieve Marij stond 
in die zware periode letterlijk 24 uur per 
dag naast en achter hem.
Het is dan ook bijzonder zuur als 
korte tijd later de eigenlijke functie 
van André, beleidsadviseur, komt 
te vervallen en hij gedwongen 
wordt – opnieuw – te verkassen, nu 
naar Voorburg. Hij wordt hier chef 
personeelszaken, maar kan bij een 
reorganisatie in 2002 weer als senior 
HRM-adviseur terug naar Heerlen. Nog 
voordat hij in 2006 met FPU gaat, krijgt 
hij in 2005 op voordracht van de werk-
gever een koninklijke onderscheiding.

De kunstenaar
Al op jonge leeftijd houdt André zich 
bezig met fotograferen en het schrijven 
van gedichten. Hij treedt daarmee dan 
niet naar buiten. Als hij met FPU is, 
begint hij een cursus beeldhouwen 
bij HEE-ART in Heerlen. Er opent zich 
voor hem een nieuwe wereld. Hij kan 
er – net als met dichten en fotogra-
feren – zijn gevoelens en emoties in 
kwijt en blijkt ook anderen daarmee 
te beroeren. Hij bekwaamt zich vanaf 
2007 verder in de beeldhouwkunst 
aan de Stedelijke Academie in het 
Belgische Genk. Hij combineert steeds 
vaker beelden en gedichten zoals ook 
te zien is op zijn eigen website: www.
andre-amkreutz.nl Ook in zijn nieuwe 
‘kunstenaarsbestaan’ blijft hij zich 
inzetten voor anderen. Zo heeft hij 
– samen met medekunstenaars – de 
Stichting Kunstkring Parkstad opge-
richt. De Kunstkring wil aan semi- en 
professionele kunstenaars een plat-
form voor hun kunstwerken bieden. 
Met mannen als André Amkreutz aan 
het roer moet dat zeker lukken.
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Jo Bal
Principes tellen zwaar

Het jaar 1976 vormt de breuklijn 
in de vakbondsloopbaan van de 
in het Zeeuwse Hontenisse (1926) 
geboren Jo Bal. Op 19 maart 
(St. Joep) verlaat hij de Indus-
triebond NKV die op het punt 
staat een federatie aan te gaan 
met de Industriebond NVV. Op 
1 november van dat jaar (Allerhei-
ligen) treedt hij als bestuurder in 
dienst bij de Unie BLHP.  Jo trouwt 
in 1954 met Nettie Rutten met wie 
hij vijf kinderen en tien achter-
kleinkinderen heeft. Ze wonen in 
het fraaie Beek.

Van NKV naar Unie
Van zijn Zeeuwse afkomst valt op het 
eerste oog bij Jo weinig te merken. Hij 
geniet van de Limburgse gemoedelijk-
heid en spreekt  heel makkelijk diverse 
Zuid Limburgse dialecten. Schijn kan 
echter ook bedriegen. Gaat het om 
principes, dan krijg je bij Bal te maken 
met Zeeuwse koppigheid. En om die 
principes, om het geweten, gaat het 
ook als hij in 1976, samen met de 
voorzitter van de Industriebond NKV 
in Limburg Math Weijers, het NKV 
verlaat. Beiden kiezen principieel voor 
een autonome confessionele vakbe-

weging. De voorgenomen federatie 
van hun Industriebond met die van het 
NVV, gericht op een uiteindelijk samen-
gaan van beide bonden is voor hun om 
die reden onaanvaardbaar. Vrij snel na 
de breuk vraagt Jo Franssen*, voor-
zitter van de Unie BLHP in Limburg, 
hem om te solliciteren bij de Unie. Op 
1 november van dat roerige jaar 1976 
treedt hij in dienst bij de Unie. Negen 
jaar later – 1 november 1985 – gaat hij 
bij deze bond met vervroegd pensioen.

Elektricien
Na de LTS wil Jo graag aan de slag 

*  Een vet gezette eigennaam wil zeggen dat deze persoon ook zelf in dit boek of in het eerste 

deel geportretteerd wordt. Portretten zijn per deel opgenomen. Zie de inhoudspagina.
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op de mijn Maurits. Hij wordt echter 
niet aangenomen omdat broer Piet 
een tijdje daarvoor op staande voet 
ontslagen is bij dezelfde mijn nadat 
hij een bureaubaas op zijn gezicht 
heeft geslagen. Na als elektricien bij 
enkele particuliere bedrijven te hebben 
gewerkt en na 19 maanden militaire 
dienst lukt het in 1954 wel bij het 
Stikstof Bindingsbedrijf (SBB). Jo gaat 
hier aan de slag als elektromonteur 
om in het najaar van 1956 in dienst te 
treden als bestuurder bij de RKNMB 
Hij krijgt binnen de bond de Oude 
Mijnstreek als werkgebied toege-
wezen met als belangrijkste taken de 
individuele belangenbehartiging van 
de leden en de begeleiding van het 
afdelingswerk. Van inwerken of het 
volgen van een bestuurderscursus is 
het nooit gekomen. “Je springt  in het 
diepe, spartelt om boven te blijven, 
lukt dat  niet dan verzuip je.” Dat is kort 
gezegd de boodschap die Jo van het 
Dagelijks Bestuur van de bond mee 
krijgt. En Jo snort vervolgens op een 
Jawa motor naar de diverse wekelijkse 
spreekuren en afdelingsvergaderingen 
in het bronsgroen eikenhout… Na de 
Jawa motor volgde een Volkswagen 
maar zijn belangrijkste taak binnen de 
bond bleef wat het was: de individuele 
belangenbehartiging van de leden. Bij 
de Industriebond en de Unie is het niet 
anders. Jo zou, nu terugblikkend, nooit 

anders gewild hebben. “Wat is mooier 
dan iemand die in de problemen zit, te 
kunnen helpen. Ervoor te zorgen dat 
hij (en zijn gezin) weer verder kan. Die 
vakbondsjaren zijn de mooiste jaren 
van mijn leven geweest.” En dat dringt 
de gebeurtenissen in 1976 dan ook 
moeiteloos naar de achtergrond. Jo 
bewaart met name erg goede herin-
neringen aan collega’s uit zijn periode 
bij de mijnwerkersbond. Mannen als 
Hens Palmen; Jan Peeters; Lei Debets 
en bondsjurist mr. Sjang Heijnen. 

Andere momenten 
Natuurlijk zijn er ook andere zaken 
waar Jo bij betrokken raakt. Zo is hij 
voordat de mijnen dichtgaan korte 
tijd lid van het hoogste overlegorgaan 
binnen de mijnindustrie, de MIR Zijn 
opdracht is hier om vanuit zijn bond  
mee te bouwen aan het opzetten van 
het DSM Pensioenfonds. Werkgevers- 
en werknemersvertegenwoordigers 
zijn het er bijzonder snel over eens 
dat dit een goed fonds moet worden. 
“Achteraf zo gek niet,”  zegt Jo nu. 
“Ook de deskundigen aan werk-
geverskant waren gebaat bij een goed 
pensioen voor zichzelf.” Nog steeds is 
hij trots op ‘zijn’ DSM Pensioenfonds. 
Met de overgang van het (veel slech-
tere) AMF Pensioen naar het DSM 
Pensioen kreeg Jo te maken met veel 
grote individuele problemen. Leden die 
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een maand vóór de overgangsdatum 
met pensioen gingen, ontvingen 
nog niet de helft van het pensioen 
van hun maat die een maand later 
de dienst verliet. “Dat je in dit soort 
gevallen altijd te maken hebt met een 
ingangsdatum is wel uit te leggen aan 
betrokkene, maar blijft voor zo iemand 
natuurlijk volstrekt onacceptabel.”  
Voor iemand die het altijd als zijn taak 
ziet, onrecht uit de wereld te helpen, 
een moeilijk verhaal.  

Zingen: lust en leven
Zoals voor de meeste bestuurders 
van zijn generatie slokt het werk hem 
helemaal op. De opvoeding van de 
kinderen komt in belangrijke mate voor 
rekening van Netty en voor hobby’s is 
nauwelijks ruimte. Behalve één dan. 
In 1963 wordt Jo lid van de Beeker 
Liedertafel  en neemt deel aan vele 
(internationale) concertreizen met dit 
koor. Maar liefst 20 jaar is hij voor-
zitter van de Liedertafel. Nu nog zingt 

Jo wekelijks in het kerkkoortje van 
het Beekse Zorgcentrum. Hij geniet 
van uitstapjes met de KBO en van 
korte vakanties en natuurlijk van de 
bezoeken, samen met Nettie, aan 
kinderen, kleinkinderen en vrienden. 
Jo is een gelukkig mens.

Toekomst vakbeweging
Over de toekomst van de vakbewe-
ging – en ook dat deelt hij met nogal 
wat generatiegenoten – is Jo somber 
gestemd. Met name jongeren denken 
de vakbeweging niet nodig te hebben. 
Ze doppen hun eigen boontjes wel. 
Vergeten dat er ook momenten 
kunnen komen waarop dit niet (meer) 
lukt. Maar bovenal ontbreekt het 
volgens Jo in de samenleving aan 
de onontbeerlijke solidariteit. Al mag 
iemand denken persoonlijk die bond 
niet nodig te hebben, voor de werkne-
mers als geheel is en blijft de vakbe-
weging onontbeerlijk. 

De oprichter
Henri Polak (1868-1943) is de grondlegger van de moderne vakbeweging. Hij 
is de eerste voorzitter van de Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond 
ANDB, al is hij dat eigenlijk nooit van plan geweest. Polak heeft een strikte 
scheiding aangebracht tussen politieke actie en het werk van de vakbeweging, 
de belangenbehartiging voor de leden.
Uit:‘De eeuw van de FNV’:51 sociale monumenten’ 2005.
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Ger Bertholet
‘Kunstemaeker’

Een constante onrust drijft Ger 
Bertholet (Klimmen, 1948). Onrust 
over dingen die gebeuren of 
juist niet (meer) gebeuren. Zijn 
vizier staat daarbij afgesteld op 
zijn directe omgeving, al komt 
de onrust vaker van elders. 
Limburg is zijn ‘werkplaats’ en 
het Limburgs dialect over het 
algemeen het gereedschap van 
deze voormalige huisschilder. De 
jaren als vrijgestelde van de KWJ, 
beweging van werkende jongeren, 
vormen een omslag in zijn leven, 
de toneelacademie in Maastricht 
vormt hem definitief tot wat hij is: 
‘Kunstemaeker’.

De ommekeer
Ger groeit met vier broers en twee 
zussen op in het gezin van de Klim-
mense huisschilder Charel Bertholet, 
die in het eigen dorp een klein schil-
dersbedrijf runt. Het ziet er aanvan-
kelijk naar uit dat de jonge Ger in de 
voetsporen van zijn vader zal treden. 
Na de opleiding tot huisschilder aan de 
Heerlense LTS en vervolgopleidingen 
in Heerlen en Roermond – waar hij zijn 
patroonsdiploma haalt – gaat hij als 
huisschilder aan de slag. Hij verslijt in 
korte tijd nogal wat bazen. Steeds stuit 
hij op zaken waar hij het niet mee eens 
is. “En ze ‘naaien’ je altijd op de gevoe-

lige plek: je portemonnee.” Tijdens zijn 
militaire dienst is hij druk bezig voor de 
soldatenvakbond VVDM. Na dienst-
tijd keert hij terug in het schildersvak, 
maar vindt er zijn draai niet meer. Als 
Jo Meijers en Graad Coumans – vrijge-
stelden van de KWJ in Limburg – zich 
op een dag in Klimmen melden en Ger 
vragen ook vrijgestelde te worden, 
staat hij met grote ogen te kijken. ‘Dit 
menneke oet Klumme, vriegesjtelde, 
het zal toch neet woar ziën?’ Maar het 
is waar. Van 1971 tot 1980 maakt hij 
deel uit van ‘de club’, eerst als vrijge-
stelde voor de Oostelijke Mijnstreek, 
daarna als provinciaal secretaris. Het 
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acteertalent komt in deze periode al 
boven drijven. De vele acties waar Ger 
bij betrokken is, kennen vaak ook een 
ludiek tintje. Zo krijgt gouverneur Van 
Rooy bij zijn afscheid als commissaris 
van de Koningin een schaal gebakken 
peren aangereikt. Menige actie wordt 
opgeluisterd door Ger zijn cabaret-
groepje ‘de Sjenge’. Acties gericht 
op verbetering van het leerlingstelsel 
en het minimumloon. Samen met de 
broers Cobben van de ABW wordt de 
trom geroerd voor verbetering van de 
mijnwerkerspensioenen. De acties 
rijgen zich aaneen. Intussen rondt hij 
de Interne Opleiding Vormingswerk 
(LOVWJ) in Utrecht af. 
Van 1982 tot 1986 geeft hij leiding aan 
het Henk Schramcentrum in Houthem-
St. Gerlach. Hij wordt in deze jaren 
door toenmalig programmaleider Pieter 
Beek van de regionale omroep vaker 
gekenschetst als de ‘oudste werkende 
jongere van Limburg’.

Ger ziet voor de tweede keer het 
licht
Je blijft niet eeuwig jong, maar wat 
dan? En voor de tweede maal op een 
cruciaal moment in zijn leven ziet Ger 
het licht. Hij leest een advertentie van 
de part time opleiding voor docent/
regisseur van de Toneelacademie in 
Maastricht. Dat is het, hij weet het 
zeker. Hij ontdekt hier de dingen die hij 

graag doet en die hij ook kan. Hij start 
als part time toneeldocent verbonden 
aan het Kreatief Centrum Westelijke 
Mijnstreek en Scholengemeenschap 
Groenewald in Stein. Het staat vast: 
hij wil zijn verdere leven een rol spelen 
in het culturele leven van zijn eigen 
streek! “In Anna Paulowna en Appel-
scha hoef ik niet beroemd te worden, 
mijn podium staat in Limburg,” zegt hij.
Zijn eerste “meesterproef” is de door 
hemzelf bewerkte monoloog ‘Ella’ 
van Herbert Achternbusch. De halve 
schouwburg zit in tranen. Steeds meer 
voelt hij de drang om zelf te schrijven, 
zelf nieuwe dingen te creëren. De 
drang is niet te stuiten. Er volgen 
theater- en cabaretteksten, gedichten 
en luisterliedjes. Zijn scheppingen 
bereiken dan wel niet Appelscha, 
maar wel de Zeeuwse klei. Zijn mono-
loog ‘Knötsj’ wordt gespeeld in 40 
Limburgse café’s en krijgt in 1995 een 
Zeeuwse vertaling met 29 uitvoeringen 
in even zoveel Zeeuwse kroegen.

Veelzijdig kunstenaar
Ontelbaar zijn Ger zijn optredens 
voor kleine en grote groepen als ‘Zjér 
Bataille’ of vergezeld van een paar 
muzikale vrienden als ‘Zjér Bataille en 
Men’ (Ger Bertholet en zijn mannen). 
Menige actiebijeenkomst van de FNV 
wordt in de loop der jaren opgeluis-
terd. Bijna 20 jaar is hij als freelancer 
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verbonden aan de regionale omroep 
L1. Hier leest hij zijn wekelijkse column 
‘’t Verdreet van Limburg’, verzorgt 
hij toneelrecensies en zijn zijn liedjes 
met enige regelmaat op de zender 
te horen. Dan plotseling, stokt de 
machine. Zijn columns worden onge-
motiveerd uit de nieuwe programma-
opzet van L1 Cultuurcafé geschrapt. 
En juist die columns zijn Ger zijn grote 
passie. Daarmee is hij bekend bij het 
grote publiek. Daar blijven mensen 
zelfs voor thuis om het maar niet te 
missen. Onder het motto ‘je krijgt 
Bertholet helemaal of helemaal niet’ 
stopt hij met zijn activiteiten voor de 
omroep. Het verdriet dat een en ander 
zo gelopen is, valt nog van zijn gezicht 
te lezen. 

Enkele jaren eerder was hem bij de 
omroep ook al een kunstje geflikt. 
Samen met programmamaker Hans 
Op de Coul brengt hij een schitterend, 
vernieuwend Carnavalsprogramma 
de Limburgse huiskamers binnen ‘de 
Waolse Medammecour’. Anderen 
maken zich, achter zijn rug om, 
meester van het programma en Ger 
heeft het nakijken. De nieuwe ‘eige-
naren’ hebben het niet gered. Dat doet 
hem zichtbaar nog deugd! ‘Gestolen 
goed gedijt niet!’

De onrust
Onrust zorgt voor een constante 
scheppingsdrang. “Kritische geesten 
die zo tussen 1965 en 1980 het beeld 
bepaalden, kom je nauwelijks meer 
tegen. Onze oude idealen waar we 
voor knokten als solidariteit en ‘samen 
sterk’ zijn teloor gegaan. Iedereen 
heeft zich terug getrokken in zijn eigen 
stulp en consumeert wat hem wordt 
voortgezet.” De veroorzakers van dit 
alles zijn, naar Ger zijn rotsvaste over-
tuiging, de maatschappelijke elite. “In 
plaats van ‘voor te gaan in het goede’ 
zijn ze voorgegaan in onze maatschap-
pelijke verloedering. Ze vullen hun 
zakken en het volk kan barsten. Als 
ik in de podiumkunst niet een bijzon-
dere uitlaatklep had gevonden, weet 
ik niet hoe ik me hierin had moeten 
redden.” Misschien was ‘de voëgel’ 
dan wel gevlogen, zoals hij in een van 
zijn liedjes zo aandoenlijk zingt. Maar 
dat kan niet, want hij moet er natuurlijk 
ook nog zijn voor zoon Paul en dochter 
Loes. Paul die samen met zijn vriendin 
een tweetal dorpscafé’s runt en Loes 
die op het punt staat een eigen bedrijf 
als grafisch vormgeefster te beginnen. 
Het mooiste is dan als Paul en Loes 
zeggen “Pap, we begriepe dien 
onrust.” 
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Liever meespreken dan notuleren
Hilde prijst zich gelukkig dat ze, 
evenals haar drie broers, een middel-
bare opleiding mag volgen. In menig 
arbeidersgezin in die tijd absoluut geen 
vanzelfsprekendheid en al helemaal 
niet voor een meisje. In dienst van 
DSM volgt ze nog de opleiding MSA 
aan de Katholieke Leergangen in 
Tilburg en een opleiding tot Statistisch 
Assistent. Ze is 10 jaar medewerkster 
op de octrooiafdeling van het concern 
voordat ze de overstap maakt naar 
de personeels- en loonadministratie 

van DSM Research. Hier wordt ze al 
vrij snel toegevoegd secretaris van 
de Raad van Overleg. Ze merkt dat 
ze best zelf aan het overleg wil deel-
nemen in plaats van te notuleren wat 
anderen van de zaken vinden. Thuis is 
Jochen de grote stimulator om de stap 
daadwerkelijk te zetten. Bij de eerst-
volgende verkiezingen in 1977 doet 
ze dan ook namens de Unie als eerste 
vrouw haar intrede in de RvO. Deze 
eerste kennismaking is van zeer korte 
duur. Ze maakt de overstap naar het 
Hoofdkantoor om aan de slag te gaan 

Hilde Breiner-Bosma
Staat haar mannetje(s) in het overleg

Hilde Bosma (1944), samen met 
drie broers opgegroeid in een 
Heerlens mijnwerkersgezin, 
behaalt haar HBS-A diploma aan 
het Clara College in Heerlen en 
treedt in 1962 in dienst bij chemie 
concern DSM, toen nog Neder-
landse Staatsmijnen geheten. Het 
is de eerste en enige werkgever 
die ze in haar werkzame leven 
zal kennen. Met de bond is het 
niet anders. Ze wordt in 1965 lid 
van de KVM (een voorloper van 
de Unie) en is dit tot op de dag 
van vandaag. En om het drie-
luik compleet te maken: trouw 
is ze ook aan Jochen Breiner. 
Ze trouwen in 1970 en wonen in 
Landgraaf.
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als stafassistente op de sociaal-econo-
mische afdeling om hier na drie jaar te 
switchen naar de afdeling die werkt 
aan de arbeidsvoorwaarden van het 
topkader van het concern. Vanaf 1990 
houdt ze zich binnen de Personeels-
dienst van het Hoofdkantoor bezig met 
de algemene arbeidsvoorwaarden. Ze 
heeft dan al weer lang en breed het 
overlegwerk opgepikt, nu in de RvO/
Ondernemingsraad van het hoofdkan-
toor. Vanaf 1990 tot ze op 1 januari 
2005 vervroegd met pensioen gaat, is 
ze voorzitter/secretaris van de RvO/OR 
van het Hoofdkantoor.

Moeilijke processen
Hilde is ten tijde van de strategi-
sche herpositionering van DSM in 
de negentiger jaren voorzitter van 
de Begeleidingscommissie op het 
hoofdkantoor en lid van de Beroeps-
commissie. Toezicht en toetsing van 
dit proces waarbij hele afdelingen 
buiten het concern gebracht worden 
en individuele medewerkers boven-
tallig verklaard, kosten bergen tijd. 
Ook in het dagelijks Bestuur van de 
OR van DSM Limburg bv, waarvan ze 
sinds 1992 deel uitmaakt, vraagt deze 
problematiek veel van Hilde en haar 
collega’s. “Maar het feit dat je juist in 
moeilijke situaties iets voor mensen 
kunt betekenen, geeft extra kracht en 
schenkt nadien veel voldoening. Iets 

voor anderen kunnen betekenen, ja 
daar doe je het voor”, aldus Hilde. Van 
1992 tot 2004 slaat ze als lid van de 
COR (Concern Ondernemingsraad) 
van DSM haar vleugels nog verder uit 
in ‘overlegland’. Vele jaren maakt ze 
deel uit van het Bestuur van het FSI 
(Fonds voor Sociale Instellingen) en 
ze is nog steeds lid van het bestuur 
van het BFM, het pensioenfonds 
voor beambten in de mijnindustrie. 
Van 1990 tot 2004 is ze voorzitter van 
de sectie Hoofdkantoor van de Unie 
en van daaruit afgevaardigde in het 
Bedrijfsgroepbestuur DSM van de 
bond. Uren tellen in die tijd niet voor 
deze gedreven vakbondsvrouw. 

Duidelijke standpunten 
Hoewel ze in politieke termen 
gesproken op de linkerflank in het 
overleg opereert, is Hilde een groot 
pleitbezorger voor de opvatting dat alle 
groeperingen van hoog tot laag in het 
overleg een plek dienen te hebben. 
En dan nog, zo weet ze uit ervaring, 
worden er deals gesloten, die ten 
koste gaan van bepaalde groepen in de 
onderneming. 
Het prominente Unie-lid wil anderen 
altijd graag overtuigen van de noodzaak 
van het vakbondslidmaatschap. Zo 
ook die keer dat ze wat dit onderwerp 
betreft haar pijlen richt op een groep 
secretaresses op het hoofdkantoor. De 
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volgende dag melden een paar meiden 
met enige trots dat ze nog diezelfde 
dag lid zijn geworden. Echter… van de 
Industriebond FNV, zo leert navraag. 
Hilde had het natuurlijk een ietsje 
anders bedoeld, maar heeft er best 
vrede mee. “Voorop staat het belang 
van het lidmaatschap; van welke bond 
is van ondergeschikt belang.” Ze heeft 
het overigens al die jaren in het overleg 
ook met de collega’s van andere 
bonden prima kunnen vinden.
Grootste zorgpunt voor haar is en 
blijft het behoud van werkgelegen-
heid bij DSM in deze provincie. Dat 
de oorsprong van het concern in deze 
provincie ligt speelt bij de huidige 
generatie beleidmakers steeds minder 
een rol.
Misschien nog maar eens demon-
streren? Zoals tijdens de grote demon-
stratie van de gezamenlijke bonden 
begin 2004 toen het ook al ging om 
behoud van arbeidsplaatsen bij het 
concern. Of die keer dat het vertrek 

van het CBS wordt aangekondigd en 
een groot aantal vervangende arbeids-
plaatsen als gevolg van de mijnsluiting 
alsnog verloren dreigt te gaan. Als het 
moet ging en gaat Hilde mee voorop!

Een nieuwe fase
Na al die jaren ‘druk, druk, druk’ is er 
nu relatieve rust. Ze blijft de ontwik-
kelingen bij DSM, de bond en in haar 
regio volgen, maar dan wel op gepaste 
afstand. Niet alleen de geest, ook het 
lichaam wordt fit gehouden. Fitness 
gymnastiek, line dance en tai chi, 
afkomstig uit de Chinese vechtsport, 
moeten hiervoor zorgen. En natuurlijk 
is ze – nu ze beiden afscheid hebben 
genomen van een drukke baan – veel 
op pad met Jochen. Tijd nemen voor 
elkaar. Thuis, op de hei of in verre 
streken. Maar ook een paar weken 
lekker luieren op een van de Cana-
rische eilanden, hartje winter is een 
geliefde bezigheid van het stel. Ze 
verdienen het, dat staat vast! 

uitbuiter
De verhalen over de keramiekfabrikant Petrus Laurentius Regout (1801-1878) 
gaan langer dan een eeuw mee. Moet hij in ons geheugen voortleven als een 
barbaarse bullebak die zijn personeel en vooral jonge kinderen uitbuit? Of 
houden we hem in ere als de eerste fabrikant die een ziekenfonds opricht, 
instemt met de beperking van kinderarbeid en huizen voor zijn arbeiders bouwt?
Uit:‘De eeuw van de FNV: 51 sociale monumenten’,  2005.
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De vakbondsjurist
Frans Bronneberg is van huis uit niet 
onbekend met de vakbeweging. Vader 
Bronneberg, van oorsprong onder-
wijzer, was vele jaren werkzaam bij 
chemieconcern DSM op de afdeling 
Kadervorming. Deze afdeling verzorgt 
de interne opleidingen en cursussen 
van het concern. Bronneberg sr. is 
inmiddels al meer dan 40 jaar lid van 
de Unie. Misschien ligt hierin wel de 
reden dat Frans na zijn afstuderen een 
functie als vakbondsjurist verkiest 
boven die van jurist in dienst van een 
gemeente.
Naast vakbondsjurist is Frans vanaf 
dag één lid van de ABW en advi-
seur van het hoofdbestuur van deze 
bond. In deze situatie is tot op de 

dag van vandaag geen verandering 
opgetreden. Frans leert vrij snel ook 
andere aspecten van het vakbonds-
werk kennen. Bij poort-, kantine- en 
stakingsacties laat toenmalig voorzitter 
Leo Noy zich graag vergezellen door 
de jonge jurist. Ook nu nog is Frans, zij 
het op afstand, betrokken bij dit soort 
acties. Hij toetst de rechtmatigheid van 
voorgenomen acties.
Frans bewaart prima herinneringen aan 
Leo Noy die hem vooral in de begin-
periode bij de ABW op een geweldige 
manier inwerkt en ondersteunt. Dat 
geldt ook voor Math Consten die hij als 
vakbondsjurist bij de ABW opvolgt.

Bronneberg advocaten
Reeds in 1993 grijpt Frans de kans aan 

Frans Bronneberg
Wie niet kan delen…

Frans Bronneberg (Geleen, 1966) 
studeert van 1988 tot 1992 rechten 
aan de Universiteit Maastricht. 
Dat leidt tot een keuze tussen 
een ambtelijke loopbaan bij de 
gemeente Beesel of de functie van 
vakbondsjurist bij Vakbond ABW. 
Het wordt het laatste. Een jaar 
later dient zich de mogelijkheid 
aan zich te vestigen als zelfstandig 
advocaat in zijn geboortestad 
Geleen. Bronneberg blijft daarna 
echter – tot wederzijdse tevreden-
heid – de ABW trouw.
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om samen met een collega Peters/
Bronneberg Advocaten te beginnen in 
Geleen. Vanaf 2000 leidt Frans samen 
met zijn collega, Rob Breuls, het 
kantoor Bronneberg Advocaten. Het 
voor Limburgse begrippen middelgrote 
kantoor heeft twee medewerker-advo-
caten en een vijftal ondersteunende 
personeelsleden in dienst. Het kantoor 
staat in de regio bekend als gespecia-
liseerd in arbeidszaken. Een speciali-
teit die niet alleen wordt aangewend 
ten behoeve van werknemers maar 
bijvoorbeeld ook voor werkgevers in 
het midden- en kleinbedrijf. “Het komt 
je product ten goede, als je voor beide 
partijen in de markt – werknemer en 
werkgever – werkzaam bent”, is de 
mening van Frans. Overigens wordt 
incidenteel ook opgetreden voor de 
Unie en fungeert Bronneberg Advo-
caten op beperkte schaal als uitbeste-
dingskantoor van de FNV voor de regio 
Zuid Oost Nederland. 

De silicose kwestie
Frans is goed en wel in dienst bij 
de ABW als de silicose kwestie 
actueel wordt. Oud-mijnwerkers die 
aantoonbaar meer dan 30 % silicose 
(stoflongen) hebben, ontvangen een 
eenmalige uitkering uit een fonds, 
waarvoor de gelden door de Rijksover-
heid worden opgebracht. Vanaf de 
eerste dag ontstaat er gedoe. Tussen 

politici, longartsen en andere speci-
alisten, vakbonden en slachtoffers, 
uitmondend in allerlei rechtszaken. 
Bijna iedereen in Limburg heeft er wel 
een mening over en de emoties lopen 
vaak hoog op. Voor de jonge jurist
Bronneberg een prima manier om 
zich te profileren. Het leed van de 
oud-kompels raakt hem zeer. “Niet 
iedereen is recht gedaan. De rege-
ling zat niet goed in elkaar en de 
uitleg van de jurisprudentie was te 
streng. Achteraf gezien was het 
beter geweest als in deze zaak voor 
een andere strategie was gekozen. 
Als eerder vastgesteld was hoeveel 
personen in principe tot de categorie 
behoorden en vast stond hoe groot de 
financiële ruimte was, was het best 
mogelijk geweest iedereen te danken 
voor de inzet en een pleister ‘op de 
wonde’ te bieden. Een heleboel pijn, 
onbegrip en woede hadden zo voor-
komen kunnen worden. Gedane zaken 
nemen echter geen keer,” zo vat Frans 
de kwestie kort en bondig samen.

Moeilijke tijden
De vakbeweging heeft het de laatste 
jaren beslist niet makkelijk. De vraag 
is of het tij te keren valt en zo ja hoe. 
Vergrijzing (veel ouderen) en ontgroe-
ning (weinig jongeren) gaan hand in 
hand. Een groot deel van de jongeren 
zegt de vakbeweging blijkbaar weinig 
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meer. Men kiest makkelijker voor een 
rechtsbijstandverzekering dan voor 
het lidmaatschap van een vakbond. 
Met ruim één miljoen (rechtsbijstands)
verzekerden is de verzekeringssector 
inmiddels een grote concurrent. Een 
appèl op solidariteit slaat nauwelijks 
meer aan. Frans voorziet dat de vakbe-
weging als sociaal instituut altijd zal 
blijven bestaan, maar de omvang en 
invloed zullen volgens hem beslist 
afnemen. En juist om die invloed is het 
natuurlijk begonnen!

Maatschappelijke plichten
Natuurlijk is er nog een andere Frans 
dan de jurist die de hele dag met 
dikke dossiers bezig is. Frans is ook 
de echtgenoot van Gitte met wie 
hij in 1997 trouwt en twee kinderen 
krijgt: Fer en Aukje. Fer speelt in een 

van de jeugdelftallen van FC Geleen 
Zuid. Een elftal gecoacht door vader 
Frans. Maatschappelijk is Frans actief 
in de Serviceclub Kiwanis Geleen. Hij 
maakt zich daar met name sterk voor 
de actie ‘Safe children of the World’. 
En dan is er natuurlijk die tot diep in het 
Rheinland bekende mannensociëteit 
‘de soos van de Baan’ die met name in 
Carnavalstijd de ‘Waereldsjtad Gelaen’ 
op de kaart zet.
“Het is een maatschappelijke plicht 
om ook aandacht te hebben voor 
andere zaken dan je eigen bedrijf. 
Als je niet kunt delen, kan je ook niet 
vermenigvuldigen… Ook een vorm van 
solidariteit,” zegt Frans met een brede 
lach. Juristen als Frans: de vakbewe-
ging heeft ze nodig; mensen als Frans: 
de samenleving heeft ze nodig!

De kaderleden

Kaderleden bekleden in de bond onbetaalde functies als bestuurder. Ze staan 
bij collega’s meestal bekend als ‘de vakbondsman’ en in toenemende mate ook 
als ‘de vakbondsvrouw’. In de bedrijven of instellingen zijn ze het aanspreek-
punt voor andere vakbondsleden. Ze zijn vaak dag en nacht in de weer voor de 
bond en krijgen daar geen cent voor. Ze staan ermee op en gaan ermee naar 
bed. Er zijn werkgevers die kaderleden van bonden (gedeeltelijk) vrijstellen van 
hun werk om hun taken als kaderlid te kunnen uitvoeren.
Kaderleden zijn het cement van de vakbonden en vormen een belangrijke schakel 
in de vakbondsdemocratie. En toch zijn ze voor het grote publiek anoniem.
Uit:’De eeuw van de FNV:51 sociale monumenten’,  2005.
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Alsof de duvel er mee speelt, precies 
op de dag dat we met Fons Caris 
praten over ‘zijn leven bij Sphinx’ kopt 
Dagblad de Limburger dat de spik-
splinternieuwe sanitairfabriek aan de 
Beatrixhaven in Maastricht gesloten 
wordt. De wastafels en toiletpotten 
worden voortaan in andere fabrieken 
van eigenaar Sanitec gemaakt. En 
daarmee is feitelijk het doek gevallen. 
Na 175 jaar komt in Maastricht op een 
wel heel stuntelige manier een eind 
aan een icoon van de industriële revo-
lutie waar duizenden arbeiders hun 
brood verdiend hebben.

Monument
Net als zo vele andere jongelui uit 
Maastricht stapt de jonge Fons na het 

verlaten van de Ambachtschool bij 
Sphinx binnen. Hij maakt weliswaar 
een uitstap naar  de verwarmings-
branche en is ook nog enkele jaren 
brandweerman in zijn geliefde stad, 
maar keert dan terug bij het bedrijf aan 
de Boschstraat. Hij blijft er totdat hij 
op 58-jarige leeftijd slachtoffer wordt 
van een van de vele reorganisaties. 
De periode die daaraan vooraf gaat 
staat bol van de conflicten tussen de 
nieuwe directeur en Fons. Een zwarte 
(zater)dag die deze Maastrichtse 
vakbondsman helemaal uit cadans 
brengt. Enkele jaren eerder dreigt dit 
ook al te gebeuren. Hij moet van de 
ene op de andere dag, vanwege een 
ernstige gehoorstoornis, zijn baan als 
Chef van Dienst opgeven. Hij krijgt 

Fons Caris
Grote betrokkenheid

Wie Fons Caris (1946, Maastricht) 
zegt, zegt Sphinx. Een stelling die 
door wederhelft Jeanne, volledig 
beaamd wordt. En de kinderen 
Petra en Marco weten eigenlijk 
niet beter. De kleinkinderen Max 
en Bram zijn daarvoor nog te 
jong. Ook zij zullen opa uit de 
verhalen echter ongetwijfeld zo 
leren kennen. Van Sphinx zelf zal 
de jongste generatie Caris echter 
weinig meer ervaren. Van wat 
eens de trots van Maastricht was, 
is nagenoeg niets meer over.
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een functie op het laboratorium en 
vervolgens wordt Fons depothouder 
chemisch afval. Een ‘papieren’ baan 
want in de praktijk houdt hij zich alleen 
nog maar met vakbondswerk binnen 
het bedrijf bezig. Hij heeft in die jaren 
veel bondsbestuurders zien komen en 
gaan bij Sphinx. Hij noemt Chrit Gijzen, 
Winand van Helden, Leo Verhofstadt, 
Fer Pfeiffer en Hetty Keijzers. Voor 
hem steekt Fer Pfeiffer er met kop 
en schouders boven uit. “Voor hem 
zou in de Boschstraat een standbeeld 
geplaatst moeten worden,’ om gelijk 
nog een aantal andere namen te 
noemen van mannen die voor hem 
een monument verdienen in ‘zijn’ 
stad. 

Eerlijkheid bepalend
De jonge Fons leert al op jonge leeftijd 
het klappen van de vakbondszweep 
kennen. Vader Caris en peetoom Fons 
zijn voormannen van hun bond bij de 
Sphinx. Regelmatig schuift op zondag-
morgen een chef personeelszaken 
van het bedrijf in huize Caris aan, om 
in relatieve rust zaken te bespreken. 
De “Carissen”staan er om bekend 
problemen eerlijk en objectief te bena-
deren. Eerlijkheid die ze ook van hun 
gesprekspartners verwachten; zowel 
van collega’s, chefs als directie. En 
als ze zich belazerd voelen heb je een 
kwaaie aan hen, een hele kwaaie. Dan 

trekken ze ten strijde. Dat was destijds 
zo en het is nu niet anders!

Kennis van zaken
Fons is een breed geschoold man. 
Op de ambachtschool is het metaal-
techniek, dan volgt een interne MBO-
opleiding bij Sphinx en een opleiding 
tot hoofd brandwacht. Terug bij Sphinx 
is het de beurt aan een opleiding 
procesoperator en elektronica; een 
HBO-opleiding Veiligheid, Gezondheid 
en Welzijn; een interne scholing tot 
laborant en een MBO-studie depot-
houder chemisch afval. Daarnaast zijn 
er nog de vele vakbondscursussen en 
scholingen voor ondernemingsraden. 
Je mag wel zeggen dat Fons van vele 
markten thuis is. Hij kent het bedrijf 
door en door, evenals de mensen die 
er werken. Van poetser tot de hoogste 
baas. Voor iedereen kan hij tot het 
gaatje gaan. Enige voorwaarde: Fons 
moet overtuigd zijn van de eerlijke 
bedoelingen.
Regelmatig is hij ook betrokken bij 
stevige conflicten binnen het bedrijf. 
Dan weer als voorzitter van de Onder-
nemingsraad, dan weer als man van 
de Bedrijfsledengroep die vindt dat 
mensen binnen het bedrijf onrecht 
wordt aangedaan. Meer dan eens 
kookt de melk dan over en moet hij op 
het matje verschijnen bij de baas. Zoals 
die keer dat hij na een behoorlijk uit de 
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hand gelopen conflict, twee middagen 
achter elkaar door de baas onder-
handen wordt genomen. Een goeie 
collega – Jan Kikken – kan het niet 
meer aanzien en doet een dringend 
appèl op de baas hiermee te stoppen. 
‘Zo is het wel genoeg geweest; nodig 
Fons morgen maar op de koffie.’ Aldus 
geschiedt. En er wordt met geen 
woord meer gerept over hetgeen zich 
de voorbije dagen heeft afgespeeld 
tussen deze Chef van Dienst en de 
baas.
Nu nog spreekt Fons met enorm veel 
passie over het vakbondswerk bij 
Sphinx en de onderlinge kameraad-
schap in de Bedrijfsledengroep. Het 
ene moment springen hem bijna de 
tranen in de ogen en dan is er weer die 
allesoverheersende bulderende lach. 
Fons Caris ten voeten uit.

Grote liefdes
Ook buiten de bedrijfspoort is Caris 
actief. Vele jaren maakt hij deel uit 
van de districts- en bondsraad van de 

Industriebond FNV. Toen het Sphinx-
boek dicht sloeg werd hij voorzitter van 
de afdeling Maastricht van zijn bond 
en als 2e voorzitter actief binnen FNV 
Lokaal Maastricht. Hij is van mening 
dat zijn bond het afdelingskader stevig 
in de kou laat staan. Mensen die vele 
jaren een vertrouwensfunctie richting 
de leden hebben bekleed, worden 
zonder pardon aan de kant geschoven. 
Van die bulderende lach is op zo’n 
moment weinig te bespeuren.

Afleiding vindt Fons bij zijn voetbalclub 
Bosscherveld, waarvan hij voorzitter 
is, en de Zaalvoetbalvereniging die hij 
27 jaar geleden mee heeft opgericht 
en natuurlijk bij zijn kleinkinderen. ‘Ik 
ben in de 30 jaar dat ik in de volcontinu 
werkte, een beetje een buitenstaander 
geweest bij de opvoeding van mijn 
kinderen. Gelukkig was er echter – net 
als voor mij – altijd Jeanne. Wat had ik 
zonder haar moeten beginnen?’ Fons 
Caris, een man die de dingen scherp 
ziet….
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‘Late roeping’
Het is midden jaren tachtig een 
wekelijks terugkerend ritueel op de 
parkeerplaats van de KUB (Katholieke 
Universiteit Brabant) in Tilburg. Een 
man van middelbare leeftijd verwisselt 
colbert en stropdas voor een gemakke-
lijke slobbertrui. Het is Giel Dolmans, 
controller bij de SNS bank in Maas-
tricht. Je gaat tenslotte niet in je ‘bank-
outfit’ in de collegezaal zitten tussen 
jongelui van rond de 20! Giel heeft net 
‘Abraham gezien’ als hij afstudeert als 
fiscaal econoom.

Carrière bij de bank
Na het vervullen van de militaire 

dienstplicht doet Giel zijn eerste werk-
ervaring op bij transportbedrijf ‘Van 
Gend & Loos’. In 1962 stapt hij als 
assistent baliemedewerker over naar 
de Gemeente Spaarbank Maastricht. 
En dan gaat het snel. Dank zij vele 
uren avondstudie werkt hij zich op tot 
hoofd van de Financiële Administratie, 
hoofd Personeelszaken en weer later 
controller. In 1987 wacht hem de 
directiekamer van wat dan inmiddels 
de SNS Bank is geworden. Giel is 
directeur van de SNS Bank in Limburg, 
met 50 vestigingen en 400 personeels-
leden. Aan de megaklus – de ombouw 
van Gemeentelijke Spaarbank naar 
uiteindelijk SNS – heeft Giel van meet 

Giel Dolmans
   ‘Self-made man’ uit Geulle

Giel Dolmans (1937) groeit met 
vier broers en drie zussen op in 
het landelijke Hulsberg waar zijn 
ouders een boerenbedrijf runnen. 
Na een jaartje landbouwschool 
wordt het op nadrukkelijk advies 
van de directeur toch nog de 
MULO. Daarna volgt veel avond-
studie. Dat brengt Dolmans in 
1987 op de hoogste trede van 
de SNS Bank Limburg, die van 
directeur. Tien jaar later gaat hij 
als ‘Limburger van verdienste’ 
met pensioen. De directeur van 
de landbouwschool had het goed 
gezien.
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af aan mee sturing gegeven. Een 
karwei overigens waar hij met terechte 
trots op terugkijkt.
We schrijven 1962 als ook bij de Spaar-
bank de strijd voor een vijfdaagse 
werkweek ontbrandt. Giel wordt lid 
van de ARKA en zorgt er voor dat al 
snel nagenoeg alle collega’s in zijn 
spoor volgen. De toenmalig directeur 
probeert met intimiderende persoon-
lijke gesprekken het tij te keren, maar 
tevergeefs. Ook bij de Spaarbank 
Maastricht wordt de vijfdaagse werk-
week een feit! Giel wordt secretaris 
van de ARKA-afdeling Maastricht, 
nadien CFO. Hij wordt al snel dé 
vraagbaak van de afdelingsleden. Giel 
adviseert niet alleen, maar stapt ook 
de bedrijven binnen om individuele 
problemen van leden tot een oplos-
sing te brengen. En met succes. Het 
terrein van de medezeggenschap 
van werknemers heeft zijn bijzondere 
aandacht. Bij de Spaarbank, maar ook 
daarbuiten. Het kost vaak de grootste 
moeite de leiding duidelijk te maken 
dat medezeggenschap van de werkne-
mers geen gevaar betekent, maar het 
bedrijfsbelang juist ten goede komt.

Maatschappelijk actief 
Natuurlijk weet men ook buiten de 
bank Giel Dolmans te vinden. Zo heeft 
hij van 1975 tot 1990 zitting in de 
gemeenteraad van Meerssen, waarvan 

acht jaar als fractievoorzitter van zijn 
partij, het CDA. Verder hanteert hij 
twaalf jaar de voorzittershamer van het 
bejaardencentrum in zijn woonplaats 
Geulle.
Eveneens twaalf jaar, de maximale 
zittingsperiode, maakt hij deel uit van 
het bestuur van Kamer van Koop-
handel Zuid Limburg, waarvan tien 
jaar als lid van het dagelijks bestuur. 
Als lid van het dagelijks bestuur in de 
jaren negentig geeft hij mee vorm aan 
de totstandkoming van één regionale 
omroep in Limburg: L1. Niet altijd een 
onverdeeld genoegen, begrijpen we 
uit de mond van Giel.
Dan zijn er nog andere organisaties en 
gezelschappen die een beroep doen 
op zijn financiële deskundigheid. Zo 
is hij lid van het dagelijks bestuur van 
een vermogensstichting voortkomend 
uit het vroegere Groene Kruis die met 
behulp van voorlichting en het beschik-
baar stellen van hulpmiddelen in de 
gezondheidszorg actief is. Ook bij de 
trombosedienst van het AZM (Acade-
misch Ziekenhuis Maastricht) beheert 
Giel Dolmans de penningen. Als direc-
teur van de SNS Limburg richt hij de 
Culturele Stichting Limburg op. Dit 
fonds wordt jaarlijks met zo’n 150.000 
gulden door ‘zijn bank’ gevoed en 
kan zo een niet onbelangrijke bijdrage 
leveren aan het culturele leven in het 
‘bronsgroen eikenhout’. Vanwege zijn 
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maatschappelijke verdiensten wordt 
Giel in 1999 benoemd tot Ridder in de 
Orde van Oranje Nassau. Meer dan 
25 jaar was hij daarnaast ook kerke-
lijk actief in zijn Martinus parochie in 
Geulle. Daarvoor viel hem in 2000 de 
‘Pro Ecclesia’ ten deel. 

IK-maatschappij
Echte hobby’s heeft Giel nooit gehad. 
Hij is af en toe te vinden op de tennis-
baan, op zijn fiets of in de boomgaard. 
Als mede-eigenaar is hij echter vooral 
te vinden in het financieel advies-
kantoor van zijn jongste zoon. De 
schoenmaker blijft graag bij zijn leest. 
Overigens zijn ook de beide andere 
zonen in de financiële business actief; 
de appels vallen in huize Dolmans 
onder de boom! 
De toekomst van de vakbeweging 
ziet hij met veel zorg tegemoet. Hij 
vraagt zich af of de vakbeweging in 
staat zal zijn de groeiende kloof tussen 
werkenden en anders-actieven te 
dichten in een maatschappij waarin 

jongeren nauwelijks nog een bood-
schap hebben aan georganiseerde soli-
dariteit. “Ik ben bang dat de vakbond 
definitief op haar retour is”, stelt Giel 
met spijt in zijn stem vast. “We leven 
in een IK-maatschappij”.
En dat ‘ikke, ikke’, wordt op de univer-
siteiten, volgens hem, nog eens flink 
aangewakkerd. Gaan voor het grote 
geld als belangrijkste drijfveer. Hij 
noemt het een verwerpelijke moraal 
en ziet met lede ogen waar deze onge-
breidelde zelfverrijking op bepaalde 
plekken in de financiële wereld toe 
leidt. Een bankier en zijn medewerkers 
dienen – van hoog tot laag – integer te 
zijn. “Dat was in de tien jaar dat ik de 
SNS in Limburg leidde, mijn belang-
rijkste credo. Je moet vertrouwen 
uitstralen en dit te allen tijde waar-
maken. Mijn maag keert zich om in 
mijn lijf, als ik zie wat er zich momen-
teel in de bancaire wereld afspeelt.” 
Wat had deze ‘self-made man’ uit 
Geulle het graag anders gezien!
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Avondstudie
Als Huub in 1957 zakt voor zijn HBS-B 
luidt het devies in huize Esten: “Dan 
gaat er nu geld verdiend worden!” 
Dat gebeurt bij het Telefoondistrict 
Maastricht, waar Huub wordt ingezet 
als algemene reserve op de afdeling 
personeelszaken. “Achteraf zeer 
nuttig”, zegt Huub nu. In de avonduren 
en in het weekend is het studeren 
geblazen: Praktijkdiploma Boek-
houden, MBA, SPD 1 en 2 en AMBI. In 
1974 gaat Huub zijn studie ten gelde 
maken op de afdeling Boekhouding 
bij het Burgerlijk Armbestuur (instel-
ling voor zorg in Limburgs’ hoofdstad 
met zeven verzorgingshuizen en 
twee verpleegklinieken). Inmiddels is 
deze instelling omgedoopt tot ‘Vivre’. 
Gestart als medewerker op de afde-
ling Boekhouding, wordt hij vervol-
gens hoofd van deze afdeling en later 

controller en lid van het management-
team, tot aan zijn afscheid in 2005.
 
Van alle ‘vakbondsmarkten’ thuis
Als er begin jaren zeventig van de 
vorige eeuw  problemen in de zorg 
ontstaan besluiten drie medewerkers 
van de afdeling Boekhouding lid te 
worden van de bond. Wel van drie 
verschillende bonden, omdat ze opti-
maal geïnformeerd wensen te worden. 
Het lot wijst Huub vervolgens aan als 
lid van de KABO… Als je dan je mondje 
gaat roeren, kan het ook binnen de 
vakbeweging snel gaan. In het bedrijf 
maakt Huub ruim 20 jaar als secretaris 
deel uit van de dienstcommissie en 
daarna van de medezeggenschaps-
commissie. Binnen de bondsafdeling 
is Huub al weer 25 jaar penning-
meester; lid van de Bondsraad – inmid-
dels AbvaKaboFNV – en woordvoerder 

Huub Esten
Tijd effectief benutten

Met maar twee werkgevers – het 
Telefoondistrict Maastricht en het 
Burgerlijk Armbestuur – mag deze 
geboren (1940) en getogen Maas-
trichtenaar ‘honkvast’ genoemd 
worden. Huub trouwt in 1967 met 
Lea Bosch. Ze krijgen een zoon 
(Eric) en een dochter (Chantal). 
Eric en Chantal verrijken het leven 
van Lea en Huub met de kleinkin-
deren Toine en Claire.
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van de Financiële Adviesraad van deze 
raad. Ook het ‘handwerk’ voor de 
bond wordt door Huub niet geschuwd: 
WAO-begeleider, Vakbondsconsulent 
Sociale Zekerheid en Seniorenad-
viseur. Ook in de vakcentrale kent 
men hem. Hij is immers jarenlang 
bestuurslid van de afdeling Maastricht 
en voorzitter van FNV Lokaal Maas-
tricht. “Met FNV Lokaal proberen 
we ons te laten horen in de stad. We 
proberen met name het sociale beleid 
te beïnvloeden.” Zo is Huub enige 
tijd interim-voorzitter geweest van 
de WMO-raad om deze – met behulp 
van een mede door hem aangepaste 
verordening – weer in het juiste spoor 
te krijgen.
Ruim 15 jaar vertegenwoordigt Huub 
zijn bond in het GO (Georganiseerd 
Overleg) van de gemeente Maastricht. 
Vrij uniek omdat deze positie nage-
noeg altijd door bezoldigde bestuur-
ders wordt ingenomen. Hij maakt het 
de andere partijen in het overleg vaak 
erg lastig. Hij mag bij zijn afscheid in 
1997 niettemin uit handen van  burge-
meester Houben de erepenning van 
de stad, ‘de Trichter’, in ontvangst 
nemen. Huub heeft weinig op met 
onderscheidingen, maar dit vond hij 
achteraf wel ‘sjiek’, zoals hij zelf zegt. 
Bij de strijd voor een eerlijker samen-
leving en het opkomen voor de minder 
bevoorrechten in onze maatschappij 

past in de ogen van Huub zo weinig 
mogelijk persoonlijke bewieroking. 

Strijd wordt niet geschuwd
Als de dag van gisteren herinnert 
Huub zich de eerste staking waarbij 
hij betrokken was: de bezetting 
van de brandweerkazerne van de 
gemeente Maastricht. Toenmalig 
directeur Joosten van de Dienst 
Gemeentewerken, die het allemaal 
maar niks vindt, krijgt voor het front 
der troepen, op een ongelooflijke 
manier de mantel uitgeveegd. Een 
echte cultuurschok beleeft Maastricht 
als bij de grote demonstratie van de 
mensen van de Stadsreiniging in 1992 
een grote container met huisvuil voor 
de toegangsdeur van het stadhuis 
geleegd wordt. 
De mooiste overwinning wordt 
behaald als de MC van het Burgerlijk 
Armbestuur samen met directie en 
bestuur naar de centrale Raad van 
Beroep trekt. Dé autoriteit op het 
terrein van medezeggenschap prof. dr. 
W.C.L. van der Grinten doet uitspraak. 
Op alle fronten een klinkende overwin-
ning voor de MC en een gigantische 
optater voor de regenten van het 
Burgerlijk Armbestuur! 

Het externe toneel
Ruim 14 jaar vertegenwoordigt Huub 
de FNV in de Kamer van Koophandel. 
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Eerst die van Maastricht, nadien die 
voor Zuid Limburg. “Een vaak ineffec-
tief werkende organisatie, ook bestuur-
lijk”, constateert Huub. En het wordt 
helemaal erg als de werkgeversver-
tegenwoordigers van LWV en LOZO 
elkaar zo ongeveer de tent uit vechten. 
Hij wordt door de Kamer benoemd in 
het Zuiveringschap Limburg en nadien 
in het Waterschap Roer en Overmaas. 
Huub maakt verder acht jaar deel uit 
van de Raad van Beroep.

Bevoordelen leden
“Belangrijkste opdracht voor de vakbe-
weging is dat zij een halt toeroept aan 
de heersende egoïstische cultuur van 
‘ik regel mijn eigen zaakjes’. Solidariteit 
en dus ook welbegrepen eigenbe-
lang vormen niet alleen het cement 
van de vakbeweging, maar van onze 
samenleving! Wat mij betreft moet de 
vakbeweging morgen starten met het 
bevoordelen van leden, in alle situa-

ties waarin dat kan. Anders rukken de 
‘freeriders’ in werknemerskring steeds 
verder op. En laat ze dan overmorgen  
maar gelijk naar het voorbeeld van 
België de eigen organisatie herstruc-
tureren. Iedereen wordt lid van die 
ene ongedeelde FNV, met daaronder 
bedrijfskolommen.  Je hebt dan een 
sterk, herkenbaar merk, dat ook nog 
eens veel effectiever werkt. En die ene 
ongedeelde FNV moet dan weer zicht-
baar aanwezig zijn op het bedrijf en in 
de stad.” Aldus Huub Esten. 
Als het over zijn inzichten gaat houdt 
hij zijn kaarten niet voor de borst. Dat is 
heel anders bij zijn kaartclub in Cadier 
en Keer en als hij het geliefde spelletje 
speelt met zijn vier broers. Tussen alle 
bedrijven door  is een mooie steden-
reis samen met Lea een heerlijke 
tijdsbesteding en staan ook tennis 
en fietsen hoog op de scorelijst. Één 
vraag blijft onbeantwoord: waar haalt 
een mens de tijd vandaan?
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Scholingsman
Aan zijn lidmaatschap van FNV 
bonden gaan die van de ASVA en 
VVDM vooraf. Zijn eerste job is die 
van cursusleider en -ontwikkelaar 
in het Volwassenenonderwijs aan 
de Volkshogeschool in Maastricht. 
Piet combineert deze activiteit vanaf 
1980 met die van begeleider van de 
Vakbondsschool in Heerlen. Hij werkt 
daar intensief samen met Pierre 
Verheggen. Hij valt er snel op en 
wordt door het FNV Scholingsinstituut 
en de FNV Limburg gevraagd de coör-
dinatie van de leden- en kaderscholing 
in deze regio op zich te nemen. Er staat 
weliswaar een vergoeding tegenover, 
maar het werk dient toch in belangrijke 
mate in de categorie vrijwilligerswerk 
te worden bijgeschreven. “Heel 

interessant”, zegt Piet nu. “Deels 
was de taak inhoudelijk – begeleiders 
vertrouwd maken met nieuwe thema’s 
– en deels organisatorisch. De pakweg 
15 vakbondsscholen die Limburg in 
die tijd telde stelden heel wat organi-
satorische eisen. Piet was en is sterk 
betrokken bij mensen, bij werknemers 
en uitkeringsgerechtigden. Hij vond 
het prachtig voor hen iets te kunnen 
betekenen. “Overigens werd ik daar 
zelf ook beter van”, verhaalt hij. “Ik 
ontdekte, hoe het er op de werkvloer 
werkelijk aan toe ging. Zeer leerzaam.”

Regiobestuurder
In 1993 wordt hij gevraagdvoor het 
bestuurdersteam van de vakcentrale in 
Limburg. Een sollicitatiegesprek heeft 
nooit plaatsgevonden. Naast taken 

Piet Göbbels
   ‘Het glas blijft half vol’

Piet Göbbels (1950) groeit 
samen met drie zussen op in de 
Waereldsjtat Gelaen. Zijn vader 
is ‘mijnwerker’, weliswaar niet 
arbeider maar mijningenieur. 
Piet Göbbels sr. voelt zich echter 
‘mijnwerker’ met de mijnwerkers. 
Zoon Piet studeert sociale weten-
schappen aan de Universiteit van 
Amsterdam en trouwt in 1978 met 
Truce Oirbons. Truce, directeur in 
het basisonderwijs, en Piet wonen 
sindsdien in Maastricht. 
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binnen de verenigingsorganisatie en 
uiteraard scholing, behoort dan in 
eerste instantie de Sociale Zekerheid 
tot zijn takenpakket. Na een paar jaar 
wordt dit uitgebreid met Arbeidsmarkt-
beleid. Dit laatste werkterrein blijft 
tot op heden een deel van zijn taken-
pakket, ook als de regio’s Limburg en 
Oost Brabant in 2000 worden samen-
gevoegd. Hij bewaart prettige herinne-
ringen aan de jaren dat hij samen met 
Anne Marie Snels en Mat Janssen 
op het maatschappelijk middenveld 
in Limburg opereerde. “Hard werken, 
elkaars sterke kanten benutten, maar 
ook samen lachen”, zegt hij nu daar-
over. Piet ‘tekent’ samen met Ger 
Bertholet voor de viering van ‘100 
jaar Vakbeweging Maastricht’ in een 
vol Theater aan het Vrijthof en is nog 
steeds trots op de mooie jubileum-
brochure die bij deze gelegenheid 
verschijnt.
Van geheel andere aard is de organi-
satie van de Europese werkgelegen-
heidsmanifestatie in Maastricht in 
datzelfde jaar. Een stoet van 15.000 
vakbondsmensen trekt die dag door 
de binnenstad, gevolgd door een 
grote manifestatie op het Vrijthof. 
”Om kippenvel van te krijgen.” Bij de 
langdurige staking bij Sphinx in 2003 
is hij een van de intermediairs die er 
samen met burgemeester Gerd Leers 
in slaagt partijen weer aan tafel te 

krijgen en zo een oplossing voor het 
slepende conflict te bewerkstelligen. 
Ook bij het ‘dagelijkse handwerk’ van 
regiobestuurder voelt Piet zich als een 
vis in het water.
Als bij de reorganisatie in 2004 Regio-
werk wordt opgeheven, verkast Piet 
als beleidsmedewerker naar het hoofd-
kantoor in Amsterdam. Hij houdt zich 
er bezig met regionaal en sectoraal 
arbeidsmarktbeleid, regionaal sociaal-
economisch beleid en de coördinatie 
van FNV vertegenwoordigingen.

Europa
Vanaf 1984 is Piet actief betrokken bij 
het werk van de IVR (Interregionale 
Vakbondsraad) Maas-Rijn. Vanaf 1993 
is hij lid van het Presidium; tegen-
woordig is hij voorzitter. Hij betreurt 
het dat de raad nooit is kunnen 
uitgroeien tot een vakbondspolitieke 
factor van betekenis en te veel is 
verworden tot een projectorganisatie. 
De beleidsruimte tussen de nationale 
verbanden en het EVV is volgens 
hem altijd te beperkt geweest, maar 
anderzijds ook nooit echt bevochten. 
Waarschijnlijk omdat ook de regionale 
verbanden er weinig voor voelden iets 
van hun eigen ruimte in te leveren. 
‘Internationale samenwerking blijft 
niettemin altijd boeien”, aldus Piet. 
Boeiend is ook de periode 1987 tot 
1993 als hij aan de RWTH (Rheinisch-
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Westfälische Technische Hochschule) 
in Aken op part time basis betrokken 
is bij het technologieproject Comett 
onder leiding van prof. Robert Sell. 
Dit grensoverschrijdende project rust 
werknemers toe om te kunnen antici-
peren op innovatieve technologische 
ontwikkelingen. Piet houdt zich bezig 
met zowel het schrijven van nieuwe 
modules als met uitvoerend cursus-
werk. Een vergelijkbare ervaring doet 
hij op tussen 1996 en 1998 in het 
SUNREG-technologieproject, een 
door de EU ondersteund samenwer-
kingsverband van vakbeweging en 
universiteiten in Eindhoven, Barcelona, 
Londen en Sheffield.

Integratie
Mensen die bij ons aankloppen 
omdat ze hun geboorteland moeten 
ontvluchten hebben altijd zijn warme 
belangstelling gehad. Of hij nu lid was 
van het bestuur van de LIS (Limburgse 
Immigratie Stichting) of actief binnen 
de SLA (Steunstichting Limburgse 
Autochtonen) of zoals nu weer binnen 
de Stichting HIT (Hersteld vertrouwen 
In de Toekomst.) HIT wil asielzoekers, 
met een verblijfsvergunning en zonder 
status in het land van herkomst, 
helpen een positie op de arbeidsmarkt 
te verwerven. ‘Een succesje boeken in 
lastige kwesties doet deugd’.

De toekomst
“De vakbeweging heeft zich in een 
conservatieve rol laten dringen,”meent 
Piet Göbbels. “De vakbeweging voert 
teveel een achterhoedegevecht om 
verworvenheden uit het verleden te 
behouden. We zullen ons veel sterker 
moeten richten op sociale innovatie. 
We moeten met behoud van eigen 
profiel en identiteit nieuwe samenwer-
kingsverbanden aangaan. Maar ook 
nieuwe actiemodellen ontwikkelen, 
toegesneden op de groep waar het 
om gaat. Lukt ons dit niet, dan dreigen 
we een moeilijke toekomst tegemoet 
te gaan.” Piet blijft zonder meer posi-
tief ingesteld. Dat geldt ook voor zijn 
eigen situatie, waarin de ziekte van 
Parkinson hem dwingt zijn activiteiten 
te beperken. Het glas blijft voor Piet 
evenwel halfvol!
Dat glas dan bij voorkeur graag gevuld 
met een mooie Italiaanse wijn, 
wegdromend op een terras in Toscane 
of Ligurië. Hij bracht er vroeger vele 
zomervakanties door met zijn vader, 
moeder en zijn zusjes, tegenwoordig 
met Truce. “Ik heb laatst eens een 
optelsommetje gemaakt en berekend 
dat ik, alle vakanties bij elkaar opge-
teld, inmiddels zo’n vier jaar onafge-
broken in Italië heb doorgebracht. 
Daar mogen best nog een paar jaartjes 
bijkomen. Het leven blijft meer dan de 
moeite waard!!”
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Ine groeit samen met twee zusjes op 
in een gezin waarin vader ambtenaar 
is bij de Raad van Arbeid en daarnaast 
actief betrokken bij de BB (Bescher-
ming Bevolking), VVN (Veilig Verkeer 
Nederland) en de ambtenarenbond 
ARKA. Na haar gymnasium bèta lonkt 
aanvankelijk de Politieacademie. Het 
wordt echter een HBO-opleiding 
Verpleegkunde, waarmee ze vanaf 1 
juli 1977 aan de slag gaat in de oude-
renzorg. Ze is nauw betrokken bij 
de ombouw van deze zorg die in de 
daarop volgende jaren gestalte krijgt. 
Van de vroegere bejaardenhuizen 
naar diverse vormen van verzorging 
en verpleging. Ze vervult functies als 

hoofd verpleging en zorgmanager.
In 1995 lonkt een nieuwe uitdaging. 
In Aken wil een particulier een nieuw 
zorgcentrum uit de grond stampen. Ine 
begeleidt niet alleen de bouw, maar 
neemt vervolgens ook de werving 
van personeel en de selectie van de 
toekomstige bewoners ter hand. Tege-
lijkertijd start ze een parttime studie 
‘Supervision und Beratung’ in Aken. 
Haar werkgever blijkt – helaas - meer 
geïnteresseerd te zijn in het spekken 
van de eigen portemonnee dan in 
de zorg voor ouderen. Voor perso-
neelsleden die zwanger raken is het 
‘einde oefening’; salaris wordt niet, 
deels of te laat uitbetaald. Personeel 

Ine Hellwig
Gedreven in alles

Ine Hellwig (St. Pieter Maastricht, 
1954) wil na de middelbare school 
graag naar de Politieacademie. 
Als dit niet lukt wordt het HBO-V 
(Verpleegkunde) in Nijmegen. 
Ze is in deze sector actief tot een 
ongeval met nare gevolgen hier in 
1998 een abrupt einde aan maakt. 
Ine zoekt nieuwe uitdagingen en 
vindt deze in vakbeweging en poli-
tiek. Ine trouwt in 1990 met Jan 
Widdershoven, werkzaam bij een 
bedrijf in Aken dat zich wereldwijd 
met motorenontwikkeling bezig-
houdt. Ine en Jan wonen in het 
landelijke Ransdaal.
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wordt onder druk gezet om de zorg 
van patiënten kunstmatig op te hogen 
om zodoende een hogere bijdrage 
van de Duitse AWBZ te incasseren. 
Er is continu sprake van onderbezet-
ting en er is een chronisch tekort aan 
alle mogelijke hulpmiddelen. Achteraf 
vreemd dat personeel – ook Ine – dat 
zolang accepteert. “Je wilt elkaar niet 
in de steek laten en bovenal wil je de 
mensen die je zorg behoeven – letter-
lijk en figuurlijk – niet in de kou laten 
staan. Anders is het voor mij niet te 
verklaren”, aldus Ine. 

Uiteindelijk verkast ze dan toch als 
zorgmanager naar een nieuw zorg-
centrum van de Arbeiterwohlfahrt in 
Düren; een officiële Wohlfahrtsanstalt. 
Opnieuw moet ze constateren dat de 
positie van leidinggevenden in de zorg 
in Duitsland veel slechter geregeld 
is dan in Nederland. Dat is zeker het 
geval als je arbeidsongeschikt raakt. 
Het noodlot treft haar in 1998. In de 
nasleep van een ongeval ontstaat bij 
haar ernstige trombose en blijkt slij-
tage het gestel van Ine te ondermijnen. 
Haar beperkingen zijn dusdanig dat 
ze haar verdere carrière in de zorg 
kan vergeten. En er moet heel wat 
Duits “Hochwasser” stroomafwaarts 
vloeien, voordat je arbeidsongeschikt-
heid erkend wordt en je op grond 
daarvan een uitkering ontvangt.

Niet vreemd dat een gedreven en 
betrokken iemand na deze in Duitsland 
opgedane ervaringen zich actief gaat 
inzetten voor de grensarbeiderpro-
blematiek. CNV-bestuurder Piet Booij 
heeft weinig woorden nodig. Ondanks 
haar beperkingen ‘vliegt Ine erin’. Ze 
leert bovendien snel met haar beper-
kingen om te gaan. Manlief is daarin de 
grote stimulator. De ‘therapie’ is in een 
paar woorden samen te vatten: ontdek 
wat je wel en niet kunt en handel er 
naar. Dat is de theorie, de praktijk 
is natuurlijk een stuk weerbarstiger 
dat spreekt voor zich. Ine vindt heel 
snel haar plekje in de Vrouwencom-
missie van de IVR, de Interregionale 
Vakbondsraad en blijft hierin actief tot 
het moment dat de commissie, zeer 
tot haar spijt, wordt opgeheven. Ze 
heeft nog wel contacten met de Verdi-
vrouwen in het Duitse grensgebied en 
is nog regelmatig deelnemer aan de 
Runder Tisch Gespräche, waarin de 
praktische grensarbeidersproblema-
tiek aan de orde komt. Ze is verder een 
aantal jaren lid van de Cliëntenraad van 
het GAK, nadien UWV en lid van de 
Centrale Cliëntenraad van Zorggroep 
Meander. Ze maakt voorts deel uit van 
het ledenhulpteam van de vakcentrale 
CNV en is WAO-vertrouwenspersoon. 
“En al snel”, aldus Ine, “raak je dan 
ook bij andere problemen van mensen 
betrokken. Van studiefinanciering tot 
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schuldhulpverlening. Het is belangrijk 
tijdig vast te stellen, wanneer je de 
zaak aan de professionals dient over te 
geven.” Ine betreurt het in hoge mate 
dat de vakbeweging zich steeds meer 
uit de regio heeft terug getrokken. 
“Onze maatschappij wordt voortdu-
rend complexer en dan groeit – met 
name bij de oudere leden – behoefte 
aan advies dicht bij huis. De vragen 
van deze mensen kan en mag je 
niet afdoen met een verwijzing naar 
internet. Dat geldt evenzeer voor 
bijvoorbeeld de grensarbeider.”

Gedreven en betrokken. Dat is ze 
ook in de plaatselijke politiek. Ze is de 
enige vertegenwoordiger voor haar 
partij – de VVD – in de Voerendaalse 
gemeenteraad. Ook hier staat Ine haar 
mannetje(s). Ze heeft zich weten te 
verzekeren van een prima achterban 
die haar bij de meest uiteenlopende 
zaken terzijde staat. En ook in de poli-

tiek is ze steeds zeer alert om op de 
bres te staan voor mensen die niet 
(meer) voor zichzelf kunnen opkomen. 

Rust vinden Ine en Jan tijdens hun jaar-
lijkse ‘retraite’ in Pramenoux als ze zich 
een weekje helemaal van de buiten-
wereld afsluiten. Dat is dan weer 
heel anders dan tijdens de vele korte 
trips die beiden maken naar Frankrijk, 
waar ze maar wat graag aanschuiven 
bij de Franse families die ze in de 
loop der jaren hebben leren kennen. 
Aanschuiven is ook thuis in Ransdaal 
aan de orde van de dag. Familie, 
vrienden en kennissen genieten van de 
kookkunst van Ine en Jan. Haar licha-
melijke beperkingen bepalen welis-
waar haar levensritme, maar niet haar 
betrokkenheid bij mensen. In goede 
tijden, maar vooral ook als het leven 
kan tegenzitten. Ine kan het tij doen 
keren; ze is er zelf het beste bewijs 
van.
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De man van Woningbeheer DSM
Zoals veel leeftijdgenoten ontdekt 
Jef Hermans dat alleen MULO een 
te beperkte basis vormt om het veel 
verder te brengen. In de avonduren 
moeten dan ook cursussen gevolgd 
worden: Handelscorrespondentie, 
Praktijkdiploma Boekhouden en MBA. 
Dat laatste diploma is nodig om bij de 
Staatsmijnen de beambte status te 
verwerven. Later volgen cursussen 
management, efficiënt vergaderen, 
finance, communiceren, snel lezen en 
nog meer.
Zijn eerste werkgever is Canton Reiss. 
Hij moet bij klanten kwitanties innen 
en keert dan ’s avonds soms terug 
met zo’n vijfduizend gulden op zak! 

Voor een jongen van 17 in 1951 een 
gigantisch bedrag. Het loon van 55 
gulden per maand steekt daar vrij 
karig bij af. Een maand later stapt hij 
over naar de afdeling Statistiek bij de 
Staatsmijnen en verdubbelt zijn loon. 
Een dergelijk salarissprong zal Jef in 
zijn verdere carrière niet meer maken. 
Adjunct chef van deze afdeling is Wim 
Bogers, de latere voorzitter van de 
Raad van Bestuur van DSM. Er werd 
toen al op de afdeling gefluisterd dat 
deze man het nog ver zou brengen… 
Na een paar andere ‘tussenstops’ en 
militaire dienst vindt Jef zijn stek bij de 
staf van woningbeheer DSM in Tree-
beek. Deze sectie maakt later deel uit 
van de afdeling planologie met Jef als 

Jef Hermans
Het overleg als ‘vak’

Uit het huwelijk van kasteleins-
zoon Jef Hermans (Heerlen, 1934) 
en Resi Miseré worden twee 
kinderen geboren: dochter Nicolle 
(juriste en werkzaam als parket-
secretaris bij het Openbaar Minis-
terie in Haarlem) en zoon Frank 
(bedrijfsingenieur, werkzaam bij 
Treasury DSM). De kleinkinderen 
Virginie, Guillaume, Nadine, 
Tom en Koen maken de familie 
compleet. Nagenoeg zijn hele 
werkzame leven is Jef in dienst 
van DSM. Min of meer bij toeval 
wordt overlegwerk zijn ‘vak’.
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adjunct chef. Hij is nauw betrokken bij 
de verkoop van vierduizend (!) DSM-
woningen aan gemeentes, personeels-
leden en derden. Die betrokkenheid 
geldt ook bij de verkoop van de Gezel-
lenhuizen en de uitkoop in de Stichting 
‘de Hanenhof’, waar de academici van 
DSM in die tijd ‘logeerden’. 

De ‘overlegcarrière’
In 1972 krijgt Jef van zijn personeels-
chef de vraag voorgelegd om, naast 
zijn andere werkzaamheden, het 
ambtelijk secretariaat van de RvO 
(medezeggenschapsorgaan) van het 
hoofdkantoor op zich te nemen. Zijn 
‘ja’ op deze vraag vormt de spring-
plank naar zijn ‘overlegcarrière’. Bij de 
eerstvolgende verkiezingen wordt Jef 
gekozen tot lid van de OR die hij tot 
dat moment ambtelijk ondersteunt. 
In 1978 volgt zijn verkiezing tot lid 
van de OR. Als de beoogd secretaris 
Twan Scholtes nog voor zijn installatie 
vanwege ziekte moet afhaken, komt 
Jef Hermans bij de eerstverantwoor-
delijken van de Unie in het vizier. De 
functie valt echter niet te combineren 
met zijn werk bij planologie. Het ‘ja’ 
van Jef betekent het einde van zijn 
loopbaan bij deze afdeling. Vanaf dat 
moment - tot hij in 1992 (verplicht) 
gebruik maakt van de seniorenregeling 
- gaat Jef als full time overlegman door 
het leven. En voor een man die alle ins 

and outs van zaken wil weten betekent 
dit dat er vanaf dat moment lange 
dagen gemaakt worden. Hij werkt als 
secretaris nauw samen met OR en 
COR-voorzitters als Mathieu Kikken, 
Chrit Kruytzer en Herman Hamers. 
Jef neemt als Unieman tussentijds 
de voorzittershamer over van Chrit, 
die het concern verlaat. Bijzonder 
omdat de Industriebond de grootste 
fractie vormt. Het tekent de goede 
verhoudingen tussen partijen aan de 
overlegtafel bij DSM. Hij doet dit tot 
ieders tevredenheid want bij de eerst-
volgende verkiezingen in 1988 wordt 
Jef herkozen. Ook de samenwerking 
met de ‘werkgever’ in de persoon van 
Evert Rongen verloopt prima. Met 
ambtelijk secretaris Huub Penders, de 
spil in het overleg tussen OR en Over-
legvergadering, onderhoudt hij tot op 
de dag van vandaag nog steeds pret-
tige contacten. 
Over het herstructureringsprogramma 
‘Concern 2000’ bereiken OR en werk-
gever na stevige onderhandelingen 
uiteindelijk een akkoord. Onderdeel 
van dit akkoord vormt een ‘verplichte’ 
seniorenregeling voor alle 58-plus-
sers. Hoewel hij graag was doorge-
gaan tot zijn 60e is Jef een van de 
eerste ‘slachtoffers’ van de regeling. 
Daarmee komt een einde aan een 
jarenlange periode van hard werken, 
stevig onderhandelen en ook lachen... 
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Poedel in het (de) koffer…
Zo herinnert hij zich dat de Raad van 
Overleg een voorstel krijgt voorgelegd 
om voor het ressort RvOHoofdkantoor 
hondenbewaking in te voeren. Op 
een vraag van een van de leden van 
de Raad om wat voor soort honden 
het dan zal gaan antwoord directeur 
van der Grinten: “In tegenstelling tot 
bij andere bedrijfsonderdelen van 
het concern waar bouviers worden 
ingezet, zullen we bij het hoofdkantoor 
gebruik maken van poedels.” Of die 
keer dat een vrouwelijke afgevaar-
digde van de VHP een opmerking 
meent te moeten maken over een 
taalfout in de notulen. Er is sprake van 
het koffer en dat moet de koffer zijn. 
De secretaris verwonderd: Mijnheer 
de voorzitter. Ik hoor toch ook vaker 
spreken over het koffer, in plaats van 
de koffer?” Voorzitter ir. Geraeds; 
”Maar secretaris, dan hebben ze het 
over iets geheel anders…”

Ernstige ziekte kruist pad Jef
Na zijn vertrek bij DSM wijdt Jef zich 

aan zijn hobby’s tuinieren en biljarten. 
Ook wordt hij penningmeester, en 
nadien vereffenaar, van het Sociaal 
Fonds van de KVM. In 1997 verhuizen 
Jef en Resi van Voerendaal naar hun 
nieuwe appartement in Heerlen. Jef 
wordt hier gelijk voorzitter van de 
Vereniging van Eigenaren. De opge-
dane kennis in de jaren bij Woningbe-
heer komt opnieuw van pas. In 1997 
wordt Jef ernstig ziek. Er volgt een 
jarenlange gang door het medische 
circuit. Jef klimt met steun van Resi, 
kinderen en de kleinkinderen uit het 
dal en kan weer genieten van de 
kleine geneugten des levens. Zoals 
het op zaterdagmorgen gadeslaan 
van de verrichtingen van achtjarige 
kleinzoon Koen die de sterren van 
de hemel speelt bij Bekkerveld in 
Heerlen en zelfs gescout is door Roda. 
Als de huidige generatie in Kerkrade 
nog enkele jaren stand houdt in de 
ere divisie kunnen de hoogtijdagen 
van Roda herleven. Met Koen in de 
hoofdrol en een trotse Jef en Resi op 
de eretribune! 
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Woonwagenzaken
‘Een moeizaam proces’ zo kan – met 
enig gevoel voor understatement – 
de ombouw van één groot regionaal 
woonwagenkamp naar kleine gemeen-
telijke kampjes het beste worden 
samengevat. CRM (Ministerie voor 
Cultuur, Recreatie en Maatschappe-
lijk Werk) verordonneert begin jaren 
zeventig dat (opnieuw) de beweging 
naar kleine kampen moet worden 
ingezet. Binnen het bestuur van het 
Streekgewest Westelijke Mijnstreek 
vindt men mijnopzichter Lei Hermans 
– op zoek naar ander werk vanwege 
de mijnsluiting – de aangewezen 
man om de klus te klaren. Er is veel 
overredingskracht nodig, zowel in de 
richting van de bestuurders als in de 

richting van de kampbewoners. Lukt 
het op de ene plek, dan duiken er weer 
problemen aan de andere kant op. Hij 
herinnert zich als de dag van gisteren 
die kampbewoner uit Brabant die zich 
telkens weer illegaal vestigt op het 
kamp in Sittard. Uiteindelijk is het zover 
dat de woonwagen van de man – na 
lange voorbereiding – onder bestuurs-
dwang zal worden weggesleept. Een 
peloton ME-ers staat gereed om de 
operatie te begeleiden. Lei meldt zich 
bij de burgemeester voor de noodzake-
lijke handtekening onder de stukken. 
Wat een formaliteit lijkt, kegelt de hele 
operatie omver. De burgemeester 
meldt bij nader inzien niet met mensen 
te willen gaan slepen. Einde oefening! 
Als midden jaren tachtig de gemeen-

Lei Hermans
Mijnen en woonwagens

Lei Hermans (Heerlen, 1935) trouwt 
op 28 jarige leeftijd met Tonny van 
der Tuyn, met wie hij drie kinderen 
krijgt: Ingrid, Maurice en Judith. 
Ondergronds opzichter Hermans 
bouwt midden jaren zeventig 
eigenhandig een prachtig huis 
voor zijn gezin aan de rand van 
Heerlen. Hij maakt in die periode 
een opvallende  carrière switch. Na 
de aangekondigde mijnsluiting 
wordt hij secretaris-coördinator 
woonwagenzaken in de Westelijke 
Mijnstreek.
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telijke herindeling zich aandient in de 
Westelijke Mijnstreek ziet CRM de 
kans schoon de hete aardappel door 
te schuiven naar Binnenlandse Zaken. 
BiZa heeft echter geen trek en de hele 
operatie komt in de lucht te hangen. 
Voor de coördinator Woonwagenzaken 
is daarmee bij het Gewest geen plaats 
meer. Lei neemt – gebruik makend van 
de (opgerekte) Rijkswachtgeldrege-
ling – in januari 1986 afscheid van een 
werkplek waarvan hij zich bij aanvang 
toch wel meer had voorgesteld. 
Niettemin hulde voor zijn aanpak en 
doorzettingsvermogen. Lei ontvangt 
bij die gelegenheid de eremedaille in 
goud behorend bij de Orde van Oranje 
Nassau.

Patronen liggen vast
Pa Hermans zou deze latere ‘uitstap’ 
van zijn tweede zoon nooit voorzien 
hebben. De patronen lagen in die jaren 
in de meeste gezinnen immers bij 
voorbaat vast. Ook in ‘huize Hermans’. 
De oudste dochter gaat na de lagere 
school moeder helpen in het huis-
houden, de oudste zoon is voorbe-
stemd priester te worden, nummer 
twee (Lei) gaat naar de ambachtschool, 
enz. Het credo is: “Leer een goed vak 
en daarmee ben je in staat een goede 
boterham te verdienen.” Na zijn mili-
taire dienst gaat Lei aan de slag als 
leerling bankwerker op de ON I, voor 

een beloning van 28 cent bruto per 
uur. Vanaf dat moment is het overdag 
werken, ’s avonds studeren: voor 
gezel-machinebankwerker en vervol-
gens het meesterdiploma, dan verder 
op HTS niveau voor werkmeester en 
– en passant - nog even het houwers- 
en middenstandsdiploma halen. Hij 
wordt ondergronds voorman en eindigt 
uiteindelijk als werktuigbouwkundig 
opzichter ondergronds.
Om te zorgen dat ploegen op maan-
dagmorgen aan de slag kunnen, gaat 
een ploeg opzichters zondagavond 
om 24.00 uur naar beneden om alle 
pijlers waarin gewerkt moet worden, 
te controleren. Zowel het econo-
misch belang als de veiligheid worden 
hiermee gediend. Lei onderstreept 
de grote kameraadschap, plichtsbe-
trachting en onderlinge solidariteit in 
het mijnbedrijf. En dan is er die schit-
terende anekdote over die bankwerker 
die op enigerlei moment van een 
bepaalde procedure afwijkt en daarop 
van de hoofdopzichter te horen krijgt 
dat overuren die aan de klus vast zitten 
niet zullen worden uitbetaald. (Lei had 
met betrokkene inmiddels iets anders 
geregeld, maar dat terzijde.) Als de 
hoofdopzichter er enige dagen later 
opnieuw over begint krijgt hij van de 
bankwerker te horen: “Moet u eens 
goed luisteren, mijnheer X, ik wil die 
centen helemaal niet meer. Maar hou 
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er rekening mee dat als een volgende 
keer weer eens in grote krijtletters op 
de leiding geschreven staat: ‘Hoofdop-
zichter X is een klootzak’, dan zal ik 
het niet meer uitvegen.” En de bank-
werker gaat verder met zijn werk.

Hermans en zijn Unie
In 1950 wordt Lei lid van de NKMB. 
Tien jaar later maakt hij de overstap 
naar de KVM, een van de voorlopers 
van de Unie. Hieraan komt in 2007 een 
onverwacht einde als de kring Heerlen 
– waarvan Lei voorzitter is – een 
stevige aanvaring krijgt met de lande-
lijke Unie-voorzitter. Voor de trouwe 
maar anderzijds principiële Lei en 
nagenoeg al zijn mede-bestuursleden 
rest dan maar één stap: aftreden en 
bedanken als lid. Dat doet pijn, zeker 
bij de man die vanaf 1980 leiding geeft 
aan de kring Heerlen, de grootste 
kring van de Unie. Even zolang maakt 
Lei deel uit van het regiobestuur van 
zijn bond en twaalf jaar is hij lid van 
de landelijke bestuursraad. Hier is Lei 
jarenlang voorzitter van de commissie 
Beleid. Hij neemt regelmatig deel 
aan bijeenkomsten van de Euregio-

nale Vakbondsraad en heeft namens 
zijn bond twaalf jaar zitting in het 
Algemeen Bestuur van de regionale 
omroep L1 en is acht jaar lid van de 
Seniorenraad Heerlen.
 Lei is nog altijd teveel vakbondsman 
om zich geen zorgen te maken over 
de toekomst van de Unie. “Als de 
bond niet weer dichter en zichtbaarder 
bij de mensen gaat opereren en 
jongeren niet weet te overtuigen van 
de noodzaak van het lidmaatschap, 
dan verliezen ze de slag. Ik heb sterk 
de indruk dat dit momenteel aan het 
gebeuren is.”

Het vizier van Lei is nu op andere zaken 
gericht: samen met Tonny genieten 
van de kleinkinderen Vincent, Cede-
rique, Dido en Phedera; ‘toertjes’ naar 
Eifel en Ardennen. Tonny schildert 
zeer verdienstelijk en Lei gaat eenmaal 
per week op forel vissen. Bij gele-
genheid met een gezelschap de zee 
op om op makreel te vissen is een 
waar genoegen. Het uitdelen van de 
vangst na thuiskomst aan vrienden en 
bekenden schept opnieuw veel plezier. 
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Een leven met Philips
Na ULO A en B wacht eerst een jaartje 
een kantoorbaan bij de ANMB (mijn-
werkersbond van het NVV). Al snel 
blijkt een kantoorbaan niet datgene te 
zijn, wat Gerhard zoekt. Hij solliciteert 
bij Philips in Sittard en zal hier blijven 
tot hij in 1994, vanwege zijn ziekte, 
noodgedwongen de dienst moet 
verlaten. Het eerste jaar is hij contro-
leur, vervolgens werkt hij tien jaar op 
de Centrale Meetkamer en daarna vele 
jaren bij de kwaliteitsdienst. Hier houdt 
hij zich voornamelijk bezig met het 
keuren van producten en het maken 
van keuringsvoorschriften. Gerhard 
voelt zich nog altijd gepakt door zijn 

laatste (nieuwe) chef. Een vriendje 
van die chef komt op zijn vertrouwde 
werkplek terecht en Gerhard krijgt 
een functie waarbij hij zich veel moet 
verplaatsen. Dit laatste is vanwege 
zijn ziekte niet mogelijk. Als de afde-
ling naar Manilla verdwijnt, komt hij in 
aanmerking voor een vertrekregeling, 
gedeeltelijk in de WAO en WW, later 
omgezet in een volledige WAO- uitke-
ring.

Een leven met de bond
De mijnwerkerszoon Gerhard – oudste 
in een gezin met vijf kinderen – is vanaf 
de eerste dag dat hij gaat werken lid 
van de bond. Eerst een jaartje van 

Gerhard Hiddink
Een man met karakter

Velen in vakbondsland kennen 
Gerhard Hiddink (Brunssum, 
1940) als de man met – onder 
handbereik – zijn stok. Niet om 
mee te slaan, maar als een hoogst 
noodzakelijk hulpmiddel. Op zijn 
36e wordt bij hem MS vastgesteld. 
Inmiddels is de stok vervangen 
door een rollator en wacht binnen 
afzienbare tijd waarschijnlijk de 
scootmobiel. Het vakbondswerk is 
noodgedwongen op een laag pitje 
komen te staan. Hiddink is sinds 
1963 getrouwd met Sara Veen-
stra en heeft samen met haar een 
dochter en een zoon.
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Mercurius en vanaf het moment dat 
hij bij Philips binnenstapt van de Indus-
triebond NVV en haar rechtsopvolgers. 
Hij wordt al vrij snel actief binnen de 
bond. Hij is actief binnen de bedrijfsle-
dengroep (BLG), is vele jaren voorzitter 
en maakt geruime tijd deel uit van het 
georganiseerd overleg bij Philips. Hij 
is lid van de OR Philips Sittard, van de 
COR Philips Elcoma en lid van de CAO 
commissie. Ook buiten het bedrijf 
vraagt de bond zijn aandacht. Zo is hij 
jarenlang afdelingsvoorzitter, lid van de 
districtraad, bestuurslid van de werk-
groep Uitkeringsgerechtigden en coör-
dinator Ledenservice. Gerhard is veel, 
heel veel onderweg voor zijn bond. En 
uiteraard moet de kennis op niveau 
blijven. Hij volgt bij de bond de centrale 
kaderschool in Nunspeet met aanslui-
tend een rits aan andere cursussen. 
“Binnen de bond is scholing onmis-
baar, wil je leden op adequate wijze 
hulp bieden en de bond met kennis van 
zaken in het overleg vertegenwoor-
digen”, is zijn stelling. Op zijn werk bij 
Philips volgt hij eveneens een groot 
aantal opleidingen.

CAO onderhandelingen
CAO onderhandelingen zijn vaak van 
begin tot einde spannend bij Philips. 
Ledenvergaderingen binnen de diverse 
vestigingen komen in het voortraject 
met voorstellen die leiden tot het 

pakket waarmee de bestuurder van de 
bond de onderhandelingen ingaat. Als 
het zover is volgt de CAO commissie 
deze onderhandelingen letterlijk een 
paar kamers verderop. Tijdens schor-
singen wordt de commissie bijgepraat. 
Meer dan eens krijgt de bestuurder 
dan van de commissie te horen dat het 
bereikte resultaat wordt afgewezen. 
Als de onderhandelingen uiteindelijk 
zijn afgerond, wordt het resultaat aan 
de ledenvergaderingen voorgelegd. 
Gerhard heeft het verschillende keren 
meegemaakt dat een meerderheid 
bij die gelegenheid het resultaat 
niet aanvaardde. Dat betekende dan 
opnieuw onderhandelen - als hiertoe 
ruimte bestond - of er kwam een CAO 
waaronder de handtekening van zijn 
bond ontbrak.

Asbest
Regelmatig is Gerhard betrokken bij 
stakingen en acties. Niet alleen bij ‘zijn’ 
vestiging Sittard, maar ook in Tilburg, 
Eindhoven, Roosendaal, Stadskanaal 
en Emmen. Hij herinnert zich als de 
dag van gisteren de acties voor een 
vijf ploegendienst; de acties slagen! 
Toenmalig bestuurder Frans van der 
Smissen was een prima organisator 
die er voor zorgde dat ‘het Zuiden’ 
steeds stevig aan het actiefront verte-
genwoordigd is. Gerhard bewaart 
fijne herinneringen aan zijn maat John 
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Pepels, enkele jaren geleden over-
leden. John heeft ervoor gezorgd dat 
Philips Sittard volledig asbestvrij is 
geworden; zelf is hij hiervan helaas het 
slachtoffer geworden.
Het werk bij Ledenservice heeft 
Gerhard altijd veel voldoening 
geschonken, al leidt het soms ook 
tot spanningen. Als leden binnen 
hun bedrijf in de problemen komen, 
schroomt hij niet om de telefoon te 
pakken om het probleem via recht-
streeks contact met de werkgever op 
te lossen. Iets wat niet past binnen de 
regels die de bond daarvoor hanteert. 
Hij denkt graag terug aan de periode 
waarin hij vele WAO-ers begeleidde bij 
de herkeuring en zelf ontelbare belas-
tingaangiftes voor leden verzorgde. Dit 
laatste doet hij nog steeds, zij het in 
mindere mate.

Balansopname
Zijn ziekte kluistert hem tegenwoordig 
min of meer aan huis. Gelukkig is er de 

computer en wordt er in huize Hiddink 
veel gelezen. Terugblikkend stelt 
Gerhard vast dat hij zijn vakbondswerk 
– zowel binnen Philips als daarbuiten 
– altijd met plezier heeft gedaan. 
Het heeft hem volop voldoening 
geschonken. Anderzijds heeft het zijn 
carrière binnen Philips ook wel in weg 
gezeten. Hij neemt het voor lief.
Hij constateert met genoegen dat 
zijn dochter (3 kinderen) en zoon (2) 
het goed doen in de maatschappij. 
Zijn dochter is na een studie Frans en 
Spaans business manager bij Sappi 
in Brussel. Zijn zoon heeft de apothe-
kersopleiding in Utrecht afgerond, 
gevolgd door een studie Bedrijfskunde 
op Nijenrode . De zoon is werkzaam 
bij een stichting die zich bezighoudt 
met computerprogramma’s voor 
medicijnbewaking en medicijnbij-
sluiters. Gerhard en Sara volgen de 
ontwikkeling van kinderen en kleinkin-
deren geïnteresseerd, zij het noodge-
dwongen op afstand.
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Nieuwe wegen inslaan
Na twee jaar VGLO (Voortgezet Lager 
Onderwijs) is het werken geblazen 
voor de dan veertienjarige Sjohn. 
Het wordt de OVS op de staatsmijn 
Emma in zijn ‘eigen’ Brunssum. Hij is 
ruim 16 als hij als sloper ondergronds 
gaat. Hij klimt op tot 1e houwer als hij 
de gelegenheid krijgt de Mijntechni-
sche Vakschool te gaan volgen. Een 
mooie loopbaan bij de Emma ligt in het 
verschiet. In 1970 dienen zich echter 
gezondheidsproblemen aan. Sjohn 
wordt getroffen door een maagbloe-
ding. Dat betekent op nadrukkelijk 
advies van de mijnarts ‘einde oefening’ 
als ondergronds mijnwerker. Deels 
arbeidsongeschikt gaat hij aan de slag 
bij textielfabriek Andex in Kerkrade. 
In 1979 komt hieraan een abrupt 

einde als zich opnieuw een ernstige 
maagbloeding voordoet en bovendien 
enkele rugwervels versleten blijken 
te zijn. Gevolg: Sjohn wordt volledig 
arbeidsongeschikt verklaard. De 36 
jarige vader van een jong gezin (vrouw 
Riekie, zoon André en dochter Patricia) 
zit thuis. De prachtige tuin laat zien dat 
Sjohn van bloemen houdt; de gera-
niums trekken hem absoluut niet. 

Reddingsboei
Huub Rademakers van de Industrie-
bond FNV zet hem op een nieuw 
spoor. Waarom zou hij zich niet 
verdienstelijk kunnen maken voor 
anderen als belastinginvuller? Sjohn 
is weliswaar al vanaf 1958 lid van 
de bond, maar eigenlijk niet actief. 
Hij start nog in datzelfde jaar met de 

Sjohn Hofland
Ziekte bepaalt levensloop

Sjohn Hofland (Brunssum, 1943) 
groeit op als de middelste in een 
groot mijnwerkersgezin met 11 
kinderen. Al vrij jong krijgt hij te 
maken met ernstige gezondheids-
problemen, die hem al op 36 jarige 
leeftijd in de WAO doen belanden. 
Bij toeval wordt hij betrokken bij de 
Belastingservice van de FNV. Hij 
raakt er helemaal aan verslingerd 
en is sindsdien een van dé steun-
pilaren in deze tak van dienstverle-
ning binnen de FNV in Limburg.
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beginnerscursus bij Piet Sterrenberg 
en Sjeng Ubags en krijgt al snel de 
smaak te pakken. In 1984 volgt hij de 
instructeurscursus in Doorn en vanaf 
dat moment is hij betrokken bij de 
opleiding van nieuwe invullers in de 
Oostelijk Mijnstreek.

ISO-certificaat
Sjohn schetst graag het beeld van een 
volgens hem bijna perfect organisa-
tiepatroon dat ‘zijn’ belastingservice 
kent. Een beeld waarbij de diverse 
lagen in de service prima op elkaar zijn 
ingespeeld en in elkaars verlengde 
opereren. De landelijke belastingwerk-
groep heeft FNV-medewerker Ymi 
Knaap als spin in het web. Die gaat 
over een groep topinstructeurs die in 
de regio verantwoordelijk zijn voor de 
bijscholing van de instructeurs. Instruc-
teurs die op hun beurt de opleiding en 
bijscholing van de invullers voor hun 
rekening nemen. De afstemming in 
de regio vindt op haar beurt plaats in 
de regionale belastingwerkgroep. De 
aansturing van het proces geschiedt 
vanuit het regiokantoor. Voor al die 
mensen heeft Sjohn niets dan lof. 
Momenteel staat in Zuid-Nederland 
Maria Batta aan het roer. Daarvoor 
waren dit achtereenvolgens Riet 
Ghinatti, Louise Bos en Corinne 
Simons. Ook tijdens de invuloperatie 
van vele duizenden aangiftes die dan in 

deze regio verzorgd worden, sluiten de 
diverse niveaus en verantwoordelijk-
heden weer naadloos op elkaar aan.
Eind jaren negentig leverde dit de FNV 
Belastingservice het ISO Certificaat 
op. Het is de eerste keer dat een orga-
nisatie waarbij landelijk duizenden vrij-
willigers zijn betrokken, zo’n certificaat 
ontvangt. Sjohn staat te glimmen van 
trots dat hij hieraan een bijdrage heeft 
mogen leveren. Die trots is ook weer 
merkbaar als hij tussen neus en lippen 
verhaalt over voetbal-international 
Kevin Hofland die momenteel bij 
Feyenoord speelt. Kevin is de zoon van 
een van de broers van Sjohn, maar dat 
terzijde.

Sjohn de topinstructeur 
In 1995 volgt Sjohn de opleiding voor 
topinstructeur. Hij is vanaf dat moment 
medeverantwoordelijk voor de kwali-
teit van de groep instructeurs in Oost 
Brabant en Limburg. Het werk aan de 
basis wordt niet geschuwd. Als in april 
de grote massa van de aangiftes inge-
vuld moet worden is Sjohn natuurlijk 
op elke invulbijeenkomst in Brunssum 
present. De invullers kunnen dan 
met probleemgevallen bij Sjohn of 
een van zijn collega-instructeurs 
terecht. Er gaat geen enkele aangifte 
richting belastingdienst als niet 
eerst de controle door de instructeur 
heeft plaatsgevonden. Dat geldt in 
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Brunssum zo, maar ook voor die paar 
honderd andere invulplaatsen in het 
land. En natuurlijk is het digitale tijd-
perk ook aan de belastingservice niet 
voorbijgegaan. “Er wordt nauwelijks 
nog een formulier, handmatig ingevuld. 
Als het om invullen van aanvragen 
voor huursubsidie, studiefinanciering, 
zorgtoeslag, pensioen en AOW gaat 
ligt dat duidelijk anders”, aldus Sjohn. 
Ook voor dit soort zaken wordt regel-
matig een beroep op hem gedaan. Hij 
verbaast zich vaak over de onwetend-
heid van mensen. “Mensen laten vaak 
substantiële bedragen liggen, waar ze 
gewoon recht op hebben. Dat kan echt 
om hele forse bedragen gaan.” 

Op het randje
In 2004 dienen zich plots nieuwe 
gezondheidsproblemen aan. Sjohn 
kruipt door het oog van de naald als zijn 
hart er mee ophoudt. Op dat moment 
heeft hij toevallig vrouw Riekie (een 

weekje op vakantie) aan de lijn die 
dochter Patricia waarschuwt, die 
vervolgens naar pap snelt, ambulance 
rijdt voor, ziekenhuis, enz. Sjohn is het 
filmpje van het gebeuren helemaal 
kwijt. De beelden van nieuwe maag-
bloedingen in 2005 staan hem daar-
entegen nog steeds helder voor de 
geest. De ene na de andere zak bloed 
– 17 in totaal – wordt via het infuus 
toegediend. Sjohn gelooft er niet meer 
in. Maar als de nood het hoogst is, is 
de redding nabij. De artsen krijgen de 
zaak weer onder controle en Sjohn kan 
zijn leven hervatten. Om lichamelijk op 
gang te komen wordt er elke morgen 
een uur gewandeld en om de geest 
soepel te houden dagelijks gepuzzeld. 
De bloementuin vraagt veel aandacht. 
Dat geldt evenzeer voor al die mensen 
die een beroep doen op Sjohn’s assis-
tentie als zich een probleem aandient. 
Het leven is voor deze topinstructeur 
meer dan de moeite waard!

Van mijnwerkersbond naar algemene bond

23 September 1944; oprichting van de Algemene Bond voor werkers in het 
Mijnbedrijf (ABWM) in het casino van de Staatsmijnen in Treebeek. De bond 
moet de eenheid uit de oorlogsjaren vorm geven. De ABWM wordt om die 
reden ook wel de ‘eenheidsbond’ genoemd. Na de sluiting van de mijnen stelt 
de bond zich open voor alle beroepen en gaat verder als ABW (Algemene Bond 
van Werknemers).
Uit:’60 jaar Vakbond ABW’,  2004
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Draai om de oren
Na de Ambachtschool gaat Jo op de 
Staatsmijn Wilhelmina aan de slag 
als ondergronds bankwerker. Als pa 
Hubben er na één dag achter komt 
dat zoonlief niet al op deze eerste dag 
lid is geworden van de bond , wacht 
hem een stevige verbale draai om de 
oren. Het wordt er weliswaar niet met 
de paplepel ingeslagen, maar toch. In 
1965 wordt Jo beambte, belast met 
Toezicht op de afdeling Vervoer van 
dezelfde mijn en volgt als vanzelfspre-
kend de overgang naar de KVM. Zo 
lagen nu eenmaal de afspraken tussen 

de beide grote bonden in de Mijnindus-
trie. Na de sluiting van de Wilhelmina 
in 1969 wordt Jo chef Kwaliteitsdienst 
op het lab bij Quaulitex Synthetische 
garens in Kerkrade. In 1972, op de 
schietweide in Herzogenrath, wordt 
Jo overgehaald twee dagen later als 
Hoofd Kwaliteitsdienst van Schmets 
Naalden in Kerkrade te beginnen. In 
1976 maakt hij de overstap naar het 
Centrum voor Sociale Woningbouw 
(CSW) in Heerlen, nadien het Neder-
lands Christelijk Instituut Volkshuisves-
ting (NCIV). In 1998 maakt Jo gebruik 
van de VUT-regeling.

Jo Hubben
‘De broer van…’

Jo Hubben (Heerlen, 1935) heeft in 
zijn hele leven 20 minuten buiten 
Kerkrade gewoond! Hij wordt 
geboren in de Heerlense Vroed-
vrouwenschool, waar moeder 
Hubben direct na de geboorte 
afscheid neemt en met haar bore-
ling terugkeert naar Kerkrade. 
Jo is de jongste in een gezin 
met 11 kinderen. Broer Antoon, 
de oudste, zal het brengen tot 
voorzitter van de Katholieke 
Vereniging van Mijnbeambten 
om daarna de eerste voorzitter 
te worden van de Unie BLHP. Nu 
nog hoor je in Kerkrade “Du wits 
doch, Jo Hubben, d’r broor van d’r 
Antoeën’.
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Grote invloed op raad van commis-
sarissen
Jo heeft veel voldoening in zijn werk 
bij het NCIV. Hij is er projectleider 
Sociale projecten. Renovatieprojecten 
van aangesloten woningcorporaties 
worden door Jo begeleid, waarbij hij 
speciaal de belangen van de bewo-
ners moet bewaken. Deze moeten 
even zwaar wegen als de andere 
belangen in het proces. “Prachtig als 
je dit soort processen op een even-
wichtige manier, tot tevredenheid van 
alle partijen tot een goed einde kunt 
brengen.” In 1982 wordt Jo lid van 
de OR van het kantoor Heerlen, om 
een jaar later tot voorzitter te worden 
gekozen. In 1985 wordt hij lid van de 
COR (met zetel in De Bilt) om ook 
hiervan in 1989 voorzitter te worden. 
Het NCIV kent in die jaren een organi-
satiegraad van maar liefst 80 procent, 
waarvan het leeuwendeel Unielid is. 
“In de OR van kantoor Heerlen was 
De Unie goed voor vijf van de zeven 
zetels, in de COR voor drie van de 
zeven. Maar liefst vijf van de negen 
leden van de Raad van Commissa-
rissen werden benoemd op voordracht 
van de COR. En de COR had ook een 
recht op voordracht van de President 
Commissaris. “Het zijn echter niet 
alleen de lusten, je draagt ook de 
lasten. Vaak zeer laat in de avond thuis-
komen en ’s morgens weer vroeg uit 

de veren is in die jaren de gewoonste 
zaak van de wereld.”
Jo betreurt het in hoge mate dat 
ontsporingen bij een aantal woningcor-
poraties de hele sector de laatste jaren 
in een kwaad daglicht hebben gesteld. 
“Natuurlijk zijn deze ontsporingen in de 
eerste plaats verwijtbaar aan diegene 
die zich hebben misdragen. In het ene 
geval gaat het om zelfverrijking (van 
de corporatie), in het andere om zelf-
overschatting en niet zelden om een 
combinatie van beide. Verwijtbaar zijn 
ook de toezichthouders, de Raden van 
Commissarissen die beter hun tanden 
moeten laat zien en een ministerie 
dat veel scherper moet toezien op de 
handhaving van door haar gestelde 
regels en voorschriften moet toezien. 
Woningcorporaties zijn een zegen 
voor onze samenleving geweest, 
met name voor de minst draagkrach-
tigen. Die goede zaak dreigt door de 
ontsporingen van een beperkte groep 
helemaal naar de achtergrond te 
verdwijnen.”

‘De broer van…’
Broer Antoon – Toeën voor zijn omge-
ving – nam niet alleen binnen de 
Unie, maar ook als oudste binnen de 
familie – een belangrijke plaats in. Het 
gebeurde in die jaren maar zelden dat 
hij op zondagmorgen –  als de familie 
zich op het appèl bij ‘de mam’ verza-
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melde – ontbrak. “De jongens zorgden 
dan”, zoals Jo verhaalt, “dat er gela-
chen kon worden en mam zorgde er 
graag voor dat de fles goed gevuld 
was.” Antoon neemt in 1962 de voor-
zittershamer van de KVM over van 
Hennekens en wordt in 1972 de eerste 
voorzitter van de Unie BLHP. In 1976 
neemt hij afscheid van de Unie om 
burgemeester te worden in het Noord 
Limburgse Maasbree. Na zijn pensi-
onering midden jaren tachtig komt 
Antoon terug naar Kerkrade en overlijdt 
hier op 73 jarige leeftijd (1993).

Kerkrade
Ook plaatselijk is Jo Hubben vele jaren 
actief. Hij maakt maar liefst 34 jaar deel 
uit van het kringbestuur Kerkrade van 
de Unie en is hiervan 22 jaar voorzitter. 
Daarnaast is hij vele jaren lid van het 
regiobestuur en een tiental jaren lid 
van de landelijke commissie Anders 
Actieven. 
Van 1984 tot 1990 heeft hij voor het 
CDA zitting in de Kerkraadse gemeen-
teraad. 

Op voordracht van de MHP maakt hij 
sinds 1995 deel uit van de Kerkraadse 
Seniorenraad. Jo is zeer lovend over 
het werk van deze Raad die zijn werk 
doet op basis van een convenant met 
het College van B & W. “We houden 
ons bezig met zaken die er voor de 
ouderen in onze stad écht toe doen, 
dan is geen inzet teveel.” Voor die 
inzet voor de samenleving wordt Jo 
in 1992 geëerd met de eremedaille 
in goud verbonden aan de Orde van 
Oranje Nassau.

De laatste jaren is er meer tijd voor 
mensen die er voor hem persóónlijk 
heel erg toe doen. Op de eerste plaats 
zijn vrouw Annie met wie hij inmid-
dels meer dan 50 jaar getrouwd is, 
dochter Marian, schoonzoon Frank en 
de twee kleinkinderen Gaja en Brent. 
Maar uiteraard ook verdere familie 
en vrienden. Het leven heeft Jo veel 
gebracht en is meer dan de moeite 
waard. 
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Geen job-hopper
En dan is daar nog een ander gezicht 
op het bondskantoor van de Vakbond 
ABW in Heerlen,  dat van Karin 
Jelsma. Jack en Karin voelen zich zo 
tot elkaar aangetrokken dat het stel 
in 2004 trouwt. Op kantoor collega, 
thuis partner. Het lukt hen prima dat 
onderscheid in hun dagelijkse leven 
te maken. Het verhaal van Jack gaat 
daarmee nog een stapje verder dan dat 
van de krantenjongen… Jack bestiert 
weliswaar geen krantenimperium 
maar is voorzitter van de relatief kleine 
regionale vakbond Algemene Bond 
van Werkers (ABW). Een bond die 

door de jaren heen zijn zelfstandigheid 
bewaard heeft en dus geen onderdeel 
is geworden van een van de grote 
vakcentrales FNV, CNV of MHP. 
Na de HAVO volgt Jack Hurxkens 
in Eindhoven een (niet afgeronde) 
HTS-opleiding met als studierichting 
HIO (Hogere Informatica Opleiding) 
en maakt hij de switch naar een MBA 
opleiding (Moderne Bedrijfsadmi-
nistratie). In militaire dienst wordt 
hij intendant en daarna gaat hij als 
23-jarige op zoek naar een baan. Het 
wordt bij toeval boekhouder bij de 
ABW.
Op verzoek van toenmalig bonds-

Jack Hurxkens
Het ABW-pak zit mij als gegoten

Het levensverhaal van Jack 
Hurxkens (Heerlen, 1958) is 
vergelijkbaar met dat van de 
krantenjongen die mediamag-
naat wordt. Weliswaar op ‘ABW-
schaal’, maar toch. Jack komt 
in 1981 tegen het minimum-
salaris als boekhouder binnen 
bij de bond. In 1989 wordt hij 
als penningmeester bestuurlijk 
verantwoordelijk voor de bonds-
financiën en in 2007 volgt zijn 
verkiezing door de Algemene 
Vergadering tot voorzitter. De 
man die het liefst in de tweede lijn 
opereert is vanaf dat moment ook 
het gezicht van zijn bond.
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voorzitter Wiel Smeets legt hij zich 
toe op belastingrecht. Dat brengt 
hem vanwege de individuele belan-
genbehartiging van de bond steeds 
meer in direct contact met de leden. 
Dat directe contact ervaart hij als een 
verruiming ten opzichte van de boek-
houders functie die zich voornamelijk 
beperkt tot de boeken en de cijfers. 
In 1989 volgt hij Math Consten op 
als bondspenningmeester. Naast 
de bondsfinanciën wordt individuele 
belangenbehartiging nu een kerntaak. 
Dat geeft hem veel voldoening. Ook 
als hij in 2007 tot bondsvoorzitter 
wordt gekozen blijven wekelijks twee 
dagdelen ingeruimd voor het leden-
spreekuur. Probeer dat maar eens bij 
een grote landelijke bond: het lid dat 
zomaar een afspraak kan maken met 
de voorzitter! Voor Jack een vanzelf-
sprekendheid. ‘Door dat spreekuur 
weet ik prima wat er onder onze leden 
leeft. Dat beschouw ik als een voor-
waarde bij het kunnen uitzetten van de 
beleidslijnen voor de bond.’

Sterk in de tweede lijn
Duidelijk is dat de huidige voorzitter 
van de ABW meer een man is van de 
tweede lijn. In tegenstelling tot zijn 
voorgangers vind je hem niet vaak 
aan de tafel waar de nieuwe CAO’s 
worden uitonderhandeld. Dat laat hij 
graag aan zijn collega’s over. Er moet 

in 2007 dan ook flink wat druk worden 
uitgeoefend op Jack om het voorzit-
terschap te aanvaarden. Nadat twee 
opeenvolgende voorzitters van buiten 
de organisatie na vrij korte tijd weer 
opstappen, kiest het bestuur nadruk-
kelijk voor een ‘interne’ kandidaat die 
van wanten weet en de rust in de orga-
nisatie terugbrengt. Als je zo verknocht 
bent aan je bond, leg je zo’n appèl niet 
naast je neer. 

In een relatief kleine bond is het 
natuurlijk wel handig als de voorzitter 
– verantwoordelijk voor het algemeen 
beleid – ook goed op de hoogte is 
van de bondsfinanciën. De financiële 
ruimte bepaalt nu eenmaal in niet 
onbelangrijke mate de beleidsmoge-
lijkheden. En juist in een kleine orga-
nisatie zijn ledenschommelingen van 
extra grote invloed op die ruimte. In 
de periode dat Leo Noy voorzitter was 
en Jack penningmeester verzuchtte 
eerstgenoemde dan ook vaker: ‘Jack, 
jij hebt het eigenlijk toch maar makke-
lijk tegenover mij. Jij kunt altijd het 
argument “geen geld” gebruiken.’ Hij 
heeft het met Leo altijd prima kunnen 
vinden, net als met diens voorganger 
Wiel Smeets en met mannen als Math 
Consten en Walter Kunstek. Nu heeft 
hij als voorzitter veel steun aan Indra 
Kandhai die de functie van secretaris/
penningmeester vervult.
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ABW heeft zijn plaats gevonden
Evenzo als bij andere bonden baart 
het dalende ledental van zijn vakbond 
voorzitter Jack Hurxkens natuurlijk 
zorgen. Jongeren denken al snel dat 
ze de bond niet nodig hebben en de 
verdergaande individualisering zet de 
solidariteit zwaar onder druk. ‘Maar 
stel je voor dat morgen vakbondsbreed 
besloten wordt geen CAO’s meer af 
te sluiten en de vakbonden besluiten 
zich uitsluitend te bekommeren om 
de individuele contracten en rechtspo-
sities voor en van de leden. Dan pas 
zullen ongeorganiseerden aan den 
lijven ervaren, wat de bonden ook voor 
hen al weten binnen te halen zonder 
dat ze daar iets voor hoeven te betalen. 
Een verplichte bijdrage van ongeor-
ganiseerden aan het vakbondswerk 
zou helemaal niet gek zijn,’ aldus Jack 
Hurxkens.
Hij hoopt en weet zeker dat zijn ABW 
nog erg lang als zelfstandige bond 
door het leven kan gaan. Op eerdere 
avances van zowel FNV als De Unie is 
de bond niet ingegaan. Vooral dankzij 
de inspanningen van zijn voorgangers 
Wiel Smeets en Leo Noy, zijn de 
verhoudingen met de bestuurders van 
De Unie en FNV goed te noemen. De 
‘regionale eend in de bijt’ wordt aan 
de onderhandelingstafel zonder meer 
geaccepteerd, al zijn er wel eens  CAO-
coördinatoren, die het daar moeilijk 

mee hebben. En dan kan die gemoede-
lijk ogende Hurxkens zich wel eens erg 
boos maken.

De bel klinkt eerst bij 65
Jack ziet geen enkele reden om nog 
een carrièreswitch te maken. De sfeer 
in het bestuur is prima. Dat is ook het 
geval binnen de werkorganisatie, die 
hij natuurlijk op zijn duimpje kent. Het 
‘ABW-pak’ zit hem als gegoten. Hij 
had wel gehoopt dat pak op 60-jarige 
leeftijd uit te kunnen trekken om met 
pensioen te gaan. Die pensioengerech-
tigde leeftijd van 60 jaar is inmiddels 
echter van tafel geveegd en ook Jack 
zal door moeten tot 65. Geluk bij dit 
‘ongeluk’ is dan natuurlijk wel dat hij 
zo tevreden is met zijn werk en elke 
dag met plezier het kantoor aan de 
Valkenburgerweg binnenstapt. Dat 
bootje, waar hij van droomt, moet dan 
nog maar enkele jaren langer wachten. 
Het vaarbewijs is er in ieder geval. En 
al heeft Jack dan nog niet de wereld-
zeeën bevaren, van de wereld heeft 
hij in ieder geval al heel wat gezien. 
Azië staat daarbij met stip op één. 
Heel wat keren werden de Filippijnen, 
Thailand, Maleisië, Singapore en Indo-
nesië bezocht. ‘Het voelt telkens weer 
als een warme deken, het zijn landen 
die me bekoren.’ Net als Karin en zijn 
bond. 
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Maastricht
De oorlogsjaren staan in zijn geheugen 
gegrift. Een evacuatie van maar liefst 
negen maanden, de hongerwinter, 
de zoektochten naar voedsel en de 
voedseldroppings. De trieste en harde 
oorlogstijd bezorgt Martin Jammers 
naast veel ellende ook iets goeds: hij 
ontwikkelt op jeugdige leeftijd een 
grote mate van zelfstandigheid. Deze 
zelfstandigheid komt hem in zijn eerste 
baan na de HBS al direct goed van pas. 
Hij is dan de enige ‘kantoorman’ bij een 
stukadoorsbedrijf met 80 man perso-
neel en is hier verantwoordelijk voor 
de gehele ‘papierwinkel’, Van boek-
houding tot loonbetaling, met inbegrip 
van dat deel dat ‘extra’ boven de CAO 
betaald moet worden. Van meet af aan 

wordt werk met avondstudie gecom-
bineerd: praktijkdiploma Boekhouden 
en MBA, Gemeentefinanciën 1 en 2 
en nadien diverse managementoplei-
dingen. Het stukadoorsbedrijf wordt 
verruild voor de bedrijfsschool Hoger 
Kader van de Spoorwegen die hij na 
15 maanden verlaat voor een baan bij 
de Griffie van de provincie Gelderland 
om in 1959 te verkassen naar de GGD 
in Maastricht. Martin voert hier zijn 
eerste reorganisatie uit bij de Ambu-
lancedienst. Er zullen er in zijn carrière 
nog meer volgen. Hij wordt in 1964 
benaderd om de dienst voor Sociale 
Zaken i.o. van de gemeente Maastricht 
te gaan leiden. In de daarop volgende 
jaren wordt het personeel van deze 
dienst, afkomstig uit drie sectoren, 

Martin Jammers
Breed inzetbaar

Martin Jammers (Arnhem, 1931) 
wordt in 1959 administrateur bij 
de GGD in Maastricht. Hij is dan 
getrouwd met Do Derksen, met 
wie hij twee kinderen krijgt: Victor 
en Jos. In 1964 wordt hij directeur 
Sociale Zaken van de gemeente 
Maastricht om in 1982 benoemd te 
worden tot adjunct gemeentese-
cretaris. In 1989 gaat hij met VUT. 
Voor zijn bond (CFO) is hij vele 
jaren actief in het Georganiseerd 
Overleg (GO) in een aantal Zuid 
Limburgse gemeenten.
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tot een hecht team gesmeed. Martin 
geeft in die periode ook tijdelijk leiding 
aan de afdeling Welzijn, het gemeen-
telijk Woningbedrijf en Huisvesting 
en is ook nog enige tijd waarnemend 
directeur van de Stadsschouwburg. 
In 1982 volgt hij Jan Mans, de latere 
burgemeester van Enschede, op als 
adjunct-gemeentesecretaris. Martin 
weet als directeur Sociale zaken en 
als loco secretaris precies hoe de 
politieke hazen lopen: hij mist geen 
enkele raadsvergadering. Na zijn 
vervroegde pensionering volgen nog 
enkele tijdelijke klussen in Kerkrade 
en Weert. Voor alle klussen die Martin 
in de loop der jaren onderhanden had 
gold steeds: “Je boekt als leidingge-
vende alleen resultaat als je goed weet 
te luisteren naar de medewerkers. Zij 
vormen het draagvlak voor de beslis-
singen die je moet nemen.”

De vakbondsman
Martin wordt in 1960 om principiële 
reden lid van de vakbond. In zijn geval 
de ARKA, nadien CFO en nu CNV 
Publieke Zaak. In de Nederlandse 
arbeidsverhoudingen is de vakbond 
volgens hem een onontbeerlijke 
schakel die brede steun onder de 
werknemers verdient. Martin gaat een 
actieve rol vervullen als hij het (matige) 
gemeentelijk personeelsbeleid van de 
stad wil helpen verbeteren. Zijn omge-

ving is op zijn zachtst gezegd verbaasd 
als de Directeur Sociale Zaken lid 
wordt van het Georganiseerd Overleg 
(GO) in Maastricht. Deze activiteit 
moet hij beëindigen als zijn benoeming 
tot adjunct-gemeentesecretaris een 
feit wordt. Op verzoek van de CFO 
verlegt hij zijn vakbondsactiviteit naar 
de buurgemeenten. Hij neemt namens 
zijn bond zitting in diverse GO’s van 
kleinere gemeenten in het Heuvelland. 
Bij enkele gemeentelijke herindelingen 
in datzelfde Heuvelland neemt hij 
voor de CFO plaats in de belangrijke 
herplaatsingscommissie. Verder is hij 
jarenlang secretaris van de CFO-afde-
ling Maastricht en de seniorenafdeling 
van zijn bond. De mensen in de lagere 
salarisklassen hebben altijd op zijn 
bijzondere aandacht mogen rekenen. 
Dit gold zeer zeker voor de mensen 
‘met een vlekje’. Martin heeft menige 
WSW-ers weten te plaatsen in het 
Maastrichtse bedrijfsleven, met name 
in het midden- en kleinbedrijf alsmede 
bij gemeentelijke diensten en ‘aanver-
wante instellingen’. “Telkens weer 
zie je deze mensen opbloeien, als zo’n 
operatie gelukt is.” En Martin verhaalt 
uitvoerig over de beheerder van speel-
tuin Fort Willem die hij op deze manier 
binnenhaalt. “De man genoot van elke 
dag dat hij hier aan het werk was. En 
met zijn zoon, die vader opvolgt, is het 
niet anders gesteld.” Martin is er ook 
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in dit soort zaken de man niet naar om 
regels te overtreden, hij zal ze echter 
wel zo maximaal mogelijk oprekken. 
Hij kan daarin erg ver gaan zo blijkt uit 
de verhalen. Vaak zelfs zover tot er een 
aanwijzing van de minister volgt. Hij 
heeft het binnen de bond altijd goed 
kunnen vinden met mannen als Piet 
Kamps (hoofd van het kantoor Eind-
hoven van CFO), Hub Luyten en Cees 
Arkenbout.

Inzet voor de stad
Martin is op vele fronten bestuurlijk 
actief geweest. Zo was hij vice-
voorzitter van DIVOSA (landelijke 
vereniging van directeuren Sociale 
Zaken) en secretaris van de landelijke 
volkshuisvestingskoepel NCIV (Neder-
lands Christelijk Instituut Volkshuis-
vesting) en secretaris van het CDA 
Maastricht en later het CDA Limburg. 
Maar veruit de meeste uren stak 
en steekt hij in Maastricht. Je komt 

Jammers in de loop der jaren op de 
meest uiteenlopende terreinen tegen: 
Woningcorporatie St. Servatius, het 
Medisch Kinderdagverblijf, de RIAGG, 
de VVV en de MTB, het Kerkbestuur, 
het Comité Dodenherdenking, het 
buurtplatform, de speeltuin en de 
huurdersvereniging. Om er maar een 
paar te noemen… Onderscheidingen 
zeggen hem weinig. Hij glundert niet-
temin als hij in 2007 samen met enkele 
anderen tot ‘Helden van de huidige 
cultuur in Maastricht’ benoemd wordt. 
‘Arnhemse Martin’ en zijn vrouw Do 
zijn volledig geïntegreerd in Maas-
tricht, dat moge duidelijk zijn. De stad 
is hun erg dierbaar geworden, net als 
hun zonen en de kleinkinderen Yvonne 
en Stefan. En zijn vakbond? “Terug 
naar de basis. Daar wonen en werken 
je leden, jong en oud. Dan heb je de 
groots mogelijke kans dat jongeren lid 
worden en de ouderen lid blijven.”

De 300.000 van het Museumplein

Het moet op 2 oktober 2004 officieel een demonstratie worden op het Muse-
umplein, maar daar is het plein veel te klein voor. Half Amsterdam staat vol 
demonstrerende mensen. Uiteindelijk blijft de teller steken op 300.000. Zoveel 
mensen hebben de vakcentrales FNV, CNV en MHP nog nooit op de been 
gebracht.
Uit:‘De eeuw van de FNV: 51 sociale monumenten’,  2005.
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Van Paramaribo tot Simpelveld
Indra wil na haar studie in eerste 
instantie de wetenschap in. Daarvoor 
is publiceren noodzakelijk. Ze pakt 
het meteen grondig aan. Geen korte 
artikelen, maar gelijk een boek van 220 
pagina’s. Dan rolt het kwartje echter de 
andere kant op. Ze treedt in dienst van 
een welzijnskoepel in Utrecht, waar ze 
zich bezig houdt met belangenbeharti-
ging voor Surinamers. Dat werk houdt 
op als ze haar man, die actuaris wordt 
bij het Pensioenfonds van DSM, volgt 
naar Limburg. Indra vindt een nieuwe 
baan als PR-functionaris bij de divisie 
Consumer Electronics van Philips in 
Eindhoven. Een fijne baan maar het 

lange reizen breekt haar op. Ze gaat 
op zoek naar werk in de eigen regio en 
vindt dat bij de Vakbond ABW, waar 
ze de eerste vrouwelijke bestuurder 
wordt. Misschien een verrassende 
overstap, maar in haar nieuwe job 
komen elementen uit haar beide vorige 
banen samen. De belangenbehartiging 
waar ze zich bij de welzijnskoepel mee 
bezighield en de PR uit haar Philips-
tijd. Bovendien strookt haar nieuwe 
baan helemaal met wat ze van huis uit 
heeft meegekregen. Je inzetten voor 
anderen en welvaart samen delen.

Ster rijst snel
Precies een jaar na haar indiensttre-

Indra Kandhai
Gedreven bestuurder

Indra Pahladsingh (1958) groeit op 
Paramaribo. In 1976 volgt ze haar 
twee zussen en broer die in Neder-
land studeren. Aanvankelijk wordt 
het wiskunde met filosofie als 
bijvak. De definitieve keuze wordt 
indologie (studie van culturen 
en talen van India) met opnieuw 
filosofie als bijvak. Wiskunde keert 
langs een heel andere lijn terug 
in haar leven als ze trouwt met de 
actuaris Pari Kandhai. De afge-
studeerde indologe Indra en haar 
man zijn inmiddels helemaal inge-
burgerd in Limburg. Sinds 1991 
wonen ze in Simpelveld.
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ding (1 september 1994) volgt haar 
benoeming tot bondssecretaris. Vanaf 
dat moment vormt ze samen met 
Leo Noy (voorzitter) en Jack Hurx-
kens (penningmeester) het Dagelijks 
Bestuur van de bond. Jack wordt in 
2007 door de Algemene Vergade-
ring tot voorzitter gekozen en Indra 
combineert tijdelijk de functies van 
secretaris en penningmeester. Van 
meet af aan investeert ze veel in kader-
scholing en dat werpt zijn vruchten 
af. Natuurlijk probeert ze vanuit haar 
oude PR-ervaring de ABW stevig op 
de vakbondskaart te zetten. Tot haar 
taken rekent ze o.a. de zorg voor de 
publiciteit, waaronder brochures en 
het ledenblad. Maar ook het ‘echte’ 
vakbondswerk is haar niet vreemd: 
collectieve belangenbehartiging als 
advisering met betrekking tot mede-
zeggenschap, het afsluiten van CAO’s 
en sociale plannen bij reorganisaties. 
De functie van bondssecretaris brengt 
veel schrijfwerk met zich mee. Orga-
nisatorische zaken zijn een gedeelde 
verantwoordelijkheid van Jack en haar 
samen. Druk, druk, druk, het past bij 
haar en ze houdt er van.
Ze voelt zich helemaal thuis in de 
vakbondswereld, die nog altijd sterk 
gedomineerd wordt door mannen. Al 
zijn op dit punt, dwars door alle bonden 
heen, de laatste jaren duidelijk veran-
deringen merkbaar. Bij de ABW is het 

in 2006 bovendien gelukt naast Indra 
nog twee vrouwen – onbezoldigd dat 
wel - in het tienkoppige hoofdbestuur 
te krijgen. Daarmee loopt dit belang-
rijke bestuursorgaan bij de ABW ‘drie 
op tien’; best iets om trots op te zijn.

Sterke vakbeweging noodzakelijk
De kracht van ‘haar ABW’ schuilt naar 
de mening van Indra in de korte lijnen 
en de gezamenlijke inzet van allen die 
bij de ABW betrokken zijn: kaderleden 
(de ‘ambassadeurs’ van de bond), HB 
en DB, vakbondsbestuurders, secre-
tariaat en Bronnenberg Advocaten. 
Ieder levert op zijn manier een bijdrage 
aan het ‘ABW-product’: een goede 
individuele en collectieve belangenbe-
hartiging.
Tegenover deze kracht staat het 
gegeven dat de Nederlandse vakbe-
weging in haar geheel kampt met 
stagnerende ledentallen. Dat baart 
penningmeester Indra van deze relatief 
kleine bond wel eens zorgen. Een stag-
natie die zich o.a. laat verklaren door 
het ontbreken van een solidariteitsge-
voel bij vele jonge werknemers en de 
redenatie dat ze voor het oplossen van 
hun problemen geen vakbond nodig 
hebben. Ze verwacht dat de toename 
van de jeugdwerkloosheid ook deze 
jongeren de ogen opent en hen ervan 
overtuigt dat ze niet zonder een sterke 
vakbeweging kunnen. Daartoe rekent 
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ze heel nadrukkelijk de inmiddels 
65-jarige ABW. ’Dynamisch en nog 
steeds hartstikke fit. We zorgen er 
met zijn allen voor dat dit ook in de 
toekomst zo blijft’, aldus Indra. 
Vervelend vindt ze het dat verwacht 
wordt dat een kleine bond zich altijd 
schikt naar de wensen van de grotere 
en dan met name naar hun agenda. 
Gelukkig zijn er ook genoeg momenten 
waarop de samenwerking prima 
verloopt, zoals bij het gezamenlijk 
optrekken bij acties en demonstraties. 
Of het nu gaat om een actie rond de 
Sociale Werkvoorziening of een grote 
demonstratie op het Museumplein.
Indra beleeft dagelijks plezier aan haar 
uitdagende taak bij de bond. Voor haar 
een belangrijke randvoorwaarde om je 
in dit werk staande te houden. Verder 
is ze er stellig van overtuigd dat iemand 
zich moet blijven ontwikkelen. Een 
van haar hobby’s – lezen – komt haar 
daarbij goed van pas.’Je geld kunnen 
ze je afpakken, maar niet je kennis.’ 
Neen, er is geen enkele aanwijzing dat 
de Vakbond ABW binnenkort op zoek 
moet naar een nieuw bondssecretaris. 

Reislustig
Ze houdt erg van reizen en dat is wel 
handig als je moeder in Suriname, 
je ene zus in Toronto en je andere 
zus op Aruba woont. En dan nog een 
broer die als zakenman zo’n beetje 
de halve wereld over trekt. Samen 
met haar man bezoekt ze graag Aziati-
sche landen en ook de Latijns Ameri-
kaanse landen staan hoog op haar 
voorkeurslijstje.’Azië voor de cultuur, 
Latijns Amerika voor de fiësta’, zegt 
ze breed lachend. Maar ook de natuur 
en cultuur dicht bij huis kunnen haar 
bekoren. Graag haalt ze de woorden 
van een goede vriend aan: cultuur 

is de afstand tussen twee steden. 
Naast reizen en lezen mag ze graag 
tuinieren en koken. Je vraagt je af waar 
ze de tijd vandaan haalt. Eigenlijk heel 
eenvoudig. Indra is het type dat op 
haar best is bij druk, druk, druk en dat 
graag nog jaren zo houdt!
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Loopbaan
Van de Zuid Limburger wordt vaker 
gezegd dat zijn ‘ja’ evengoed een ‘nee’ 
kan betekenen. Dit gaat in ieder geval 
niet op voor Jan Kicken. Een ‘ja’ is bij 
Jan een overtuigd ‘ja’, iets waar hij 
helemaal voor gaat. Zo kent men hem 
thuis, op het werk, bij de bond, het 
ziekenfonds en bij de Kamer van Koop-
handel. En wie een weldoordacht ‘nee’ 
krijgt te horen moet van goede huize 
komen om hem op andere gedachten 
te brengen.
Jan studeert elektronica aan de MTS 
en gaat werken bij NOVAK Handelsbe-
drijf in Radio en TV in Maastricht. Dat is 
op de afdeling service en verkoop. Na 

enkele jaren wordt het de auto- elektri-
citeitszaak ‘De Vriend’, dan Deusings 
Meerssen (Radio en TV), Grand Bazar 
en V & D Maastricht (Radio en TV), 
waarna hij wordt benaderd om terug te 
keren bij ‘De Vriend’. Later wordt dat 
bedrijf overgenomen door ‘Kees bv’ in 
Venlo. Jan pakt in 1989 zijn biezen en 
vertrekt naar de afdeling Kwaliteitsbe-
heer van de Koninklijke Sphinx, waar 
hij in 2003 met ‘vroegpensioen’ gaat.

Kicken wordt in 1975 lid van de bond. 
Daar weet men hem snel te vinden. Hij 
wordt voorzitter van de NKV Centrale 
Amby en bestuurslid (secretaris en 
voorzitter) van de afdeling Amby van 

Jan Kicken
Staan voor je opdracht

De opa van Jan Kicken had iets 
met treinen - hij werkte bij de 
spoorwegen - met groenten 
kweken en met de vakbond (St. 
Raphaël). Bij kleinzoon Jan is dit 
niet anders: treinen (weliswaar 
op schaalmodel), een moestuin 
en vele jaren lang de vakbond 
(FNV Bondgenoten en zijn voor-
gangers). Jan (Valkenburg, 1943) 
trouwt in 1968 met de onderwij-
zeres Helmi Heemskerk en gaat 
met haar wonen in Amby Maas-
tricht. Samen krijgen ze een zoon 
en twee dochters en zijn inmiddels 
opa en oma van Magali.
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de Industriebond NKV, nadien Indus-
triebond FNV. Verder wordt hij lid van 
de districts- en de bondsraad en lid 
van de FNV-kring Zuid Limburg. Hij 
zit in de medezeggenschapsraad van 
Nimox Holding, waartoe ‘De Vriend’ 
behoort. In zijn Sphinx periode is hij 
vice-voorzitter van de OR en voorzitter 
van de BLG.

Fons Caris
Jan Kicken leert Fons Caris kennen 
in de periode dat ze samen zitting 
hebben in de bondsraad van de Indus-
triebond FNV. Fons is één brok emotie 
en dat is iets waar toenmalig voorzitter 
Arie Groenevelt absoluut niet tegen 
kan. “Arie begreep niets van emotie. 
Naar zijn idee moest de ratio altijd 
regeren,” zegt Jan nu en voegt daar 
vrolijk aan toe dat er met Fons veel 
te lachen viel. Jan en Fons groeien in 
de jaren negentig bij Sphinx, als voor-
zitter en vice-voorzitter van de OR, uit 
tot een bijzonder hecht team dat zich 
door dik en dun gesteund weet door 
toenmalig bestuurder Fer Pfeiffer van 
de Industriebond. “Er waren veel span-
ningen als gevolg van alle reorganisa-
ties die in die jaren plaatsvonden, maar 
nu kunnen we zeggen dat het zware, 
maar ook mooie tijden waren,” blikt 
Jan terug.

Loongroep 3
Jan komt bij Sphinx binnen in loon-
groep 3 (net boven de interieurver-
zorgsters). Kwaliteitsbeheer fungeert 
in die tijd als een ‘crashteam’, dat de 
rommel moet opruimen als op een 
afdeling weer eens iets mis is gegaan. 
Hierin komt verandering als er een 
nieuwe chef komt bij Kwaliteitsbeheer. 
Jan groeit door naar loongroep 6. Hij 
wordt kwaliteitsauditor, voert namens 
de directie gesprekken met afdelings-
hoofden en toetst de werkzaamheden 
volgens de ISO-normering. Er ontstaat 
grote beroering als Jan om herwaar-
dering van zijn functie vraagt en zijn 
functie wordt aangemerkt als een die 
thuis hoort in… groep 9! De leiding 
probeert daar onderuit te komen en 
stelt eerst aan Jan voor akkoord te 
gaan met indeling in 7, een week 
later wordt dit 8 en vervolgens toch 9. 
Buiten het feit dat Jan het financieel 
natuurlijk best kon gebruiken, ging er 
ook een belangrijk signaal vanuit naar 
de mensen op de werkvloer: je hoeft 
niet alles te slikken, durf in beweging 
te komen. De individuele belangen-
behartiging heeft bij Jan altijd een 
belangrijke plaats ingenomen in zijn 
Sphinx-jaren. Dit keer ging het om zijn 
eigen belangenbehartiging. Dat was 
een mooie leerervaring.
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Ziekenfonds en ‘Kamer’
Van 1983 tot 1995 maakt Jan Kicken 
deel uit van het bestuur van het ZZL 
(Ziekenfonds Zuid Limburg) en nadat 
dit opgaat in de VGZ, tot 2003 van de 
ledenraad van dit fonds. Van Industrie-
bond bestuurder Jet Linssen leert Jan 
‘jaarrekeningen’ lezen. “Daar ben ik 
Jet altijd zeer dankbaar voor geweest.” 
Ook bij de VGZ komt hem die kennis 
goed van pas. In de vergadering waarin 
de jaarrekening besproken wordt, laat 
het bestuur zich vergezellen door een 
financieel specialist om de vragen van 
Kicken te beantwoorden!
In dezelfde periode dat hij deel uit 
maakt van het bestuur van het ZZL 
vertegenwoordigt Jan de FNV in de 
Kamer van Koophandel, eerst in Maas-
tricht en na de fusie met Heerlen de 
Kamer Zuid Limburg. De laatste vier 
jaar maakt hij deel uit van het bestuur 
van de Kamer, als opvolger van zijn 
grote voorbeeld Sjef Janssen. Net 
als Sjef krijgt ook Jan de portefeuille 
Personeelszaken toebedeeld. Er wordt 
vaak stevig gesproken: de ene keer 
met de bestuurder van AbvaKabo, 
dan weer met directeur Peter Haane. 
Jan betreurt het in hoge mate dat 
zich nadien bij de Kamer volgens hem 
merkwaardige bestuurlijke ontwikke-
lingen hebben voorgedaan. 
Jan kicken combineert een constante 
behoefte aan sociale rechtvaardi-

geid met een sterke geldingsdrang 
en ambitie om zijn eigen talenten 
te ontwikkelen. Het één gaat prima 
samen met het ander. Daar kunnen ze 
bij Sphinx en de bond over meepraten; 
bij het ZZL en de Kamer van koop-
handel is dat niet anders.

Koers vakbeweging
“Onze maatschappij is te zeer doorge-
schoten naar het individuele belang, 
waardoor de solidariteit ernstig in het 
gedrang komt. Ook de vakbeweging 
slaagt er niet in deze spiraal om te 
buigen. Bovendien raakt de vakbewe-
ging te veel in zich zelf gekeerd,” aldus 
Kicken. Hij vindt dat de invloed van de 
werkorganisatie op het beleid van de 
bond als vereniging veel te groot is. 
Bovendien vindt hij het spijtig dat het 
contact met de (kader)leden zo sterk 
verwatert.
Jan heeft zijn aandacht de laatste jaren 
meer naar het ‘privédomein’ verlegd. 
Hij volgt met belangstelling het leven 
van zoon Martijn en zijn dochters 
Cathel ne en Godelieve en natuurlijk 
dat van kleindochter Magali. Hij neemt 
de tijd (samen met zoon Martijn) voor 
zijn ‘treintjes’, geeft computerles aan 
asielzoekers en is samen met Helmi 
veelvuldig te vinden in de moestuin. 
Jan Kicken: vakbond, treinen en moes-
tuin. Opa Kicken zal tevreden zijn.
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Geen hokjesmens
Gerard laat zich niet in een bepaald 
hokje indelen. “Sommige van mijn 
opvattingen zijn uiterst links, in een 
ander geval kan ik zo rechts zijn als de 
ziekte.” Daarmee geeft Gerard onge-
vraagd en direct een statement af. 
Je zou hem een vrije denker kunnen 
noemen. Hij leest alles wat los en vast 
zit: over culturen en wereldgodsdien-
sten, over politieke en economische 
systemen. Op grond daarvan, gevoegd 
bij zijn eigen kijk op zaken, vormt hij 
zich een oordeel. Dat oordeel is dan de 
leidraad voor zijn handelen.

Niet de mijn, maar Duitsland
Na de OVS (ondergrondse vakschool) 
gaat Gerard ondergronds. Hij wil 
daarna graag naar de Mijnschool 
om opzichter te worden. Als aspi-
rant mijnscholier krijgt Gerard van 
de leiding te horen dat hij met de 
verkeerde vrienden omgaat. “Hoe 
kan dat nou, daar heb ik toch ook mee 
op de OVS gezeten?” Jawel, krijgt 
hij te horen, maar straks zijn dat je 
ondergeschikten. Hij doet niettemin 
toelatingsexamen. Een flinke hernia 
kluistert hem kort daarna aan bed. 
Juist in die tijd komt ‘Ome Joop’ (Den 
Uyl, minister van Economische Zaken) 
de sluiting van de mijnen aankondigen 

Gerard Kortenoeven
Grote mond als handelsmerk

Kort na Gerard’s geboorte 
(Amsterdam, 1943) verhuist 
het gezin Kortenoeven (vader, 
moeder en twee broertjes) naar 
Zuid Limburg. Pa gaat aan het 
kolenfront de kost verdienen voor 
het jonge gezin. Zoon Gerard 
werkt jaren in Duitsland en gaat 
in 1976 bij Volvo Car aan de 
slag. Hij wordt actief binnen de 
BLG van zijn bond en de OR en 
eindigt als voorzitter van de COR. 
Na de zoveelste reorganisatie 
vindt Gerard dat hij zich meer 
dan bovenmatig heeft ingezet en 
verlaat vervroegd het bedrijf.
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en Gerard besluit – als hij weer aan 
de slag kan – zich te melden bij het 
Centrum voor Vakopleiding voor de 
opleiding onderhoudsbankwerker. 
Prima opleiding. Met het diploma op 
zak, gaat hij aan de slag bij chemiecon-
cern DSM. 
Het is de periode dat Duitse bedrijven 
in de grensstreek voorlichtings-
avonden beleggen om, zwaaiend met 
een “D-Mark-buidel” aan geschoold 
personeel te komen. Gerard bezwijkt 
voor een mooi aanbod van een machi-
nefabriek in Reyth bij Mönchen-Glad-
bach en begint daarmee aan zijn Duitse 
avontuur. Hij trekt dan naar Müller-vom 
Bergen in Bochum waar hij twee jaar 
woont en werkt. Als hij ’s maandags 
na een lang weekend Zweden met de 
Kegelclub - Gerard integreert makke-
lijk - terugkomt op het bedrijf krijgt hij 
de boodschap dat Konkurs (faillisse-
ment) is aangevraagd. Hij stapt over 
naar de firma Krupp in Bochum en 
vervolgens naar Thyssen Schachtbau 
onder de rook van Bochum. “Ik kon 
in mijn Duitse tijd een erg grote mond 
opzetten, maar deed wel uitstekend 
mijn werk!’, aldus Gerard.

De ommekeer
Als hij weer eens een weekend thuis 
bij zijn ouders is en ’s avonds gaat 
stappen ontmoet hij Trudy bij wie hij al 
vrij snel intrekt. En dan is het afgelopen 

met het vrijgezellenbestaan van ‘onze’ 
Gerard. Hij wil dichter bij huis aan de 
slag. Medio 1976 wordt dit de produc-
tiehal van Volvo Car in Born. Natuurlijk 
bezoekt hij de vergaderingen van de 
BLG van zijn bond. Hij is immers vanaf 
zijn OVS tijd lid van achtereenvolgens 
ANBM, Industriebond NVV, Industrie-
bond FNV en nu FNV Bondgenoten. 
Ook hier valt hij snel op met, zoals 
hij zelf zegt, ‘zijn grote bek’ en wordt 
secretaris van de BLG. Hij maakt 
binnen het bedrijf en zijn bond vervol-
gens snel naam als oproerkraaier. 
Wie oproept tot actie moet niet bang 
zijn het stakingwapen te hanteren, 
is kort en krachtig zijn oordeel. Bond 
en bedrijf zullen merken, wie ze met 
Gerard hebben binnengehaald!

Zoete wraak
Als hij bij pamflettenacties aan de 
poort te laat op de afdeling verschijnt 
is zijn antwoord steevast “Mijn orga-
nisatie roept mij en daaraan dien ik 
gehoor te geven”. Maar hij stond er 
’s nachts bij het wisselen van de dien-
sten in zijn eigen tijd natuurlijk ook, vult 
hij voor de duidelijkheid aan. In 1983 
wordt hij in de OR gekozen, waarna 
de Unie zijn afvaardiging naar de COR 
blokkeert, door tegen alle afspraken 
in de kandidatuur van een ongeor-
ganiseerde te steunen. Zijn wraak 
zal echter zoet zijn. Bij een volgende 
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verkiezing wordt Gerard tot voorzitter 
van deze COR gekozen en is de BLG 
groep van de Unie in Born niet meer 
in de COR vertegenwoordigd. Het kan 
verkeren.

Knokken tot het einde
Gerard knokt zich van de ene reorga-
nisatie naar de andere. Telkens is de 
inzet een zo goed mogelijk sociaal plan 
voor de mensen die het bedrijf moeten 
verlaten. Hij kan dan vaak erg grof 
worden in zijn optreden. Voor vriend 
en vijand staat één ding vast: hij doet 
het niet voor eigen gewin maar voor 
de mensen die hem hun vertrouwen 
hebben gegeven. Met alle ‘toppers’ 
heeft hij aanvaringen gehad: of ze nu 
Smeets, Huberts, De Leie of Seven-
stern heten. Over laatstgenoemde 
doen veel verhalen de ronde. Voor 
Gerard staat vast dat Frans Sevenstern 
er voor gezorgd heeft dat het bedrijf op 
de beslissende momenten overeind 
is gebleven. Van heel nabij weet hij 
dat Sevenstern daarbij verschillende 
keren tot op of zelfs tot over het randje 
durfde te gaan. Inmiddels heeft Gerard 

zich dan al wat jaren vrijgesteld van zijn 
dagelijks werk in de productie; hij heeft 
andere zaken aan zijn hoofd. Zozeer 
zelfs dat hij in 1995 besluit ermee te 
stoppen. Zijn energie raakt op en hij 
vindt dat hij meer dan genoeg voor het 
bedrijf gedaan heeft. Dat anderen het 
estafettestokje maar moeten over-
nemen. En zo geschiedt. Dat estafet-
testokje wil hij nu ook weer kwijt als 
voorzitter van de regionale Werkgroep 
Werkzoekenden van zijn bond. Gerard 
kennende, zal dat ook gebeuren.

Boeken en de fiets
Zijn vrouw Trudy en dochter Reggie 
buiten beschouwing gelaten zijn het de 
fiets en boeken zonder welke Gerard 
niet kan. Hij heeft nogal wat pech 
gehad de laatste tijd op de fiets. Een 
kapotte ruggenwervel, een gebroken 
heup en pols. “Maar komend jaar keer 
ik net zo sterk terug als die andere 
gek, die Lance Armstrong. En wat mij 
betreft: al sta ik nu aan de kant, ik blijf 
op iedereen commentaar leveren, ik 
denk het altijd beter te weten!” Gerard 
Kortenoeven ten voeten uit!
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Een leven op de bank
Als elfjarige gaat misdienaar Ger naar 
het Klein Seminarie Schöndelen in 
Roermond waar hij het Gymnasium 
volgt. Na vier jaar houdt hij het hier 
voor gezien. De buitenwereld laat 
zoveel moois zien dat een celibatair 
leven hem niet het meest aanlokkelijke 
vooruitzicht lijkt. Ger treedt in dienst 
van een levensmiddelengrossier in 
Maastricht. Na enkele maanden houdt 
hij er hier mee op. De Postcheque- en 
Girodienst in Den Haag vraagt in die 
tijd jonge mensen en Ger gaat samen 
met enkele vrienden het avontuur 
tegemoet. “Een uitstap die best goed 
is geweest voor mijn ontwikkeling”, 
zegt hij achteraf. Hij daalt vervolgens 

een blauwe maandag af in de Domi-
niale mijn om opzichter te worden. De 
mijn past echter niet bij Ger of omge-
keerd. Vanaf dan realiseert hij zich hoe 
zwaar en ongezond het werk van de 
mijnwerker is. Na zijn militaire dienst 
wordt hij verzekeringsinspecteur bij 
de HAV Bank om vervolgens directeur 
te worden van de NMB-vestiging in 
Kerkrade Na de fusie met de Postbank 
wordt het ING en komt hij in het bedrijf 
weer oude maten tegen uit zijn Haagse 
periode. Hij ontwikkelt samen met 
een van Limburgs grootste makelaars, 
Stienstra, een constructie waarin deze 
ING-hypotheken kan aanbieden die 
steeds iets onder de gangbare tarieven 
van andere hypotheekverstrekkers 

Ger Meesters
Rechtvaardigheid

Ger Meesters (Heerlen, 1938), 
getrouwd met Tineke van der 
Pennen, is nagenoeg zijn hele 
werkzame leven actief in het 
bank- en verzekeringswezen. Na 
zijn pensionering ontwikkelen 
zich nieuwe talenten. Zo wordt 
hij diverse malen door het PUM 
(Nederlandse senioren experts) 
uitgezonden naar ontwikkelings-
landen en maakt hij in 2006 zijn 
entree in de Heerlense gemeen-
teraad. Ger Meesters heeft twee 
zoons, een dochter en vijf kleinkin-
deren.
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liggen. “De hypotheken vlogen als 
warme broodjes over de toonbank”, 
lacht Ger. De ING Bank haalt Ger na 
tien jaar als beleggingsadviseur naar 
het grote kantoor Heerlen waar hij, 
alweer tien jaar later, op 58 jarige leef-
tijd met pre pensioen gaat. 

Tegen onrecht
Onrecht, intimidatie, onderdrukking. 
Het zijn van die zaken waar Ger niet 
alleen een grondige hekel aan heeft 
maar die hij ook wil bestrijden. De kiem 
hiervoor ontwikkelt zich waarschijnlijk 
in militaire dienst. Hij ziet hier zaken die, 
wat hem betreft, niet door de beugel 
kunnen. En dat blijft hij zien, later in 
bedrijf en maatschappij. Aanvankelijk 
is hij lid van de Unie en heeft hij zitting 
in het landelijk platform voor het bank-
wezen. Tot het moment dat de verant-
woordelijk Uniebestuurder het platform 
op een zijspoor dreigt te rangeren. Dan 
is zijn besluit snel genomen en wordt 
hij lid van het CNV. Hij maakt 15 jaar 
deel uit van de OR van ING. Niet altijd 
tot genoegen van zijn superieuren. 
“Beslissingen in een bedrijf dienen 
breed gedragen te worden, alleen al 
om die reden is medezeggenschap 
noodzakelijk,” zegt hij stellig. Na zijn 
pensionering wordt hij secretaris van 
de regioafdeling Parkstad van het CNV. 
Helaas besluit de leiding van het CNV 
enige tijd later een streep te halen door 

de regionale structuur.
Werken aan een wereld die recht-
vaardiger in elkaar steekt, de kansen 
eerlijker verdeelt. Dichtbij en veraf. Je 
mag het de drijfveer van Ger Mees-
ters noemen. Namens zijn bond zit 
hij zeven jaar in de ontslagcommissie 
van het GAB. Het valt hem op dat de 
dossiers van zaken die aan de orde 
komen vaak slecht in elkaar zitten 
en onvolledig zijn. “Je moet in zo’n 
commissie strategisch opereren. Je 
achter de werkgeversvertegenwoor-
diger scharen in zaken die toch niet te 
winnen zijn en daardoor hem juist met 
je mee krijgen in dossiers waarin de 
werknemer sterk staat. Interessant. 
Je kunt daadwerkelijk iets betekenen 
voor mensen die in de gevarenzone 
verkeren.”
Van 1996 tot 2004 heeft Ger zitting 
in de Kamer van Koophandel in Zuid 
Limburg, waarvan de laatste periode 
als lid van het Dagelijks Bestuur. 
“Boeiend”, zegt hij achteraf, “temeer 
daar ik nogal wat werkgeversverte-
genwoordigers kende uit de periode 
dat ik nog bij de bank werkte.” Helaas 
rijgen de conflicten in het bestuur zich 
aan een. Het zijn met name de LWV- en 
MKB-vertegenwoordigers die elkaar 
te pas en te onpas in de haren vliegen. 
Ook het conflict rond de arbeidsvoor-
waarden van algemeen secretaris 
Peter Haane werkt erg verziekend. 
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Maatschappelijke activiteiten
Na zijn pensionering biedt Ger zijn 
diensten aan bij het PUM. Het PUM, 
opgericht door werkgeversorganiatie 
VNO-NCW, zendt managers uit om 
hun kennis beschikbaar te stellen voor 
bedrijven in ontwikkelingslanden die 
hierom vragen. Tegelijkertijd biedt 
het de kans om de landen die je op 
deze wijze bezoekt, wat nader te leren 
kennen. Ger wordt uitgezonden naar 
Mongolië, Nepal, Botswana, Bulgarije 
en Libië. Nu nog bezoekt hij regel-
matig, soms vergezeld door Tineke, 
een paar projecten in Nepal die hij, los 
van het PUM, daar heeft opgezet. Hij 
heeft een kring van zo’n 150 donateurs 
die zijn projecten, daar ondersteunen.
Ger is verder voorzitter van het Groene 
Kruis Heerlen met 12.500 leden. De 
traditionele activiteiten van de vereni-
ging zijn weliswaar door andere orga-
nisaties overgenomen, maar er wordt 
op het terrein van welzijn en zorg nog 
de nodige financiële steun verleend 
aan instellingen die op deze terreinen 
actief zijn.

Een apart hoofdstukje vormt zijn 
politieke betrokkenheid, ook weer 
ingegeven door dat sterke gevoel 
voor rechtvaardigheid. Ger heeft voor 
zijn partij, de SP, sinds 2006 zitting 
in de Heerlense gemeenteraad. Bij 
de verkiezingen in maart 2010 is hij 
opnieuw gekozen. Ger is politiek 
actief op de terreinen welzijn, zorg en 
vervoer. Het laatste onderwerp sluit 
prima aan bij het voorzitterschap van 
de klankbordgroep Regiotaxi Parkstad-
Maastricht, dat hij vervult. Het politieke 
handwerk wordt door een echte SP-er 
niet alleen in de raadszaal bedreven, 
maar vooral dicht bij de mensen. In 
de buurten, waar de mensen wonen 
en werken. Het een kan en mag niet 
zonder het ander. Daarin onderscheidt 
de SP zich overduidelijk van de andere 
partijen. In die grondhouding kan Ger 
zich van harte vinden.

In huize Meesters is de eerstkomende 
tijd, mits de gezondheid het natuurlijk 
toelaat, absoluut geen tijd om het 
leven te bezien vanachter de gera-
niums. Er is werk aan de winkel: in 
de stad en in de regio, tot in het verre 
Nepal toe! 
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Vader: silicose
Jo groeit op in een mijnwerkersgezin 
met zeven kinderen. Zijn vader sterft 
op 57 jarige leeftijd aan de gevreesde 
‘mijnwerkersziekte’: silicose oftewel 
stoflongen. Jo volgt aan de ambacht-
school in Heerlen de opleiding tot 
automonteur. Als hij tijdens zijn 
stageperiode in de garage van een 
busbedrijf niet veel verder komt dan 
poets- en opruimwerk houdt hij het 
voor gezien. Hij wordt lasser/bank-
werker bij een constructiewerkplaats 
om na vier jaar op montage te gaan in 
het nabije Duitsland. Hij werkt daar in 
de zgn. Rohrleitungsbau: de aanleg van 
stoomleidingen.

Na een opleiding tot gereedschaps-
maker komt er meer lijn in de loopbaan 
van de jonge Meulenberg. Hij wordt 
in 1977 draaier/frezer in de Gereed-
schapsmakerij van Laura en Vereniging 
om in 1987 – inmiddels opgeklommen 
tot voorman – te verkassen als werk-
meester naar de SWPM, de Stichting 
Werkplaats Particuliere Mijnen. 

Contact met de bond
Het contact met de vakbond ontstaat 
als een van de collega’s bij Laura eind 
jaren zeventig een akkefietje krijgt met 
de baas. Deze schakelt zijn vakbond 
ABW in en toenmalig voorzitter Wiel 
Smeets bemoeit zich hoogstpersoon-

Jo Meulenberg
Aandacht voor mens en techniek

Jo Meulenberg (Waubach, 1949) 
trouwt in 1973 met ‘zijn’ Mia. Ze 
krijgen twee kinderen: zoon Don 
– global planner bij Investa – en 
dochter Nancy, actief in de zorg. 
De meest hectische, maar ook de 
meest interessante periode van 
zijn loopbaan zijn ongetwijfeld de 
jaren dat hij actief is in de sociale 
werkvoorziening. Hij klimt op van 
werkmeester, via afdelingschef tot 
afdelingsmanager. Op 1 oktober 
2009 maakte hij gebruik van de 
FPU regeling (Flexibele Pensioen-
uitkering). Jo en Mia wonen in 
Ubach over Worms.
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lijk met deze zaak. Smeets regelt de 
zaak van de collega tot diens volle 
tevredenheid en dwingt door zijn 
open houding veel respect af bij Jo. 
Met gevolg dat Jo gewonnen is voor 
de ABW en zelfs actief wordt voor 
deze relatief kleine bond. Aanvankelijk 
in de bondsgroep Metaal, waarvan 
hij enkele jaren secretaris is, nadien 
binnen de beroepsgroep Industrie. 
Van 1989 tot 1997 maakt Jo deel uit 
van het hoofdbestuur van zijn bond. 
Ook op het bedrijf wordt Jo actief 
voor de ABW: toehoorder bij het CAO-
overleg en lid van de Ondernemings-
raad. Als de ‘Gereedschapsmakerij 
L&V’ verkocht wordt aan Stork raakt 
Jo betrokken bij deze onderhande-
lingen en … lid van de OR Stork bv in 
Hengelo. Het is de periode waarin vele 
kleine metaalbedrijven in het vroegere 
mijngebied het loodje leggen. Triest 
voor vele oud-mijnwerkers die diverse 
malen gedwongen van werkgever 
veranderen om uiteindelijk gedesillu-
sioneerd werkloos of in de WAO thuis 
te zitten. Aan dat concrete gegeven 
kunnen Jo en zijn vakbond – ondanks 
de legio gesprekken met betrok-
kenen – niets veranderen.

De sociale werkvoorziening.
Jo komt als technische man binnen 
bij de WPM, maar zijn belangstelling 
ontwikkelt zich al heel snel richting 

de mensen die er werken. De werk-
meester wordt afdelingschef, de 
afdelingschef groeit door naar afde-
lingsmanager. Juist in deze omgeving 
is aandacht voor de mens erg belang-
rijk. Ook hier moeten mensen met hun 
aanwezige kwaliteiten tot hun recht 
kunnen komen. De organisatie moet 
dus sterk mensgericht zijn. Bij binnen-
komst in 1987 treft Jo een bedrijf aan 
dat fungeert als vangnet voor ex-mijn-
werkers en nauwelijks mensen kent 
met psychosociale problemen, waar de 
sociale werkvoorziening eigenlijk haar 
bestaansrecht aan ontleent. Het bedrijf 
stelt (te) hoge kwaliteitseisen, met 
enorme materiaalverspilling tot gevolg. 
Vele kleine bedrijfjes in de mijnstreek 
kopen technisch moeilijke product-
onderdelen in bij WPM en zetten zelf 
het eindproduct in de markt. In de 
jaren die daarop volgen verdwijnen 
de vakmensen bij WPM en komt de 
eigenlijke doelgroep – de mensen met 
psychosociale problemen – binnen. 
Gevolg: WPM moet afdelingen die een 
hoog vakmanschap eisen sluiten. In 
de slipstream hiervan verdwijnen vele 
kleine metaalbedrijven die van kennis 
en kunnen van WPM afhankelijk zijn. 
Als lid van de OR is Jo nadrukkelijk 
betrokken bij het fusieproces van 
WPM, Zoll en FSI tot Licom. Een 
proces dat in 1996 wordt afgerond. 
Al ras wordt duidelijk dat bepaalde 
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bedrijfsonderdelen niet in het geheel 
passen en zo worden achtereenvol-
gens WPM Meubel, WPM Metaal en 
de speelgoedfabriek gesloten. Tot slot 
wordt ook het kabelassemblagebedrijf 
ABB getroffen, waarvan de productie 
verdwijnt richting Polen en Hongarije. 
Jo ontwikkelt zich bij Licom steeds 
meer tot een soort interne trouble-
shooter: bij problemen op en tussen 
afdelingen is Jo vaak de aangewezen 
man om de zaak weer vlot te trekken. 
“Moeilijk, maar als het dan weer lukt, 
schept het veel voldoening.”
Het OR-lidmaatschap van Jo ligt 
eveneens niet altijd even makkelijk. 
Directie en andere ‘hoger geplaatsten’ 
vinden dat vertegenwoordigend werk 
in combinatie met zijn eigen (leiding-
gevende) functie vaak maar lastig, 
bespeurt Jo. Ook van onderop heeft 
men moeite met zijn semi-ambtelijke 
status. Jo proeft vaak argwaan en 
achterdocht bij OR-collega’s. Dat 

maakt het functioneren binnen de raad 
er niet makkelijker op. Pijn doet het die 
achterdocht ook te moeten ervaren bij 
collega’s van de eigen bond!

Er zit muziek in
Ondanks zijn drukke baan is Jo altijd 
belangstelling blijven houden voor 
zaken in zijn eigen woonomgeving. 
Zo heeft hij al zo’n 20 jaar zitting in de 
ledenraad van de woningvereniging en 
is hij actief betrokken bij de plaatselijke 
politiek. Aanvankelijk D’66, later PvdA. 
In de fanfare van de Groenstraat blaast 
hij zijn partij mee op de bugel en is hij 
lid van diverse commissies. 
Aan alles is te zien dat klussen in en 
om het huis Jo goed afgaat. Voor 
kleine reparaties aan de auto en 
het onderhoud hiervan wordt geen 
afspraak gemaakt bij de garage. 
Belangstelling voor techniek en 
mensen, het gaat bij Jo Meulenberg 
prima samen!

De spraakmaker
Jan Mertens (1916-2000) is in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw 
een van de bekendste vakbondsleiders van Nederland. Hij is van 1964 tot 1973 
voorzitter van het NKV. Mertens is beroemd geworden door de ‘Tweehonderd 
van Mertens’, een groep invloedrijke personen (ondernemers en commissa-
rissen) die volgens Mertens in ons land aan de touwtjes trekt. Mertens is van 
1973 tot 1977 staatssecretaris in het kabinet Den Uyl.
Uit:’De eeuw van de FNV: 51 sociale monumenten’ 2005.
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Gastarbeiders
Zoals zo vele landgenoten trekken 
de ouders van Ketty in 1955 naar het 
Vlaamse mijnbekken. Vader kan aan 
de slag als ondergronds mijnwerker 
en moeder enkele jaren later bij MOSA 
in Maastricht. Ze gaan wonen in de 
(prachtige) mijnkolonie van Eisden, een 
deelgemeente van Maasmechelen. 
Hier wordt dochter Ketty geboren; haar 
broer heeft nog net in Griekenland het 
levenslicht gezien. Ketty en haar man 
Jos Hermans wonen alweer heel wat 
jaartjes in het tot een zgn. kangaroe-
woning verbouwde ouderlijk huis: met 
drie generaties onder één dak, maar 
ieder wel zijn eigen privacy. Ze heeft 
er zowel haar moeder (2005) als haar 

vader (2009) tot hun dood verzorgd. De 
wijk oogt als een park. Een prachtige 
laan met daaraan op grote kavels de 
typische mijnwerkerswoningen. Een 
buurt die na de mijnsluiting enorm is 
opgewaardeerd.
Ketty moet een hele slag leveren met 
haar moeder om na het lager middel-
baar naar het hoger secundair onder-
wijs te mogen gaan. “Meiden gaan 
trouwen, krijgen kinderen en hoeven 
dus niet te studeren.” Maar met de 
(stilzwijgende) steun van vader wint 
Ketty deze eerste slag. De tweede 
– verder studeren – wordt echter 
gewonnen door moeder Pantazis.

Ketty Pantazis
‘Het gaf een enorme kracht’

De ster van de uit Griekse ouders 
in het Belgische Maasmechelen 
geboren Ketty Hermans-Pantazis 
(1960) rijst snel binnen de 
vakbondskringen van MOSA in 
Maastricht. Ketty, die als twin-
tigjarige binnenkomt, maakt al 
vlug deel uit van het BLG-bestuur, 
wordt vervolgens voorzitter en 
wordt lid van de OR. Ze maakt vele 
jaren deel uit van CAO-onderhan-
delingsdelegatie met Industrie-
bondbestuurder Fer Pfeiffer aan 
het hoofd. “Mooie tijden”, blikt ze 
tevreden terug.
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Het wordt MOSA
Moeder regelt heel slim een vakantie-
baantje voor dochterlief bij haar werk-
gever MOSA. En de volgende stap 
is al voorbereid. Als (de onwetende) 
Ketty voldoet wordt haar een contract 
aangeboden. Het is een prachtig 
baantje: handmatig motieven inkleuren 
op de decor afdeling. “Het voelde alsof 
je met spelen, geld kon verdienen,” 
zegt Ketty daarover nu. In 1983 veran-
dert ze van ‘decor’ en verhuist naar 
de administratie. Van 1989 tot haar 
vertrek in 1997 is ze vervolgens logis-
tiek medewerker in- en verkoop.
Van meet af aan wordt er veel (vrije) 
tijd besteed aan het vakbondswerk. 
Het bedrijf kent de unieke situatie dat 
de Industriebond FNV samen met de 
Vlaamse zusterorganisaties ACV en 
ABVV één BLG vormt. Met al vrij snel 
als voorzitter een jonge Belgische van 
Griekse afkomst. Maar nu met als 
grootste bewonderaar: Ketty’s moeder 
die in die periode nog steeds zelf bij 
het bedrijf werkte. 
Ketty Pantazis voelt zich als een vis 
in het water in deze rol. Als kind dat 
opgroeit in een kansarme omgeving 
met veel allochtone mensen wordt te 
pas en te onpas een beroep op haar 
gedaan omdat de buurtbewoners de 
Nederlandse taal niet beheersen. Ze 
ontworstelt zich aan de Griekse traditie 
dat de vrouw een ondergeschikte 

positie inneemt. Deze ervaringen 
zorgen ervoor dat ze al op jonge leef-
tijd overal het woord neemt waar ze 
onrecht ervaart. Er is geen betere 
voedingsbodem voor vakbondsacti-
visme.
 
Snel leren
Ketty leert snel. Zoals ze al op jonge 
leeftijd diverse talen (Grieks, Duits, 
Engels, Frans, Nederlands en Italiaans) 
redelijk beheerst, groeit ze ook snel 
in haar vakbondsrol. Haar grote ‘leer-
meester’? Ze aarzelt geen moment: 
“Industriebondbestuurder Fer Pfeiffer. 
Hoe die man het spel aan de onder-
handelingstafel speelde, in één woord: 
fenomenaal!” Kennis spijkert ze bij 
op de vierjarige Kaderopleiding van de 
FNV in Nunspeet. Ze volgt logistiek 
management in het opleidingscentrum 
in Maastricht en PR aan het Instituut 
voor Sociale Wetenschappen in Eind-
hoven. Haar eigen bijdrage aan het 
geheel in deze MOSA-periode dringt 
eerst een beetje tot haar door als bij 
haar afscheid in 1998 van alle kanten 
de loftrompet over haar gestoken 
wordt. Vele zware onderhandelingen 
bij de zoveelste reorganisatie liggen 
dan achter haar. De problematiek van 
de grensarbeiders kent ze als geen 
ander, de strijd tegen het onrecht die 
er in opgesloten ligt heeft ze doortas-
tend gevoerd. Het samenhorigheids-
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gevoel onder mensen heeft ze echter 
ook nooit zo sterk ervaren als in die 
periode.”Het gaf een enorme kracht.”

Kretense onder de Kretenzers
Ook nu nog maakt ze zich erg boos als 
onderscheid wordt gemaakt tussen 
mensen. “Ik vraag nooit een gelijke 
behandeling, wel een gelijkwaardige.” 
Als de jaren voor haar ouders beginnen 
te tellen en haar opgroeiende kinderen 
steeds meer aandacht vragen maakt ze 
een overstap. Ze wordt medewerker 
bij de gemeente Maasmechelen. De 
laatste jaren als projectmedewerker op 
de terreinen gezondheid, senioren en 
gehandicapten. Een pittige baan, maar 
ook deze jas past haar prima. Echtge-
noot Jos, maatschappelijk werker, is 
diensthoofd bij dezelfde gemeente. 
Dochter Hille studeert Public Relations 
en zoon Jonas bezoekt de middelbare 
school en… de voetbalvelden van 
Patro Eysden. Hij droomt van een 
Patro dat opnieuw in de eerste klasse 
speelt met een weergaloze Jonas in 
een van de hoofdrollen…

Zelf neemt ze, samen met Jos, graag 
deel aan internationale uitwisselingen 
en laden ze de accu op tijdens citytrips 
in binnen- en buitenland. Eenmaal per 
jaar wordt het buitenhuisje boven op 
die berg op Kreta bezocht. Voor even is 
Ketty dan ‘Kretense onder de Kreten-
zers’. Iets wat haar ouders eigenlijk 
ook hun hele leven gebleven zijn. Er is 
dan tijd voor nadenken over het leven. 
Het leven dat haar veel moois heeft 
gebracht. Een leven ook waarin ze 
strijd heeft moeten leveren. Voor zich-
zelf en voor al die anderen die in onder-
geschikte posities verkeren. Strijd die 
je alleen kunt voeren als je gelooft in 
de kracht van ‘solidariteit’ en ‘samen 
sterk zijn’. Het ‘ieder voor zich en God 
voor ons allen’ vormt de grootste 
bedreiging voor de werkende klasse 
van dit moment en daarmee voor de 
daadkracht van de vakbond. En alleen 
een daadkrachtige vakbond kan werk-
nemersbelangen veilig stellen. Dat 
geldt ook voor de generatie Hille en 
Jonas die eraan zit te komen. Moeder 
Ketty heeft het hun voorgeleefd.
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Een leven met Philips
Han en zijn broer groeien op in een 
typische Zuid Limburgse mijnkolonie in 
Schaesberg. Hij is op de lagere school 
klasgenoot van oud-minister Jo Ritzen 
met wie hij in 1991 nog eens figu-
reert in het populaire TV-programma 
‘Klasgenoten’ van Koos Postema. 
Na drie jaar MULO wordt het klaslo-
kaal geruild voor de fabricagehal van 
Philips Heerlen. Han ontdekt al snel dat 
studeren noodzakelijk is wil je verder 
komen in het leven. In de avonduren 
verovert hij het diploma voor elektroni-
camonteur en krijgt werk op de kwali-
teitsafdeling. Na het behalen (opnieuw 

in de avonduren) van zijn MTS-diploma 
komt hij in de fabricage voorbereiding 
terecht. Na een aantal cursussen logis-
tiek wordt hij planner bij Functionele 
Units. Het bedrijfsonderdeel waar 
Han werkt wordt in 1993 verkocht 
aan Neways. In oktober 2003 valt het 
besluit te stoppen met de productie. 
Daarmee valt in 2004 ook voor Han het 
doek over zijn werkzame leven.

Han en het overleg
In 1983 komt Han via een recht-
streekse lijst met voorkeurstemmen 
in de OR van Philips Heerlen. Al ras 
wordt hem duidelijk dat als niet-

Han Pirovano
Een kleurrijk palet

Een verre voorouder van Han 
(Schaesberg, 1945) komt rond 
1700 met het Italiaanse leger in 
Duitsland terecht en besluit daar 
te blijven. Weer een eeuw later 
trekt een van diens nazaten met 
het leger van Napoleon naar 
Nederland en settelt zich in Bever-
wijk. Vandaar uit verspreiden de 
Pirovano’s zich over Nederland. 
Aldus stamboomonderzoeker 
Han, anno 2009. Hij woont inmid-
dels al zo’n 40 jaar met vrouw 
Philo in Brunssum, waar zoon 
René opgroeit. Han en Philo zijn 
de trotse grootouders van Colin, 
Ricardo en Inge.
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vakbondslid de bagage in je rugzak te 
beperkt is. Hij wordt in 1985 lid van de 
Industriebond FNV en gelijk actief in 
de Bedrijfsledengroep. In 1986 wordt 
hij gekozen tot secretaris van de OR 
om in 1987 Paul Acampo op te volgen 
als voorzitter van dit orgaan. Ook 
wordt hij lid van de Groepsonderne-
mingsraad Consumer Electronics. Van 
meet af aan voert de onderneming de 
ene reorganisatie na de andere door. 
Philips Heerlen wordt een lappen-
deken van productgroepen. Begin 
jaren negentig gaat de schaar in deze 
lappendeken. Bedrijfsonderdelen die 
niet tot de kernactiviteiten behoren, 
worden verzelfstandigd of doorver-
kocht aan derden. Dit treft ook het 
bedrijfsonderdeel waar Han werkzaam 
is. Voor zijn overlegwerk maakt dit 
weinig uit. Ook bij Neways hanteert 
hij de voorzittershamer van de OR. 
Opnieuw volgt de ene reorganisatie 
na de andere. Als in 1997 de nieuwe 
fabricagehal en dito kantoorgebouw 
goed en wel staan, blijkt dat steeds 
meer werk verdwijnt naar lage loon-
landen en in 2004 is het finito.

Inzet voor de bond
Lid worden van een vakbond betekent 
dat je ook een actieve bijdrage levert. 
Zo zit Han nu eenmaal in elkaar. Als 
lid van de Industriebond is hij uiter-
aard actief in de bedrijfsledengroep 

van Philips waarvan hij vice-voorzitter 
wordt en later voorzitter. Vanuit die 
functie schuift hij aan bij het vakbonds-
overleg dat de bonden regelmatig 
voeren met de directie van Philips 
Heerlen. Hij vertegenwoordigt Philips 
Heerlen in de districtsraad van de IB 
en maakt van daaruit de stap naar de 
bondsraad. Hij is een aantal jaren dele-
gatieleider van district Sittard in deze 
raad en raakt vanuit die functie nauw 
betrokken bij het fusieproces dat leidt 
tot de vorming van FNV Bondgenoten. 
Ook aan de basis is Han (nog) actief 
voor zijn bond. Hij is momenteel secre-
taris en wnd. voorzitter van de woon-
afdeling Brunssum en al vele jaren 
betrokken bij de FNV Belastingservice. 
Interessant noemt Han de jaren dat 
hij - op voordracht van de COR - deel 
uitmaakt van het Philips Pensioen-
fonds.

Toppen en dalen
Han heeft altijd prima samen kunnen 
werken met de bestuurders waarmee 
hij te maken kreeg. Hij noemt in 
dat verband de namen van Frans 
van der Smissen en districtshoofd 
Harm Duursma. Diepe indruk maakt 
Herman Bode waarvan hij les krijgt 
op de vierjarige kaderopleiding van de 
Industriebond. “Nooit eerder heb ik 
meegemaakt dat zoveel gedrevenheid 
en enthousiasme in één man verenigd 
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kunnen zijn,” zegt hij met bewonde-
ring terugblikkend.
Zichtbaar pijn doet het Han als het 
boek ‘Fabrieksgeheimen’ van Mirjam 
Elias ter sprake komt. Han wordt hier 
neergezet als een man die vrouwen 
wil weghouden van de overlegtafel 
bij Philips. Hij ervaart het als onrecht 
en voelt zich gepakt. Hij is er van 
overtuigd dat de vrouwen in kwestie 
bewust deze draai hebben gegeven 
aan het verhaal. “Ook dat hoort erbij, 
als je je nek uitsteekt”, zegt hij berus-
tend.

De ‘andere’ Han
Tja, en dan die ‘andere’ Han. Dat is de 
Han die nu nog wekelijks tochten tot 
zo’n 50 km wandelt. Wat dan weer 
kinderspel is vergeleken met de tien 
Kennedy Marsen die hij in het verleden 
liep, 22 maal de Nacht van Gulpen en 
de 135 km lange Mergellandroute. Hij 
is al 15 jaar trouw deelnemer aan de 
wandeldriedaagse in het Oostenrijkse 
Steiermark waar zo’n 120 km worden 
afgewerkt. Hij blijft een regelaar, dus 

ook bij zijn geliefde wandelsport. Zo 
zet hij voor zijn eigen wandelvereniging 
steevast de parkoersen uit voor de 
tochten die georganiseerd worden.
Die’ andere’ Han is verder samen 
met zijn vrouw al zo’n 40 jaar op vele 
fronten actief in de Brunssumse carna-
valswereld. Hij is secretaris van de 
Zonnebloem in de regio Brunssum (en 
teelt deze krachtige bloem overigens 
ook in zijn eigen volkstuin). Verder  is er 
natuurlijk dat stamboomonderzoek dat 
hem vooral in de wintermaanden vele 
uren bezighoudt. Alles moet wijken als 
de kleinkinderen zich melden. “Niets 
mooiers op de wereld als je eigen 
kleinkinderen.” Het is Han en Philo aan 
te zien. 
Naast de vele Carnavalsonderschei-
dingen die hij mocht ontvangen siert 
sedert 2003 ook een ander, bijzonder 
lintje de borst van Han Pirovano. Dat 
jaar wordt een Koninklijke onderschei-
ding uitgereikt aan de man die op zo 
vele fronten actief is. Colin, Ricardo en 
Inge mogen trots zijn op hun opa. 
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Advocaat van ‘proletarische 
afkomst’
“Recent ‘onderzoek’ heeft uitgewezen 
dat ik op kantoor Varrolaan de enige 
advocaat van ‘proletarische afkomst’ 
ben.” Het is een van zijn vele ‘seri-
euze’ grapjes. Het ziet er naar uit dat 
Martin Postma zijn hele werkzame 
leven de vakbeweging trouw blijft. Hij 
voelt zich sterk aangetrokken tot de 
onderliggende partij in rechtskwesties. 
Daarmee is hem de rol van vakbonds-
advocaat op het lijf geschreven. Hij 
gaat bij leven en welzijn net zijn 40 jarig 
dienstjubileum halen en voelt zich nog 
steeds als een vis in het water in het 
juridische wereldje. Van sleet of sleur 

valt niets te merken. ’s Avonds een 
speciaal biertje in combinatie met een 
goede sigaar houden lichaam en geest 
blijkbaar topfit.

‘Kinderen van het licht’ 
Na zijn Gymnasium B bij de Paters 
Carmelieten in Oldenzaal gaat Martin 
Nederlands Recht studeren in 
Nijmegen. Tegelijkertijd doet hij een 
lerarenopleiding maatschappijleer. 
Oud-burgemeester Hans Lurvink 
van Geleen is een van Martin’s jaar-
genoten. Hij studeert in 1973 af en 
combineert dan nog twee jaar een 
studie notariaat met zijn eerste baan 
als universitair medewerker aan de 

Martin Postma
Nuchtere Twent met Bourgondische trekjes

Martin Postma (Oldenzaal, 1950) 
groeit met drie broers en twee 
zussen op in Twente. Vader is 
textielarbeider bij Gelderman & 
zn (nu: Nijverdal-Ten Cate) en 
secretaris van de plaatselijke afde-
ling van de textielarbeidersbond 
St. Lambertus. Martin studeert 
Nederlands Recht aan de KUN 
in Nijmegen en komt in 1975 in 
dienst als juridisch medewerker 
bij het NKV. Hij is als advocaat 
verbonden aan het Advocatenkan-
toor Varrolaan in Utrecht. In 1979 
trouwt hij Anita Spit; ze wonen in 
Houten.
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KUN. Hij houdt zich in die periode 
bezig met een project ‘individueel 
klachtrecht van werknemers’. Een 
project waarbij ook het Wetenschap-
pelijk Adviesbureau van het NKV, 
in de persoon van Henk Schmitz,  
betrokken is. Het is dan geen toeval 
dat Martin in dienst komt van wat in 
die tijd nog heet het Juridisch Advies- 
en Bijstandswerk van het NKV. Met 
hem start de professionalisering van 
de Dienst. Na de federatievorming in 
1979 zal dat proces nog verder door-
zetten. Anton van den Broek, Kees de 
Vries en Martien van Wezel komen de 
Limburgse dienst versterken. Martin 
kan het ook prima vinden met ‘de rest 
van de club’: Ger Hoeberigs en Riny 
Meeuwissen, beiden van het secreta-
riaat, en Luc Geurts, Wiel Friedrichs 
en Mat Janssen van wat dan nog heet 
het Algemeen werk.
Aan met name NKV-zijde moeten nog 
weerstanden overwonnen worden bij 
het in elkaar schuiven van deze NKV 
Dienst met de Bureaus voor Arbeids-
recht van het NVV. Martin herinnert 
zich hoe een van zijn toenmalige colle-
ga’s uit het westen van het land sprak 
over ‘de kinderen van het licht’ (NKV) 
en ‘de kinderen van de duisternis’ 
(NVV). De wereld is sindsdien aardig 
veranderd. Nu worden leden opge-
roepen voor een afspraak op kantoor, 
destijds werden wekelijks door de 

hele provincie zittingen gehouden. 
Nu buigen FNV juristen zich hoofd-
zakelijk over kwesties op het terrein 
van Arbeidsrecht en Sociale Verze-
keringen, destijds werden met de 
regelmaat van de klok ook burenruzies 
en echtelijke twisten aangedragen. De 
dossierenveloppen waren de eerste 
jaren vaak flinterdun, nu zijn dossier-
mappen van 10 cm dikte heel gewoon.

De carrièrelijn
Bij de federatievorming in 1979 wordt 
Martin coördinator van de Rechts-
kundige Dienst in Limburg. Hij blijft 
dit tot hij in 1992 verhuist naar het 
Advocatenkantoor van de FNV aan de 
Oudenoord  in Utrecht. De juridisch 
medewerker is  daarmee advocaat 
geworden. Zaken in Hoger Beroep 
en letselschadezaken die tot op dat 
moment door de Dienst uitbesteed 
worden bij advocatenkantoren zullen 
vanaf dat moment  in ‘eigen beheer’ 
afgehandeld worden.  Oudenoord 
wordt later Woerden en vanaf 2004 
Advocatenkantoor Varrolaan in 
Utrecht.

Limburg dierbaar oord
Werken, wonen en leven. Dit hebben 
Martin en ‘zijn’ Anita vanaf het eerste 
moment graag gedaan in Limburg. Al 
vrij snel als Martin op het Limburgs 
toneel verschijnt gaat hij kaderleden 
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opleiden die de belastingservice 
ter hand zullen nemen. Tot op dat 
moment behoort de invulling tot het 
takenpakket van de medewerkers van 
de dienst. Inmiddels is deze service 
uitgegroeid tot een geoliede machine 
waarvan jaarlijks vele tienduizenden 
leden gebruik maken. 
Martin Postma heeft in zijn Limburgse 
periode ook stevige bemoeienis met 
de Werkgroep, nadien  Stichting 
Silicose ex-mijnwerkers. Hij raakt bij 
de problematiek betrokken doordat 
hij steeds meer oud mijnwerkers op 
de zittingen krijgt die met deze long-
ziekte kampen. Hij opereert tussen 
twee vuren. De ene partij wenst niet 
tot ‘erkenning’ over te gaan en de 
andere – onder aanvoering van long-
arts Maesen – verklaart elk geval tot 
het grofste schandaal dat Nederland 
kent. En als de Stichting dan tot een 
akkoord komt met Sociale Zaken, die 
vele miljoenen beschikbaar stelt, trekt 

de SP ten strijde. Ze hebben geen rol 
kunnen spelen in het bereikte akkoord 
en vinden dat de mensen met een 
‘fooi’ worden afgescheept. Martin 
vond en vindt het onder de gegeven 
omstandigheden bereikte akkoord nog 
altijd een redelijke oplossing.
Martin Postma en Limburg. Ook nu 
nog komt hij er regelmatig voor zijn 
werk. Vaak met Anita  aan zijn zijde 
die de uren dat Martin in het gerechts-
gebouw verblijft graag benut om te 
winkelen of vrienden te bezoeken. Ook 
voor korte vakanties kiezen ze graag 
Limburg als eindbestemming. De 
accu wordt dan weer opgeladen met 
een goed boek en een heerlijke maal-
tijd. “En een goede sigaar met een 
herfstbock uit een van de Limburgse 
brouwerijen is dan niet te versmaden,” 
aldus Martin. Wat dat aangaat mag 
je zeggen dat deze nuchtere Twen-
tenaren hun hart aan het meer Bour-
gondische Limburg verpand hebben.

Wat beogen wij?

Het gaat ons om de mens:
zijn menswaardig leven,
zijn werk, zijn wereld, zijn toekomst.
Dit lijken ons waarden, 
die met zorg en trouw
behartígd moeten worden.
Uit: ‘Ontwerp visieprogramma van het NKV’,  1975
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Praktijkman Maurice
Maurice groeit op samen met vier 
broers en een zus. Vader is onder-
gronds mijnwerker en moeder bestiert, 
naast het huishouden, een klein 
gemengd boerenbedrijf. Na het lager 
middelbaar onderwijs komt Maurice in 
dienst bij de plaatselijke zuivelfabriek. 
In dit middelgroot bedrijf met zo’n 350 
werknemers schiet de jonge syndica-
list Maurice wortel. Daar ontstaat het 
rotsvaste vertrouwen dat de arbeider 
en zijn gezin niet zonder zijn vakbond 
kunnen. Al vrij snel tekent de syndi-
cale loopbaan zich af: lid van de OR en 
het Comité Veiligheid & Gezondheid, 
vervolgens lid van de syndicale dele-
gatie en hoofddélégué. Later voorzitter 
van de OR en het Comité Veiligheid. 
Maurice is een van de mensen die met 

een tankwagen de melk ophaalt bij 
de aangesloten boeren. Ondanks zijn 
werk in ‘de buitendienst’ is Maurice 
perfect op de hoogte van het reilen 
en zeilen binnen het bedrijf met zijn 
tien afdelingen. Daarvoor zorgen zijn 
(gekozen) ACV vrienden op deze afde-
lingen. Zij zijn de ogen en oren van 
Maurice op de werkvloer en brengen 
daarover ‘onze’ Maurice verslag uit. 
“Dat was en is het echte syndicale 
werk op de werkvloer”, zegt Maurice 
met nauwelijks verholen trots. 
Maurice trouwt met Hilde Bynens. 
Niet alleen Maurice wordt door Hilde 
in de watten gelegd, maar ook legio 
vakbondsmensen uit ‘binnen- en 
buitenland’. Hilde beheert namelijk een 
aantal jaren het Studiecentrum van het 
ACV op kasteel Hengelhoef. Hilde en 

Maurice De Raeve & Jos Poukens
Hart voor de grensarbeider

Werken aan de andere zijde van 
de grens. Sinds jaar en dag een 
bekend verschijnsel in de grens-
regio. Met vaak een heel eigen 
problematiek voor betrokkene en 
voor zijn vakbond. Het Belgische 
Algemeen Christelijk Vakverbond 
(ACV) kent een heel eigen dienst 
voor deze mensen. Van 1980 tot 
1996 wordt de Dienst geleid door 
Maurice de Raeve (Zonhoven, 
1944). Van 1996 tot heden door 
Jos Poukens (Maaseik, 1963). 
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Maurice krijgen een zoon, werkzaam 
bij het Christelijk Ziekenfonds Limburg, 
opnieuw een onderdeel van de Chris-
telijke arbeidersfamilie.

Leraar Jos
De lijn waarlangs Jos Poukens bij 
het ACV komt, is een geheel andere. 
Jos, zoon van een fabrieksarbeider 
en moeder die werkzaam is als nota-
risklerk, studeert af als leraar in de 
vakken Frans, Engels en Geschiedenis. 
Dat gebeurt net in de periode dat 
jonge leraren in Vlaanderen nauwe-
lijks aan de bak kunnen komen. Bij 
toeval neemt die geplande lerarencar-
rière een geheel andere wending. 
Jos wordt kabinetsmedewerker van 
Vlaams minister Theo Kelchtermans in 
Brussel. De politiek lonkt! Jos is pas 25 
als hij toetreedt tot het schepencollege 
(in Nederland B&W) in Kinrooi, waartoe 
zijn woonplaats Ophoven behoort. Hij 
is zes jaar schepen en vervolgens zes 
jaar raadslid.
Inmiddels is hij dan ook lid van het 
bestuur van de plaatselijke ACV afde-
ling. Jos heeft al op jonge leeftijd 
gezien dat mensen uit de omgeving bij 
zijn moeder, die immers notarisklerk is, 
voor advies aankloppen. Als Jos deel-
neemt aan examens voor een werfre-
serve voor propagandisten bij het ACV 
wordt hij gepolst of hij interesse heeft 
in de vrijgekomen post in Maasme-

chelen. Nee, dat niet. Maar als enige 
tijd later diezelfde vraag gesteld wordt 
voor Maaseik, is het antwoord echter 
positief. Hij zal die positie bekleden in 
de periode 1990-1996.
Als Maurice De Raeve in 1996 
vervroegd de ACV-dienst verlaat, 
neemt Jos Poukens het roer over 
van de Dienst Grensarbeiders op het 
kantoor in Hasselt. Jos is getrouwd 
met Linda Verlaak met wie hij zoon 
Joris heeft. Joris doet op de middel-
bare school Latijn-Wetenschappen en 
is net zoals zijn vader gebeten door de 
voetbalmicrobe. De ‘theorie’ wordt 
– samen met pa – verder ontwikkeld 
op de tribunes van KRC Genk dat op 
het hoogste niveau in de Belgische 
competitie acteert.

Andere achtergrond, eenzelfde 
doel 
Maurice is de man die zich als syndi-
calist ontwikkelt op de werkvloer. 
Naast zijn vakbondsfuncties op de 
zuivelfabriek wordt hij voorzitter van 
het afdelingsbestuur Zonhoven van 
het ACV, vervolgens gewestvoorzitter 
van de regio West-Limburg en nadien 
zonevoorzitter. Het gaat nog verder, 
hij wordt lid van het Hoofdbestuur 
van het ACV in Limburg en lid van de 
Algemene Raad van het nationale 
ACV in Brussel. Bij zijn indiensttreding 
in 1976 wordt hij in eerste instantie 
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gewestelijk bestuurder voor Herk-de-
Stad en Genk. Hij maakt drie jaar deel 
uit van het directiecomité van het ACV 
Limburg om in 1980 zijn definitieve 
stek te vinden als secretaris van de 
Dienst Grensarbeid. Als zijn bond in 
1996 in financieel zwaar weer raakt, 
gaat Maurice – met stevige tegenzin – 
op brugpensioen.

Vlaamse vakbondsmentaliteit.
Het vakbondshart van onze zuider-
buren slaat een slag anders dan bij ons. 
De solidariteit op de werkvloer is over 
het algemeen een stuk groter. Bij een 
conflict raakt de sfeer eerder verhit en 
is de stap naar actie sneller gezet. De 
Belgische bestuurders en militanten 
(kaderleden) gaan eerder de straat 
op en laten dan horen en zien dat het 
menens is. Maurice en Jos schudden 
zo een aantal acties en manifestaties 
uit hun mouw waarbij ze betrokken 
waren en waaraan ze vaak mede 
leiding gaven. Zoals stakingen en 
bezettingen rond de mijnsluitingen en 
bij Ford Genk, provinciale en nationale 
betogingen en betogingen van grens-
arbeiders in Den Haag en Brussel. De 
Vlaamse broeders zijn present als het 
EVV oproept voor een betoging bij de 
zoveelste Europese top. Er valt voor 
de Nederlandse vakbeweging te leren 
van Vlaams vakbondsland. Solidariteit 
wordt bij de zuiderburen nog met een 

hoofdletter geschreven. “Ge moet 
geloven in de vakbondskracht en die 
kracht ook tonen”, zoals Maurice zegt. 

De Nederlandse collega’s
Beiden zijn zeer lovend als het gaat 
over de samenwerking met de 
Nederlandse collega’s, alhoewel het 
niet altijd vanzelfsprekend is dat ze 
(tijdig) worden ingeseind. “Het is een 
kwestie om voortdurend oplettend te 
blijven,” aldus Jos. In grossen ganzen, 
om met die andere buren te spreken, 
zijn beiden echter tevreden over die 
samenwerking. En al snel rollen de 
namen over tafel van Fer Pfeiffer 
(kei van een onderhandelaar), Martin 
Postma (sublieme sigaren); Harm 
Duursma (bedong bij sociale plannen 
extra geld voor vakbondsleden), Ger 
Essers (grote deskundigheid), Piet 
Booy, Henry Okkersen, Wiel Frie-
drichs  en zo kunnen beiden nog wel 
even verder gaan. Lovende woorden 
ook voor Cees van Gils, adjunct direc-
teur van het Bureau Belgische Zaken in 
Breda. “Een man die je op elk gewenst 
moment met raad en daad terzijde 
stond”, aldus Maurice en Jos in koor. 

Grensarbeid: politieke speelbal
Maar wat graag probeert de politiek 
resultaat rond grensarbeiders naar zich 
toe te trekken, tenminste als ze politiek 
gewin ruiken, aldus beide vakbondsbe-
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stuurders. “Ze proberen zaken als het 
van pas komt politiek uit te vergroten, 
ook al hebben ze er nauwelijks of geen 
inspanning voor geleverd”, zegt de 
een. “Schijnheiligheid en politieke 
luiheid”, repliceert de ander. “Je moet 
eigenlijk altijd bij ze opblijven - wat zeer 
vermoeiend kan zijn - en zo mogelijk op 
de beslissende momenten mee aan 
tafel zitten. Van de andere kant hebben 
we de politiek ook nodig en is het een 
kwestie van zoeken naar het juiste 
evenwicht”. Prima dat we, meent 
Jos, vertegenwoordigd waren in de 
Commissie Reynders aan Belgische 
zijde rond de inwerkingtreding van het 
Nederlands-Belgisch belastingverdrag 
en Ger Essers aan Nederlandse zijde 
in de commissie Linschoten. Maar 
vaak ook wordt wetgeving, met name 
aan Nederlandse kant, veranderd 
zonder ook maar een moment stil te 
staan bij de gevolgen voor de grens-
arbeider. Van belang is dat de groep 
grensarbeiders blijft groeien. In 1980 
toen Maurice aantrad waren dat er 
pakweg 15.000, nu is dat aantal meer 
dan verdubbeld. Het ledental onder 
de grensarbeiders heeft met die groei 
tenminste gelijke tred gehouden. Zo 
ook de professionele ondersteuning. 
Maurice had indertijd één collega in 
Turnhout en part time ondersteuning. 
Inmiddels is de Turnhoutse collega 

naar Hasselt verhuisd en telt de Dienst 
grensarbeiders vijf full time formatie-
plaatsen. 
Wekelijks kan de grensarbeider in een 
zevental plaatsen in de grensstreek 
zijn probleem aankaarten. Daarnaast 
wordt van belang zijnde informatie 
heel concreet in handige checklists en 
nieuwsbrieven aan de leden aange-
reikt. Professionaliteit en inzet, dat is 
waar het om gaat. Het siert Maurice, 
Jos en hun (oud) collega’s.
Wat de toekomst betreft zijn ze voor 
de duvel niet bang. Het ACV neemt 
binnen de bedrijven een krachtige 
positie in, militanten en bestuurders 
vormen onder alle omstandigheden 
een hecht front. De vakbond is nog 
steeds stevig verankerd in de plaatse-
lijke en regionale samenleving.

En opnieuw een opvallende eensge-
zindheid bij Maurice en Jos als het 
gaat om invulling van de vrije tijd. Bij 
beiden staat lezen en reizen hoog 
genoteerd. En natuurlijk worden ‘de 
geneugten des levens’ door onze 
Vlaamse vrienden op waarde geschat. 
Maurice en Jos: mannen uit het juiste 
vakbondshout gesneden. En nu maar 
hopen dat aan beide zijden van de 
Maas, ook in de toekomst, veel van dit 
vakbondshout blijft groeien.
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De inmiddels 90-jarige Siegersma 
huwt in 1948 met Tiny Hendriks met 
wie hij twee zonen en twee dochters 
krijgt. Tiny komt in 1968 te overlijden 
en hij hertrouwt in 1970 met Doortje 
Recker. Hij heeft vijf kleinkinderen en 
achterkleinkind Liv en woont inmiddels 
al ruim een halve eeuw in zijn geliefde 
Gulpen. Het huis met de grote tuin 
heeft plaats gemaakt voor een appar-
tement een paar straten verderop. De 
jaren beginnen te tellen en dan is een 
appartement gerieflijker. 

Brede inzetbaarheid
Kon de jonge Siegersma een echte job 
hopper genoemd worden, al bestond 
die naam toen nog niet, eenmaal in 
dienst van de vakbeweging blijkt hij zijn 
stek gevonden te hebben. Er volgt een 
dienstverband van bijna 25 jaar bij het 
Juridisch Advies en Bijstandswerk van 
KAB/ NKV, nadien de Rechtskundige 
Dienst van de FNV. Een dienstverband 
met tal van nevenfuncties. Zo is hij o.a. 
23 jaar secretaris van de Limburgse 
Woningbouwstichting Eigen Huis, 
in de zeventiger jaren voorzitter van 

Rinus Siegersma
Bindend voorzitter

Na de MULO treedt de in het 
Belgische Gent geboren Rinus 
Siegersma (1919) in dienst bij 
bank Mees & Zonen in Rotterdam. 
Na zijn militaire dienstplicht wordt 
hij administratief leider voor de 
veemarkten van de Provinciale 
Voedselcommissaris voor Gelder-
land. Hij zakt vervolgens af naar 
het zuiden waar hij boekhouder 
wordt bij Drukkerij en Uitge-
verij Van Aelst in Maastricht en 
vervolgens afdelingschef bij het 
Provinciale Bureau voor de Volks-
huisvesting en Bouwnijverheid 
in Maastricht. In 1957 treedt hij in 
dienst bij de KAB Limburg om in 
1981 bij diens rechtsopvolger, de 
FNV, met pensioen te gaan.
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de Stichting Vrije Uren in het Heuvel-
land, lid van de huurcommissie Zuid 
Limburg, het Bouwfonds Limburgse 
Gemeenten en lid van de Raad van 
Beroep in Heerlen. 

Ziekenfondsbestuurder
Op het einde van zijn loopbaan binnen 
de vakbeweging dient zich een nieuwe 
uitdaging aan. Hij wordt lid van het 
bestuur van het Centraal Ziekenfonds 
(CZF) in Limburg om hier al zeer 
snel Jan Maenen als voorzitter op te 
volgen. Hij hanteert de voorzitters-
hamer tot eind 1989 als de fusie met 
het Algemeen Ziekenfonds Maastricht 
(AZM) is afgerond. Hij blijft lid van het 
nieuw gevormde bestuur tot eind 
1992. Hij is dan 73 jaar. Ook binnen de 
Ziekenfondswereld wachten hem tal 
van nevenfuncties, zoals het voorzit-
terschap van het Fonds Bijzondere 
doeleinden, voorzitter Lourdes Fonds, 
voorzitter districtsbestuur Limburg 
van de VNZ en lid van de landelijke 
financiële commissie van diezelfde 
organisatie. Voorts is hij voorzitter van 
het overlegorgaan van de Limburgse 
Ziekenfondsen, voorzitter van de 
Verzekerdenraad van het CZF en 
bestuurslid van het VGZ in Nijmegen. 
Siegersma is ook na zijn pensionering 
bij de bond nog lang druk bezet. De 
baas spelen is hem echter wereld-
vreemd. Hij is altijd op zoek naar een 

compromis en als het even kan naar 
consensus. “Het gaat om de zaak en 
niet om Siegersma!”

Actief in en voor Gulpen
Ook op lokaal vlak weet men Rinus 
Siegersma tijdens zijn beroepsleven te 
vinden. Zo wordt hij penningmeester 
van de schaakvereniging, lid van het 
bestuur van de Woningbouwvereni-
ging  en medeoprichter en voorzitter 
van de plaatselijke harmonie. Hij maakt 
voor de “Arbeiderslijst”van 1962 tot 
1978 deel uit van de gemeenteraad 
van Gulpen en is hier tot eind 1979 nog 
anderhalf jaar wethouder. Hij verklapt 
achteraf blij te zijn in 1979 door het CZF 
benaderd te zijn als beoogd bestuurs-
voorzitter. “De gemeenteraad werd 
me toch te veel een slangenkuil, waar 
te pas en te onpas rekeningen veref-
fend moesten worden. Dat past niet bij 
mijn karakter. Bij het CZF daarentegen 
voelde ik me als een vis in het water.”

Ook na zijn afscheid van de zieken-
fondswereld wordt er een beroep op 
hem gedaan. Hij beperkt zich vanaf dat 
moment echter duidelijk tot het lokale 
niveau. En ook hier weer vaak in de rol 
van voorzitter. Zoals voorzitter van de 
Ouderensociëteit, voorzitter KBO-afde-
ling, voorzitter Seniorenraad en van het 
samenwerkingsverband voor Ouderen 
binnen de gemeente Gulpen. Hij is lid 
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van het Platform Gehandicapten en 
van de Klankbordgroep WMO. Dat 
alles is inmiddels verleden tijd. De 
90-jarige maakt nu nog uitsluitend deel 
uit van het bestuur van de Ouderen 
Sociëteit. 

Auto: lust en leven
Doortje, kinderen en kleinkinderen 
bepalen sinds enige tijd in belangrijke 
mate zijn dagritme. Voor het contact 
met kinderen en kleinkinderen zijn de 
computer en de auto belangrijk. Er is 
dagelijks e-mail verkeer tussen huize 
Siegersma en het nageslacht. Tot in 
het verre Spaanse Zaragossa, waar 
zijn oudste dochter woont. Zij werd tot 
enkele jaren geleden jaarlijks nog met 
de auto bezocht. Met Rinus natuurlijk 
zelf achter het stuur. Die bezoekjes 
zijn er nog steeds met dien verstande 
dat een piloot nu de stuurknuppel vast-
houdt. Maar voor een rit naar zijn broer 
in Gent of zijn zoon in Landsmeer, vlak 
boven Amsterdam, haalt de 90-jarige 
nog heel graag de auto uit de garage.
Natuurlijk is er tijd voor het volgen 
van het dagelijks nieuws en voor 
het terugblikken op wat achter hem 
ligt. Verwacht van hem geen harde 
oordelen over ontwikkelingen binnen 
de vakbeweging of bij de zieken-
fondsen, om maar een paar interes-
sevelden te noemen. Wie geen 
verantwoordelijkheden meer draagt, 

past bescheidenheid. Al betreurt 
hij het dat de lokale en regionale rol 
van de vakbeweging nagenoeg lijkt 
uitgespeeld. Maar voor het verleggen 
van accenten zal de leiding van de 
beweging, volgens hem, haar redenen 
hebben. 

Als geen ander heeft Rinus Siegersma 
de kunst verstaan om in elke periode 
van zijn leven die bestuurlijke activi-
teiten te ontwikkelen die bij zijn leeftijd 
passen. Blikt hij terug op zijn actieve 
jaren binnen de vakbeweging, dan zijn 
daar veel fijne herinneringen. Vooral 
aan personen. Hij wil ze graag nog 
eens genoemd zien: Jan Maenen, Jos 
Ensinck, Sjaak Titulaer, Ger Hoeberigs, 
Luc Geurts, Louis Siepers, Jan van 
Gennip, Bér de la Brassine, Wiel Frie-
drichs, Mat Janssen en natuurlijk zijn 
grote vriend Jef Bogaert.

Rinus Siegersma, een man die als 
geen ander houdt van harmonie, thuis 
en in zijn lange bestuurlijke loopbaan. 
Zijn grote kracht school er in om ook in 
moeilijke processen, mensen bij elkaar 
te houden. En daar kan hij nu, samen 
met Doortje, met veel plezier op terug-
kijken. Maatschappelijke waardering 
voor zijn verdiensten was er ook: in 
1987 werd Rinus Siegersma benoemd 
tot Ridder in de Orde van Oranje 
Nassau. 
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Discriminatie? 
Na de Ambachtschool gaat de 14-jarige 
Frans als ‘schaver-steker-freezer’ 
aan de slag bij machinefabriek Frans 
Smulders. Hij volgt in die periode de 
vierjarige avondopleiding Bemetel. 
Zijn militaire dienstplicht vervult hij bij 
de Koninklijke Luchtmacht. Hij wordt 
opgeleid tot brandweerman. Op advies 
van schoonvader Luten verkast het 
jonge gezin naar Zuid Limburg waar 
Frans aan de slag gaat in de werkplaats 
van DSM. Na een paar weken houdt 
hij het daar voor gezien en wordt 
hulpmachinist in de zuurstoffabriek 
van het bedrijf. Frans bewaart geen 
prettige herinneringen aan zijn eerste 
Limburgse jaren. Zowel zijn collega’s 
als bazen vinden die stadsjongen maar 

een rare snuiter en laten hem dat ook 
op alle mogelijke manieren merken. 
“De bazen proberen dien Hollander 
regelmatig te vangen”, aldus Frans nu. 
Onder een nieuwe Chef van Dienst 
normaliseren de verhoudingen en 
gaat hij zich thuis voelen. Frans wordt 
machinist en 1e operator en maakt dan 
een uitstap naar de afdeling Logistiek 
en Techniek om ervaring op te doen als 
Chef van Dienst. Als hij terugkeert naar 
de zuurstoffabriek laat de productie-
chef – een oud opzichter van de Emma 
– hem duidelijk blijken dat hij Frans niet 
wenst als Chef van Dienst. “Dat zal ik 
niet meemaken”, laat hij meermaals 
blijken. De man krijgt achteraf onbe-
doeld en ongewild gelijk. Als er een 
nieuwe directeur benoemd wordt voor 

Frans van der Sluijs
D’n Hollander

Frans van der Sluijs (Utrecht, 
1936) groeit op in de Domstad. Hij 
ontmoet hier de Neerbeekse Tinie 
Luten die ‘dienstmaagd voor dag 
en nacht’ is bij een welgestelde 
familie. Ze trouwen in 1956 en 
vertrekken vervolgens in 1958 
naar het ‘donkere Zuiden’. Hij 
vindt werk bij DSM en zal daar 
blijven tot aan zijn vervroegd 
pensioen in 1994. ‘D’n Hollander’ 
en zijn Tinie krijgen vijf kinderen 
en hebben inmiddels maar liefst 
acht kleinkinderen.
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de zuurstoffabriek, vertrekt de produc-
tiechef en gaat Frans aan de slag als 
nieuwe Chef van Dienst.

Druk baasje
Inmiddels moeten thuis bij Tinie en 
Frans maar liefst vijf kleine mondjes 
gevuld worden: die van Jan, Peter, 
Els, Ron en de kleine Frank. Frans 
schroomt niet om ‘bij te klussen’. In de 
herfst op de stroopfabriek, antennes 
plaatsen en een huis-aan-huis krant 
bezorgen. Hij is dan inmiddels al enkele 
jaren lid van de ABW. In 1971 wordt 
hij lid van ‘De Ring’, nadien de Raad 
van Overleg (RvO) Koolwaterstoffen. 
Van 1980 tot aan zijn pre pensioen in 
1994 heeft hij zitting in de OR van de 
DSM Limburg en even zo veel jaren 
in de Concern Ondernemingsraad 
(COR). Hij maakt in die periode o.a. 
deel uit van de commissie Veiligheid, 
van de geschillencommissie en van de 
commissie Sociale aangelegenheden 
van het FSI (Fonds voor Sociale Instel-
lingen.) Van 1984 tot 1990 heeft hij 
zitting in het bestuur van het FSI. Met 
veel genoegen denkt hij terug aan de 
jaren dat hij zijn bond mocht vertegen-
woordigen in de CEOD, de Commissie 
Extern Overleg DSM, waarin de CAO-
onderhandelingen voor het concern 
gevoerd worden. Frans is een man die 
makkelijk met andere partijen omgaat: 
vertegenwoordigers van andere 

bonden, maar evenzeer met de top van 
het concern. Zo bewaart hij heel mooie 
herinneringen aan de FN- collega’s Jan 
Dohmen, Nico Jetten en Ad Pantus.
In die ongekend drukke tijd schoot de 
aandacht voor zijn gezin er regelmatig 
bij in, wat hem achteraf best verdriet 
doet. Maar hij heeft het samen met 
Tinie geklaard en daar kunnen ze nu 
tevreden op terugzien. 
Ook op plaatselijk vlak is Frans actief 
voor ‘zijn’ bond. In 1965 wordt hij 
secretaris van de afdeling Beek. Anno 
2010 is hij nog steeds de contact-
persoon voor de ABW-leden in het 
Beekse. Maar liefst vier periodes - van 
1978 tot 1994 - maakt hij deel uit van 
het Hoofdbestuur van ABW, waar 
hij het uitstekend kan vinden met 
de opeenvolgende voorzitters Wiel 
Smeets en Leo Noy.
Frans is in Beek inmiddels helemaal 
ingeburgerd. Zo verzorgde hij liefst 33 
jaar de advertenties voor de Beeker 
Carnavalskrant en was hij negen jaar 
voorzitter van de voetbalvereniging 
Neerbeek.
 
Donkere wolken
Nooit hadden Tinie en Frans kunnen 
bevroeden dat lichamelijke problemen 
zo’n schaduw zouden gaan werpen 
over de jaren waar ze zich eigenlijk 
zo op verheugd hadden: de pensi-
oenperiode. Ernstige hartproblemen 
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beperken Frans vanaf 1995 in zijn 
bewegingsvrijheid. Met Tinie gaat 
het al niet veel beter. Bij haar wordt in 
2001 de ziekte van Hodgkin ontdekt en 
ook zij ontkomt niet aan een hartope-
ratie. Al het lichamelijk ongemak belet 
Frans niet om van 2004 tot 2007 toch 
nog deel uit te maken van het bestuur 
van het DSM Pensioenfonds.

Zon
Juist als de ongemakken zich opsta-
pelen blijkt maar weer eens hoe 
belangrijk een goede relatie met de 
kinderen is die dan ook nog eens een 
keertje allemaal in de buurt wonen en 
dus zeer regelmatig binnenwippen. En 
met de kleinkinderen Cyntia, Ralph, 

Melissa, Wesley, Kevin, Tommie, 
Gemma en Dewi is dat al niet anders. 
Op dat punt zijn Tinie en Frans heel 
gelukkige mensen. De herinnering aan 
de gouden eremedaille die Frans bij zijn 
afscheid van DSM mocht ontvangen, 
doet hun ogen twinkelen. Het FSI 
dat een grote tent in hun achtertuin 
plaatst, de harmonie die een serenade 
komt brengen, begeleid door tientallen 
kinderen op versierde fietsjes, de voor-
zitter van de Raad van Bestuur Simon 
de Bree die Frans persoonlijk de hand 
komt drukken... Het werd een gigan-
tisch feest in Neerbeek. ‘Hollandse 
Frans’ hoort er in het Beekse inmiddels 
helemaal bij, dat moge duidelijk zijn!

KAJ/KWJ
Het startschot voor standsorganisatie voor de arbeidersjeugd in Nederland 
wordt in 1913 gegeven in – jawel – Limburg. In België wordt dit initiatief door 
de priester Jos Cardijn verder ontwikkeld. Hij sticht in 1924 de KAJ (Kristelijke 
Arbeidersjeugd).  In 1945 worden naam en ‘methodiek’ ook in Nederland over-
genomen en ontstaat ten behoeve van de arbeidersmeisjes de VKAJ. KAJ en 
VKAJ fuseren in 1965 tot KWJ (Katholieke Werkende Jongeren) Na moeizaam 
slepende fusiebesprekingen gaan  in 1982  KWJ en NVV Jongerencontact op 
in de Jongerenbeweging verbonden met de FNV.  Tot echte ontwikkeling komt  
de nieuwe organisatie echter nauwelijks. Na de massademonstratie op het 
Amsterdamse Museumplein  in 2004 ontstaat FNV Jong. FNV Jong fungeert 
sinds die tijd als jongerennetwerk van de FNV.
Uit:‘Het uur van de arbeidersjeugd’ van Jan Peet, 1987 en ‘Twee miljoen leden’ 
van Bert Breij, 2008.
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Kennis overbrengen
Na de LTS volgt Harrie het voorbeeld 
van vele jongeren in de Mijnstreek: de 
TVS (Technische Vakschool) van de 
Staatsmijnen. Hij wordt onderhouds-
monteur bij de Technische Dienst 
van het Centraal Laboratorium. In 
1965 wordt hij werkvoorbereider bij 
datzelfde Centraal Lab om in 1974 de 
overstap te maken naar het opleidings-
instituut Centrale Opleidingen (CO) 
van DSM. Hij wordt er leraar. De dienst 
verzorgt erg goede praktijk gerichte 
opleidingen voor de diverse onder-
delen van het concern. Ook worden 
door de CO mensen bijgespijkerd die 

binnen een ander bedrijfsonderdeel 
een carrière stap kunnen maken. Het 
middenkader wordt in belangrijke mate 
via centrale opleidingen gevormd. 
In 1994 valt helaas het doek over 
centrale opleidingen en wordt CO een 
(belangrijk) onderdeel van het LCB, 
het Limburgs Centrum voor Bedrijfs-
opleidingen. Eigenlijk met de bedoe-
ling om op Limburgse schaal datgene 
te doen wat centrale opleidingen op 
concernniveau voor DSM deed. Harrie 
wordt accountmanager bij het LCB. Hij 
adviseert bedrijven welke opleidingen 
noodzakelijk zijn om een kwaliteits-
slag te maken. Helaas wordt het LCB 

Harrie Smeets
Resultaat gericht

Harrie (Sittard, 1941) trouwt in 
1964 met José Schrooten en 
wordt (trotse) vader van dochter 
Hilinde en zoon Christan. Kennis 
overbrengen is zijn werk (bij 
Centrale Opleidingen DSM en het 
Limburgs Centrum Bedrijven) èn 
hobby (belastingservice FNV). 
Harrie houdt van cijfers. Hij ziet 
met genoegen dat ‘zijn werkge-
bied’ Zuidoost Nederland inmid-
dels beschikt over 1072 invullers, 
98 instructeurs en 13 topinstruc-
teurs. “Samen staan ze garant 
voor jaarlijks zo’n 26.000 prima 
verzorgde belastingaangiftes van 
leden”, aldus Harrie.
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niet datgene wat velen er van gehoopt 
hebben. Bij de reorganisatie van 2000 
neemt ook Harrie met een regeling 
afscheid. In 2004 valt het doek defini-
tief. Naar de mening van Harrie heeft 
het provinciebestuur onvoldoende 
sturing gegeven aan het opleidingsge-
beuren in deze provincie, maar is ook 
het LCB management duidelijk tekort 
geschoten. De mooie droom – het 
LCB als hét opleidingscentrum in het 
hogere segment – is nooit werkelijk-
heid geworden.

Het overlegcircuit
Op werkdag één, als de 15-jarige 
Harrie bij DSM binnenstapt, wordt 
hij gelijk lid van de bond: de NKMB. 
Harrie ziet al op jeugdige leeftijd hoe 
slaafs veel werknemers zich opstellen 
ten opzichte van het bedrijf. Hij wil 
graag een bijdrage leveren om hierin 
verandering te brengen. Hij is 21 als 
hij Eenheidsvertrouwensman wordt, 
vervolgens lid van de Ring (de huidige 
Raad van Overleg). Hij wordt gekozen 
in de OR en de COR en is enkele jaren 
werknemersvertegenwoordiger in 
de ideeëncommissie van DSM. Hij 
maakt deel uit van het georganiseerd 
overleg in de periode dat de kunst-
matige schotten tussen beambten 
en arbeiders bij het concern geslecht 
worden. Het is de periode dat mannen 
als Mathieu Kikken, Jan Dohmen 

en Chrit Kruytzer, de ‘aanvoerders’ 
aan werknemerskant zijn. In 1974 is 
het voor Harrie over en uit. Hij begint 
zich steeds meer te storen aan de 
stroperigheid van het overleg. “Alles 
wordt van te voren tot in den treuren 
voorbereid, in het eigenlijke overleg is 
nauwelijks ruimte voor eigen inbreng”, 
zegt hij.

Een heel andere wereld
Harrie Smeets is graag zowel bij beleid 
als bij uitvoering betrokken. De functie 
van secretaris van de Woningbouw-
vereniging Munstergeleen, waarvoor 
hij in 1981 gevraagd wordt, voldoet 
prima aan die eis. Met 600 woningen 
in beheer, is de vereniging te klein 
voor een uitvoerend apparaat. Ook de 
uitvoering van het beleid is dus een 
taak van datzelfde bestuur. Zo is Harrie 
ook secretaris van de toewijzingscom-
missie en uitvoerder van het verkoop-
beleid. Maar voert hij ook de ‘slecht 
nieuws’ gesprekken met huurders en 
aspirant huurders. Maar liefst 15 jaar 
houdt hij zich met deze klus bezig.

De belastingservice
Harrie mag gezien worden als een van 
de belangrijkste motoren achter de 
belastingservice van de FNV, sinds 
hij in 1975 de instructeurscursus 
bij Martin Postma volgt. Hij levert 
vanaf 1990 een belangrijke bijdrage 
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in de LBWG (Landelijke Belasting 
Werkgroep) en is best trots op het 
‘paradepaardje’ van de FNV. “De hele 
belastingservice - van opleiden van 
instructeurs en invullers, schrijven 
van lesmateriaal en de eigen belas-
tinggids - is volledig in handen van 
vrijwilligers. Alleen in organisatorisch 
opzicht levert de werkorganisatie van 
de FNV een bijdrage. Dan is het toch 
prachtig als zo’n vrijwilligersdienst in 
2001 het ISO-certificaat in ontvangst 
mag nemen! Het hele systeem is in de 
loop der jaren steeds meer verfijnd. Er 
komen zgn. kweekvijvercursussen om 
geschikte instructeurs te selecteren, 
didactiek wordt een belangrijk onder-
deel op de instructeurscursussen, 
er komen jaarlijkse bijscholings- en 
bijtankdagen. Inloopspreekuren maken 
plaats voor afspraakzittingen, enz. enz. 
Niets mooier dan werken met gemo-
tiveerde mensen”, sluit Harrie af. Hij 
heeft inmiddels afscheid genomen 
van de LBWG, maar is in de regio nog 
volop actief. En dat zal voorlopig nog 
wel even zo blijven.

De thuishaven
Achteraf vraagt Harrie zich wel eens 
af hoe hij het in de tijd allemaal heeft 
klaargespeeld. Zijn job, de woning-
bouwvereniging en de belastingser-
vice. Buiten kijf staat dat José er bij 
de opvoeding van de kinderen vaak 
alleen voor heeft gestaan. Anderzijds, 
als Harrie thuis was, was hij er ook 
daadwerkelijk voor José, Hilinde en 
Christan. En dat is nu helemaal het 
geval voor de kleinkinderen Dennis, 
Merle, Reno en Renna. En uit onder-
toon bij de anekdotes, die dan over 
tafel komen, blijkt steeds weer dat 
het in dat spel met de kleinkinderen er 
toch steeds ook om gaat ze iets mee 
te geven. Bij een opa die zo in elkaar 
zit, kan het ook moeilijk anders en het 
houdt bovendien de eigen geest fit. 
Voor de lichamelijke fitheid zorgen het 
zaalvoetbal en de wandel- en fiets-
tochten. En die gaan – sinds José en 
Harrie in Sittard wonen – erg vaak 
richting Munstergeleen, het dorp waar 
de kinderen opgroeiden, het dorp 
ook waar de vrienden en kennissen 
wonen, het dorp waar hun hart nog 
steeds naar uitgaat.
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Al jong geraakt door vakbonds-
bacil 
Anne-Marie groeit op in het Brabantse 
Goirle, samen met twee zusjes en 
drie broers. Pa Snels is verkoopleider 
bij een tapijtfabriek in Goirle. Na de 
HAVO volgt de Sociale Academie in 
Eindhoven, een (niet afgeronde) studie 
Taal en Natuurwetenschappen aan de 
KUB in Tilburg en een PVO (Post Voort-
gezette Opleiding) in Amsterdam. Haar 
eerste job is die van opbouwwerker in 
Tilburg en vervolgens geeft ze vijf jaar 
les aan de Streekschool in Tilburg.

Haar vakbondskwaliteiten komen al 
op jonge leeftijd bovendrijven. Op de 
middelbare school is ze lid van de leer-
lingenraad, tijdens haar studententijd 
roert ze zich binnen de studentenvak-
bond en nagenoeg vanaf de eerste dag 

dat ze in het onderwijs werkzaam is, is 
ze actief binnen de AOb en wordt ze 
voorzitter van de MR (Medezeggen-
schapsraad). 

Niemand in haar omgeving kijkt er 
dan ook van op als Anne-Marie in 
1987 solliciteert naar een bestuur-
dersfunctie bij de Vervoersbond 
FNV. De bond haalt met behulp van 
opvallende advertenties in bladen als 
Opzij en Viva in één klap een aantal 
vrouwelijke bestuurders in huis. 
Onder hen o.a. FNV-voorzitter Agnes 
Jongerius; de latere secretaris van de 
Stichting van de Arbeid Janny Mooren 
en… Anne-Marie Snels, momenteel 
penningmeester van FNV Bouw. Leuk 
detail: de ‘club’ komt jaarlijks nog een 
dagje bij elkaar om bij te praten. Aan 
gesprekstof geen gebrek! 

Anne-Marie Snels
Een lange mars door de vakbeweging

Als de vakbeweging haar honk is, 
mag Anne-Marie Snels (Goirle, 
1956) honkvast genoemd worden. 
Als het om wonen gaat, volgt 
ze haar werk. Als het even kan 
moet het echter wel de stad zijn. 
In haar Limburgse periode is het 
dan ‘vanzelfsprekend’ Maastricht; 
op het tussenstation in België is 
het Brussel en nu ze op landelijk 
niveau ‘acteert’ is het natuurlijk 
Amsterdam.
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De Limburgse jaren
Anne-Marie Snels leert het klappen 
van de zweep kennen als bestuurder 
in het streekvervoer, tour, taxi en … is 
verantwoordelijk voor de veerpontjes 
op de Maas! In 1990 maakt ze de 
overstap naar de vakcentrale. Ze wordt 
regiobestuurder in Limburg en volgt 
begin 1993 Wiel Friedrichs op als 
voorzitter van de FNV Limburg. “Boei-
ende jaren”, luidt het oordeel achteraf. 

Van meet af aan is ze actief op het 
terrein van arbeidsvoorziening en 
onderwijs/arbeidsmarkt. Als voorzitter 
komt daar een aantal taken op sociaal 
economisch terrein bij, zoals de SEAR 
en de PSEOL. Binnen het team (Anne-
Marie; Piet Göbbels en Mat Janssen) 
kunnen ieders kwaliteiten volop tot 
ontwikkeling komen. Hard werken, 
elkaar aanvullen en kritisch bevragen 
en als het moet ook elkaar verdedigen. 
Een prima recept, zeker als het op 
zijn tijd nog overgoten wordt met een 
sausje van een borrel, gemengd met 
een gulle lach. Heeft de saus niet 
voldoende pit, voeg gerust wat plaag-
stootjes toe…

“Het mooie in de Limburgse tijd was 
dat we als vakcentraleteam echt van 
toegevoegde waarde waren, voor 
de bonden. Op het maatschappelijk 
middenveld kon weinig gebeuren of 

we waren erbij betrokken. Als het 
moest: ten aanval tegen werkge-
vers; als het kon: een gezamenlijke 
lijn trekkend om resultaat binnen te 
halen.” Anne-Marie blijkt niet alleen 
een groot liefhebber van het witte 
goud (asperges) maar vindt ook dat 
de opbrengst daarvan eerlijk verdeeld 
moet worden over boer en steker. 
Menig Limburgs aspergeboer en toen-
malig LLTB-voorzitter Koos Koolen 
krijgen bij de gedachte aan de acties 
van Anne-Marie in deze periode onge-
twijfeld nog een bitter smaakje in de 
mond. Terecht, zeggen we dan in 
vakbondskring. 

Met veel plezier blikt ze terug op 
zaken als de Instroompool, het Werk-
gelegenheidsplan Limburg en het 
Indistributieproject. Acties uit die 
periode, Anne-Marie? “Jazeker, wat 
dacht je van de wielertoertocht Tour 
de l’Europe met bekende wielrenners, 
aangevuld met mannen als SEAR voor-
zitter Sjef Pleumekers en toenmalig 
FNV-voorzitter Lodewijk de Waal. Of 
de Europese vakbondsmanifestatie 
in Maastricht? Helemaal mooi het 
‘omborden’ van straatnamen in de 
Akense binnenstad op Internationale 
Vrouwendag.” (Anne-Marie die op een 
wankele ladder de Kaiser Karlstrasse 
met een prachtig bord ‘omdoopt’ tot 
Arletta Jacobstrasse.)
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Europese lobby
In 1999 wacht een nieuwe uitdaging. 
Ze gaat de FNV-lobby bij de Europese 
instellingen in Brussel handen en 
voeten geven. Er volgt een periode 
van intensieve contacten met Euro-
parlementariërs van diverse partijen, 
de Europese Commissie, ministeries, 
collega’s van het Europees Vakver-
bond (EVV) en een bont geschakeerd 
gezelschap van andere lobbyisten. 
Na Brussel is ze korte tijd actief als 
directeur van FNV Financieel Advies 
en bij FNV Bondgenoten als manager 
voor projecten Diversiteit. In 2007 
gaat ze met succes de verkiezingsrace 
aan voor het penningmeesterschap 
van FNV Bouw. Naast de zorg voor de 
financiën krijgt ze sociale zekerheid, 
het uitkeringsgerechtigden- en oude-
renwerk, vrouwenwerk en sinds kort 
ook pensioenen in haar portefeuille. 
“De bond”, aldus de penningmeester, 
“staat er financieel prima voor. Al zijn 
er natuurlijk ook zorgen. Het aantal 
werknemers in de bouw is dalende en 
de aard van de bedrijvigheid sterk aan 
verandering onderhevig. Gevolg: een 
dalend ledental. Een (nieuwe) herver-
kaveling tussen bonden is volgens 
mij noodzakelijk of we moeten werk 
maken van die ene ongedeelde FNV. 

Die duidelijkheid moet er tussen nu 
en de komende twee jaar komen.” 
De perspectieven voor een derge-
lijke ontwikkeling zijn overigens best 
gunstig, de verstandhouding tussen de 
bonden is prima evenals de onderlinge 
verhoudingen.

Toekomst vakbeweging
Anne-Marie is heilig overtuigd van 
de noodzaak van een sterke vakbe-
weging in Nederland. “Met name als 
het gaat om collectieve regelingen, 
vormt de vakbeweging een onmisbare 
schakel. Er blijven mensen die buiten 
het arbeidsproces staan of zich aan 
de onderkant van de arbeidsmarkt 
bewegen. Zij hebben een sterke 
vakbeweging nodig die voor hun 
belangen opkomt. De samenleving 
en de positie van de werknemer daar-
binnen is sterk veranderd, maar het 
sociale vraagstuk blijft, nationaal en 
internationaal. Daarmee blijft behoefte 
aan een sterke sociale beweging als 
de vakbeweging noodzakelijk. Ofwel: 
de omstandigheden veranderen, maar 
er blijft onveranderd een behoefte aan 
een beweging met de idealen als de 
onze.” En daaraan hoopt Anne-Marie 
nog vele jaren een bijdrage te leveren.
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Géén mijnwerker
Na een jaartje ambachtschool wordt 
het voor de jonge Jack de OVS van de 
Staatsmijn Wilhelmina. Als hij onder-
gronds moet, houdt hij het voor gezien. 
“Een leven met miljarden tonnen 
steen boven mijn kop, leek me geen 
aantrekkelijk vooruitzicht”, zegt hij nu. 
“Mijnwerker is een mensonterend 
beroep”. Hij meldt zich vervroegd 
voor de militaire dienstplicht en volgt 
de kaderopleiding bij de infanterie. Na 
zijn diensttijd, gaat hij nog even terug 
naar de mijn, volgt de avond MAVO en 
in 1969 kan hij bij Philips Heerlen aan 
de slag als meewerkend voorman. Hij 

heeft dan inmiddels een eerste ervaring 
opgedaan binnen de vakbondswereld. 
Jack volgt de Sociale School van de 
KAB en krijgt daar les van de gedreven 
jonge kapelaan Frits Adams, de latere 
aalmoezenier van Sociale werken in de 
Mijnstreek. De top van de Mijnwerkers-
bond (Frans Dohmen en Math Weijers) 
kan weinig sympathie opbrengen 
voor de progressieve ideeën van 
Adams. Voor Jack reden om onder 
protest de Sociale School te verlaten 
en zijn lidmaatschap van de bond op 
te zeggen. Hij wordt een half jaar later 
alsnog lid van de Industriebond NVV en 
volgt hier de zesjarige kaderopleiding.

Jack Snijders
Argumenten tellen

Jack Snijders (Heerlen, 1943) 
trouwt in 1964 met Bertje Jongen. 
Hij krijgt met haar een zoon, Milko, 
die inmiddels een eigen mediabe-
drijf in Hilversum runt. Een groot 
deel van Jack’s werkzame leven 
speelt zich af aan de overlegtafels 
bij Philips. Als hij na een burn 
out in 1994 weer wil hervatten, 
komt bij Philips een machtspel 
op gang om hem buiten de deur 
te houden. Jack is ‘persona non 
grata’ geworden. Daar is niets en 
niemand tegen opgewassen. Vijf-
tien jaar na dato is het gevoel van 
aangedaan onrecht nog van zijn 
gezicht te lezen.
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Het overlegcircuit
In 1972 wordt Jack in de OR van 
Philips Heerlen gekozen. Vandaar 
uit wordt het de GOR (Groepsonder-
nemingsraad) en de COR (Concern 
Ondernemingsraad) waarvan hij een 
groot aantal jaren vice-voorzitter is. 
Binnen deze COR is hij op een tweetal 
beleidsterreinen coördinator: sociaal 
beleid en reorganisatiebeleid. Van 
meet af aan steekt de Philips leiding 
niet onder stoelen of banken dat 
een groot gedeelte van de productie 
naar lage lonen landen verplaatst zal 
worden. Het resultaat is er dan ook 
naar. Van de vele vestigingen die 
Philips van oudsher kent langs de 
grens met Duitsland en België blijft 
nagenoeg niets meer over. Jack knokt 
al die jaren zo goed mogelijk voor 
behoud van werkgelegenheid. Pas als 
deze slag verloren is begint de strijd 
voor een zo goed mogelijke sociale 
regeling voor de gedupeerden. Jack is 
zeer nauw betrokken bij het creëren 
van de uitgebreide Boersma-regeling, 
waardoor medewerkers met behoud 
van 91% netto salaris (na kapitalise-
ring) met de VUT gaan.
In die strijd voor behoud van de 
werkgelegenheid kan het er aan de 
onderhandelingstafel ongemeen fel 
aan toegaan. Jack herinnert zich als 
de dag van gisteren dat Paul Heuvels, 
toenmalig Industriebond bestuurder 

voor Philips de werkgever op een 
gegeven moment in onvervalst 
Maastrichts toevoegt: “Weet je wat 
hier moet gebeuren? Ze moeten een 
bom gooien op die ‘kloete-tent van 
diech’. Het overleg werd daarop van 
werkgeverszijde direct afgebroken en 
Jack moest Paul overreden om toch 
maar zijn excuses aan te bieden voor 
de gebezigde uitspraak. Excuses die 
worden aanvaard waarna het overleg 
weer wordt vlot getrokken. 
De aankondiging van actie Centurion 
door Jan Timmer, de nieuwe voorzitter 
van de Raad van Bestuur, veroorzaakt 
van hoog tot laag een schokgolf binnen 
het bedrijf. Als eerste wordt natuurlijk 
de wereldwijde top van het concern 
naar Eindhoven genood. Aan de confe-
rentiezaal heeft hij met opzet twee 
stoelen minder laten plaatsen dan er 
deelnemers zijn. Er ontstaat direct 
gesteggel in de zin van ‘als ons bedrijf 
dit soort zaakjes nog niet kan regelen 
hoe kunnen we ons dan als wereld-
speler overeind houden’. De reactie 
van Timmer: “Heren jullie zitten hele-
maal op het verkeerde spoor, er zijn 
hier niet twee stoelen te weinig; er zijn 
twee mensen teveel…”. 
In datzelfde 1994 doen de voorbije 
tropenjaren zich gelden: Jack belandt 
met een zware burn out in de ziek-
tewet. Als hij na drie maanden weer 
aan de slag wil gaan, komt hij het 
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bedrijf niet meer in. ‘Mensen moeten 
tegen zichzelf beschermd worden’, 
luidt de argumentatie. Ook het GAK 
en de bedrijfsarts gaan in deze argu-
mentatie mee. Jack is er van overtuigd 
dat er krachten in het spel zijn die hun 
kans schoon hebben gezien hem kalt 
zu stellen. Ook de bond kan hieraan 
niets meer veranderen. Jack verliest 
de slag en komt geheel tegen zijn zin in 
de WAO.

De bond
Jack stort zich op andere activiteiten 
en bestuurlijke functies, binnen en 
buiten de bond. Hij kan – o.a. als WAO 
begeleider – veel betekenen voor 
anderen. Hij is lid van het afdelings-
bestuur, de Bedrijfsgroep Uitkerings-
gerechtigden en Ouderen en van de 
Bondsraad. Hij ervaart dan volgens 
hem het grote feilen van de bond. 
Vele problemen van het individuele 
lid spelen op het lokale vlak, maar 
daar komt hij de laatste jaren zijn bond 
nauwelijks meer tegen. “De woon-
afdeling mag nog net de jubilarissen 
huldigen en een themabijeenkomst 
beleggen en daarmee hebben we 
het wel zo ongeveer gehad. Terwijl 
de bond juist zo gestructureerd zou 
moeten zijn, dat deze aansluit bij de 
wensen en behoeften van de leden. 
Ook als het gaat om de kaderopleiding 

heeft Jack een uitgesproken opvat-
ting. “Er moet hoognodig een splitsing 
komen tussen doeners en de meer 
beleidsmatig, inhoudelijk gerichte 
mensen. Beide typen zijn nodig en 
waardevol, maar het zijn geheel 
verschillende takken van sport.”
Er zijn meer zaken die naar Jack’s 
mening op de schop moeten, zowel 
binnen de werkorganisatie als wat de 
vereniging betreft. Vroeger kwamen 
charismatische, aansprekende 
bestuurders voort uit de eigen gele-
deren. Nu bepalen academici het 
beleid van de vakbeweging. “Er lopen 
binnen de werkorganisatie steeds 
meer mensen rond die zelf géén lid 
zijn van de vakbond. Gekker kan het 
echt niet worden! En laten we alstu-
blieft haast maken om tot de ene, 
ongedeelde vakbeweging te komen”. 
Hij heeft er in 2005 een notitie over 
geschreven, die met het congres 
‘Verenigingsdemocratie’ van Bondge-
noten in het vooruitzicht, weer volop in 
de belangstelling staat. Het doet Jack 
zichtbaar deugd. 
Als verzamelaar van antieke fototoe-
stellen en radio’s blijft hij zoeken naar 
nieuwe uitdagingen. Met name in zijn 
eigen vakbeweging zijn vele zaken die 
anders kunnen, beter moeten. Jack zal 
zijn – kritische- bijdrage blijven leveren, 
zolang zijn gezondheid dit toelaat!
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Ondergang bolwerk
De aanval op ‘zijn’ Stuers wordt van 
twee kanten ingezet. De erven van 
ridder Victor de Stuers die begin 20ste 
eeuw de Stuers laat bouwen ten 
behoeve van de katholieke arbeiders 
in de stad willen de nalatenschap van 
de ridder eigenlijk graag verzilveren. 
In dezelfde periode – midden jaren 
negentig van de vorige eeuw – wil de 
vakbeweging af van de exploitatie van 
eigen verenigingsgebouwen. “Blijk-
baar hadden de erven er een fijne neus 
voor om het juiste moment te kiezen”, 
zegt Stevens nu. En dan worden even 
later ook nog eens de plaatselijke 
FNV-afdelingen ontmanteld. Het zijn 
barre tijden voor de Maastrichtse FNV-
voorman.

Keuze voor woonbinding
Na de ambachtschool en de TVS gaat 
Eugene aan de slag als bankwerker bij 
het SBB van DSM. Na avondschool en 
een schriftelijke studie via het PBNA 
wordt hij planningmedewerker bij de 
Centrale Werkplaats van het SBB en 
na een reorganisatie afdelingsbaas 
op de LOKU werkplaats Als zijn staf-
functie komt te vervallen, na overname 
van de onderhoudswerkzaamheden 
door Stork, raakt hij ‘aan de sukkel’. 
Hij wordt via het FSI gedetacheerd bij 
Stork en belandt in 2002 in de WAO 
vanwege ernstige aortaklachten. 
Eugene heeft nooit gehoor gegeven 
aan verzoeken om voor zijn bond (lid 
vanaf 1963) actief te worden op het 
bedrijf. De woonbinding is ‘zijn alles’.

Eugene Stevens
Getrouwd met de bond

Op een koude zaterdagochtend 
begin 1995 draagt Eugene Stevens 
(Maastricht, 1947) de sleutel van 
het Maastrichts vakbondsbolwerk 
‘De Stuers’ over aan de projectont-
wikkelaar van de RO Groep. Het 
is het pijnlijkste moment in zijn 
vakbondsleven. Het doek over de 
Maastrichtse vakcentrale is defi-
nitief gevallen. De ‘sleutelover-
dracht’ was voor hem niet alleen 
een praktische daad, maar eentje 
vol symboliek.
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Hij wordt al heel jong secretaris van 
de parochiële afdeling Limmel van 
de NKMB. Vervolgens wordt hij 
bestuurslid van de afdeling Maastricht 
van de Industriebond NKV en zijn 
rechtsopvolgers en zet hij het leden-
servicepunt van de bond in de stad op. 
Binnen de vakcentrale start hij als 
bestuurslid van de NKV-centrale. Hij 
wordt de eerste (en laatste) voorzitter 
van de FNV-afdeling en is actief binnen 
het Provinciaal Centrum van het NKV 
en vervolgens in het districtsbestuur 
en de districtsraad van de FNV.

‘Druk baasje’
Vrijgezel Stevens is zo’n beetje dag 
en nacht voor de bond in de weer. Zo 
is hij al meer dan 30 jaar betrokken bij 
de belastingservice. Het zijn de NVV-
instructeurs Frans van den Boorn en 
Frans Hendriks die Eugene bewegen 
de instructeursopleiding in Doorn te 
gaan volgen. Hij doet dit in 1978 en 
coördineert vervolgens tot 2008 de 
belastingservice in het Heuvelland. 
Momenteel verzorgen hier 85 invul-
lers jaarlijks zo’n 3.400 aangiftes van 
leden. En natuurlijk is Eugene weke-
lijks te vinden op de nazorgzittingen en 
verzorgt hij de aangiftes van leden die 
in België werkzaam zijn.
Onder zijn leiding verschijnen FNV-
nota’s over onderwijs, woningmarkt 
en werkgelegenheid in de stad. 

Gemeentebestuur, provincie en minis-
teries vinden regelmatig brieven van 
de FNV-afdeling op de deurmat. Op 
initiatief van de FNV-afdeling komt 
het in de stad tot de oprichting van 
een commissie Economische Zaken 
waarin gemeente, werkgevers, werk-
nemers en KvK elkaar regelmatig 
ontmoeten. Vele jaren is de secretaris 
van de afdeling Wim Frey zijn steun 
en toeverlaat. Ook is Eugene vaste 
gast bij Euregionale vakbondsactivi-
teiten. Van werkgroepvergaderingen 
en studiebijeenkomsten tot mani-
festaties en demonstraties. Nooit 
wordt een vergeefs beroep op hem 
gedaan.’Eugene, getrouwd met de 
vakbeweging.’ Maar liefst 15 jaar 
vertegenwoordigt hij de FNV in de 
ontslagcommissie van het GAB en in 
de Kamer van Koophandel. Hij maakt 
deel uit van het bestuur van de Sociale 
Werkvoorziening MTB en wordt na de 
structuurwijziging penningmeester van 
de Stichting Belangen Gehandicapten 
van de MTB.  

Fijne momenten
Natuurlijk beleeft Eugene in zijn 
vakbondswerk ook mooie momenten. 
Het zijn vooral de vele persoonlijke 
contacten met bestuurders en kader-
leden waar hij met veel plezier aan 
terugdenkt. Maar ook historische 
momenten als bijvoorbeeld het 100 
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jarig bestaan van de afdeling Maas-
tricht. Jean van Hoof, een icoon bij de 
regionale omroep, presenteert in het 
Theater aan het Vrijthof een eenmalige 
productie van oud KWJ-vrijgestelde 
Ger Bertholet. Anne Marie Snels, 
op dat moment net Wiel Friedrichs 
opgevolgd als voorzitter van de FNV 
Limburg, houdt bij die gelegenheid 
haar ‘maiden-speech’. 

Er is echter ook pijn
Bij vele ontwikkelingen van de vakbe-
weging in Maastricht is Eugene nauw 
betrokken of beter gezegd was hij 
betrokken. Het ledenservicepunt van 
zijn bond is nu heel anders ingericht, 
met veel nieuwe mensen. Eugene is er 
weliswaar nog in een adviserende rol 
bij betrokken, maar hij mist het directe 
contact. De vakcentrale heeft haar 
afdelingsstructuur vaarwel gezegd 
en daarmee komt een einde aan een 

geschiedenis van meer dan 100 jaar 
in Maastricht. Er gloort echter weer 
een sprankje hoop. Samen met enkele 
anderen (Fons Caris, Huub Esten) is 
hij actief binnen FNV Lokaal. “Helaas”, 
stelt Eugene vast, “heeft ook binnen 
de vakbeweging zakelijkheid en afstan-
delijkheid het gewonnen van de bewe-
ging. Misschien kunnen we met FNV 
Lokaal de zaak op plaatselijk vlak weer 
iets ombuigen. Daar wil ik me in ieder 
geval sterk voor maken.”
De belangrijkste nieuwsbron voor 
Eugene is De Volkskrant, die dage-
lijks uitgebreid wordt gelezen. En 
natuurlijk volgt hij de ontwikkelingen 
in Maastricht op de voet. De laatste 
tijd verdiept hij zich graag in de sociale 
geschiedenis van de stad en met name 
in die van de mensen. Want mensen 
houden Eugene Stevens al zijn hele 
leven lang bezig.
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Een leven in de vol-continu
Als Paul van de MULO komt start hij 
op de plek waar menigeen zijn carrière 
hoopt af te sluiten, maar die voor 
weinigen is weggelegd: het hoofdkan-
toor. In het geval van Paul dat van de 
Staatsmijnen en helaas onderaan de 
ladder bij de Postkamer. Vervolgens 
wordt het de administratie voor de 
OVS en TVS op de Staatsmijn Hendrik, 
waar hij ook na zijn militaire dienst-
plicht terugkeert. Als de mijnsluiting 
voor de deur staat schoolt Paul zich 
om tot chemisch vakman en wordt 
operator bij de gasscheidingsfabriek 
van DSM. Later stapt hij over naar de 
waterfabriek (WAFA) van het concern. 

En ook hier weer, tot aan zijn pensione-
ring in 2000, in de vol-continu. “Vooral 
op latere leeftijd krijg je last van de 
ontregeling van het natuurlijke dag-
nacht ritme”, zegt Paul nu. Hij ervaart 
heel sterk de omslag die het bedrijf 
in de loop der jaren doormaakt. Van 
een bedrijf waar grote kameraadschap 
heerst naar de kille zakelijkheid waar 
jaarcijfers de dienst uitmaken. 

Het CNV en ‘de Stoffers’
Lid zijn van de bond is in huize Stoffer 
een vanzelfsprekendheid. Pa Stoffer 
bereikte de gezegende leeftijd van 
98 jaar en was tot op dat moment 
lid en ook Paul heeft er inmiddels 50 

Paul (en Ina) Stoffer
Samen actief in de samenleving

Paul Stoffer (Heerlen, 1939) leert 
tijdens zijn militaire dienst de 
dochter van een Rotterdamse 
beroepsmilitair kennen, met wie 
hij in 1964 trouwt. Paul en Ina 
krijgen drie zonen: Richard en 
de tweeling Jaap en Willem. En 
zijn nu de trotse opa en oma van 
Janou, Sven, Sarah en (opnieuw) 
een tweeling Lars en Sanne. Zijn 
werkzame leven brengt Paul door 
bij de Staatsmijnen/DSM. Nu zijn 
Paul en Ina regelmatig als conduc-
teur te vinden op de treinen van de 
ZLSM (Zuid Limburgse Stroom-
treinmaatschappij).
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jaar ‘opzitten’ bij achtereenvolgens 
de PCMB, Industriebond en nu de 
Bedrijvenbond van het CNV. Paul is 
er niet de man naar om aan de kant te 
blijven staan. Hij is vele jaren lid van 
het afdelingsbestuur, de districtsraad 
en de bondsraad en uiteraard kaderlid 
van de Bedrijfsledengroep van de 
bond bij DSM. Ook vertegenwoor-
digt hij het CNV een aantal jaren in 
de WWW-RWW commissie in zijn 
woonplaats Munstergeleen. “Lang 
niet altijd even makkelijk, vooral in een 
kleine gemeenschap als Munsterge-
leen. Als je mensen een sanctie moet 
opleggen is dat geen pretje. Maar 
ook dat hoort erbij.” En dat je het bij 
een sollicitatie nét niet haalt, hoort 
ook bij het leven. Een geheimpje. Als 
Alex Booij met pensioen gaat als 
CNV-bestuurder in Limburg, blijven in 
de procedure die daarop volgt twee 
geschikte kandidaten over: Piet Booij 
en Paul Stoffer. Uiteindelijk wordt het 
Piet Booij. Van Paul geen onvertogen 
woord hierover. 
Als vanzelfsprekend is ook Ina bij de 
activiteiten van de bond betrokken. 
Of er nu ’s avonds laat pamfletten 
gemaakt moeten worden en ’s nachts 
rondgebracht of dat er soep moet 
komen voor de jaarvergadering, op Ina 
kan de bond rekenen. Als de kinderen 
volwassen zijn, start de inmiddels 48 
jarige Ina haar eigen carrière: ze wordt 

kraamverzorgster. Een stap, waarin 
de bond een rolletje speelt. Op enig 
moment staat ze met haar Paul voor 
het CNV op een bedrijvenbeurs. Het 
GAB roept in de stand tegenover die 
van het CNV (herintredende) vrouwen 
op om een opleiding tot kraamverzorg-
ster te volgen. En zo is het gekomen… 
Natuurlijk wordt ze lid van de bond. Ze 
maakt vervolgens enkele jaren deel uit 
van de sectorraad Verzorgenden van 
de CFO. Ze wordt vakbondsconsu-
lente van de bond en houdt dagelijks 
telefonisch spreekuur. Hun beweeg-
redenen om zich zo voor de bond in te 
zetten? Heel kort en krachtig: “Graag 
iets willen doen voor een ander en wat 
je er voor terugkrijgt is heel mooi, je 
groeit als mens.”

Geen tijd voor geraniums
Tot zijn 70ste is Paul actief geweest 
voor de KNVB: eerst als scheids-
rechter, nadien als rapporteur. ”Ik heb 
maar één keer klappen opgelopen en 
dat was in de zomeravond competitie. 
Enerzijds moet je respect afdwingen 
en anderzijds de kunst verstaan 
moeilijke situaties met een grap op 
te lossen”, zegt Paul. Zijn tweede 
hobby is muziek. Hij is al 61 jaar lid van 
fanfareorkest “Harpe Davids” waar hij 
trompet speelde, bestuurslid was en 
nu erelid. Ina gebruikt haar stem als 
instrument. Ze zingt nu alweer zo’n 20 
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jaar in de Cantorij Limburg en 17 jaar bij 
Voices Vocales. 
Samen doen ze veel werk voor de 
ANBO Westelijke Mijnstreek. Ze 
hebben allebei zitting gehad in het 
bestuur en houden zich nu o.a. nog 
bezig met de organisatie van vakantie-
reisjes en dagtrips. Ook trekken ze er 
samen graag op uit waaronder dag- en 
weekendtrips met de trein, maar ook 
reizen naar verre oorden. Zoals naar 
China.

Ze hebben trouwens iets met treinen. 
Paul is actief als treinambassadeur 
voor de NS. Het enthousiasme 
waarmee hij hierover spreekt, maakt 
duidelijk dat de spoorwegen met hem 
in de roos hebben geschoten. Ina 
– hoe kan het anders – volgt binnenkort 
dit spoor. En dan is er nog die andere 
trein, waarop ze vaak te vinden zijn: de 

stoomtrein van de ZLSM. Beiden als 
conducteur op het miljoenenlijntje van 
deze maatschappij. De uren worden 
welbesteed in huize Stoffer. Is er eens 
een vrij uurtje dan is Paul te vinden 
achter zijn computer, wordt er graag 
gelezen of naar muziek geluisterd. 
Voor dat laatste kan je zelfs cursussen 
volgen. Paul doet dit bij de in deze 
streek bekende Toine Sporken, die 
ook muziekreizen organiseert. Zo zijn 
Paul en Ina een tijdje geleden nog 
naar Leipzig geweest en staat ook een 
geplande reis naar China in het teken 
van de muziek.
Paul en Ina bruisen nog van de activi-
teit, dat is duidelijk. “Nu kan het nog 
en dan moet je het doen. Voor jezelf, 
je partner en de samenleving.” Zo 
eenvoudig is dat bij mensen als Paul 
en Ina.

De oprichters
Edo Fimmen (1881-1942) is een van de oprichters van het Internationaal 
verbond van Vakverenigingen (IVVV).
Jos Serrarens (1888-1963) is eerst bestuurder bij het R.K. werkliedenver-
bond, later bij de KAB en vervolgens secretaris-generaal van het internationaal 
 Christelijk Vakverbond (ICV)
Jan Oudegeest (1870-1950) staat in 1919 aan de wieg van de Internationale 
Arbeidsorganisatie ILO.
Uit:‘De eeuw van de FNV: 51 sociale monumenten’,  2005.
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Na de Middelbare School in Maas-
tricht meldt Frans zich bij DSM Interne 
Opleidingen. Hij volgt hier de tweeja-
rige opleiding tot technisch chemicus 
om vervolgens zijn militaire dienst 
door te brengen bij de Artillerie. Hij 
keert terug bij DSM en gaat aan de 
slag op het lab waar katalyse onder-
zoek plaatsvindt, onderdeel van DSM 
Research. Hij volgt diverse schriftelijke 
studies bij het PBNA en interne en 
externe cursussen bij DSM. Hij staat 
bij research al vele jaren in de ‘boeken’ 
als Chemical Development Engineer. 
Het werk bij Research zoals zich dat 
de laatste jaren heeft ontwikkeld is in 
het geheel niet meer te vergelijken 
met dat in de jaren zeventig en tachtig. 
In die tijd was Research gericht op 

fundamenteel onderzoek; momenteel 
staan kwaliteitsverbetering en het 
goedkoper in de markt zetten van het 
product centraal. De verrassingen 
konden vroeger wel eens erg groot 
zijn. Onderzoekers zochten naar de 
spreekwoordelijke speld in de hooi-
berg. En dat is geen geringe opgave. 
“Je vindt veel makkelijker een boeren-
meid in een hooiberg als die speld”, 
merkte een collega in die jaren dan ook 
wel eens op. Frans is van mening dat 
Research zich in het verleden binnen 
het concern niet commercieel genoeg 
verkocht heeft. Hierin is de laatste 
jaren duidelijk verandering gekomen. 
Als hij een vergelijking maakt tussen 
de researchafdelingen van DSM 
en SABIC constateert hij dat bij het 

Frans Vandenbooren
Oplossingsgericht

Frans Vandenbooren (Meerssen, 
1949) trouwt in 1973 met Marie 
Josee Dijk. Ze krijgen twee 
kinderen, Noëlle en Armand, 
en wonen in Maastricht. Eigen-
lijk kent Frans maar één werk-
gever (DSM Research) met dien 
verstande dat – als in 2002 de 
petrochemische activiteiten 
worden afgestoten naar SABIC, 
Frans in dienst komt van laatstge-
noemde. Als hij in 2011 de dienst 
zal verlaten staan er 44 dienstjaren 
op de klok.
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eerstgenoemde concern ‘te weinig 
werk is voor teveel mensen’, terwijl bij 
SABIC precies de omgekeerde situatie 
bestaat. Het kan verkeren…

Unieman bij Research
Na een aantal jaren slapend lid te zijn 
geweest wordt Frans halverwege 
de jaren tachtig actief voor de Unie. 
Hij wordt lid van het sectiebestuur 
Research van zijn bond. Langzaam 
maar zeker wordt bij hem de interesse 
voor het overlegwerk gewekt. Als in 
1992 de Research vertegenwoordiger 
van de Unie in de OR van de Limburg 
bv vertrekt, wordt Frans zijn opvolger. 
Aangezien zijn voorganger ook zitting 
had in de Concern Ondernemingsraad 
(COR) neemt Frans ook daar diens 
stokje over. Hij blijft dit werk doen tot 
SABIC in 2002 de petrochemische 
activiteiten van DSM overneemt en 
hij in dienst komt van SABIC Europe. 
Inmiddels vindt de aansturing overi-
gens rechtstreeks plaats vanuit het 
Saoudische Rhiad. Frans kiest er, in 
afwijking van menig ander, nadrukke-
lijk voor om het overlegwerk te combi-
neren met zijn functie bij Research. 
Daardoor zijn in deze periode werk-
weken van 60 en zelfs 70 uur geen 
uitzondering! De gemaakte keuze is 
temeer noodzakelijk omdat Frans van 
mening is dat je niet moet kiezen voor 
een ‘overlegcarrière’. Drie periodes 

(12 jaar) is in zijn ogen het maximum 
en dan dien je plaats te maken voor 
‘nieuw bloed’. Hij combineert in die 
jaren het overlegwerk met het voor-
zitterschap van de sectie Research 
van de Unie en maakt deel uit van de 
Commissie Extern Overleg DSM (de 
CEOD). Het is in deze Commissie waar 
de onder handelingen over de arbeids-
voorwaarden bij DSM plaatsvinden. De 
constructie is helemaal gericht op het 
toewerken naar consensus, maar bergt 
– door de vele tussenstapjes die in het 
proces gezet worden – het gevaar in 
zich dat de werknemersleden van de 
CEOD vervreemden van hun eigen 
achterban. Vanwege deze vele tussen-
stapjes is het proces door de achterban 
vaak nauwelijks te volgen. Als Frans, 
die niets liever doet dan oplossings-
gericht bezig zijn, tegenwoordig 
vanaf de zijlijn het ‘spel’ aanschouwt, 
constateert hij een sterke verharding 
in de opstellingen. Ook in zijn tijd werd 
het ‘spel’ van beide kanten stevig 
gespeeld, maar het bleef altijd gericht 
op een voor alle partijen acceptabel 
eindresultaat. “Tegenwoordig krijg 
ik sterk de indruk dat partijen nauwe-
lijks meer bewegen, waardoor de 
standpunten zich verharden en de 
polarisatie toeneemt”. Een slechte 
zaak, vindt Frans. Blikt hij terug op ‘zijn 
overlegjaren’ dan blijft hem de vraag 
bezighouden of de outsourcing in de 
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jaren negentig wel in deze omvang 
had moeten plaatsvinden. Een proces 
dat parallel liep aan de beursgang van 
het bedrijf. Zijn eerdere keuze om een 
maximum te stellen aan zijn ‘over-
legjaren’ betekent dat hij niet in het 
overlegwerk bij zijn nieuwe werkgever 
stapt. Hij is hier in de opstartperiode 
wel assessor van de OR en daarnaast 
voorzitter van het Uniebestuur bij 
SABIC. 

Staatsbedrijf versus beursgeno-
teerd
Nu hij alweer enkele jaren voor 
SABIC werkt bespeurt hij duidelijk de 
verschillen tussen een beursgenoteerd 
en een staatsbedrijf. Natuurlijk werken 
beide met een lange termijn strategie, 
maar een beursgenoteerd bedrijf moet 
toch – omwille van de aandeelhou-
ders – veel sterker rekening houden 
met het resultaat op de korte termijn. 
Een staatsbedrijf als SABIC kijkt veel 
sterker naar het gemiddelde resultaat 
over een aantal jaren en is daardoor 
veel minder conjunctuurgevoelig. 

Het leven buiten Research
Twee periodes is Fans lid van de 
landelijke bestuursraad van de Unie. 

Volgens hem een te log lichaam waar-
door besluitvorming moeilijk tot stand 
komt. Inmiddels is de bestuursraad 
in omvang teruggebracht en is er een 
grotere invloed voor de werkenden 
gekomen.
Namens de MHP maakt Frans een 
aantal jaren deel uit van de Kamer van 
Koophandel Zuid Limburg, nadien de 
KvK Limburg. Hij is enige tijd interim 
voorzitter. Dat was een moeilijke 
periode met niet al te goede bestuur-
lijke verhoudingen en veel ‘hoofdpijn 
dossiers’. Problemen die Frans overi-
gens niet uit de weg wenst te gaan. 
Overziet hij de situatie, dan lijkt hem de 
rol van de regionale kamers voor een 
belangrijk deel uitgespeeld.

Als uitsmijter mogen we noteren dat 
Frans het mee hoopt te maken dat 
Zuid Limburg één bestuurlijke eenheid 
wordt. “Één gemeente voor heel 
Zuid Limburg zou een zegen voor het 
gebied zijn.” Zien we hem nog terug in 
de politiek? “Ik denk het niet. Ik wil als 
ik stop, graag vrij zijn. Wat meer gaan 
sporten en samen met Marie Josee 
van alles doen: theater, vakantie, een 
keertje op stap gaan…”. Frans ziet het 
helemaal zitten!

Vakbond.indd   122Vakbond.indd   122 06-10-10   17:3006-10-10   17:30



Henk Verberkt  | 123 

Het wordt bij toeval ‘De Mac’
Na de ambachtschool treedt Henk in 
dienst bij meubelfabriek Hickspoor 
in Geleen. Hij neemt ontslag omdat 
‘het grote geld’ als ondergronds mijn-
werker lonkt. Tot groot verdriet van 
vader Verberkt, die zelf ook op de mijn 
werkt. Zoonlief komt echter vrij snel 
tot inkeer. Hij doet in korte tijd welis-
waar veel levenservaring op, maar 
vindt het toekomstbeeld van een leven 
als ondergronds mijnwerker toch niet 
zo aanlokkelijk. Dan gaat hij met een 
korte onderbreking vanwege militaire 
dienst opnieuw bij Hickspoor aan de 
slag. Een toekomst als meubelmaker 
ligt in het verschiet. Het faillissement 
van het bedrijf in 1960 gooit roet in 
het eten. En dan wordt het ‘de Mac’. 
Het bedrijf is hem niet onbekend: 

maar liefst vier van zijn vijf zussen 
werken er, evenals …. zijn geliefde 
Joke! Hij begint hier als uitsnijder op 
de snij-afdeling van het atelier. Wordt, 
als Macintosh doorgroeit tot grootste 
confectionair van Europa, vervolgens 
chef snijzaal en blijft dit tot de grote 
reorganisatie in 1983. Hij vertrekt bij 
‘De Mac’ en wordt expeditiechef bij 
Super Confex.

Man van het overleg.
Binnen het bedrijf kent iedereen 
hem als de man van het overleg. Een 
ondernemingsraadsman in hart en 
nieren. Een man ook met ‘hart voor de 
zaak’. Die laatste filosofie kan heel kort 
worden samengevat. “De man op de 
werkvloer dient er voor te zorgen dat 
‘ie wat ‘ie doet, goed doet. Dat geldt 

Henk Verberkt
Contacten werkvloer onmisbaar

Henk Verberkt (Geleen, 1937) kent 
drie liefdes: zijn vrouw Joke met 
wie hij inmiddels 48 jaar getrouwd 
is; de Geleense wijk Lindenheuvel 
waar hij samen met Joke woont 
en Macintosh, het bedrijf waar 
hij vanaf zijn 23e tot hij in 1996 
met de VUT gaat, mee verbonden 
is. Henk en Joke hebben twee 
zoons die hun vijf kleinkinderen 
schonken. Helaas hebben ze 
er hiervan weer twee moeten 
afgeven.
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evenzeer voor de man aan de top net 
als alle schakels daartussen. Op die 
houding moet je iedereen binnen het 
bedrijf kunnen aanspreken. En, als het 
met het bedrijf goed gaat, moet het 
goed gaan met de werknemers.” Henk 
Verberkt is nog altijd trots op de mooie 
winstdelingsregeling die in 1966 kan 
worden afgesloten. Daar ging een 
mooi verhaal aan vooraf. Henk schrijft 
over de wens om tot zo’n regeling te 
komen namens de kerngroep – die 
aan de OR vooraf ging – een brief aan 
directeur Beijer. Die roept de jonge 
Henk bij zich. “Zo, jij bent dus de man 
achter de brief. Als jij meent dat je 
het allemaal zo goed weet, schuif dan 
maar aan achter dit bureau.” En Beijer 
loopt met Henk de jaarcijfers door. Aan 
het einde van het gesprek geeft hij nog 
aan dat hij eerst verder over het winst-
delingsvoorstel wil nadenken. Vrij snel 
daarna komt er alsnog een regeling uit 
de bus. 
Zelf heeft Verberkt er altijd aan 
gehecht zijn baan binnen het bedrijf te 
combineren met het overlegwerk. Tot 
aan zijn vertrek in 1996 is het altijd zo 
geweest dat de secretaris van de OR 
geheel was vrijgesteld en de voorzitter 
maar ten dele. En die voorzittershamer 
hanteert hij van 1966 tot 1996. Van 
1977 tot 1985 is hij tevens vice-voor-
zitter van de Centrale Ondernemings-
raad en van 1986 tot 1996 voorzitter 

van dit college. Een periode waarin 
de dagen vaak vroeg beginnen en laat 
eindigen…

Zwaarste jaren
De zwaarste jaren voor deze over-
legman lagen ongetwijfeld tussen 
1970 en 1983. De periode waarin de 
ateliers worden afgebouwd en Macin-
tosh uiteindelijk stopt met de productie 
van confectiekleding. “Vaak heb ik 
in deze periode mee beslissingen 
moeten nemen die voor individuele 
werknemers groot menselijk leed 
betekenden. Maar we konden als OR 
wél afspreken, dat mensen die werden 
ontslagen, als het bedrijf weer zou 
opbloeien, opnieuw in dienst werden 
genomen. Gedurende 2,5 jaar vulde 
‘de Mac’ de WW of WWV-uitkering 
aan tot 100%. En iedereen die terug 
wilde keren, is terug kunnen komen! 
Het is ook de periode waar naar een 
demonstratie meer of minder niet 
gekeken wordt. “Maar wel altijd ‘aan 
de praat blijven’ met de leiding, hoe 
stevig je ook met elkaar van mening 
verschilt. Wat dat betreft waren de 
‘Beijer-sen’ (opeenvolgende voorzit-
ters Raad van Bestuur) overigens 
uitstekende overlegmensen.” Ze 
verstonden ook prima de kunst om 
‘Henk en zijn mannen’ in een heel 
vroeg stadium bij nieuwe plannen 
en ontwikkelingen te betrekken. En 

Vakbond.indd   124Vakbond.indd   124 06-10-10   17:3006-10-10   17:30



Het gezicht van de vakbeweging - Zuid Limburg Deel II

Henk Verberkt  | 125 

de deur van de directiekamer stond 
altijd open voor overleg. Op een 
meningsverschil meer of minder met 
de vakbond wordt niet gelet. Ook hier 
geldt, meent Verberkt, dat je er ten alle 
tijden voor zorgt in gesprek te blijven 
en de deur niet dicht te slaan.
De medaille kent ook een andere 
kant. De fijne kant, kun je zeggen. De 
successen die je boekt. Maar vooral 
ook iets kunnen betekenen voor indivi-
duele werknemers in het bedrijf. “Dat 
geeft een heel goed gevoel.”  

Middenkader passief
Over de toekomst van de vakbe-
weging heeft Henk zo zijn twijfels. 
“De toenemende individualisering 
heeft de solidariteit zwaar onder druk 
gezet en er gaapt een steeds grotere 
kloof tussen bestuurders enerzijds 
en kaderleden en leden anderzijds. 
Evenzo is het erg teleurstellend dat 
het middenkader in de bedrijven vaak 
aan de kant blijft staan en vaak zelfs 
wat meewarig doet als het gaat om 
vakbondsactiviteiten. Tot ze zelf in de 
hoek zitten waar de klappen vallen. Ze 
hebben dan in een keer bijzonder hoge 
verwachtingen over wat die vakbond 
allemaal voor hen moet doen.” En daar 
heeft Henk dan weer moeite mee. Een 
beetje moeite heeft hij – achteraf – 
ook wel met het feit dat hij zijn vrouw 
eigenlijk nooit heeft toegelaten tot de 

zaken die in zijn overlegwerk speelden. 
Henk hield zich dan het liefst op de 
vlakte, al merkte zijn Joke donders 
goed als er problemen waren. “Op 
het eind van mijn carrière ben ik hierin 
opener geworden en dat was goed; 
ik had er veel eerder mee moeten 
beginnen.”

Thuis ‘op de Lindenheuvel’
Hij is er geboren en getogen. Het is 
zijn ouderlijk huis waar hij alweer jaren 
woont. Het huis ook waar hij met 
‘vakbondspap’ is grootgebracht. Pap, 
afdelingsvoorzitter van de mijnwer-
kersbond, van de KAB en van Credo 
Pugno, was dus – net als zoon Henk – 
’s avonds veel op stap. Staat er nu nog 
iets te gebeuren op Lindenheuvel, 
dan weet men Henk te vinden: kerk, 
voetbalclub of harmonie, het maakt 
niet uit. Ook is hij inmiddels alweer 16 
jaar voorzitter van de Culturele Stich-
ting in de wijk, die een groot aantal 
activiteiten op haar naam heeft staan. 
Vol trots toont hij het schilderij dat hij 
onlangs ontving bij de opening van een 
expositie van gehandicapte kunste-
naars. Fantastische momenten in een 
rijk mensenleven. Eigenlijk nog mooier 
dan het moment waarop hij tot Ridder 
in de Orde van Oranje Nassau wordt 
benoemd. Dat was bij zijn afscheid in 
1996.
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Zien, oordelen, handelen
Het ziet er aanvankelijk naar uit dat 
het leven van timmermanszoon Pierre 
Verheggen zich zal afspelen binnen de 
kloostermuren, als broeder. Hij ontdekt 
echter tijdens zijn verdere studie dat 
hij buiten die muren actief wil zijn. In 
eerste instantie richt hij zijn blik op 
de mensen in de Derde Wereld. In 
1977 wordt hij vormingswerker bij de 
Stichting IKVOS in Heerlen. De stich-
ting probeert de problematiek van de 
Derde Wereld nadrukkelijk onder de 
aandacht te brengen van ‘de man in de 
straat’.
Zijn grote voorbeeld is de oblaat Henk 

Schram, oud-missionaris op Ceylon, 
met wie hij vele gesprekken voert. 
Schram leert hem oog en oor te 
hebben voor groepen in de samen-
leving die het moeilijk hebben zoals 
werkende jongeren en mensen met 
een verstandelijke beperking. De KAJ-
methode ‘Zien, Oordelen, Handelen’ 
is het handelskenmerk van Schram 
en wordt dit ook van de jonge Pierre. 
Deze schuwt, als het op dat handelen 
aankomt, ingrijpende actiemethodes 
als een hongerstaking niet. Als toen-
malig minister van Justitie Dries van 
Agt een eerste groep Marokkanen het 
land dreigt uit te zetten, verschuilen 

Pierre Verheggen
Dicht bij mensen

Pierre Verheggen (Weert, 1938) 
studeert op latere leeftijd Pasto-
rale Theologie aan de universi-
teiten van Utrecht en Nijmegen. 
Hij werkt een aantal jaren bij de 
Stichting IKVOS (Interkerkelijk 
Vormingswerk inzake Ontwik-
kelingsamenwerking) en is 
vervolgens als pastoraal werker/
geestelijk verzorger werkzaam 
in de zorg voor mensen met 
een verstandelijke beperking. 
Belangrijkste nevenactiviteit: de 
vakbeweging. Hij is sinds 1977 
getrouwd met Miny Wantia 
en woont met haar in het Zuid 
Limburgse Margraten.
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deze zich in ‘de Duif’ in Amsterdam. 
Zij krijgen steun van mensen uit het 
hele land. Pierre die enkele van deze 
mensen kent, gaat met hen een week 
in hongerstaking. Dat bezorgt hem 
een stevige aanvaring met zijn indi-
recte werkgever de Raad van Kerken 
in Heerlen. Dit soort situaties herhaalt 
zich als Pierre kiest voor bijvoorbeeld 
deelname aan Vredesmarsen, samen 
met CPN en SP. “Gelukkig waren er 
binnen de Raad ook altijd mensen, op 
wiens steun ik wel kon rekenen”, zegt 
Pierre nu.

Beetje tegendraads
In 1989 maakt Pierre de overstap 
naar de wereld van de mensen met 
een (verstandelijke) beperking en 
wordt pastoraal werker/geestelijk 
verzorger in huize Maasveld in Maas-
tricht, onderdeel van de Stichting Sint 
Anna, nadien Jan Baptist.”Gelukkig 
is de wereld voor deze groep mensen 
ten goede geëvalueerd. Ze werden 
vroeger vaak als ‘gekken’ opgeborgen 
in een tehuis. Tegenwoordig mogen 
ze functioneren op het niveau dat ze 
aankunnen.” Ook hier gaat de zacht-
moedig ogende Pierre – als het moet 
– het conflict niet uit de weg. Geheel 
in lijn met het bisdom vindt de leiding 
van het huis dat het toedienen van 
de laatste sacramenten is voorbe-
houden aan de gewijde priester. Pierre 

respecteert echter graag de wens van 
de familie op dit punt. Dat kan dan 
variëren van een orthodox priester tot 
de wens dat Pierre dit doet. “In strikt 
kerkjuridische zin dien ik dan geen 
sacrament toe, wat ik echter zeker 
weet is dat de aanwezigen, op die 
momenten de aanwezigheid van Onze 
Lieve Heer ervaren, en daar gaat het 
om.” Stilzwijgend wordt ook deze acti-
viteit van Pierre door de leiding geac-
cepteerd. Pierre wil graag nog andere 
ervaringen opdoen in zijn leven. Reden 
om in 1998 te kiezen voor het prepen-
sioen.

De vakbondswereld
Pierre raakt in 1978 betrokken bij het 
NKV. Hij wordt door aalmoezenier Jos 
Schreurs binnengehaald als docent 
op de Sociale School in Heerlen. En 
wordt bestuurslid van de NKV centrale 
Heerlen. Hij is volop betrokken bij de 
ombouw van het afdelingswerk (fusie 
NKV/NVV) en van het scholingswerk 
(ombouw Sociale School richting 
Vakbondschool.) Samen met Piet 
Göbbels geeft Pierre vol overgave 
mee leiding aan dit proces in Limburg . 
Een Vakbondschool die een veel groter 
appèl doet op het eigen initiatief van 
mensen en de eigen ervaringen van 
deelnemers als uitgangspunt neemt. 
Pierre ervaart in deze jaren, dankzij 
deze vakbondsscholing, van heel nabij 
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de groei van mensen in hun persoon-
lijke ontwikkeling. 
In dezelfde periode raakt Pierre 
betrokken bij het werk van de 
Commissie VML (Vakbeweging, 
Maatschappij en Levensbeschou-
wing) van de FNV Limburg, waarvan 
hij ook een aantal jaren secretaris is. 
Lastige onderwerpen als antiracisme, 
de 24-uurs economie, solidariteit en 
marktwerking worden in de groep 
uitgediept en vastgelegd in brochures. 
Aan de hand daarvan kan de discussie 
over deze onderwerpen in ‘vakbonds-
land’ worden gevoerd. De commis-
sieleden krijgen volop de ruimte – en 
benutten deze ook – om vanuit eigen 
inzicht inbreng te leveren. Dat leidde 
uiteindelijk vaak tot afgewogen, maar 
kritische stellingnamen, zowel richting 
vakbeweging, als richting politiek en 
maatschappij. Pierre bewaart fijne 
herinneringen aan de ‘harde kern’ 
van deze VML-commissie: mensen 
als John Elissen, Piet Göbbels, Mat 
Janssen en Frans Vroemen.“Mooie 
tijden,” zegt hij daarover tevreden. 

Betrokkenheid
Met de kerk als instituut heeft Pierre 
veel moeite, al zijn er nog altijd 
personen binnen die kerk waarmee 
hij graag van doen heeft. Hij is enige 
tijd volop betrokken bij een samen-
werkingsverband van Parochies in het 

Heuvelland tot ook hier zich een schei-
ding der geesten voordoet.
Pierre en Miny maken verre reizen 
naar o.a. Suriname, Mali, Zuid-Afrika, 
Mexico, Costa Rica en Rusland. 
Cultuur en uiteraard ‘de mensen’ staan 
ook dan centraal. Telkens weer ervaren 
ze hoe onrechtvaardig de welvaart in 
de wereld verdeeld is. Pierre bespeurt 
in al die jaren weinig verbetering. 
“We staan vaak met een oordeel 
klaar zonder de voorgeschiedenis te 
kennen. We moeten veel meer leren 
van onze geschiedenis en mensen 
die daarin – zowel positief als negatief 
– een grote rol hebben gespeeld.” In 
positieve zin dicht Pierre zo’n rol toe 
aan de Zuid Amerikaanse bisschoppen 
Don Helder Camera en Romero, 
evenals aan de vermoorde Chileense 
president Allende. Geef Pierre maar 
‘lichtpuntjes’ als de eerder genoemde 
oud missionaris Henk Schram die 
letterlijk en figuurlijk zijn hele leven 
dicht bij mensen bleef staan. In goede, 
maar vooral ook in slechte tijden. Onze 
wereld blijft snakken. naar dit soort 
mensen en ze zijn er! Helaas worden 
ze vaak – dichtbij en veraf – overscha-
duwd door mensen met geheel andere 
bedoelingen, waarbij eigenbelang niet 
zelden een grote rol speelt. Pierre en 
zijn Miny zullen, ook in de toekomst, 
de vinger op de zere plek blijven 
leggen. 
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Staan naast mensen
Toenmalig FNV-voorzitter Lodewijk 
de Waal zei het bij het afscheid van 
Frans Vroemen als aalmoezenier in 
1998 zo: “Frans Vroemen had, zoals 
anderen gedaan hebben, ook anders 
kunnen kiezen. Frans heeft echter 
gekozen voor de gewone mensen, 
werknemers en uitkeringsgerech-
tigden, voor mensen waar ook de 
FNV voor staat. Niet in de leidende 
rol van de aalmoezeniers, waarover 
gesproken wordt in het Gouden Boek 
van de KAB, maar in de dienende rol, 
die past bij een priester van deze tijd. 
Staan naast mensen die dat nodig 

hebben, meehelpen de broodnodige 
solidariteit in onze samenleving te 
organiseren.” Een typering die, op de 
keper beschouwd, weinig aanvulling 
behoeft. Aan de verwezenlijking van 
de aloude vakbondsidealen heeft Frans 
Vroemen als aalmoezenier maar ook 
als overtuigd FNV-lid, op vele niveaus 
mee gestalte gegeven: landelijk, regi-
onaal en plaatselijk. De overgangsrol 
– voorheen de aalmoezenier die een 
leidende positie inneemt naar later 
de aalmoezenier die ‘aanschuift bij 
mensen’ – is indertijd uitstekend 
vervuld door hoofdaalmoezenier Frans 
Sampers. Frans Vroemen is degene 

Frans Vroemen
Aalmoezenier-nieuwe-stijl

Frans Vroemen (Geleen, 1933) 
groeit met vier broers en drie 
zussen op in een agrarisch gezin 
in de kern van Oud-Geleen. Na zijn 
priesterwijding in 1958 is hij een 
aantal jaren kapelaan in enkele 
Limburgse parochies, pastoraal 
opbouwconsulent in de Oude 
Mijnstreek en vervolgens van 1972 
tot 1998 aalmoezenier van Sociale 
Werken. Vrij snel daarna volgt 
zijn benoeming tot vicaris van het 
bisdom Roermond. Frans woont 
sinds 1972, samen met huisge-
note, steun en toeverlaat Marga 
Op den Camp aan de rand van de 
Sittardse binnenstad.
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die de nieuwe rol verdiept en er op alle 
niveaus invulling aan geeft. Daarnaast 
is de laatste op vele andere fronten 
bestuurlijk actief, zoals in het welzijns-
werk, in onderwijs en opleiding, in 
vrouwen- en ouderenorganisaties. De 
werkdagen zijn vaak lang, de nachten 
kort.

Keuzes durven maken
Zijn benoeming tot aalmoezenier 
van Sociale Werken is een droom 
die uitkomt. Volop de kans krijgen en 
pakken om te werken aan mondig-
heid van mensen, vanuit een functie 
op het snijvlak van Kerk en Samenle-
ving. Hij geeft les aan de Sociale en 
Mediale School van het NKV, nadien 
de Vakbondsschool van de FNV. Is 
present op afdelingsvergaderingen 
van bonden en vakcentrale. Niet om te 
zeggen hoe het moet, maar om samen 
na te denken hoe het zou kunnen. Hij 
ondersteunt ten tijde van het fusie-
proces van NVV en NKV, samen met 
collega-aalmoezeniers nadrukkelijk 
het samengaan van beide vakcen-
trales. “Geloof en levensovertuiging, 
zijn prima als inspiratiebron voor 
vakbondshandelen, maar dienen hierin 
geen scheidslijn te vormen.” Deze 
opstelling vormt een enorme steun in 
de rug voor bestuurders van bonden 
en vakcentrale die in die periode in 
Limburg in de frontlinie staan: Luc 

Geurts, Gijs Ponsen, Wiel Friedrichs 
en Mat Janssen. Natuurlijk zijn er 
aanvankelijk in NVV-kring kaderleden 
die aalmoezenier Frans Vroemen 
maar een ‘rare snuiter’ vinden. Nadien 
wordt hij juist door mensen die 
aanvankelijk hun twijfels hadden, op 
handen gedragen. Frans wordt lid van 
de landelijke commissie VML (Vakbe-
weging, Maatschappij en Levensbe-
schouwing) en ook in de provinciale 
beleidsorganen schuift Frans vrij snel 
aan: districtsbestuur, DAC Arbeids-
marktbeleid en DAC VML. Van laatst-
genoemde commissie is hij vele jaren 
secretaris. Het is niet vreemd dat hij 
zich met name in de VML-commissie 
als een vis in het water voelt. “Hard 
werken, scherp discussiëren, maar 
samen ook hartelijk kunnen lachen. 
Juist in zo’n commissie moet je de 
discussie heel fundamenteel kunnen 
voeren, positie durven innemen, 
maar er altijd op gericht zijn er samen 
uit te komen. Mooie tijden,” zegt hij 
daarover. Vele jaren vertegenwoor-
digt Frans Vroemen Limburg in DISK 
(Dienst in de Industriële Samenleving 
vanwege de Kerken). DISK onder-
steunt het plaatselijk en regionale 
arbeidspastoraat en voert regelmatig 
overleg met de leiding van kerken, 
werkgeversorganisaties, vakbeweging 
en politieke partijen.
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Polderen langs de Maas
Frans is een fervent voorstander van 
het Poldermodel. “Het is in deze tijd 
hét model om vakbondsidealen dich-
terbij te brengen. Je zult telkens – dat 
geldt overigens voor alle partijen in de 
samenleving – je strategie en middelen 
moeten aanpassen aan de tijdsom-
standigheden. Polderen betekent niet 
dat je altijd de confrontatie uit de weg 
moet gaan.” Eigenlijk heeft Frans zijn 
hele leven niks anders gedaan dan 
‘polderen’; weliswaar niet in de polder, 
maar langs de boorden van de Maas 
in Limburg: als jong kapelaan in Elsloo, 
als aalmoezenier en nu als vicaris van 
het bisdom.

Nieuwe taken
Frans is ook binnen het bisdom ‘breed 
inzetbaar’. Direct na zijn terugtreden 
als aalmoezenier van Sociale Werken 
(hij is dan 65) krijgt hij de opdracht van 
de bisschop om de herstructurering en 
revitalisering van de parochies in het 
bisdom ter hand te nemen. Vrij snel 
daarna wordt hij benoemd tot vicaris 
van het bisdom. Naast eerderge-
noemde taak wordt hem de zorg voor 
zieke en oude priesters en diakens 
toevertrouwd en is hij veelvuldig op 

pad om in parochies het Vormsel toe 
te dienen. Ook bij hen schuift Frans op 
de van hem bekende wijze aan. Dat 
aanschuiven doet hij, in de nog steeds 
beperkte vrije tijd, ook graag in fami-
liekring en bij vrienden. En vrienden 
heeft hij vele gemaakt, ook binnen 
de vakbeweging. Hij heeft vaak heel 
nauw samengewerkt met bestuurders 
van bonden en vakcentrale die in de 
25 jaar van zijn aalmoezenierschap in 
Limburg actief waren. In 1995 word hij 
vanwege zijn grote maatschappelijke 
verdiensten benoemd tot Ridder in 
de Orde van Oranje Nassau. In 2005 
krijgt dit een kerkelijk vervolg met 
zijn benoeming tot kapelaan van de 
Paus. Vanaf dat moment mag hij de 
titel monseigneur voeren. Voor velen 
binnen en buiten de vakbeweging 
blijft het gewoon Frans. Frans die als 
geen ander al die jaren de inleidende 
woorden uit het visieprogramma 
van het NKV (1975) in praktijk heeft 
gebracht. ‘Ieder mens is geroepen 
tot vrijheid, mondigheid en zelfont-
plooiing, ook al kan hij niet steunen op 
macht. Dit betekent dat we strijdbaar 
willen zijn. Gerechtigheid is deze strijd 
waard!’
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Bezetting leidt tot breuk
Als Hans na de MULO en de Grafische 
School zijn weg vindt in de grafische 
sector wordt hij al heel snel lid van de 
bond, in zijn geval de NKGB (Neder-
lands Katholiek Grafische Bond). 
Hans: “Hieraan lag op dat moment 
beslist geen idealisme ten grondslag. 
De grafische industrie kent in die 
tijd – als enige sector in ons land – 
het verplichte lidmaatschap van een 
vakbond voor alle werknemers.” Aan 
het lidmaatschap van deze bond – 
later omgedoopt tot Druk en Papier 
FNV – komt met de bezetting van het 
Limburgse Dagblad in 1984 een abrupt 
einde. Hans en een heleboel collega’s 

bij de krant zijn het met de actie van de 
bond absoluut niet eens en stappen 
over naar het CNV. De actie laat diepe 
sporen na in het bedrijf.

Bij toeval actief
Helma wordt in atelier Bolzen in 
Herzogenrath opgeleid tot naaister en 
gaat daarnaast – zoals destijds in de 
Bondsrepubliek gebruikelijk – een dag 
in de week naar de Berufsschule. Als 
ze in 1957 trouwt met Hans en met 
hem in Kerkrade gaat wonen richt haar 
aandacht zich helemaal op het huis-
houden en hun twee zoons Jo en Ko. 
In 1979 gaat ze aan de slag bij Praxis 
in Heerlen. Enige tijd later wordt ze 

Hans en Helma Wachelder
Een dubbelportret

Mijnwerkerszoon Hans Wachelder 
(Heerlen, 1932) trouwt in 1957 met 
Helma Huppertz (Herzogenrath, 
1939), dochter van een schiet-
houwer aan de andere kant van de 
grens. Hans blijft zijn hele leven 
het drukkersvak trouw, evenals 
zijn Helma die als de beide zoons 
volwassen zijn gaat werken bij 
Praxis in Heerlen. Beiden zijn 
velen jaren actief voor het CNV. 
Hans voor de Grafische Bond en 
de vakcentrale, Helma is vele jaren 
voor het CNV actief in de Vrou-
wencommissie van de Euregio-
nale Vakbondsraad Maas-Rijn. 
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lid van de Dienstenbond CNV. Als ze 
gevraagd wordt iemand te vervangen 
in een bijeenkomst van de vrouwen-
commissie van de IVR, is er aanvanke-
lijk aarzeling. Dat duurt maar kort want 
de ervaring smaakt naar meer. Ze blijft 
een groot aantal jaren actief in de Vrou-
wencommissie, tot deze eind jaren 
negentig wordt opgeheven.

Inlichtingendienst
Hans maakt tijdens zijn militaire dienst 
deel uit van de MID (G2) (Millitaire 
Inlichtingendienst) en verricht daar 
bijzondere werkzaamheden. Hij typt 
complete spionagerapporten uit voor 
de militaire inlichtingendienst. Als 
kranten, radio en TV vele jaren later 
ten tijde van het DDR- regime melding 
maken van de uitwisseling van twee 
Nederlandse (Reiman en De Jager) 
en twee Oostduitse spionnen komt 
bij Hans de inhoud van een van die 
dikke spionagerapporten die hij moest 
uittikken weer bovendrijven. Juist ja, 
van de hand van Reiman en De Jager. 
Het tovert een glimlach op het gelaat 
van Hans en Helma. Een glimlach die 
plaats maakt voor opwellende tranen 
als het overlijden van zoon Jo aan de 
orde komt: slachtoffer van een tragisch 
ongeluk. Het kerft diepe krassen in 
de ziel van beiden. Gelukkig is Ko er 
nog, werkzaam in de bibliotheek van 
Königswinter. 

“Eens drukker, altijd drukker” 
Hans is zijn hele werkzame leven de 
grafische bedrijfstak trouw gebleven. 
Voor zijn militaire dienst bij drukkerij 
Alberts in Kerkrade, daarna achter-
eenvolgens bij de Gebr. Anten en ‘Het 
Land van Valkenburg’ en vervolgens 
27 jaar bij het Limburgs Dagblad. “Het 
werken bij zo’n krant voegt een extra 
dimensie toe aan het vak. Elke dag is 
er die spanning om de krant op tijd van 
de persen te doen rollen, ook als een 
griepepidemie collega’s velt of een 
technische storing het proces dreigt 
stil te leggen.” Vele jaren is Hans 
machinezetter bij de krant en vervol-
gens tot hij in 1992 met de VUT gaat, 
advertentieopmaker. 
Na de overstap van Hans en zijn 
collega’s naar de Grafische Bond CNV 
wordt een afdeling Heerlen opge-
richt, met al snel Hans als secretaris. 
Ook vertegenwoordigt Hans vanaf 
dat moment de Grafische Bond in 
het districtsbestuur Limburg van de 
vakcentrale CNV. En namens zijn 
vakcentrale heeft Hans acht jaar lang 
zitting in de gemeentelijk WWV – 
RWW commissie.

Het Euriogionale Vakbondswerk
Helma vindt in deze periode helemaal 
haar plekje in de Vrouwencommissie 
van de Euregionale Vakbondsraad. 
Een periode waarop ze nog altijd met 
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genoegen terugkijkt. Conferenties in 
Aken, Geleen, Hengelhoef en op het 
kasteel in Wegimont met haar prach-
tige vergezichten. Wegimont vormt in 
die periode zo’n beetje de thuisbasis 
van de Vrouwencommissie.

Trekken door Europa
Het actieve vakbondswerk hebben 
beiden inmiddels achter zich gelaten. 
Jeu de boules en koersbal zijn ervoor 
in de plaats gekomen. En tot verleden 
jaar de caravan. Met de Nederlandse 
Caravanclub zijn ze zo ongeveer heel 
Europa doorgetrokken. Trips van 
verschillende weken met uitschieters 
tot wel negen en zelfs dertien weken. 
En dan komen natuurlijk de anekdotes. 

Zoals die keer in Noorwegen met die 
vele tunnels. Hans is die dag kwar-
tiermaker, samen met een heel druk 
iemand en maakt zich al tijdens de reis 
erg nerveus. Als ze dan de zoveelste 
tunnel inrijden roept Hans plotse-
ling: “Nou zie ik ook al niets meer!” 
Helma rustig “Als je nu die klep eens 
naar boven doet en gewoon door de 
ruit kijkt, zie je het prima.” Beiden 
kunnen er nu hartelijk om lachen. En 
natuurlijk moet er op hun leeftijd inge-
leverd worden. Zo wordt wandelen 
steeds moeilijker. Maar nog steeds 
is voor beiden het leven meer dan de 
moeite waard. Laat Hans en Helma uit 
“Kirchroa” nog maar jaren schuiven!

De Unie
De geschiedenis van De Unie is er géén van wapperende vaandels, hoogop-
lopende conflicten tussen werkgevers en werknemers noch van oproepen 
de zaak ‘plat’ te gooien. Wie De Unie zegt denkt aan samenwerking, compro-
missen en consensus. 
De leden geven de voorkeur aan het harmoniemodel boven het zoeken en door 
harde acties uitvechten van conflicten. Dat laatste is altijd zo geweest, ook in 
de jaren dat de talloze bonden en bondjes nog een zelfstandig bestaat leidden. 
De enige gebroken rode draden in de ontstaansgeschiedenis van De Unie, 
waarvan de wortels teruggaan tot begin 1900, zijn de ronduit roomse signatuur, 
het toetreden van vrouwen tot de gelederen en het uitsluitend behartigen van 
de belangen van de middengroepen. 
Uit: Jubileumuitgave van De Unie 1997 ‘Van nette mensen. De dingen die voor-
bijgaan’, 1997.
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Duurst betaalde chauffeur
Hans van Wersch is een van die 
mensen met de aangeboren eigen-
schap om als vertrouwensman te 
fungeren. Niet zelf in de schijnwerper 
staan, maar ervoor zorgen dat ‘zijn 
baas’ in dat licht goed functioneert. 
Het is al bij zijn eerste job bij de Katho-
lieke Mijnwerkersbond dat Hans als 
persoonlijk assistent word toege-
voegd aan een eerstverantwoordelijk 
bestuurder. Een naamgenoot nog wel, 

algemeen secretaris Hans Palmen. 
Bij de KVM wordt deze taak verbreed 
tot het gehele DB. Hans vervult het 
secretariaat van DB, Hoofdbestuur, 
Algemene Vergadering en een aantal 
interne commissies. Die taak loopt 
naadloos over richting Unie BLHP waar 
hij bij de oprichting in april 1972 wordt 
benoemd tot secretaris van de Dage-
lijkse Leiding op het bondskantoor in 
Utrecht en… persoonlijk secretaris 
van voorzitter Hubben. Het is een van 

Hans van Wersch
Ondersteunen als professie

Hans van Wersch (Molenberg-
Heerlen, 1932) staakt in 1957 
wegens ‘geloofsproblemen’ 
zijn priesteropleiding aan het 
Groot Seminarie in Roermond. 
Oktober van dat jaar begint hij 
zijn loopbaan bij de NKMB als 
assistent documentalist. Tien 
jaar later verruilt hij de NKMB 
voor de KVM om bij de oprichting 
van de Unie BLHP in april 1972 
benoemd te worden tot secre-
taris van het Dagelijks Bestuur 
en tevens persoonlijk secretaris 
van voorzitter Antoon Hubben. In 
1976 treedt hij in dienst van DSM 
Limburg. Hans woont samen 
met zijn Ria in Schaesberg, waar 
ze twee dochters krijgen. Ze zijn 
helemaal gek met hun zeven klein-
kinderen. 
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de voorwaarden die Hubben stelt aan 
het aanvaarden van de voorzitters-
functie. In een snelle BMW 2500 rijdt 
Hans de voorzitter kriskras door het 
land met inbegrip van de regelmatige 
vaste route Kerkrade-Houtent v.v. Jo 
Franssen, toenmalig regiovoorzitter 
in Limburg spreekt in die periode vaak 
gekscherend over de ‘duurst betaalde 
chauffeur van Nederland’.
Hubben, en daarmee ook Hans, func-
tioneert in die jaren op twee fronten. 
Hij geeft landelijk leiding aan de fusie-
bond Unie BLHP en is anderzijds volop 
betrokken bij de mijnsluiting en het 
daarmee samenhangende herstructu-
reringsproces in Zuid Limburg. Lange 
werkdagen, waarbij met name bij de 
fusievoorbereiding ook vaak een deel 
van het vrije weekend in het geding 
is. “Ik had het voor geen goud willen 
missen”, zegt Hans nu. Het schrijven 
van beleidsnota’s, persberichten en 
speeches van de voorzitter vormen de 
hoofdmoot in het takenpakket. Hans 
was en is nog steeds onder de indruk 
van de politieke invloed van de Katho-
lieke Federatie (NKMB en KVM) in die 
tijd. Hij denkt aan de drie Mijnnota’s, 
de herstructurering en de vestiging 
van de Achtste Medische Faculteit 
in Maastricht, nadien uitgebouwd tot 
Universiteit Maastricht. Een thema dat 
naar de mening van Hans altijd onder-
belicht is gebleven. 

Als Hubben in 1976 burgemeester 
van Maasbree wordt, neemt ook Van 
Wersch afscheid van ‘zijn’ Unie. De 
nieuwe voorzitter Leo Serto probeert 
zijn vertrek uit te stellen, maar het 
besluit van Hans staat vast. Als 
afscheidscadeautje schrijft hij nog de 
eerste speech van de nieuwe voor-
zitter en dan is het ‘exit’.

Onafhankelijk en objectief
Het had allemaal wel eens heel anders 
kunnen lopen, ware het niet dat Hans 
zo verknocht is aan Zuid Limburg. 
Als de benoeming van Hubben tot 
burgemeester van Maasbree een 
feit is, komt deze met het voorstel 
dat Hans de functie van Algemeen 
Secretaris van de Unie gaat invullen. 
Los van enkele andere zaken die dan 
spelen is dit voor Hans een brug te 
ver. Het betekent namelijk verhuizen 
naar de Randstad. En van verhuizen 
is helemaal geen sprake als hij ja zegt 
tegen de job op het directiesecretariaat 
Personeelszaken van DSM Limburg 
bv, met op dat moment Winand Schif-
felers aan het hoofd. Van Wersch 
wordt al snel volledig vrijgesteld voor 
het secretariaat van het extern overleg 
van ‘de Limburg bv’. Een overleg dat 
langs twee lijnen gestructureerd is: 
de Commissie van Overleg (CvO) en 
de Commissie Extern Overleg DSM 
Limburg (CEOD). Bij zijn afscheid in 
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1992 laat Hans een belangrijk docu-
ment na voor het nageslacht. In ‘van 
MIR naar CEOD’ schetst hij de over-
legstructuur zoals die van 1902 (Staats-
mijnen) tot 1992 (DSM Limburg) 
gestalte heeft gekregen. Objectiviteit 
en onafhankelijkheid zijn in zijn nieuwe 
baan sleutelwoorden. Dat hij hieraan 
voor alle partijen heeft voldaan, bewijst 
wel het onvergetelijke afscheid dat 
‘deze goeroe van het intern overleg’ 
zoals hij wel eens genoemd werd, in 
1992 ten deel valt. 

De andere Hans
En dan komt er meer tijd voor andere 
zaken. De meeste aandacht gaat 
uit naar Ria, Jacqueline en Ingrid en 
natuurlijk naar de kleinkinderen. Voor 
die dochters en kleinkinderen staan ze 
elk moment van de dag – en met even 
veel liefde ook van de nacht – klaar. 
Ze spelen al 35 jaar samen tennis en 
trekken met hun caravan door West 
Europa. In 1997 vinden ze een vaste 
stek in de zon: een vakantiehuis in 
de buurt van het Spaanse Alicante. 
Ook hier fotografeert Ria en hanteert 

Hans de filmcamera. Hans is trouwe 
supporter van Ria bij uitvoeringen 
van de twee orkesten waarin zij klas-
sieke gitaar speelt. Beiden schilderen, 
waarin ze ieder hun eigen weg volgen. 
(Hans heeft 4 jaar de Academie voor 
Schone Kunsten in Genk bezocht.) Hij 
staat graag aan de kookpot en bakt zijn 
eigen dagelijks brood. Daarnaast is er 
natuurlijk de mooie tuin, waarin Ria de 
scepter zwaait en Hans verantwoorde-
lijk is voor het grovere werk. Hobby’s 
uit zijn jeugdjaren als toneel, piano-
spelen en zingen zijn uit het gezichts-
veld verdwenen, hoewel… ook op 
latere leeftijd schrijft hij liedjes en 
sketches onder zijn pseudoniem “Jean 
le clerc de Mine” (Hans, sjriever op de 
Koel.) En dan is er natuurlijk het feit dat 
Hans nu al 21 jaar op de eerste vrijdag 
van de maand NAT gaat. Hij ontmoet 
dan zijn vrienden van het illustere 
genootschap “Na Arbeid Tapwaarts”. 
Ontstaan in zijn DSM-tijd. In de 
gloriejaren bestaande uit 15 collega’s 
waarvan er inmiddels nog maar vijf 
over zijn. Het is Hans van harte gegund 
dat hij nog vaak ‘NAT mag gaan’.
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Bij toeval in OR
Na de Technische School, specialisatie 
lassen, gaat Jean aan de slag bij steen-
bakkerij Mosa Brik. Het bedrijf gaat 
failliet in de tijd dat Jean zijn militaire 
dienstplicht vervult. Hij kiest na zijn 
‘afzwaaien’ in 1979, net als heel wat 
landgenoten in de grensregio, voor 
een baan als lasser bij autobouwer 
DAF in Born. In 1982 stapt in de OR de 
ABVV-vertegenwoordiger op. Over wie 
hem moet opvolgen belegt de bond op 
zaterdagmorgen een ledenvergadering 
in Jean’s woonplaats. Jean is een van 
de weinige aanwezigen en wordt na 

afloop apart genomen en gevraagd 
te kandideren. Jean twijfelt, maar 
enkele uren later trekt pa hem over de 
streep. En zo rolt Jean in een tot op dat 
moment voor hem onbekende wereld. 

Samenwerking
Hij krijgt vrij snel de smaak te pakken 
en volgt in de OR de ongeorgani-
seerde Sadane op als voorzitter. Hij 
kan het van meet af aan prima vinden 
met Gerard Kortenoeven (voorzitter 
COR) en Willy Crins (secretaris en 
nadien voorzitter van de BLG). “Gerard 
slaagde er als geen ander in iedereen, 

Jean Wouters
De Che van het Limburgse heuvelland

Jean Wouters, geboren in 1959 
in het Vlaamse Leut, belandt op 
23 jarige leeftijd min of meer bij 
toeval in het overlegcircuit bij Ned 
Car. Hij zet daar al vrij snel mede 
de toon en het is een kwestie van 
tijd voordat hij (vrijgesteld) voor-
zitter van de OR wordt. Jean lijkt 
niet alleen qua uiterlijk veel op de 
Zuid Amerikaanse vrijheidsstrijder 
Che Guevara, hij is ook een groot 
bewonderaar. “En ik heb een 
droom. De droom dat wij arbei-
ders gewapend met rieken en met 
de rode vlag voorop de Bastille 
opnieuw gaan bestormen.” 
Woorden van een grijnzende 
Vlaams vakbondsmilitant.
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van hoog tot laag, over de kling te 
jagen. Een kostelijk figuur”, aldus 
Jean. Hij heeft een eigen manier van 
werken ontwikkeld. “Voorop blijven 
gaan in het innemen van standpunten, 
maar wel zorgen dat de troepen 
kunnen en willen blijven volgen. En 
zorgen voor een goede afstemming 
met de andere eerstverantwoorde-
lijken, zoals de eerdergenoemde 
Willy Crins en de verantwoordelijke 
bestuurder van de bond.” Zo ruimden 
Willy en Jean dagelijks tijd in voor 
overleg met elkaar en werden de lijnen 
met de bondsbestuurders (eerst Wim 
Gersen, later Henk van Rees) kort 
gehouden. Dat laatste is ook wel eens 
anders geweest. Zo herinnert Jean 
zich dat Willy en hij ten tijde van het 
conflict rond de Smart een stakings-
actie uitroepen zonder dat de leiding 
van de bond hiervan op de hoogte 
is. “Niet direct handig als je alleen al 
denkt aan de rechtmatigheidstoets van 
een staking”, zegt hij achteraf, maar er 
waren natuurlijk verzachtende omstan-
digheden. Er was al twee dagen van 
de vroege ochtend tot diep in de nacht, 
zonder resultaat met de top van het 
bedrijf gepraat en dan kun je wel eens 
ongeduldig worden. “In zo’n situatie 
de geest uit de fles laten is vrij makke-
lijk, hem weer terug krijgen in diezelfde 
fles is andere koek”, zegt hij achteraf.

Nederland-België
Natuurlijk kan in een gesprek met hem 
een vergelijking tussen de Neder-
landse en Belgische mentaliteit niet 
uitblijven. Als het om ondersteuning 
van bedrijven gaat is Nederland sinds 
jaar en dag het braafste jongetje van de 
‘Europese klas’. In andere landen, ook 
in België, wordt daar een slag anders 
mee omgegaan. Als je ergens voor 
staat moet je de rand van de regeling 
opzoeken en er zo nodig overheen 
durven gaan. Als het er op aan komt is 
in kritische situaties van daadwerke-
lijke steun uit politieke hoek in Neder-
land nauwelijks sprake. “Mensen die 
het proces echt kunnen beïnvloeden, 
laten dit na,” is het harde oordeel 
van Jean. En onze ervaringsdeskun-
dige heeft er inmiddels aardig wat 
gesproken. Van Kamerlid en minister 
tot premier Jan Peter Balkenende. Hij 
deelt graag een compliment uit rich-
ting FNV. “Als in dit land een demon-
stratie, actie of staking georganiseerd 
wordt, heeft men de zaken altijd tot in 
de puntjes geregeld; van vervoer tot 
lunchpakket, van podium tot geluids-
installatie.  Dat wil in België wel eens 
anders zijn, al kan dit laatste ook zijn 
charme hebben.”

De rode ABVV-vlag gaat mee
Jean beweegt zich met opvallend 
gemak tussen de mensen binnen 

Vakbond.indd   139Vakbond.indd   139 06-10-10   17:3006-10-10   17:30



Het gezicht van de vakbeweging - Zuid Limburg Deel II

140 |  Jean Wouters

het bedrijf. In de productiehallen, 
op kantoor en op de bestuursetage. 
Iedereen kent Jean en Jean kent 
iedereen. En dan blijkt maar al te vaak 
dat bij een conflict tussen een werk-
nemer en zijn baas de aanwezigheid 
van Jean voldoende kan zijn om het 
conflict in de kiem te smoren. Dat 
geeft een goed gevoel. Al stroomt op 
zo’n moment de adrenaline niet zo snel 
als wanneer je op het Malieveld of op 
het Binnenhof ‘in de toeter blaast’. En 
om zijn herkomst niet te verloochenen, 
“de rode ABVV-vlag gaat altijd mee 
richting den Haag”, aldus Jean. Uit 
alles blijkt dat ‘onze Belg’, ondanks 
zijn vaker radicale standpunten, in de 
loop der jaren veel sympathie heeft 
gewonnen binnen het bedrijf. “Het 
percentage dat op mij stemt, stijgt bij 
elke verkiezing nog steeds”, licht hij 
toe. De relatie met de leiding van het 
bedrijf is in de loop der jaren veran-
derd, al blijft het er eentje van haat-
liefde. In het verleden vlogen, als het 
weer eens spannend was, de moties 
van wantrouwen richting de leiding 
over tafel. Tegenwoordig doen beide 
partijen er alles aan de rangen zoveel 
mogelijk gesloten te houden en als 

het enigszins mogelijk is gezamenlijk 
aan hetzelfde uiteinde van het laken te 
trekken. Vooral in onzekere tijden is dit 
wel zo effectief gebleken. Opnieuw is 
onduidelijk hoe de toekomst van Ned 
Car er de komende jaren uitziet. Voor 
Jean is wel duidelijk dat de houdbaar-
heidsdatum van het veel geroemde 
poldermodel verstreken is: “Uitein-
delijk is het steeds weer de arbeider 
die het gelag betaalt. Het is tijd voor 
een echte, strijdvaardige arbeidersbe-
weging. Zo eentje die met rieken en 
vanen optrekt richting de Bastille…”

Theorie en praktijk
Ook thuis in Dilsen ligt de rode vaan 
onder handbereik, al is het hier de 
vraag wie ze het eerst te pakken heeft. 
Jean maakt deel uit van het provinciaal 
bestuur van de ABVV, maar dat is ook 
het geval met zijn vrouw Netta. Netta 
is daarnaast voorzitter van de ABVV 
fractie bij ARGO. Een echt militanten 
huwelijk. Uit een eerder huwelijk is 
dochter Nikki geboren die momenteel 
Public Relations studeert aan de Hoge-
school in Hasselt. Dochter Nikki de 
theorie, vader Jean de praktijk!

Vakbond.indd   140Vakbond.indd   140 06-10-10   17:3006-10-10   17:30



  | 141 

Algemene afkortingen organisaties, wetten e.d.

AMBI Automatisering en Mechanisering van de 
 Bestuurlijke Informatievoorziening
ANBO Algemene Nederlandse Ouderenbond
ANP Algemeen Nederlands Persbureau
AOW Algemene Ouderdomswet
ASN Algemene Spaarbank Nederland
ASVA Algemene Studentenvereniging Amsterdam
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AZM Algemeen Ziekenfonds voor de Mijnstreek
AZM Academisch Ziekenhuis Maastricht
BiZa Binnenlandse Zaken 
BLG Bedrijfsledengroep
BFM Beambtenfonds Mijnindustrie (pensioenfonds)
B&W Burgemeester en Wethouders
CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CDA Christen Democratisch Appèl
CEOD Centraal Extern Overleg DSM
CO Centrale Opleidingen
COMETT Community Training on Technology, Europees technologieproject
COR Concern Ondernemingsraad
CPN Communistische Partij Nederland
CRM Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
CvO Commissie van Overleg
CSW Centrum voor Sociale Woningbouw
CZF Centraal Ziekenfonds
DAC Districtadviescommissie
DB Dagelijks Bestuur
DISK Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken
DOR Departementale Ondernemingsraad
DSM Dutch State Mines
GAB Gewestelijk Arbeidsbureau
GAK Gemeenschappelijk Administratiekantoor
GGD Gemeenschappelijke Geneeskundige Dienst
GO Georganiseerd Overleg
GOR Groepsondernemingsraad
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ETIL Economisch Technologisch Instituut Limburg
FPU Flexibel Pensioen en Uitkering
FSI Fonds voor Sociale Instellingen
HAVO Hoger Algemeen Vormend Onderwijs
HB Hoofdbestuur
HBO Hogere Beroepsopleiding
HBS Hogere Burgerschool
HIO Hogere Informaticaopleiding
HRM Human Resaerch Management
HTS Hogere Technische School
IKOL Interkategoraal Overleg Limburg
IKVOS Interkerkelijk Vormingswerk inzake Ontwikkelingssamenwerking
ISO Internationale Organisatie voor Standaardisatie
IVR Interregionale Vakbondsraad
KBO Katholieke Bond voor Ouderen 
KLES Katholieke Limburgse Emigratie Stichting
KNVB Koninklijke Nederlandse Voetbalbond
KUB Katholieke Universiteit Brabant
KvK Kamer van Koophandel
KVV Kort Verband Vrijwilliger
LBWG Landelijke Belastingwerkgroep
LCB Limburgs Centrum Bedrijfsopleidingen
LIS Limburgse Immigratie Stichting 
LIOF Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering
LLTB Limburgse Land- en Tuinbouw Bond
LoKu Locatie Kunststoffen
LOZO Limburgse Organisatie Zelfstandige Ondernemers
LTS Lagere Technische School
LWV Limburgse Werkgeversvereniging
MBA Moderne Bedrijfsadministratie
MBO Middelbare Beroepsopleiding
MC Medezeggenschapscommissie
ME Mobiele Eenheid
MIR Mijnindustrieraad
MKB Midden- en Kleinbedrijf
MSA Middelbaar Sociale Arbeid
MTB Maastrichtse Toeleveringsbedrijven
MTS Middelbare Technische School
MULO Meer Uitgebreid Lager Onderwijs
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NCIV Nederlands Christelijk Instituut voor de Volkshuisvesting
NCW Nederlands Christelijk Werkgeversverbond
ON Oranje Nassau
OR Ondernemingsraad
OVM Onderlinge Verzekeringsmaatschappij
OVS Ondergrondse Vakschool
PBNA  Instituut voor schriftelijk onderwijs; staat oorspronkelijk voor 

 Polytechnisch Bureau Nederland Arnhem
PR Public Relations
PNEM Provinciale Noord-Brabantse Energiemaatschappij
PSEOL Provinciaal Sociaal Economisch Adviesorgaan Limburg
PvdA Partij van de Arbeid
Riagg Regionaal Instituut voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg
RvO Raad van Overleg
RWTH Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule, Aken
RWW Rijksgroepsregeling Werkloze Werknemers
SBB Stikstof Bindingsbedrijf
SEAR Sociaal Economische Adviesraad
SNS Samenwerkende Nederlandse Spaarbanken
SP Socialistische Partij 
SPD Staats Praktijkdiploma
SUNREG Europees technologieproject ‘Sunrise & Sunset Regions’
TVS Technische Vakschool
UWV Uitvoeringsbedrijf Werknemersverzekeringen
VGLO Voortgezet Lager Onderwijs
VGZ Ziektekostenverzekeraar; vroeger ziekenfonds
VML Vakbeweging Maatschappij en Levensbeschouwing
VNO Vereniging Nederlandse Ondernemingen
VNZ Vereniging Nederlandse Ziekenfondsen
VUT Vervroegde Uittreding
VVV Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer
WaFa Waterfabriek
WAO Wettelijke Arbeidsongeschiktheid
WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
WSW Wet Sociale Werkvoorziening
WWW Wet Werkloze Werknemers
ZLSM Zuid Limburgse Stoomtreinmaatschappij
ZZL Ziekenfonds Zuid Limburg
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Lijst van vakbonden/vakcentrales

AbvaKabo Algemene Bond Van Ambtenaren Katholieke Ambtenarenbond
ABVV Algemeen Belgisch Vakverbond
ABW Algemene Bond van Werkers
ACV Algemeen Christelijk Vakverbond
ANMB Algemene Nederlandse Mijnwerkersbond
AOb Algemene Onderwijsbond
ARKA Algemene Rooms Katholieke Ambtenarenbond
ASVA Algemene Studentenvakbond
CFO Christelijke Federatie Overheidspersoneel
CNV Christelijk Nationaal Vakverbond
FNV Federatie Nederlandse Vakbeweging
IB Industriebond
IVR Interregionale Vakbondsraad
KAB Katholieke Arbeiders Beweging
KAJ Katholieke Arbeiders Jeugd
KVM Katholieke Vereniging Mijnbeambten
KWJ Katholiek Werkende Jongeren
MHP Middelbaar en Hoger Personeel
NKGB Nederlands Katholieke Grafische Bond
NKMB Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond
NKV Nederlands Katholiek Vakverbond
NVV Nederlands Verbond van Vakverenigingen
PCMB Protestant Christelijke Mijnwerkersbond
Unie BLHP Unie van Beambten, Leidinggevend en Hoger Personeel
VHV Vrienden van de Historie van de Vakbeweging
VVDM Vakbond voor dienstplichtige militairen
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