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Je mag de kijk op het verleden niet bevriezen
Huizinga
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VOORWOORD

De Vakbondshistorische Vereniging bestaat dit jaar 25 jaar.

Een van de eerste publicaties die de VHV uitbracht was een brochure onder de titel 

‘De Vakbeweging jubileert’. Het was een beschrijving op welke wijze door de jaren 

heen aandacht werd besteed aan jubilea en jubilarissen.

Nu jubileert de VHV zelf. En daar wordt natuurlijk op verschillende wijze bij 

stilgestaan.

In het verleden werd bij jubilea al gauw gedacht aan een gedenkboek waarin dan 

trots een resumé werd gegeven van de handel en de wandel en de resultaten die in 

de loop van de jaren waren geboekt.

Ook bij dit jubileum is gekozen voor een boek. Maar niet zo maar een boek. Het is 

werkelijk een uniek boek geworden.

Een boek ook waar de VHV trots op is dat dit verschijnt bij gelegenheid van het 

25-jarig jubileum.

Nog nooit immers is het vertoond dat zo goed als alle voorzitters van de vakcentrales 

en de daarbij aangesloten bonden in één gezamenlijke uitgave hun visie geven op de 

betekenis van historisch bewustzijn en het belang daarvan voor de toekomst van de 

vakbeweging.

Het is ook een boek dat uitdaagt om met elkaar de discussie over dit onderwerp te 

voeren. Een boek ook dat tongen losmaakt en hopelijk mensen in beweging brengt.

Het boek heeft als titel meegekregen: twee miljoen leden. En als ondertitel: Over het 

verleden, de toekomst en het heden van de Nederlandse vakbeweging.

Daarmee wordt aangetoond dat de vakbeweging – ook al wordt er wel eens 

badinerend gesproken over de representativiteit - een maatschappelijke factor van 

grote betekenis is, altijd is geweest en, tenzij er gekke dingen gebeuren, ook in de 

toekomst zal blijven.

Maar dat neemt niet weg dat een discussie over de toekomst niet moet worden 

geschuwd. Staand in het heden en kijkend naar het verleden moet de toekomst in het 

vizier worden genomen. Daar nodigt dit boek toe uit. De VHV zal daar graag een 

verdere bijdrage aan leveren.

Het initiatief voor het boek is geboren uit een discussie van een paar mensen van 

de VHV met Bert Breij over het toekomstperspectief van de VHV, maar in het 

verlengde daarvan ook over de toekomst van de vakbeweging zelf. Die zijn immers 

onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

De VHV heeft vervolgens aan Bert gevraagd vorm en inhoud te geven aan het idee 

en Bert heeft die uitdaging met graagte aanvaard. 

Bert, oud vakbondsjournalist, en diensthoofd Industriebond FNV, en thans directeur 

van Communication Concert, heeft alle interviews met de voorzitters zelf gedaan 

en ook verder bewerkt. Daarnaast heeft hij met een aantal relevante gebeurtenissen, 

feiten en cijfers het boek gecompleteerd. Hij deed dit als een geïnteresseerd lid van 

de VHV.

Uiteraard heeft Bert van de VHV alle ruimte gekregen bij het maken van het boek, 

VHV boek_HT.indd   5VHV boek_HT.indd   5 16-09-2008   01:20:3216-09-2008   01:20:32



twee miljoen leden6

waaronder de keuze van de onderwerpen en soms ook een wat persoonlijk getinte 

inkleuring en interpretatie van feiten. Die komen daarmee ook voor zijn rekening.

Wij zijn Bert en alle anderen die verder aan de totstandkoming van het boek hebben 

mee gewerkt veel dank verschuldigd.

Wij wensen u veel leesplezier en wij hopen dat de inhoud in de komende tijd veel 

aanleiding zal zijn voor gesprek en bezinning.

De VHV wil daarvoor graag een platform bieden.

Namens het bestuur van de VHV

Jaap van der Linden, voorzitter  
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ZUILEN

Je kunt proberen de toekomst van de vakbeweging te voorspellen, en zelfs denken 

dat je die kunt beïnvloeden met meer spiegels en kralen, en brood en spelen voor het 

( jonge) volk. Zoals nu. Je kunt allerlei cruciale momenten er bijhalen, en personen 

aanwijzen die van groot belang zijn geweest. Generaties elkaar laten opvolgen. 

Wijzen op de rol van de vakbeweging in de Stichting van de Arbeid of de Sociaal 

Economische Raad, of op de cao, op maatschappijvisies, ideologieën en religies. 

Je kunt de praktijk van de onderhandelingen, de strijd en betrokkenheid van de 

georganiseerde werknemers laten zien. Daar alle reden voor het succes aan toewijzen, 

en ook het verlies, waar zeker veel voor te zeggen valt. Je kunt op iets vaags duiden 

dat ‘het poldermodel’ heet, en dat ons karakter of onze manier van doen zou 

kenmerken. Je kunt de ontwikkeling van de economie, of de scholingsgraad of het 

communicatieverkeer er bijhalen. Je kunt goede en verkeerde keuzes maken. Je kunt 

dit allemaal doen, vooral als het zinnig is, en het elkaar raakt of gewoon omdat je 

het leuk vindt.

Ja, je kunt dit allemaal doen. Maar de rode draad in de geschiedenis van de 

vakbeweging in Nederland lijkt toch ‘de verzuiling’ en ‘ontzuiling’ en alle 

positieve en negatieve gevolgen daarvan. Zuilen met eigen gemeenschappen erin, 

zelfverzorgend met elites als leiders. Verzuilde gemeenschappen, die vaak fel 

tegenover elkaar stonden, maar wel hun eigen herkenbaarheid hadden, in ieder 

geval in eigen kring, maar vaak ook daarbuiten. Maar die elkaar niet echt goed 

kenden. Die elkaar eigenlijk vaak als de pest wilden mijden, elkaars geschiedenis en 

werkelijkheid ook vervalsten of niet wilden begrijpen, of deze ook anders dan de 

werkelijkheid inkleurden, zoals ze dat ook ten positieve met hun eigen geschiedenis 

en werkelijkheid deden. Het is juist dit spanningsveld, waardoor elke zuil extra 

competitief presteerde, maar die de zuilen ook samenbracht, omdat je samen als 

werkers sterker staat in een wereld die groter is dan jezelf. In het verleden, in het 

heden, en in de toekomst.

En nu? Nu is de kracht van de zuilen grotendeels verdwenen, en daarmee gelukkig 

ook haar beklemmende werking. Maar hun nalatenschap is nog overal actueel en 

herkenbaar.

“Alleen vooruitgang in de wetenschap, alleen meer feiten en ontdekkingen konden het 
verleden bevrijden van de ideologisch gekleurde weergaven van de protestanten, liberalen 
en socialisten, die elk, hoe eerlijk gemeend ook, met de nationale geschiedenis aan de haal 

HOOFDSTUK 1

ALLEEN VOORUITGANG KAN 
ONS BEVRIJDEN

twee miljoen leden  alleen vooruitgang kan ons bevrijden  
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gingen.”, zegt de historicus P. Geyl (1887-1966). ‘Verkokerd’, ‘verzuild’, keek elke groep om 
zich heen naar de wereld, en men dacht zelf het middelpunt van alle krachten te zijn geweest, 
of had op zijn minst die pretentie.

DE CANON

De voorzitters van de vakbonden die ik heb gesproken in de aanloop naar dit boek, zijn het er 
vrijwel allemaal over eens dat het op zijn zachtst gezegd opmerkelijk is, dat de vakbeweging, 
en eigenlijk de hele sociale geschiedenis, niet voorkomt in de offi ciële Canon van de 
Nederlandse geschiedenis. Het lijkt wel of de geschiedenis van de vakbeweging, en eigenlijk 
de sociale geschiedenis van ons land, die nog veel omvangrijker is, daarmee is ‘afgeschaft’.
Nogal wat vakbondsvoorzitters zijn daar bijzonder ongelukkig mee. Voor mij was het een 
extra reden om ‘alles’ nog eens duidelijk op een rij te zetten. 

De nieuwkomer binnen de FNV, de ANBO (50-plussers), heeft echter wel een heel 
opmerkelijk antwoord op de vraag waarom de vakbeweging niet in de Canon voorkomt: 
“Dan heeft de vakbeweging waarschijnlijk geen indruk gemaakt”. 

Wie dit boek leest, zou tot een andere conclusie kunnen komen, althans hoe men er in ieder 
geval vroeger over dacht, vooral ook toen er nog machtige zuilen waren, waar Nederland in 
de 19e en 20e eeuw op was gebouwd.

DE VOORZITTERS VAN 2008

Dit boek is geschreven ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de Vakbondhistorische 
Vereniging (De VHV). De VHV is de hoeder – soms tegen de stroom in – van het historisch 
bewustzijn over de vakbeweging. Ze is mede-initiatiefnemer en oprichter van het Nationaal 
Vakbondsmuseum, dat in De Burcht huisde, het oude gebouw van de Nederlandse Diamant 
Bewerkerbond (NDB). Twee jaar geleden hield het nationaal vakbondsmuseum (NVM) op 
te bestaan. Het Centrum voor Arbeidsverhoudingen (CvA) kwam er voor in de plaats.
Een centrum met een veel bredere oriëntatie dat wordt gesubsidieerd door de Sociaal-
Economische Raad. 

25 van de hedendaagse voorzitters van FNV, CNV en MHP hebben aan dit boek meegewerkt. 
Zij zijn de erfgenamen en de erfl aters van de geschiedenis van de vakbeweging, de organisatie 
waar zij verantwoordelijk voor zijn en die onmiskenbaar is te herleiden tot de historische 
wortels waarvan de verzuiling dus de meest sprekende is. Bereidwillig lieten zij zich daarvoor 
in de eerste helft van 2008 gemiddeld ruim 2 uur door mij interviewen. Waarvoor hartelijk 
dank, ook voor hun openheid en eerlijkheid.

Het zijn hun bonden die zitting hebben in overlegorganen als de Stichting van de Arbeid 
en de Sociaal Economische Raad (SER), en nog vele andere organisaties die hun wortels 
hebben in een soms ver verleden. Zij zijn er de formeel erkende hoofdrolspelers namens de 
werknemers. Erkenning die vooral ook ontstond vanuit oude tijden. Nu is er in de SER 
nauwelijks meer plaats voor nieuwkomers. De ANBO, die als bond van ouderen als laatste 

twee miljoen leden  alleen vooruitgang kan ons bevrijden
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zich heeft aangesloten bij de FNV, heeft als één van haar belangrijkste argumenten om lid te 
worden dat haar dat een FNV-zetel in de SER oplevert.

Veel van wat de vakbondsvoorzitters hebben gezegd, wordt pas begrijpelijk in een bredere en 
meer specifi eke historische context, zowel economisch, politiek, sociaal, cultureel en zeker 
ook juridisch. 
Ik tip daarom in het boek van alles aan, ben soms suggestief, probeer een indruk te geven. Ik 
plaats de vakbeweging binnen de bredere sociale beweging.
Het is ook een persoonlijk relaas, al was het vanwege de keuze van de onderwerpen, en de 
accenten die ik heb gelegd. Daarnaast ligt een keuze voor de hand omdat in de geschiedenis 
het ene, nationaal gezien, afhankelijk van het onderwerp en in de tijd, meer of juist minder 
betekenis heeft gehad of lijkt te hebben gehad, dan het andere. Het boek is zeker ook bedoeld 
voor hen die hun kennis over de geschiedenis van de vakbeweging willen opfrissen. 

Er is opvallend veel literatuur over de geschiedenis van de vakbeweging. Vooral is er  over 
geschreven in de zestiger en zeventiger jaren. Ook nu wordt er over geschreven, maar anders, 
en met minder interesse. De actualiteit van de vakbeweging wekt meer belangstelling, dat is 
begrijpelijk. 
Uit al die literatuur heb ik feiten en meningen van vroeger en ook nu opgediept. Soms ben ik 
er wat langer bij stil blijven staan, en heb ik er voor zover relevant of kleurrijk uit geciteerd. 
Er is ook de kennis die ik van de vakbondsvoorzitters heb verkregen. Welbewust ben ik 
tijdens de gesprekken met hen weinig ingegaan op de huidige politieke ontwikkelingen in 
Nederland. De hedendaagse politieke discussies mochten niet afl eiden van de diepte en de 
kracht van de vakbeweging zelf. Wel ben ik ingegaan op de politieke ontwikkelingen in de 
historie, omdat die vaak direct samenhangen met die van de vakbeweging. De vakbewegingen 
en de politieke bewegingen maakten vaak samen deel uit van de eigen zuilen of waren aan 
elkaar verwant. Ook vandaag de dag lijkt dat nog het geval, zo kon ik het niet nalaten er op 
te wijzen dat de Socialistische Partij een steeds grotere aanhang krijgt binnen de FNV en 
ook het CNV.

Ik kon het ook niet nalaten, als achtergrondinformatie, nog met een aantal oud-
vakbondsvoorzitters en bestuurders te praten. Waarvoor dank. Wat mij bij hen opviel was 
hun uitgesproken kritiek op de huidige vakbeweging. Kritiek die de huidige voorzitters 
geïrriteerd doet opkijken, onder wie Agnes Jongerius, de voorzitter van de FNV.

Veel aandacht heb ik, tijdens de interviews, ook gegeven aan de kleinere bonden, om te laten 
zien wat het vermag als je klein bent, zoals vroeger normaal was. Dus niet zo omvangrijk en 
complex als de gefuseerde grote bonden van nu. Speciaal heb ik ook gekeken naar bonden 
die zich nog heel duidelijk op een beroep of een vak profl ieren, zoals de oude vakbeweging 
dat ook deed.
Jongere en oudere voorzitters komen aan het woord. Vrouwen en mannen. En ook de 
nieuweling bij de FNV, de ANBO, de bond van 50-plussers. Eigenlijk een wat vreemde 
eend in de bijt.

twee miljoen leden  alleen vooruitgang kan ons bevrijden  
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Wat door de voorzitters is gezegd, heb ik uiteraard in tact gelaten. Ik heb er wel een keuze uit 
gemaakt en de antwoorden gecompileerd. De vragen heb ik bewust weggelaten.
De verdeling van de thema’s en onderwerpen werd overigens vergemakkelijkt omdat 
elke vakcentrale en bond zijn specifi eke eigenheid heeft. Vaak ook een eigen ‘verzuilde 
geschiedenis’. Een geschiedenis die zo’n grote impact heeft gehad op ons land, op haar sociale 
geschiedenis, maar ook op de vakbeweging en op het systeem van arbeidsverhoudingen zoals 
we dat nu kennen.

De centrale en cruciale vragen die zich bij mij tijdens de interviews alsmaar sterker opdrongen, 
waren: Waarom komen werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties in hemelsnaam 
toch steeds weer bij elkaar? Waarom heeft de vakbeweging (nog bijna) twee miljoen leden? 
Heeft dit alles met ons Nederlands karakter te maken of onze gebruiken en gewoonten? 
Of met de aantrekkingskracht van de vakbeweging? Wat is dan die aantrekkingskracht? En 
op wie heeft de vakbeweging aantrekkingskracht? Is het vanuit het nu of het verleden te 
verklaren? Wat deed en doet de vakbeweging er zelf aan?
En dan zijn er ook de meer specifi eke en kritische vragen: Hoe zit het in de haarvaten van 
onze samenleving? Kent de vakbeweging van nu die nog wel? Heeft ze die wel echt gekend? 
Wil de vakbeweging die nog wel kennen? Of past dat niet in de ‘profi lering‘’en ‘marketing’ 
van vandaag?
En: Schrikken de jongeren als je het over het verleden hebt? Sterker nog, willen ze nog met 
de vakbeweging te maken hebben? Of valt dat wel mee? Of geeft de historie, mits eigentijds 
gebracht, juist aantrekkingskracht?
In de negentiger jaren van de vorige eeuw gaf FNV Bondgenoten de opdracht aan 
reclamebureaus om de geschiedenis te verzwijgen, en vooral aan het profi el van D’66 te 
denken, maar dan jonger. De vakbeweging diende zich als zaakwaarnemer neer te zetten, 
zakelijk vooral. 

Brede essentiële vragen drongen zich aan mij op. De vakbeweging wordt een 
emancipatiebeweging genoemd. Emancipatie (‘verheffi ng’) van de arbeider, materieel en 
immaterieel, en zeker ook cultureel. Is die emancipatie volbracht? Is materieel ‘alles’ naar 
binnengehaald? Zijn de gewenste collectieve en individuele posities gerealiseerd? We zijn 
gemiddeld hoger opgeleid dan vroeger. Maar staan we gemiddeld ook hoger op de ladder 
van Maslow?1 We zijn ook een land met één van de rijkste en relatief grootste middenklassen 
van de wereld, en een gemiddeld gezien ‘rijke protestgeneratie’. Onze jongeren zijn ‘well-
to-do’. Ze hebben weliswaar de echte ouderen wat weggestopt, maar kunnen ze anders? Of 
wel? ‘Hier hebben zelfs de allerarmsten te eten!’. Heeft Karl Marx met ‘zijn’ ‘verdammte’ 
Entfremdung en Verelendung nu echt ongelijk gekregen? 

1 Om als mens een gezonde persoonlijkheid te kunnen ontwikkelen, moet volgens Abraham H. Maslow een aantal fundamentele behoeften minimaal worden 

bevredigd. Deze behoeften klasseert hij volgens een bepaalde hiërarchie.

2 Onder een ‘brede vakbeweging’ kan men een vakbeweging verstaan die een balans wil houden tussen de individuele en de sociale belangen. Als deze te 

veel ontbreekt, ontstaan ontsporingen en crises. De ‘brede vakbeweging’ stelt het als haar taak deze balans te helpen realiseren, te handhaven en deze op een 

steeds hoger niveau te brengen.
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Ik eindig mijn (historische) beschouwing zo rond 1982, een 
kruispuntjaar voor de vakbeweging. Het jaar van het Akkoord 
van Wassenaar dat de vakbeweging verder heeft veranderd, 
er (weer) een rustige overlegpartner van heeft gemaakt. Het 
is de periode waarin de vakbeweging haar grip op de sociale 
zekerheid verliest en bij voortduring moet inleveren. Ook is 
het de tijd waarin de brede vakbeweging2 ‘versmalt’, en zich 
als ‘zaakwaarnemer’ wenst op te werpen. Het is de tijd van 
dramatisch ledenverlies. Vooral in de industriële sectoren, die 
worden afgebouwd of afgebroken, juist daar ligt de historische 
kracht van de vakbeweging ligt. 

Het is een opmerkelijk boek geworden. Ik volg sterk de 
verzuilde ontwikkeling, en kleur die in met allerlei gegevens 
eromheen en ernaast. Het is daarmee ook een documentair 
boek geworden. De hoofdmoot bestaat uit twee delen. In het 
eerste deel schets ik in hoofdlijnen de geschiedenis van de 
vakbeweging. Waarmee ik de context geef voor de interviews 
die als tweede deel daarna volgen.
In de geschiedenis van de vakbeweging heb ik gekeken naar 
het overlevingsvermogen, op weg vanuit het verleden, via het 
heden, naar de toekomst. Want ja, het is zeker ook een boek geworden over die toekomst, het 
blijft allesbehalve in het verleden hangen.
Het overlevingsvermogen van de vakbeweging komt niet zo maar uit de lucht vallen. Dat 
vermogen heeft al eerder ergens krachten opgedaan en inspiratie gevonden.
De vakbeweging lijkt op een ingrijpend kruispunt in haar geschiedenis aangekomen. Met 
zelfs de – te - cynische vraag of ze wel zal overleven. Kan de vakbeweging opnieuw de 
kracht en inspiratie vinden? Of zitten die vanzelfsprekend in je, min of meer ingebakken, 
en kun je ze dan nog opdiepen? Kun je er nog wat mee doen? Of zou er soms van de ene op 
de andere dag iets anders kunnen ontstaan, dat van nature even knap en functioneel is als de 
vakbeweging zoals die vanuit het verleden is ontstaan? Of is het bijvijlen? Of begraven?

Ik kwam op het volgende:
Door over de toekomst te praten, ontdek je dat je in het heden leeft, en door dat besef, weet je dat je een 
verleden hebt. Dat verleden kun je niet ontkennen, want het zit gewoon in je.
Voordat je het weet, praat je over dit verleden, het is van grote invloed op wat je zegt en doet.
Wie weet hoe je dan nog meer kennis vanuit jezelf mobiliseert, en misschien wel verbanden tussen 
toekomst, heden en verleden trekt, en je die nog kan verwoorden ook. En je kracht (her)vindt.

Dit klinkt plausibel, en ook het bestuur van de Vakbondhistorische Vereniging (VHV) heeft 
zich hierin herkend. De VHV bestaat in oktober 2008 een kwart eeuw. Ze telt ruim 800 
leden, voornamelijk oud-vakbondsbestuurders en medewerkers.
Zelf hoor ik bij de laatste categorie. Ik was voorlichter en diensthoofd in de vakbeweging 

Pen en de botsende belangen

Prof. dr. Jan Pen, topeconoom en hoogleraar h.c. aan de 

RU te Groningen, nu 87, promoveerde in 1950 op het thema 

collectieve onderhandelingen. Hij vertelt in Harmonie en 

Confl ict in 1970 dat een maatschappij, in welke eeuw dan ook, 

zonder botsende belangen niet bestaat, het is in zijn ogen nog 

onwerkelijker dan een klasseloze maatschappij. Die botsende 

belangen kunnen disfunctioneel zijn, maar ook een positieve 

betekenis hebben. Het levert nieuwe creativiteit en ideeën op, 

gedrevenheid en kracht. Mensen met dezelfde belangen zoeken 

elkaar op in een groep van min of meer gelijkgestemden, en het 

bevordert de collectieve verwoording en aanspreekbaarheid. 

Over de maatschappelijke ontwikkelingen in de 19e en 20e 

eeuw: ‘Mensen en sociale instituties, zoals de vakbonden, 

veranderen met de maatschappij mee, zijn van die 

veranderingen exponenten en ook zelf-veroorzakers. Confl icten 

zijn daarvoor belangrijke prikkels’. Ik zal hem in dit boek nog 

vaker ‘raadplegen’.
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(NKV, FNV) in een wel heel roerige periode: 1970-1981. In 1973 heb ik daar een boek 
over geschreven: ‘Een Kwestie van Principe. Getuigschrift voor stakers’. Het boek gaat over 
de ‘geen procenten, maar centen’-actie van de Industriebonden. In 1981 kwam mijn boek 
uit over de geschiedenis van de mijnbouw: ‘De Mijnen Gingen Open, De Mijnen Gingen 
Dicht’. Joop den Uyl nam dit boek in 1981 in ontvangst in de Stadsschouwburg van Heerlen. 
De plek waar hij als Minister van Economische Zaken in 1965 de sluiting van de mijnen had 
aangekondigd. Dat is alweer lang geleden. Vanaf 1981 ben ik wat anders gaan doen, maar de 
vakbeweging blijven volgen.

Het schrijven van een boek als dit is een ogenschijnlijk eenzame zaak. Maar dat is het niet. 
Ten eerste zijn er al die schrijvers die mij voor zijn gegaan, en die de geschiedenis van de 
vakbeweging vanuit hun eigen moment in de tijd, vanuit hun eigen kennis en ervaringen, 
hebben beschreven. Ieder heeft, net zoals ik, gebruik gemaakt van de informatie van zijn 
voorgangers, en daar het zijne aan toegevoegd. Het blijft een glibberig pad wat er nu wel 
of niet waar is geweest. Je probeert daarin kritisch te zijn, en wat mensen van toen hebben 
gevoeld en meegemaakt blijft grotendeels ook gissen. Ten tweede dank ik de voorzitters 
van de FNV, CNV, MHP voor hun medewerking. Ten derde dank ik een aantal personen 
speciaal, en dat is Ruth Burer van Communication Concert, die gedurende het hele proces 
van de totstandkoming van dit boek mijn trouwe assistente is geweest. Ik dank ook heel 
speciaal Tom van Oosterhout en Peter Smulders. Tom omdat hij van a tot z mijn counterpart, 
mijn editor, een stuk van mijn geweten is geweest, vol eruditie en belezenheid. Ik dank Peter 
voor zijn grote inzet, zijn ervaring als uitgever, zijn kieskeurigheid bij het uitzoeken van de 
illustraties. Ik heb samen met hem meerdere boeken het leven doen zien. Jeane Patrick voor 
de algemene coördinatie. Ik dank de vormgeefsters Thelma van Oordt en Kitty Molenaar 
voor hun inzet en in dit boek weer zichtbaar groot talent. Theo Bouwman, tot voor kort 
bestuursvoorzitter van het uitgeefconcern PCM, die heel scherp heeft meegelezen, dank ik 
ook om zijn rake correctievoorstellen. Ik dank de bestuurders van de Vakbondshistorische 
Vereniging voor de vrijheid die zij mij gaven, en opmerkingen die zij ter verbetering maakten. 
Ik dank allen die er bij betrokken waren en die hier niet expliciet worden genoemd.

Bert Breij, Amsterdam 2008
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Ik citeer integraal wat de hoogleraar Paul de Beer3 hierover zegt: 

‘(…) Blikken we ruwweg een halve eeuw terug, dan zijn de belangrijkste structurele trends 
die we op de arbeidsmarkt kunnen ontwaren:
• De verschuiving in de werkgelegenheidsstructuur van de industrie naar de 

dienstensector;
• De stijging van het opleidingsniveau van de beroepsbevolking; 
• De verkorting van de gemiddelde arbeidsduur per jaar;
• De stijging van de arbeidsdeelname van vrouwen;
• De groei van deeltijdwerk;
• De afname van het aandeel zelfstandigen.

(…) Als we mogen aannemen dat de grote trends van de tweede helft van de twintigste eeuw 
zich in de eerste helft van de eenentwintigste eeuw zullen voortzetten, dan zullen rond het 
jaar 2050:
• Alle werkenden in de dienstensector werken (momenteel driekwart);
• Drie op de vijf volwassen hoog opgeleid zijn (momenteel drie op de tien);
• Werkenden in een jaar tijd gemiddeld nog maar 600 uur werk verrichten (momenteel 1350 

uur);
• Even veel vrouwen als mannen een betaalde baan hebben (momenteel bijna drie vrouwen 

op iedere vier mannen);
• Twee op de drie banen een deeltijdbaan zijn (momenteel twee op de vijf );
• Zelfstandigen nog slechts zes procent van de totale werkgelegenheid uitmaken (momenteel 

veertien procent).

‘De vraag is natuurlijk hoe waarschijnlijk het is dat de trends van de afgelopen vijftig jaar zich 
ook daadwerkelijk onverminderd zullen voortzetten. Wie zijn oor te luister legt, zal merken 
dat nogal wat deskundigen van mening zijn dat een aantal van deze trends juist zal worden 
omgebogen. Laten we de trends daarom eens langs lopen.
Dat over een halve eeuw daadwerkelijk iedereen in de dienstensector zal werken, lijkt 

HOOFDSTUK 2

HOE STAAT NEDERLAND ER 
IN 2050 VOOR?

3  Beer, P. de (2007). De Arbeidsmarkt in 2050. In: Reijnders, L., B. de Reuver, en E. Tellegen (red.). Toekomst in het groot. Van aarde tot zingeving, Amsterdam: 

Amsterdam University Press.
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niet zo waarschijnlijk. Dan zouden er in Nederland namelijk geen landbouw, industrie en 
bouwnijverheid meer over zijn – of zij zouden volledig geautomatiseerd zijn. Dat is niet goed 
voorstelbaar. Niettemin was het een eeuw geleden ook moeilijk voor te stellen dat nog maar 
een op de dertig mensen in de landbouw zou werken. En toch is dat nu het geval, zonder dat 
de landbouw uit Nederland is verdwenen. Dat in de traditionele productiesectoren nog veel 
werkgelegenheid zal verdwijnen, deels door automatisering en deels door verplaatsing naar 
lagelonenlanden (offshoring), is dan ook heel waarschijnlijk. Allicht zullen er nog wat banen 
in Nederland overblijven, al zal het daarbij misschien niet meer om productiewerk gaan. In 
een globaliserende economie, waarin landsgrenzen steeds meer hun betekenis verliezen, is 
het heel goed denkbaar dat een klein land als Nederland zich volledig in diensten specialiseert 
en alle fysieke producten uit het buitenland haalt’, aldus Paul de Beer, die ik zeer bedank voor 
deze inbreng.

twee miljoen leden  twee miljoen leden  hoe staat nederland er in 2050 voor?  
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DE NEDERLANDSE VOLKSAARD

In de 19e eeuw krijgt het nationalisme dat in de 17e en  18e eeuw ontstond steeds vaster 
voet aan de grond. Tegelijkertijd is er binnen dit nationalisme sprake van een geleidelijk 
toenemende differentiatie van meningsvorming. De afzonderlijke levensbeschouwelijke 
richtingen manifesteren zich meer en meer. Het is de geboorte van de ‘zuilen’. Maar voor 
de ‘echte’ vakbeweging is het nog te vroeg.4 In de aanloop naar de 18e en 19e eeuw gaat 
Nederland nog door voor een land waarin vrijdenkers, zoals Spinoza en Descartes, redelijk 
ongestoord hun ideeën kunnen publiceren. Maar daarna gaan de luiken weer langzaam dicht. 
Het wordt benepen en benauwd. Multatuli en Busken Huet houden het in ons land niet uit. 
Multatuli zwerft door Europa.5 Huet woont in Parijs. 

Maar is de bewondering voor de 17e eeuw, waar ook de huidige minister-president Jan-Peter 
Balkenende (CDA) blijk van geeft, terecht? Was de 17e eeuw echt tolerant? De historicus prof. 
dr. W. Mijnhardt vindt dit beeld in ieder geval onjuist. In de 17e eeuw is de Republiek een 
kosmopolitisch gebied waar talloze religies naast elkaar bestaan. Voor zover er tolerantie is, dan 
is die er om bloedige confl icten te voorkomen.6 Er wordt wel eens gezegd dat Nederlanders 
pragmatisch zijn. In het functionele rollenspel dat samenleving heet, worden we het maar met 
elkaar eens om te voorkomen dat er problemen ontstaan. We gedogen elkaar, min of meer.

De gilden – en dan ga ik nog verder terug in de tijd – zouden kunnen worden opgevat als 
de eerste vakbondsorganisaties. Maar het waren eerder ‘vakverenigingen’ die werkgevers 
(meesters) en werknemers (gezellen, leerlingen) organiseerden rond een bepaald beroep. 
In die zin lijken ze een beetje op de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisaties (PBO). In 
Duitsland en Nederland werden de eerste christelijke- en katholieke arbeidersverenigingen 
nog ‘gezellenverenigingen’ genoemd. Het woord vakvereniging wordt in Nederland ook 
nog wel gebruikt voor vakbond. De Angelsaksische vakbeweging met zijn ‘closed-shops’ en 
werkverdeling door de bond lijkt nog het meeste op een gilde. In Nederland is de ‘closed-
shop’ nooit van de grond gekomen, behalve bij de grafi ci, die overigens geen invloed hebben 
op ‘hire and fi re’ en de indeling van het werk. De ‘externe kritiek’ op de gilden was gericht op 
het absolute monopolie dat ze uitoefenden. Ze hielden zo de prijzen hoog en de vooruitgang 
tegen. Ze waren op het einde van de 18e eeuw volstrekt verkalkt.
Katholieke historici zagen de oorzaken van de teloorgang van de gilden in de Reformatie 
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4  Zeijden, A. van der, (2002). Katholieke Identiteit en Historisch Bewustzijn, W.J.F. Nuyens (1823-1894). Hilversum: Verloren.

5  Multitatuli ook om fi nanciële redenen.

6  De Volkskrant van 21 juli 2008: ‘Rede kan gevaarlijk zijn’.

Conrad Busken Huet
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en het ‘daarmee samengaand en alles vernietigend’ liberaal-kapitalisme. De ene zuil verwijt 
de andere dat die zwart ziet. Geen moment van zelfrefl ectie. Geschiedschrijving is een 
strijdwapen geworden.

Protestantse historici konden er ook wat van: ‘Ons volkskarakter is zonder eenigen twijfel 
door en door Germaansch. En redelijk zuiver Germaansch’. In De Nederlandsche Geest uit 
het begin van de vorige eeuw, herleidt Edelman dit volkskarakter tot onze grond, onze 
volkskracht, ons godsdienstig karakter, het is te vinden in onze geschiedenis, onze letterkunde, 
bouwkunst en musea.7 In ons volk zou men ook een Friesch overwicht bij de vorming van 
een nationale bevolking kunnen vermoeden. Er is lang gesproken van ‘Dorestad in Friesland’ 
(Wijk-bij-Duurstede). Van Fries, Frank en Saks werden Nederlanders gemaakt. Het werd 
een land van Protestanten aan de zee. Geen Lutheranen of conservatieven (te veel in de buurt 
van het rooms-katholicisme). Neen, dan de eerste generatie van Hervormden, die ‘aan den 
vooravond van den triomf van het Calvinisme’ geen andere naam wisten te bedenken dan die 
van ‘nationaal-gereformeerden’. Een autochtoon karakter van de Nederlandse Hervorming, 
zoals Edelman het noemt.

Toch wordt ook onderkend dat het Nederlandse volk geen eenheid is. Volgens Lindeboom, 
destijds hoogleraar aan de Universiteit van Groningen en co-auteur van Edelman, zijn er 
ook mensen met ‘zuidelijke’ trekken: ‘dan veelszins roomsche trekken: emotionaliteit, 
impulsiviteit, expansiviteit; men is licht levend met een zin voor het aesthetische in kleur, 
lijn, muziek en spel, minder actief en ondernemend, traditionalistisch, gemoedelijk en weinig 
fors in levenshouding.’8 Men vergelijkt daarmee, aldus de professor, de typische protestantse 
noordeling: ‘staag en stroef, minder heftig en impulsief, bedachtzaam, ernstig tot het saaie, 
minder gemoedelijk, minder aesthetisch aangelegd, maar ondernemend en stoer.’ Hoewel 
typisch een calvinist, gaf de professor toe dat zijn schets van het volkskarakter niet als 
algemeen geldig kan worden beschouwd. Katholieken uit het Noorden zouden wel wat weg 
hebben van wat je specifi ek protestants zou kunnen noemen. Voor de simpele gelovige was 
ook de zee protestant.

Volgens de Nederlandse historicus J. van der Dunk (1961, lid van het Republikeins 
Genootschap) is Nederlands meest geliefde, collectieve cultuuruiting de polonaise. ‘Voor ons 
‘gelijkheid- en rechtvaardigheidsethos’ bestaat niets dat meer kenmerkend is dan deze ‘dans’ 
die in het buitenland geen naam mag hebben.’
Is het nu vermaledijde ‘polderen’ een epigoon van deze dans? Als het moet, dan maar achter 
elkaar, en steeds weer in een kringetje. En dan af en toe even naar buiten om te laten zien 
dat de spanning er vanaf is, en dat ieder toch geweldig zijn best heeft gedaan. Je zou het ook 

7  Edelman, prof. dr. C.H., c.s. (z.j.). De Nederlandsche Geest. Naarden: In Den Toren.

8  Het huidige Prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut, Centrum voor Medische Ethiek in Ede, draagt zijn naam.

9  Palm, J. (2005). De vergeten geschiedenis van Nederland. Waarom Nederlanders hun verleden zouden moeten kennen. Amsterdam: Atheneum-Polak & Van Gennep.

10  Lijphart, dr. A., (1968). Verzuiling, pacifi catie en kentering in de Nederlandse politiek. Amsterdam: De Bussy.
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stijf kunnen noemen. ‘Nederlanders. Burgers als ze waren, 
keken ze altijd ook naar anderen alvorens ze tot defi nitieve 
standpunten en besluiten kwamen.’9

Wat mij aan mijn overleden vader opviel - topslager aan 
het Singel in Amsterdam –, was zijn polonaisegedrag. Dan 
keek hij voortdurend achterom en opzij of we het wel leuk 
hadden. Ik heb erg van hem gehouden, maar ik vond het 
verschrikkelijk, jazz vond ik leuker. Eeuwenlang is vooral 
in Noordelijk Nederland de polonaise, zeker onder de lager 
opgeleide mensen, een typische en typerende activiteit 
geweest, vooral ook om vrolijkheid en saamhorigheid te 
uiten in alle (noordelijke) stijfheid. 

Maar de stabiliteit van de Nederlandse democratie is 
volgens Arend Lijphart niet te verklaren vanuit een beroep 
op een sterk saamhorigheidsgevoel.10 Een vorm van 
nationale consensus (dat wil zeggen de eenstemmigheid over politieke en sociale waarden en 
doeleinden) bestond weliswaar binnen groepen, maar dé nationale consensus is van oudsher 
vrij gering. Toch is er in Nederland volgens Lijphart één element van die consensus aanwezig, 
dat voor de stabiliteit van het grootste belang is: de wens om het bestaande politieke stelsel 
te handhaven.
Daarnaast is er het bijzondere nationalistische gevoel, het gevoel te behoren tot een gezamenlijke 
natie en niet alleen tot een onderdeel daarvan, zoals een zuil of een kerkgenootschap. Dit 
nationalistische gevoel – dat niet al te veel moet worden overdreven – komt voort uit de 
onafhankelijkheidstrijd tegen de Spanjaarden aan het eind van de 16e eeuw. Toen waren er 
nog niet echt zo strak georganiseerde en ‘dicht getimmerde’ zuilen. Lijphart beschouwt dit 
nationalistische gevoel vooral als de trots van de protestanten, ook vanuit hun dominerende 
macht van vroeger. Het waren ook grotendeels protestanten die de regentenmacht vormden. 
Later weer de protestantse macht van de ‘patriotten’. Tot het eind van de 19e eeuw en ook nog 
wel daarna, maar minder dominant, blijven ze aan de macht. Ze zijn vrij liberaal te noemen. 
Een liberalisme dat men vroeger al gauw vereenzelvigde met nationalisme.
Mijn analyse is dat in het katholieke zuiden dit nationalistische gevoel minder was. Maar bij 
de noordelijke katholieken, met een beetje calvinisme in het bloed, dan weer wel iets meer. 
Minder liberaal was, dat het de joden, die als jood in de 16e en 17e eeuw in Amsterdam 
mochten leven, door de stedelijke vroedschap verboden was geslachtgemeenschap te hebben 
met christelijke vrouwen, ook als dat hoeren waren. De vroedschap is de voorloper van het 
College van Burgemeester en Wethouders. Dat het altijd nog barbaarser kan, bleek in de 
Tweede Wereldoorlog. Studies wijzen overigens uit dat in Nederland in de 16e en 17e eeuw 
de katholieken zich meer dan ooit katholiek voelden, mogelijk in reactie op de Reformatie.

Een kritische beschouwing over de tolerantie in de 16e en 17e eeuw, moet altijd worden 
gerelativeerd met de opmerking dat Nederland, en in mindere mate ook Zwitserland, de 
enige landen in Europa waren met een zekere mate van religieuze vrijheid. In de Nederlandse 

Haagse gemeentepolitie in 

polonaise door de Nieuwe Kerk 

tegen het regeringsbeleid. 

De betogers verstoren een 

jubileumreceptie van de rijks-

politie. Den Haag, 1988.
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republiek van de 16e en 17e eeuw werd niet de hand gehouden aan de afspraak van de Vrede 
van Augsburg (1556), dat de vorst de godsdienst van de onderdanen bepaalde (‘Cuius regio, 
eius religio’). Prins Willem van Oranje (1533-1584) zou er veel aan gedaan hebben om de 
vrijheid van geweten uit te breiden met die van vrijheid van godsdienstuitoefening. Hij 
heeft hierover niet gezwegen. De vraag is echter of het om een diep verankerde persoonlijke 
overtuiging ging die hij gedurende zijn hele leven gestand heeft gedaan, of om een politieke 
zet. Op 31 december 1564 spoort hij Philips II in de Raad van State aan om vrijheid van 
godsdienstuitoefening te verlenen. Later, als de oorlog tussen Spanje en de republiek echt is 
uitgebroken, lijkt het meer op een kwestie van gedogen van de andere religies dan protestants-
christelijke. Mogelijk dat hij zijn aanvankelijk wat mildere houding heeft laten varen, onder 
druk van hebzuchtige adel en stedelijke regenten, die de omvangrijke bezittingen van de kerk 
en de kloosters te aantrekkelijk vonden om te laten staan.
 
In de ontwikkeling van de Nederlandse volksaard, ons volkskarakter, wisselen optimisme 
en pessimisme elkaar af. Als de wisselende seizoenen, zijn de wisseling van vooruitgang en 
verval voortdurend onderwerp van gesprek. In de geschiedenis groeien goed en kwaad samen 
op, zoals het graan en het onkruid op de akker. Dat wat de één grote vooruitgang noemt, 
is voor een ander juist groot verval. Eenieder reageert binnen zijn eigen tijd en omgeving, 
vanuit de eigen geschiedenis, en vanuit het (gezochte) toekomstperspectief.11

Zo was het ook in de 19e eeuw toen de voorgangers van de vakbonden FNV, CNV en MHP, 
werden ‘geboren’. Onvergelijkbaar met de omvang van de organisaties van nu, in een tijd dat 
het aantal inwoners van Nederland nog niet een vierde was van het huidige. De geschiedenis 
van de Nederlandse vakbeweging is eigenlijk nog maar net begonnen. En sowieso veel korter 
dan de geschiedenis van de gilden, die eeuwen heeft geduurd.

DE IDEAALTYPEN VAN WEBER

Max Weber (1864-1920), Duitser, econoom, geschiedkundige, rechtsgeleerde en socioloog, 
heeft (overdreven) generalisaties geconstrueerd om verschijnselen of ontwikkelingen in de 
samenleving met elkaar te kunnen vergelijken. Het zijn er vier en hij noemt ze ‘ideaaltypen’: 
repressie, tolerantie, erkenning en integratie. Passen we deze ‘ideaaltypen’ toe op de ont-
wikkeling van het collectieve arbeidsvoorwaardenrecht, in relatie tot de ontwikkeling van 
organisaties van werkgevers en werknemers, dan levert dat een gefaseerd beeld op.
De eerste fase in die ontwikkeling duurde tot 1870: de repressie. Pas in 1872 wordt het verbod 
op de vorming van vakbonden ingetrokken. In de tweede fase van 1870 tot 1918 is er sprake van 
tolerantie. Die tolerantie gaat vanaf 1918 over in de derde fase, de fase van erkenning, om na de 
Tweede Wereldoorlog over te gaan in de vierde fase. In deze periode wordt de vakbeweging 
nagenoeg geheel en vanzelfsprekend geïntegreerd in de Nederlandse samenleving.12

Een ideaaltype is overigens geen ideaalbeeld of utopie.

11  Hoogerwerf, A. (2006). Vooruitgang en verval. Denkers over geschiedenis en toekomst. Budel: Damon.

12  Jacobs, prof. dr. A.T.J.M., (2005). Collectief Arbeidsrecht. Deventer: Kluwer.

13  Jacobs (2005).
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Weber zag in de 19e en het begin van de 20e eeuw een sterke toename van het doelrationeel 
handelen. Dit ging naar zijn mening ten koste van de andere typen handelen die hij 
onderscheidde: waarderationeel handelen, affectief handelen en traditioneel handelen.
Naar mijn mening is de beschouwing van Weber over het menselijk handelen van bijzondere 
betekenis voor de waardering van het belang van de vakbeweging. Toch denk ik dat het 
essentiëler is te kijken naar de dieper gelegen motieven, bijvoorbeeld naar het gevoel van 
zekerheid en geborgenheid. Biedt of bood de vakbeweging die? Zo ja, dringt of drong dat 
dan ook door bij de achterban? En heeft dit ook resultaten? In de zin dat het leidt tot het 
veranderen van het gedrag (handelen) van bijvoorbeeld politici of werkgevers of de bestuurders 
en de achterban van de vakbeweging zelf? En zijn de motieven die aan dit handelen ten 
grondslag liggen door de vakbeweging te beïnvloeden? 

DE VIER LUIKEN VAN HET ARBEIDSRECHT 13

De intrekking van het verbod op de vakbonden in 1872 en de aanname van het Kinderwetje 
van Van Houten in 1874, worden door Jacobs beschouwd als het startpunt van het moderne, 
sociaal recht. Hij concludeert dat de opkomst van de vakbeweging de krachtigste impuls 
heeft gegeven aan het ontstaan en de uitbouw van dit recht. In de 19e eeuw, om met de eeuw 
te beginnen waarin de vakbeweging is ontstaan, bestond er praktisch geen arbeidsrecht en 
dus ook weinig of geen collectief arbeidsrecht.

Waar het individuele of materiële arbeidsrecht de regels omvat 
die in het verkeer tussen patroon en arbeider gelden, geeft het 
collectieve arbeidsrecht de instituties en procedureregels, de ‘regels 
voor het spel’. Jacobs onderscheidt in het collectieve arbeidsrecht 
vier ‘luiken’: vakbonden, cao’s, stakingen en ondernemingen. 
Deze ‘luiken’ hangen nauw met elkaar samen. Wat met het ene 
luik gebeurt, blijft niet zonder gevolgen voor het andere.

Jacobs wijst er op dat sociologen daar anders over denken, niet 
alleen de regels en instituties gelden voor hen, maar ook feiten 
en machtsverhoudingen. Sociologen zijn volgens Jacobs meer 
gericht op het systeem van de arbeidsverhoudingen. Juristen en 
sociologen kunnen volgens hem het zich echter niet veroorloven 
om hetzij de realiteit, hetzij de regelgeving uit het oog te 
verliezen. Voor mij een reden aan beide aandacht te besteden. 

Het collectieve arbeidsrecht was en is naar mijn mening 
van zwaarwegend belang voor de ontwikkeling van de 
vakbeweging en zal dit ook in de toekomst blijven. Het is voor 
de hedendaagse vakbeweging, en niet voor hen alleen, gezien 
de grote nationale gevolgen, hoogst urgent om dit vierluik 
van Jacobs actueel en in hun samenhang te blijven bestuderen 
en ontwikkelen. Eenzijdige veranderingen zouden het arbeids-

Uit: de Nederlandsche 

Spectator, 1894.
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recht, en mijn inziens daarmee mogelijk ook de arbeidsverhoudingen, uit hun balans kunnen 
brengen. Dit is voor een deel al gebeurd doordat vrijwel alle sociale verzekeringen inmiddels 
‘verstatelijkt’ zijn; werkgevers en werknemers staan voor de taak dit verloren terrein terug te 
veroveren. Terugkijken in de geschiedenis kan daarbij mogelijk helpen. Ook naar het oordeel 
van de meeste door mij geïnterviewde voorzitters van 2008. Vroeger deden de voorzitters dat 
ook, maar zetten de historie nog al te veel naar ‘hun hand’ en gebruikten die opportunistisch, 
de huidige voorzitters mag dat natuurlijk niet overkomen.

AANZIENLIJKEN EN ARMLASTIGEN

De arbeiders in de pre-industriële samenleving – de leden van het gilde, de boeren – bepalen 
in samenhang met de seizoenen in veel gevallen en in redelijke mate zelf hun dagindeling 
en werkwijze. Zonder het werk van de gewone mens als paradijselijk te willen betitelen 
– het leven was in die tijd voor de gewone man en vrouw allesbehalve een paradijs - kun 
je toch stellen dat zij in hun beroepsleven een zekere mate van vrijheid genieten. Het zijn 
‘vrije jongens’, en meisjes. Ze leven weliswaar in armoede, maar geven tegelijkertijd met een 
zekere mate van ongebondenheid hun werk vorm. De werkweek is voor hen afgelopen als er 
voldoende is verdiend.

In de eerste helft van de 19e eeuw ziet de Nederlandse samenleving er heel anders uit. Er 
zijn ruwweg twee standen, eigenlijk drie. De eerste is de ‘bovenlaag’, ook wel genoemd ‘de 
aanzienlijken’ of ‘de heren’, ‘deftig’ en ‘fatsoenlijk’. De tweede bestaat uit de grote massa, 
de minder gegoeden, ‘het volk’ genoemd of ‘de armen’, waaronder de armlastigen en de 
loonarbeiders. Het onderscheid is zo scherp, dat er eigenlijk niet één natie is, maar twee. Het 
belastingstelsel drukt onevenredig op de minder gegoeden en is daarmee ronduit a-sociaal.
De adel krijgt met de grondwet van 1815 een macht die veel groter is dan haar werkelijke 
betekenis rechtvaardigt. Koning Willem I verheft vele vooraanstaanden in de adelstand. 
Parvenu’s – nouveau riches zouden we tegenwoordig zeggen - grijpen hun kans. De 
adel krijgt een privilege dat de beide andere standen missen: ze kunnen rechtstreeks hun 
vertegenwoordigers in de provinciale staten kiezen. Hun aantal in de staten is dan even 
groot als dat van elk van de beide andere standen. Algemeen kiesrecht is er nog lang niet. 
De adel kan men overigens als de derde stand beschouwen, naast de ‘have’s’ en de ‘have 
not’s’. Bij de meerderheid van de Nederlandse oude patricische families is het overigens nooit 
‘chic’ gevonden om door ‘koningen’ in de adelstand te worden verheven. De adel is op het 
einde van de 18e eeuw praktisch uitgestorven in Nederland, omdat er vanaf 1566 nooit meer 
iemand in verheven werd. Willem I had nieuwe adel nodig om een tegenwicht te hebben 
tegen de natuurlijk wel aangevulde Belgische adel.

Met de grondwet van 1848 (Thorbecke) verliest de adel haar privileges weer, maar ze blijft een 
grote invloed uitoefenen op het bestuur. In 1871 heeft bijna 7% van de departementsambtenaren 
een adellijke titel. Bij de hogere ambtenaren is dit zelfs een vijfde. Overheidssalarissen zijn in 
die tijd nog laag, dus eigen geld was welkom.
Een echte middenstand, zeker zoals we die nu kennen, is er in die tijd niet of nauwelijks. 
Winkeliers – nog niet zoveel als later - spelen een ondergeschikte rol. De ambachtsbazen 
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en ‘witte-boordwerkers’ (nog relatief weinig administratief en technisch personeel) staan in 
status boven de loonarbeiders. Boeren behoren tot het lagere volk.
In 1850 is het aantal werkzamen in de landbouw en veeteelt gedaald naar 40% van de 
bevolking. Bij de baas inwonende arbeiders hebben over het algemeen een redelijk bestaan. 
De landarbeiders verkeren in de meest armoedige omstandigheden. Er zijn veel bedelaars 
en landlopers, die vaak in heropvoedingskampen worden opgesloten, samen met de arme 
werkenden, die ‘toch niet zo maar arm waren’.
In veel kleine bedrijven (huisnijverheid, kleine werkplaatsen) is over het algemeen het 
werk overigens nog veel ongezonder en gevaarlijker dan in de latere grotere industrie. Uit 
oogpunt van veiligheid en hygiëne – en dat is geen compliment – scoren de nog weinige 
grotere ondernemingen beter. Er komen fabrikanten die arbeiderswoningen neerzetten en 
ziekenkassen oprichten. 
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Generaliserend kan de arbeidende klasse in de eerste helft van de 19e eeuw worden gekenschetst 
als een trage, onontwikkelde, krachteloze en futloze massa, die haar lot geduldig draagt en 
er niet of nauwelijks naar streeft daar verandering in aan te brengen. Het arbeidersvraagstuk 
bestaat eigenlijk niet. In ieder geval niet zoals men het later zou gaan zien.
De deftige stand is zich er in toenemende mate van bewust dat de grote massa onvoldoende 
middelen heeft om zich behoorlijk te kunnen voeden, kleden of huisvesten. Men beseft 
echter nog onvoldoende dat de talrijke loonarbeiders te lage lonen krijgen, overmatig lange 
werktijden hebben, in dikwijls ongezonde werkplaatsen moeten werken en in erbarmelijke 
woningen leven. Men staat er ook nauwelijks bij stil dat vrouwen en kinderen – soms al 
heel jong – buitenhuis aan het werk moeten om voor het gezin genoeg te eten en te leven 
te hebben. De arbeider wordt nog gezien als een – behoeftig – consument, niet als een 
misbruikte producent.
In sociaal opzicht kan Nederland in de eerste helft van de negentiende eeuw als een vrij 
onderontwikkeld land worden aangemerkt. Nog in 1860 constateert de directie van de 
Domaniale mijn in Kerkrade dat er op de honderd arbeiders nauwelijks één is die wat kan 
lezen of schrijven. Dit is opvallend omdat in het Holland van de 17e eeuw al 70% van de 
bevolking enigszins geletterd is.
Van atheïsme of godsdienstloosheid is in de eerste helft van de 19e eeuw nog geen sprake, van 
revolutionaire ‘wandaden’ evenmin. Nederland kent maar één grote stad in 1811, Amsterdam 
met 210.000 inwoners. In dat jaar heeft Rotterdam er nog maar 54.000. Den Haag is kleiner 
dan het huidige Zwolle. Het is nog voor de Industriële Revolutie, die in Nederland, pas 
tussen 1850 en 1870 echt op gang komt. De economie is vrij ongunstig, met een groot verval 
in de kleine havensteden, die terrein verloren aan de grotere. Tussen 1815 en 1850 groeit de 
bevolking met 38%. Er zijn talloze werklozen, waaronder veel die het gewoonweg vertikken 
om in de ‘ellende’ te gaan werken, en die dan nog liever ‘droog brood’ aten.14

De dichter Isaac da Costa (1798-1860) zegt het mooi: ‘God wilde ’t onderscheid van gaven, 
rijkdom en rangen’. Velen zeggen het hem na en menen het nog ook. In 1845 verspreidt de 
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen een brochure waarin op een ‘zorgwekkend verschijnsel’ 
wordt gewezen: de zucht bij kinderen ‘om zich boven den stand hunner ouders te verheffen, 
en naar hoogere staat of meer aantrekkelijke betrekking te streven’. De generaties van de 20e 
eeuw zijn er heel anders over gaan denken.

VAN 1830 TOT 1848

De licht traumatische gevoelens - nu toch maar een klein en kwetsbaar landje geworden te 
zijn - die samenhangen met de onafhankelijkheid van België, komen fraai tot uitdrukking 
in de offi ciële Nederlandse geschiedschrijving. Daarin staat 1839 (de offi ciële ondertekening 
van de wapenstilstand) en niet 1830 als het jaar van die onafhankelijkheid. Terwijl de Belgen 
vanaf 1930 toch echt al hun eigen baas zijn. Voor de Nederlandse ontwikkeling was de 

14  Brugmans, prof. dr. I.J., (1978). Stapvoets Voorwaarts. Sociale geschiedenis van Nederland in de negentiende eeuw. Haarlem: Fibula-Van Dishoeck.

15  Jacobs (2005).
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onafhankelijkheid van België een cruciaal moment. Met nog steeds het ‘onbetrouwbare’ 
Limburg dat eerder liever met de Fransen, en later liever met België zou zijn meegegaan. 
Nederland is nu afgesneden van de industrialisatie, die in Wallonië onder Koning Willem I, 
zich op grotere schaal al eerder heeft ontwikkeld dan in het Noorden.

In 1848 laat koning Willem II (1792-1849, koning van 1840-1849), met de nieuwe grondwet 
van Thorbecke de democratie eindelijk meer de vrije loop. Hij is nogal onder de indruk van 
de Vaticaanse macht en van Thorbecke, en is erg geschrokken van het revolutionaire geweld 
zoals zich dat in Frankrijk had gemanifesteerd. Als hij hoort over het lot van Lodewijk Filips 
I van Frankrijk, die was afgezet, wordt hij van de ene nacht op de andere liberaal. Dit maakt 
de grondwet mogelijk.
De nieuwe grondwet geeft echter alleen (census)kiesrecht aan gegoede burgers (op basis van 
inkomen) en alleen aan mannen van 25 jaar en ouder, maar het is een begin. De grondwet 
geeft ook meer godsdienstvrijheid. Daar maken onder meer de rooms-katholieken gebruik 
van om zich geleidelijk aan hier weer meer te institutionaliseren. De katholieken mogen 
weer bisschoppen benoemen, waar ze in 1853 gebruik van maken. De toenmalige angst 
voor het rooms-katholicisme is goed te vergelijken met die voor de islam van nu. De angst 
begint al met de benoeming van de bisschoppen door het Vaticaan, op basis van de nieuwe 
grondwet. Vervolgens veroorloven zij, de katholieken, zich op basis van dezelfde grondwet 
allerlei andere vrijheden. Uit kwaadheid hierover bespotten vooral protestanten katholieke 
geestelijken en ontslaan ze hun katholieke dienstboden. De Roomse Kerk wordt getypeerd 
als ‘een monster, wiens trots vernederd moest worden’. In de Protestantse ‘De Fakkel’ van 
11 april 1853 wordt de Paus nog een man genoemd, die ‘een vorst der vorsten is, die over de 
1.200.000 Roomse zielen in Nederland oppermagtig gebiedt’. Daar zat overigens wel degelijk 
een kern van waarheid in. De katholieken beginnen in 1840 weer met de bouw van kerken en 
kloosters en in 1845 wordt het katholieke dagblad De Tijd opgericht. Waarin overigens een 
opmerkelijk vergevingsgezinde toon wordt aangeslagen, zozeer zelfs dat je bijna zou denken 
dat het niet waar kan zijn.

ONDERDRUKKING EN CONFLICT

De vakbonden ontstaan in de tweede helft van de 19e eeuw. Tot 1870 onderdrukt en 
verbiedt de overheid de eerste ‘vakbonden’ en hun actiemiddelen, zoals stakingen en het 
collectief contract, met strafrechtelijke verboden, politiemaatregelen, zoals de arrestatie van 
vakbondsleiders, het uiteenjagen van vergaderingen, het in beslag nemen van pamfl etten, et 
cetera.15

Uit deze periode komt een beeld van ware onderdrukking naar boven. Maar professor Pen 
kijkt daar in 1970 in zijn boek ‘Harmonie en Confl ict’ heel wat genuanceerder tegen aan. Hij 
brengt ons meteen in het confl ict van de verhoudingen in de 19e eeuw tussen de werkgevers 
en de arbeiders. Hij haakt vooral in op het marxistische en socialistische beeld, dat zich vanaf 
1870 ontvouwt. Dit beeld wordt in de geschiedschrijving als een totaalbeeld van de 19e eeuw 
neergezet, of wordt ons misschien wel ‘opgedrongen’ door marxisten en socialisten, of door 
degenen die bang voor hen zijn.
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Pen verwijst ernaar dat iedere ‘kleur’ zijn werkelijkheid toont: ‘Als we de theorie van Ricardo 
mogen geloven zijn de feodale landheren in het begin van de 19e eeuw de grote economische 
boosdoeners; door hen ontstaat de stagnatie. In de latere folklore wordt de slechte rol 
overgenomen door de ondernemer (…). De ellende van de 19e eeuwse arbeiders leidde tot 
het denkbeeld van een gigantische worsteling tussen kapitaal en arbeid: de marxistische leer 
van de klassenstrijd, die alle sociale verschijnselen historisch beschouwt in het licht van een 
alles omvattend confl ict van belangen. Dit is het klassieke voorbeeld van een consequent 
doordachte confl icttheorie. De arbeidersklasse is, voorlopig, het slachtoffer, totdat het 
proletariaat zijn ketenen afschudt. Maar volgens een andere, recentere opvatting, gaan de 
arbeiders zich verweren door aaneensluiting in vakbonden, die het algemeen belang bedreigen, 
door opgeëiste beperking van de productie en vooral door onmatige loonopdrijving (…). De 
arbeider die uitbuit, en de arbeider die uitgebuit wordt, zijn imago’s die voortdurend naast 
elkaar voorkomen.’ 

PRODUCT VAN POLITIEK EN LEVENSBESCHOUWING

Bij vrijwel alle sociale bewegingen spelen in de tweede helft van de 19e eeuw 
levensbeschouwelijke en politieke idealen een grote rol. In verschillende landen, waaronder 
Engeland en Nederland, wijzen sommige vakorganisaties politieke activiteiten aanvankelijk 
van de hand. Maar na de verkiezingen van 1897 laten in ieder geval de vakbonden in 
Nederland die afwerende houding varen. 

Van de politieke stromingen die samenhangen met de opkomst van de vakbeweging is het 
socialisme ongetwijfeld de oudste. De meeste Europese vakbonden zijn door de socialisten 
opgericht of zijn na enige tijd in de socialistische beweging opgegaan.16 
Zoals bij de calvinisten en de joden hebben ook de katholieken al in de 16e eeuw hun 
sociale beweging, als de charitas en diaconie als zodanig kunnen worden opgevat. Ook de 
gilden fungeerden wel als sociaal vangnet, maar dan alleen voor de eigen leden. Samen 
met het ontstaan van en in samenhang met het liberalisme en het socialisme krijgen zij hun 
(nieuwe) vorm in de loop van de 19e eeuw. Het is de periode van de zich ook in Nederland 
doorzettende industrialisatie.
Het westers communisme, het fascisme, de islam en moderne sociale bewegingen ontstaan 
in ons land voornamelijk in de 20e eeuw. Oervormen van het communisme, met de 
bijbehorende raden, komen we eigenlijk al vrij vroeg in de geschiedenis tegen, onder meer 
in de oude dorpssamenlevingen. De Inca’s kennen deze vorm van samenleven al, evenals veel 
kloosterorden. De Jezuïeten hebben dit vroeger in Paraguay zelfs proberen af te dwingen. 
Ook in Rusland is het communisme al eeuwenoud.17  

De sociale bewegingen krijgen uitdrukking in maatschappelijke en politieke organisaties die 

16  Deze beschouwing is ontleend aan: Vall, dr. M. van der, (1963). De vakbeweging in de welvaartstaat. Meppel: J.A. Boom en Zoon C.V.

17  Fahrenfort, dr. J.J. (1945). Socialisme in oude tijden. Amsterdam: Noord-Hollandse Uitgevers Maatschappij.

18  Kruijt, J.P., (1957). Sociologische beschouwingen over zuilen en verzuiling. In: Socialisme en Democratie XIV, p. 11-29.
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na verloop van tijd en in confrontatie met de veranderende maatschappelijke en 
politieke omgeving soms worden opgeheven en door andere worden vervangen. 
Sociale bewegingen met een lange adem houden altijd iets eigens in zich, iets 
principieels en onaantastbaars. Dat stralen ze ook bij voortduring uit. Voor een 
moderne vakbeweging een belangrijke toetssteen, lijkt mij. Wat is van hen nog 
het eigene? Welke van hun principes kunnen als historisch verankerd worden 
beschouwd? Waarin ligt hun onaantastbaarheid? Zijn ze dat nog?

VERZUILING TUSSEN GEKRAKEEL EN BEVEL

In de loop van de tweede helft van de 19e eeuw kristalliseren deze sociale 
bewegingen zich geleidelijk uit tot de georganiseerde verzuiling die zo 
karakteristiek is voor onze sociale geschiedenis in de 20e eeuw. Maar wat is 
die verzuiling? J.P. Kruijt, verzuilingskenner bij uitstek: ‘(…) een zuil (is) 
een veelvoud, een geïntegreerd complex van maatschappelijke organisaties of 
instellingen op levensbeschouwelijke grondslag.’18

Pas rond 1900 zet die kristallisatie zich echt door. Geleidelijk ontstaan vier 
‘zuilen’: de socialistische, de rooms-katholieke, de protestants-christelijke en de 
‘neutraal-liberale’. De hechtheid van de socialistische zuil was in de 19e eeuw nog 
gering, en ook het moeilijkst traceerbaar, omdat er zoveel richtingen, gekrakeel 
en meningsverschillen waren. Ook de ‘liberale zuil’ is dan nog moeilijk te 
traceren, want wat men in de 19e eeuw onder liberaal verstaat, kon nog alle kanten uit. De 
protestants-christelijke zuil was al wat duidelijker, maar veel protestanten beperkten zich 
niet tot één zuil. Het duidelijkst was het bij de rooms-katholieken. In die duidelijkheid ging 
het Vaticaan de gelovigen voor. Zij gehoorzaamden aan ‘Paepse superstitiën’. In 1892 werd 
met de Pauselijke encycliek Rerum Novarum de katholieken de sociale actie opgedragen, 
bevolen. Toen startte de echte opbouw van de georganiseerde zuil.

INDUSTRIALISATIE

Die sociale actie was niet overbodig. De overgang van vooral thuisarbeid naar ook 
fabrieksarbeid, kleiner en groter, brengt in de tweede helft van de 19e eeuw fundamentele 
veranderingen met zich mee. Voor de ondernemer én voor de arbeider. De industrialisatie is 
niet alleen een voorzetting van traditionele vormen van nijverheid. Industrialisatie is vooral 
ook het resultaat van de toepassing van nieuwe technieken, deze leiden tot ingrijpende 
veranderingen in het productieproces. Maar industrialisatie is ook het gevolg én het product 
van een nieuwe ondernemersmentaliteit. Industrialisatie vereist grote sommen geld (kapitaal) 
dat moet worden geïnvesteerd in fabrieksgebouwen en machines. Begrippen als management, 
strategie, marktverkenning, overproductie en dergelijke, raken in de negentiende eeuw in 
zwang. Arbeiders moeten op een andere manier gaan werken en leven. Maar de schaal van 
deze ontwikkelingen was in het Nederland van de 19e eeuw eigenlijk nog maar heel beperkt, 
in vergelijking met latere ontwikkelingen, maar zeker ook in vergelijking met bijvoorbeeld 
Engeland, waar het industriële tijdperk al heel wat eerder was begonnen en al veel verder was.
Echte groot-industrie kent ons land vóór de Eerste Wereldoorlog in beperkte mate. Wel 
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waren er bijvoorbeeld al aan het eind van de 19e eeuw: de 
Maastrichtse glas- en aardewerkindustrie Regout, de redelijk 
grote mijnindustrie, de gist- en spiritusfabriek in Delft, Stork 
Werkspoor en de textielfabrieken in Twente.

ARBEIDSDELING

Een belangrijk gevolg van de industrialisatie is de toenemende 
arbeidsdeling. Karl Marx (1818-1883) en Friedrich Engels 
(1820-1895) zien daarin de oorsprong van maatschappelijke 
ongelijkheid. Hoe hoog de productiekrachten – kort gezegd: 
de technieken – van een natie zijn ontwikkeld, blijkt het 
duidelijkst uit de graad die de arbeidsdeling bereikt heeft. 
Iedere nieuwe productiekracht heeft een verdergaande vorm 
van arbeidsdeling tot gevolg. De arbeidsdeling binnen een 
natie leidt in de eerste plaats tot de scheiding van industriële 
en commerciële arbeid enerzijds en landbouwarbeid 
anderzijds, en daarmee de scheiding van stad en platteland 

en de tegenstelling van de belangen tussen beide. Uiteindelijk moet dit uitlopen op een 
klassenstrijd tussen arbeiders en kapitalisten.

Emile Dürkheim (socioloog, 1858-1917) oordeelt dat arbeidsdeling juist tot solidariteit 
leidt. Volgens hem geeft arbeidsverdeling tussen twee of meer personen juist een gevoel van 
verbondenheid, dus solidariteit. De arbeidsdeling ontwikkelt zich naarmate het aantal leden 
van de gemeenschap, met andere woorden het sociale volume, toeneemt. Een voorwaarde is 
dat ook het aantal individuen dat voldoende contact heeft om elkaar wederzijds te kunnen 
beïnvloeden daarbij gelijktijdig en gelijkmatig toeneemt. Deze zogenaamde ‘dynamische 
dichtheid’ is afhankelijk van de ‘materiële dichtheid’: de concentratie van de bevolking op 
relatief kleinere oppervlakten, de vorming van steden en het ontwikkelen van meer en snellere 
communicatiekanalen. Door de arbeidsverdeling is het individu zich steeds weer opnieuw 
bewust van zijn afhankelijkheid van de gemeenschap, stelt Dürkheim. Een interessante vraag 
is hoe Dürkheim’s visie zich vandaag de dag verhoudt tot de wijze waarop mondiaal gezien 
de product - en marketingprestaties zijn verdeeld. 

INTERNATIONAAL ACTIVISME

Gedreven door de negatieve gevolgen van de industrialisatie en internationale confl icten 
– oorlog, uitbuiting, onderdrukking, armoede – ontstaat er rond 1870, tijdens de Duits-
Franse oorlog, een activistische arbeidersbeweging. In een tijd van opstand staat ze aan 
de basis van revolutionaire bewegingen en als één van de aanvoerders op de barricaden. 
Dit activisme breidt zich razendsnel internationaal uit en is daarmee als revolutionaire 
en ook ‘wetenschappelijke’ beweging een bedoelde of onbedoelde wegvoorbereider van 
de vakbeweging. Ook in Nederland bestaat in ‘linkse’ kring grote sympathie voor deze 
beweging. Zowaar ook in delen van de confessionele en liberale kring, maar die vonden het 
te agressief en te weinig vredelievend.

Bordspel rond het thema 

stakingen, gespeeld door 

de familie Marx.
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DE AGRARISCHE CRISIS

Na een lange periode van bloei is er in de tweede helft van de 19e eeuw sprake van een 
ernstige vorm van verval in de Nederlandse landbouw en veeteelt. Dit verval is veroorzaakt 
door de omvangrijke invoer van goedkope landbouwproducten. Vooral in de Verenigde 
Staten was dit mogelijk geworden door de mechanisatie en daarop volgende ontginning van 
omvangrijke natuurgebieden. In 1899 was in Nederland het aandeel van de beroepsbevolking 
in de landbouw en veeteelt gedaald naar 30%, het percentage in de nijverheid was gestegen 
naar 34%. In 1920 naar 38%.
Maar de boeren in Nederland hebben ook zelf fors aan hun problemen bijgedragen. Tal 
van boeren schakelden van akkerbouw over naar veeteelt. Vervolgens ontstond in deze 
sector overcapaciteit, waardoor de zuivel- en vleesprijzen dramatisch daalden. De landbouw 
raakte in een grote crisis. De boeren kregen geldnood, er moesten grote bedragen worden 
geleend. Omdat de boeren nog niet bij handelsbanken terecht konden, waren zij aangewezen 
op reizende handelaren en winkeliers, die veelal woekerrenten bedongen. Dit deed veel 

C.J. Breij, zoon van een vee-

boer met weinig perspectief 

voor hem in het boerenbedrijf, 

werd slager. Van links naar 

rechts: twee knechten, de 

vader van de auteur (het kleine 

jongetje) en zijn beide groot-

ouders. Bussum, 1917.
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boeren uiteindelijk de das om. Dit was des te pijnlijker omdat de boeren vaak grote gezinnen 
hadden.
Pas rond 1890 ontstaan er kredietcoöperaties, naar Duits voorbeeld. De overheid stelde dat 
de belanghebbenden bij een krediet deze coöperaties zelf moesten dragen, zij moesten zelf lid 
van de coöperatie zijn.
De Duitser Wilhelm Raiffeisen heeft zich in zijn land echt betrokken gevoeld bij de 
boerenstand en er zich voor ingezet. Hij was zijn werk al in 1852 begonnen. De organisatievorm 
van Raiffeisen werd naar Nederland overgebracht. De verenigingen, er was telkens een 
kleinschalige organisatie in de buurt, waren gebaseerd op christelijke beginselen en hadden 
ook tot doel om de leden ‘zedelijk te verheffen’. Eenzelfde beweging ontwikkelt zich zo rond 
1896 ook in het zuiden van het land: De Boerenleenbank met een katholieke identiteit.

De terugval in de landbouw dwingt veel landarbeiders en boeren en hun families naar de 
steden te trekken om daar geld te verdienen. In de industrie, maar bijvoorbeeld ook als 
slager of melkboer.19 Zoals mijn grootvader, boerenzoon uit het Utrechtse Vreeland, die 
beide beroepen heeft gehad, maar slager het langst. Mijn vader werkte al bij hem vanaf zijn 
twaalfde, en eigenlijk al daarvoor.
De stedelijke bevolking groeit overigens niet alleen door de landbouwcrisis. Een betere 
hygiëne zorgt voor minder kindersterfte en daarmee voor groeiende gezinnen.

PROLETARIAAT EN ELITE

De ontstaansgeschiedenis van de georganiseerde vakbeweging concentreert zich vooral rond 
de leiders van het ‘industrieproletariaat’. Wat in en rond het proletariaat en de industrie is 
gebeurd, en wie die leiders waren, is sterk bepalend geweest voor elke vakbond en voor iedere 
grotere sociale beweging. Die leiders vormden een elite, hoezeer zij ook midden tussen het 
volk staan. Een mythe die ze later, als de vakbeweging is gegroeid, en ze zelf daadwerkelijk 
op afstand staan, maar al te graag in stand houden. De eerste leiders staan midden tussen de 
arbeiders, hoewel altijd met (enige) reserve. Want als leiders hadden zij vaak ook weer hun 
leiders: God, de Koning, de Paus, de bisschop, Marx, Domela Nieuwenhuis, Polak, Troelstra, 
Kuyper, Schaepman, de pastoor, de dominee, et cetera.

Volgens een oud-hoogleraar van mij, prof. dr. Piet Thoenes, is de defi nitie van een 
maatschappelijke elite: ‘(…) een deelgroep, die de rol opeist de geboden – die de structuur, 
functies of ontwikkeling van de grotere samenleving (of een sector ervan) bepalen – te 
kennen, te verwezenlijken of te handhaven.’20

Als je dit nu leest, denk je vooral aan de wereld van de leiders van vroeger, die meenden 
vaak deze kennis te hebben en de aangewezenen te zijn om de maatschappij te maken of op 
orde te houden. Het was ook de tijd van (de illusie) van een in gedachte maakbare of zelfs 
stuurbare samenleving, een gedachte die vooral ook in de zestiger en zeventiger jaren van de 

19  Bol, drs. H.H.J. en drs. A.M. Dierick (1989). Het coöperatieve bankwezen in Nederland. Amsterdam: NIBE.

20  Thoenes, prof. dr. P., (1962). De Elite in de Verzorgingsstaat. Leiden: H.E. Stenfert Kroese.
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20e eeuw is teruggekomen. Bij mijn weten is deze ideologische overeenstemming tussen de 
zeventiger en tachtiger jaren van de 20e eeuw en de zeventiger en tachtiger jaren van de 19e 
eeuw overigens nog niet nader bestudeerd. Dat is jammer.
Als we de defi nitie van Thoenes letterlijk nemen, past die zeker niet meer op de hedendaagse 
vakbeweging en de hedendaagse vakbondsvoorzitter. Toch blijkt er in 2008 een hernieuwde 
zoektocht naar ‘boegbeelden’.

SCHOOLSTRIJD

Inzicht in de ‘schoolstrijd’ is van groot belang voor een goed begrip van de ontwikkeling 
van de vakbeweging en de ontwikkelingen van de Nederlandse samenleving in de 19e en 
20e eeuw. Daarom pak ik hier weer even de draad op aan het begin van de 19e eeuw. De 
schoolstrijd was tot 1917 één van de belangrijkste politieke onderwerpen.
Overigens is de vakbeweging het grootste deel van haar bestaan – hoewel nu veel minder 
- altijd een motor geweest achter het praktisch vakonderwijs. Dit is waar de vakbond en de 
vakbeweging, samen in en rond het vak, hun naam aan ontlenen: de ontwikkeling van het vak. 
Dit was in feite niets nieuws, zo werkten de gilden al, door vakoverdracht en vakbewaking, 
van generatie op generatie. Het is opvallend dat de vakbeweging deze gerichtheid op het 
vak in 2008 weer wil oppakken, zoals u hierna uit de interviews met de voorzitters zult 
merken.

Grofweg gezegd, kent de schoolstrijd twee fasen, de eerste is van 1806 tot 1848, de tweede 
van 1848 tot 1917.
Nederland heeft na de Franse tijd (1795-1813), waarin het land nogal wat had meegenomen 
van de Franse wijze en kwaliteit van wetgeving, de behoefte om tot meer nationale wetgeving 
te komen. Daarvoor, onder de Republiek, waren de gewesten vrij autonoom. In 1806 komt 
onder het gezag van de Fransen een strenge onderwijswet tot stand. Het onderwijs moet 
openbaar zijn en zich richten op de ontwikkeling van alle maatschappelijke en christelijke 
deugden. Orthodox christelijk onderwijs of katholiek onderwijs, vanuit de Kerk of anderszins, 
is onmogelijk of wordt onmogelijk gemaakt. Het onderwijs kreeg een sterk liberaal-vrijzinnig 
karakter.
Dit klinkt nu mooi, het betekent immers opgevoed worden in individuele vrijheid. Maar 
dit was natuurlijk maar schijn. Ten eerste werd eigen orthodox christelijk of katholiek 
onderwijs (wettelijk) voorkomen, door die strafbaar te stellen. Op de tweede plaats was 
er geen leerplicht. Dat klinkt nogal vrij, maar zorgde er voor dat de meeste kinderen juist 
niet naar school gingen. De kinderen van armere ouders al helemaal niet. Het schoolgeld 
moest je zelf betalen. Buiten de aloude bekende vakoverdracht, was het dus onmogelijk les 
te geven. Thuis kon je ook weinig leren omdat zeker de armere ouders vaak analfabeet 
waren. Ten derde waren het vooral ook protestantse kinderen (niet-orthodox) die in een 
schoolomgeving kwamen die hen welgezind was. Zij keken bijvoorbeeld roomse kinderen, 
op z’n zacht gezegd, wel heel vreemd aan. Ze beschouwden ze eigenlijk als kinderen van de 
duivel, wat ook veel meesters deden. In protestantse gebieden, maar zeker ook daarbuiten. 
De orthodox-protestantse kinderen zaten er door al die vrijzinnigheid ook bepaald niet op 
hun gemak.
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Het is opvallend dat het vaak dominees zijn, en hun kinderen, die voorop lopen bij, en 
een grote inzet tonen voor, de sociale strijd. De domineeszoon, J.G. Le Sage ten Broek 
(1775-1847), eist in 1818 openlijk de vrijheid van onderwijs op, op grond van de verkregen 
vrijheid van godsdienst. Hij had zelf onderwijs gegeven aan ‘verlaten’ kinderen, waarvoor 
hij veroordeeld was tot drie maanden gevangenisstraf. Jaren later werd hij begiftigd met een 
pauselijke onderscheiding, die hij zowaar van koning Willem II mocht dragen. Dat de Paus 
hem dit gaf kwam ook omdat hij zich in 1816 tot het roomse geloof bekeerd had. Hij geldt 
als een belangrijk rooms-katholiek emancipator.

In de toenmalige Zuidelijke Nederlanden gingen liberalen en katholieken met elkaar 
samenwerken. Het streven van de (liberaal) katholieken was er om de kerk vrij te maken van de 
staat, maar ook om vrijheid van drukpers, en vrijheid van onderwijs en vereniging te verkrijgen. 

In de grondwet van 1848 is de ‘echte’ vrijheid van onderwijs opgenomen. Onder onderwijs 
wordt in de nieuwe grondwet middelbaar en lager onderwijs verstaan, dus niet het hoger 
onderwijs. Iedereen krijgt de vrijheid een eigen school op te richten binnen het kader van 
de ‘deugdelijkheideisen’. De katholieken en de orthodox-christelijken hebben nogal wat 
achterstand in te halen, want eigen scholen hadden ze niet of nauwelijks. Andere protestants-
christelijken, die ook hun eigen school wilden, moesten er nog mee beginnen. Hun scholen 
moesten van de grond af aan worden opgebouwd, waarna de cultuurslag in eigen kring pas 
echt op gang kon komen.
Met de nieuwe grondwet is de schoolstrijd echter nog niet voorbij. Vrijheid van onderwijs betekent 
dat de openbare scholen onder het gezag van het openbaar bestuur komen (gemeenten en rijk) 
en door dit gezag worden gefi nancierd. De bijzondere scholen staan onder particulier gezag, dat 
ook zelf voor de fi nanciering moet zorgen, in ieder geval fi nancieel sterk worden achter gesteld. 
Dit gaf grote politieke spanningen en de fi nanciële gelijkstelling kwam pas in 1917.

Vooral de anti-revolutionairen, in het begin Groen van Prinsterer (1801-1876) en later 
Abraham Kuyper (1827-1920), spelen in de schoolstrijd een grote rol. De laatste richt het 
Anti-School Verbond op, waaruit later de Anti-Revolutionaire Partij (ARP, 1879) ontstaat. 
De ARP is in 1973 opgegaan in het Christen Democratisch Appél (CDA), samen met de 
Katholieke Volkspartij (KVP) en de Christen-Historische Unie (CHU).

De in 1894 opgerichte Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP) heeft nog een handje 
geholpen met de fi nanciële gelijkstelling van de bijzondere school aan de openbare.
In 1903 aanvaardt het Congres van de partij de zogenaamde Groninger Schoolmotie: ‘……
dat een groot deel der arbeidende klasse in Nederland voor zijn kinderen godsdienstig 
onderwijs eischt en acht het ongewenst het daarin tegen te werken, en verklaart zich voor 
maatregelen welke de gelijkstelling van de bijzondere school met de openbare beogen.’21 De 

21  Struik, mr. L.A. (1998). Van Willem I tot Paars. Een schets van de gang van het katholiek onderwijs in de negentiende en twintigste eeuw: van vrij en rooms-katholiek naar 

gekooid en levensbeschouwelijk onderwijs. Oegstgeest: Colomba.
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confessionelen waren stomverbaasd, of misschien ook weer niet, omdat veel SDAP’ers nog 
confessioneel, vooral protestants-christelijk, waren.
De schoolstrijd is nog altijd actueel. In het huidige Nederland wordt bijzonder moeilijk 
gedaan over de oprichting en de positie van islamitische scholen, en of die hun fi nanciële 
gelijkstelling moeten houden. De wat hypocriete argumentatie is dat hun vrijheid van 
onderwijs de beoogde integratie in de bevolking zou schaden. Men is echter tegelijkertijd 
ook bang dat moslims echt zullen integreren, en onze ‘christelijke’ cultuur zullen veranderen 
(‘besmetten’), Wat dit betreft, lijken we dus weer terug in de 19e eeuw. 

DE ZOEKTOCHT NAAR EEN NIEUWE BALANS

De periode van de georganiseerde verzuiling (circa 1870-1965) is in ons land van groot belang 
geweest voor de ontwikkeling van het maatschappelijke middenveld tussen burger, markt 
en overheid. Onder meer de vakverenigingen, de omroeporganisaties, de grote politieke 
partijen en een groot aantal sport- en vrijetijdsorganisaties zijn de vrucht van die tijd.
Deze traditionele pijlers van de vaderlandse ‘civil society’ staan vanaf 1950 onder grote druk. 
De oriëntatie op het ‘bonum commune’ (‘de goede samenleving’, een uitgesproken Roomse 
term) en de solidariteit met andere groepen komt sterk op en wordt verder verwettelijkt en 
geïnstitutionaliseerd. Al in de jaren 60  wordt deze ontwikkeling afgezwakt onder invloed 
van een algemene individualiseringstendens, die nog volop aan de gang is. 
Kees Schuyt (1943; socioloog, jurist, columnist) schrijft in 2001, dat verzekeringssystemen 
‘steeds meer (worden) beoordeeld naar individuele maatstaven, niet naar de groepssolidariteit, 
waaruit ze eens ontstonden’ en ‘de identifi catie met grote systemen (is) vluchtig aan het 
worden.’ Sociale en politieke systemen worden niet langer op basis van levensbeschouwelijke 
binding of maatschappelijk idealisme gewaardeerd, maar vanuit het criterium of ze voordelen 
opleveren voor het individu. Als een indicator noemt Schuyt het afnemende animo om bij 
verkiezingen zijn stem uit te brengen. De zorg over de dreigende teloorgang van sociale 
cohesie kent een traditie die even lang is als de ontstaansgeschiedenis van het begrip. Zij 
beleeft telkens een opleving in perioden waarin binnen de samenleving wordt gezocht naar 
een nieuwe balans.

DE CRISISEEUW

Het leefklimaat van de 20e eeuw wordt gedomineerd door het besef van crisis. Niet alleen 
in de betekenis van een tijd van grote spanningen, maar als de typering van een tijd in de 
westerse samenleving waarin iets fundamenteel wordt bedreigd, namelijk het bestaan van de 
mens en het voortbestaan van de cultuur.
Grote schrijvers en denkers dienen zich aan als Oswald Spengler, met zijn ‘Untergang des 
Abendlandes’ (1918), Karl Jaspers, schrijver van ‘Die Geistige Situation der Zeit’ (1931), 
Jean-Paul Sartre met zijn existentialisme. Ze drukken in hun boeken hun tijd uit. Een tijd 
van angst, wanhoop, dood, onzekerheid, machteloosheid, gebrek aan politieke vrijheid. 
Denk aan de Neo-Marxisten van de Frankfurter Schule, een ‘school’ die oproept tot 
verandering van de wereld. Tijdens mijn studie werd ik ermee overgoten. Denk ook aan de 
vernieuwingstromingen van na de Tweede Wereldoorlog in de kerk en de theologie, zoals 
in de rooms katholieke kerk met haar ‘nouvelle theologie’22 en in protestantse kringen de 
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oprichting van de Wereldraad van Kerken (1947).
Het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965) legt onbedoeld een bom onder 
de horigheid van de rooms-katholieken in ons land, en brengt uiteindelijk ook 
NKV en NVV samen, maar zonder het nog confessionele CNV.

GLAD STRIJKEN

Over de 20e eeuw en de sociaal-economische politiek van die tijd merkt professor 
Pen in Harmonie en Confl ict (1970) op: ‘De sociaal-economische politiek in 
ons land wordt gekenmerkt door een streven de inkomens (in het bijzonder de 
lonen en de huren) zodanig te regelen dat infl atie en sociale confl icten binnen 
de perken gehouden worden. Dat dit streven niet erg lukt is een tweede; het gaat 
om de goede bedoelingen (…). Zekere superioriteitsgevoelens, het Nederlandse 
volk niet vreemd, worden versterkt door de gedachte dat wij, als enig volk ter 
wereld, bereid zijn kortetermijnbelangen op te offeren voor hetgeen dat op 
lange termijn verstandig is, en interne moeilijkheden glad te strijken ter wille 
van een evenwichtige groei. We hadden een inkomenspolitiek, al hebben we 
haar in de zestiger jaren, naar de haaien laten gaan. Wij hebben als eerste land 
een Centraal Planbureau ingesteld, en al werkt het niet perfect, het doel is goed. 

We zijn vanouds een tamelijk vrij en democratisch land.’

DE ‘RECHTSE’ ARBEIDERSKLASSE

Dirk Houtman, Peter Achterberg en Anton Derk (sociologen) publiceren in 2008 ‘Farewell 
to the Leftist Working Class’. Zij concluderen dat naarmate een samenleving meer belang 
hecht aan culturele thema’s, laagopgeleiden, onafhankelijk van hun beroep of inkomen, in 
groeiende mate rechts stemmen. Zij brengen hun stem uit op het Front National van Jean 
Marie le Pen (Frankrijk), het Vlaams Belang (België), Lega Nord (Italië) of de Lijst Pim 
Fortuijn, en de navolgers Geert Wilders en Rita Verdonk, in Nederland.
Die verrechtsing is niet te verklaren met de klassentheorie. Volgens dit oude leerstuk laten 
burgers zich bij het uitbrengen van hun stem leiden door hun economische belangen. Dit 
zou hen juist moeten leiden naar partijen die deze belangen dienen, en dit gebeurt juist niet, 
integendeel. Steeds meer mensen die laag zijn opgeleid, brengen hun stem nu uit op partijen 
die ‘minder belastingen, minder criminaliteit en minder islam’ willen. Ze roepen om orde 
en gezag, maar voeden het wantrouwen jegens overheden. Ze zeggen op te komen voor de 
gewone man, maar hebben harde kritiek op de verzorgingsstaat, vanouds het vlaggenschip 
van links.

De drie sociologen vinden dat klassen in de moderne, postindustriële samenleving nog 
steeds een rol spelen. Mensen stemmen ook nog op basis van economische gronden, zij het 
minder dan vroeger. Klassen zijn niet dood, stelt het drietal, ze zijn levend begraven onder 

Algemeen Christelijk 

Vakverbond (België)
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een laag culturele kwesties die sinds de jaren zestig van de vorige eeuw steeds belangrijker 
zijn geworden: orde, vrijheid en aanvaardbaarheid van culturele verschillen. Zo ontstond 
geleidelijk een nieuwe politieke cultuur waarin laagopgeleiden vaker kiezen voor rechts, 
terwijl leden van de hogere middenklasse juist vaker stemmen op linkse partijen.
Dit laatste is overigens door de tijden heen heel vaak min of meer het geval geweest.

Mijn indruk is dat de huidige vakbeweging deze groep van lager opgeleiden maar moeilijk 
weet te bereiken. Ze heeft er duidelijk ook niet ‘haar marketing’ op gericht.

STEEDS MINDER VAKBONDSLEDEN IN EUROPA

De laatste 20 tot 25 jaar is er gemiddeld gezien in Europa sprake van een daling van de 
deelname aan een vakbeweging, een ontwikkeling die zich vooral voordoet sinds de val van 
het IJzeren Gordijn in 1989.
In Polen is nog maar 14% georganiseerd. In de Sovjet-periode was dit bijna 100%. De leden 
van de bonden bevinden zich vooral bij voormalige staatsbedrijven.
De dichtst bevolkte staten hebben percentages met 30% of minder: Italië 30%, UK 29%, 
Duitsland 27% en Frankrijk maar 9%. In de Europese Unie zijn drie van de vier werknemers 
geen lid. In het grootste deel van Europa is de ontwikkeling stabiel of geeft een dalende trend 
te zien. 

België heeft relatief de meeste ‘georganiseerden’. In absolute zin zelfs meer dan in Nederland. 
De CSC (christelijk) heeft ruim 1,7 miljoen leden. De FGTB (socialisten) ruim 1,4 miljoen. 
De organisatiegraad in België is ongeveer 65%, in Nederland rond de 27%. De cijfers lijken 
door de tijd heen wat te schommelen. Het laatst bekende cijfer van het CBS is overigens 
ongeveer 25%. Dit cijfer wordt ongunstig beïnvloed door de lage organisatiegraad van 
parttimers (3%).
 
Een belangrijke reden voor de hoge organisatiegraad in België is dat de uitvoering van een 
aantal sociale wetten aan de vakbonden is opgedragen. Bovendien worden bij reorganisaties 
en dergelijke door de vakbonden voor hun leden speciale prerogatieven uitonderhandeld. 
Dat ging bij ons vroeger in de bouw bijvoorbeeld ook zo. Kortom daar legt het lidmaatschap 
van de vakbond nog een heel ander gewicht in de schaal. Die positie van de bonden staat 
overigens wel onder druk. In België is nog geen (echte) daling bespeurbaar. De Belgische 
vakbeweging is in de 19e eeuw door de werkgevers opgericht.
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DE 19e EN HET BEGIN VAN DE 20e EEUW

SOCIALISTEN EN MARXISTEN

De socialisten hadden het nog moeilijker dan de katholieken. Konden ‘de paapsen’ nog rechten 
ontlenen aan hun historische Nederlanderschap dat ze deelden met katholieken als Erasmus 
en Vondel, de ‘volksmenners’ die achter Marx aanliepen en verklaarden geen boodschap 
te hebben aan het vaderland, ‘hadden eigenlijk geen recht van spreken’. Het enige wat de 
socialisten echt mee hadden was de hardheid van de tijd, aldus Hoogerwerf.

Wie precies wil weten hoe hard die tijd was, hoeft maar de ‘arbeidsenquêtes’ uit die jaren 
door te nemen. De arbeidsenquête heeft voor de vakbeweging altijd een grote rol gespeeld. 
Een goed voorbeeld is de parlementaire arbeidsenquête van 1887.23 Het verslag hiervan 
lijkt me bijzonder authentiek. Deze enquête is vooral zo interessant omdat het (bezorgde) 
confessioneel-liberale parlementariërs laat zien die diep doorvragen naar de werkelijke 
arbeidsomstandigheden, zoals kinderarbeid. Natuurlijk is niet uit te sluiten dat de vraagstelling 
en de uitslagen van de enquêtes politiek waren ingekleurd.24

EEN WRAK

‘Als iemand over de vijftig komt, wordt hij in den regel spoedig zwakkelijk en oud; de bazen 
begrijpen dat spoedig en dan is het gedaan (…). De patroon gaat in dergelijke gevallen 
hakken en vitten om den man zoodoende weg te krijgen’.
De metaalarbeider Willem Ansing die dit in 1887 signaleerde, is een actieve, sterke man die 
aan de wieg stond van de (socialistische) beweging in Nederland. Hij heeft het aan den lijve 
ondervonden; op zijn drieënvijftigste (in 1880) is hij lichamelijk een wrak en kan zich niet 
meer redden.25

In een brief aan Domela Nieuwenhuis uit 1878 vertelt hij hoe de meeste metaalarbeiders aan 
‘borst- en longkwalen’ lijden: ‘Ikzelf ben er dan ook niet vrij van, doch omdat mijn loon 
een van de hoogste is en ik daarbij geen kinderen heb (ze zijn vroeg gestorven) kan ik door 
teercapsules te gebruiken, en ’s morgens een ei, mij nog tamelijk op de been houden. (…) 
Wel wordt er onderzoek ingesteld vanwege de commissie van brandweer, doch niet van de 
lichamelijke gezondheid.’26

Uit de parlementaire enquête van 7 januari 1887, blijkt dat Willem Ansing, toen waarschijnlijk 
al doodziek, één van de ondervraagden is. Ansing verklaart: ‘Er zijn er, wanneer het niet 
verboden was (Kinderwet 1874), hunne kinderen desnoods op hun achtste jaar naar de fabriek 

23  Lees: Giele, J. (1981). Een kwaad leven. De arbeidsenquête van 1887. Amsterdam: Uitgeverij Link.

24  Een goede beschrijving van de werkomstandigheden van de arbeidersklasse is ook ‘The Britisch Working Class’ van Andrew August dat de periode van 

1832-1940 beschrijft.

25  In de literatuur is zowel de naam Ansing als Ansingh terug te vinden.

26  Blom, A. van der, (1980). Kunst die Partij koos. Een eeuw sociale strijd in de Nederlandse kunst. Utrecht: Kosmos. Een uitgave namens de Industriebond FNV. 

Een cadeau voor de leden die een nieuw lid hadden aangemeld.

W. Ansing
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zouden sturen, om zoodoende of een gulden of een halve gulden, dien ze maar al te goed 
gebruiken kunnen, mee te ontvangen.’ De enquêtecommissie zei tegen Ansing vervolgens 
deze toch slechte en onverstandige ouders te vinden, die voor geld een kind van acht jaren 
zouden vernielen. Ansing: ‘Ja, zoals we hier zitten hebt u volkomen gelijk, maar men moet 
rekening houden met den honger der menschen. Die doet alles vergeten: menschelijkheid 
en recht.’ Ansing had eerder in de enquête gezegd de oplossing te zien in ‘schoolgaan van 
kinderen met gelijktijdige beloning aan de ouders der schoolgaande kinderen, opdat het 
nadeel voor hen, de ouders, zou worden weggenomen, dat zij lijden door het niet zenden van 
hun kinderen naar de fabriek.’
De commissie stelde aan Ansing de vraag of hij de Kinderwet van 1874 vervallen wilde zien. 
‘Volstrekt niet’, gaf Ansing als antwoord.

Aan het begin van de enquête wordt hem gevraagd wie hij is.
‘(…) Ik ben Willem Ansing, smid, oud 50 jaren en wonende te Amsterdam’.
Vr.  Zijt gij smitsbaas of werkt gij in dienst van anderen?
Antw. ‘In dienst van anderen’.
Vr.  Bij wien?
Antw.  ‘Op het oogenblik ben ik zonder vaste betrekking’.
Vr.  Reeds lange tijd?
Antw.  ‘Ik ben nu werkzaam bij de Koninklijke Stoomboot Maatschappij’.
Vr.   Gij zeidet, dat gij zonder betrekking zijt, en nu blijkt het dat gij toch werkzaam 

zijt.
Antw.  ‘Niet in het vak van de smeden’.
Vr.   Ín welke betrekking zijt gij dan werkzaam bij de Koninklijke Stoomboot 

Maatschappij?
Antw.  ‘Als sjouwer’.
Vr.   Was er geen plaatsing in uw vak of verliet gij het uit eigen verkiezing?
Antw.  ‘Er was geen plaatsing; mijn tegenwoordig werk, het laden en lossen van schepen, 

wordt beter betaald’
Vr.   Behandelt gij ook zaken van publiek belang?.
Antw.  ‘Ja, ik ben voorzitter der IJzer- en Metaalbewerkersvereeniging’.

Het langste en meest intensieve gesprek tijdens de enquête is met Ansing gevoerd. De 
vereniging is een van de belangrijkste voorlopers van het huidige FNV Bondgenoten. Ansing 
lijkt tot een mythe te zijn uitgegroeid, maar is inmiddels al weer door velen vergeten. 
Over vergeten gesproken: de Algemeene Nederlandsche Metaalbewerkersbond meldt in 1936 
in haar gedenkboek ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan er lang naar gezocht te hebben 
wie en wat Ansing nu precies was. Opmerkelijk eigenlijk, want er is veel over hem bekend, 
in ieder geval nu. Men kon ook geen nakomelingen vinden. Het toenmalige onderzoek wees 
wel uit dat hij op 3 september 1837 in Amsterdam is geboren en op 28 mei 1900 daar in het 
Wilhelmina-gasthuis is overleden. Door de enquête en zijn correspondentie met Domela 
Nieuwenhuis is hij niet in de vergetelheid geraakt. Er is een foto van hem met baard, net 
als Domela Nieuwenhuis. Wie veel over hem wil lezen, raadplege de publicatie van Jacques 
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Giele uit 1976.27 We komen Ansing later weer tegen als we het over zijn rol in 
en rond het Algemeen Nederlandsch Werklieden Verbond hebben (ANWV), 
de oudste vakcentrale van het land. Maar hij is duidelijk ook voor tal van andere 
ontwikkelingen van betekenis geweest.

De ‘liberalen’ hebben de enquête van 1887 er door geduwd. Het ontstaan van 
de enquête is daarmee illustratief voor de geschiedenis van de progressief-
liberale (vak)beweging. De liberaal Goeman Borgesius, ondervoorzitter van de 
enquêtecommissie, lijkt de echte initiatiefnemer. Hij had zeker ook politieke 
redenen. De toenmalige Sociaal-Democratische Bond, de politieke tak van 
de socialisten, nam het initiatief voor de enquête heel slecht op, en de bond 
verklaarde geen enkele medewerking aan Borgesius te willen verlenen.28 De 
namen van de enquêtecommissie geven aan wie zich over de arbeiders bogen.29 
Daar waren wel vertegenwoordigers van ‘de ‘neutraal-liberale vakbeweging’ 
bij, maar geen ‘socialisten’.

DE ‘BEVRIJDING’

In de tweede helft van de 19e eeuw, maar eigenlijk ook al daarvoor, is er een 
‘gezonde’ bodem om geïnspireerd te raken door het marxisme, de ‘Verelendung’. 
Geleidelijk ontwaakt het industrieproletariaat en raakt groeiend doordrongen 
van haar onmenselijke situatie, er ontstaat verzet en verlangen naar bevrijding. 
Maar naar welk doel moet je streven? En waar heb je dan houvast aan?
Nu had het proletariaat daar zelf weinig idee van, men moest het elke dag maar 

weer zien te rooien. Mooi klinkt het als zich dan een nieuwe en verlossende heilsleer voor het 
volk aandient. Een leer met alle begrip voor het hier en nu, vanuit het verleden, en met een 
doel naar de toekomst: ‘Morgenrood’, de Verheffi ng, de Verlossing van deze aardse ellende, 
mogelijk ook na een bittere strijd. Een leer ook die laat zien dat de strijd nog wel eens mee 
zou kunnen vallen omdat de economie, en het kapitalisme, op springen staat, omdat er geen 
enkele eerbied is voor de factor arbeid. Een geloofsleer met een reëel heilsgevoel, vooral ook 
omdat het ‘wetenschappelijk’ wordt onderbouwd.
Er zijn al vroeg socialisten aan de slag, vooral in het buitenland, ook in ons land, maar ze 
vermengen hun idealen nog vaak met oude geloofsrichtingen. Karl Marx, ‘wetenschapper’, 
noemt hen onverstandige en zelfs domme utopische socialisten, hij vindt eigenlijk dat 
ze zichzelf misleiden en anderen daarin proberen mee te sleuren. Zijn leer brengt vooral 
‘richting’ en ‘hoop’ voor in eerste instantie ‘de elite van de volksmassa’, en zij die hen wilden 
leiden naar een ‘oprijzende heilstaat’.

27  Giele, J. (1976). Willem Ansing en de oprichting van de Sociaal-Democratische Vereniging. In: Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging 

in Nederland.

28  - (1936). Een halve eeuw. Gedenkboek van de Algemene Nederlandsche Metaalbewerkersbond, 1886-1936. Uitgegeven ter gelegenheid van de herdenking van het 

vijftigjarig bestaan van de ANMB.

29  Onder meer: Verniers van der Loeff (voorzitter), Goeman Borgesius (onder-voorzitter) en Beelaerts van Blokland.

Titelpagina van “Das Kapital”, 

eerste druk, Otto Meissner 

Verlag, Hamburg 1867.
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‘ENTFREMDUNG UND VERELENDUNG’

Noemt een ‘echte’ marxist zich ook communist? In 19e eeuwse zin, maar ook daarna, zijn 
communisten volgelingen van het Marxisme-Leninisme, de leer waar de ‘voorhoede van 
de werkende klasse’ als minderheid een dictatuur vestigt. Dit heet Bolsjewisme. De ‘echte’ 
Marxist noemt zich ook communist, maar wil toch vooral met Marxist aangesproken worden. 
Marxisme betekent een eenheid van sociaal-fi losofi sche en economisch-sociologische 
theorieën, die elkaar wederzijds ondersteunen en realiteitswaarde geven. Het hoofdwerk van 
Karl Marx, Das Kapital, heeft als ondertitel Kritiek der politische Ökonomie (1867). In het 
kapitalisme is, aldus Marx, de arbeider een ‘waar’ geworden, die zijn arbeid als ‘waar’, zichzelf, 
op de markt moet aanbieden, zonder zelf over productiemiddelen te beschikken die hem in 
staat kunnen stellen om producten te maken. Marx geeft aan dat er een alles vernietigende 
‘Entfremdung’ plaatsvindt omdat de arbeider van het door hem gemaakte product los komt 
te staan (vervreemd is), omdat dit product in handen is van de ondernemer die maar één doel 
heeft, winst maken. De komende en al zichtbare ‘Verelendung’, hoe schrijnend ook, zal een 
nieuwe wereld voor en door het volk scheppen (democratisch centralisme).

Marx ‘verordonneerde’ de nationale afdelingen van ‘zijn’ internationale beweging om, wat je 
nu zou kunnen noemen, ‘marktonderzoek’ te doen naar onder meer de werkomstandigheden, 
ook in Nederland. ‘Marktonderzoek’ dat de arbeiders zelf uitvoeren, ook om de buitenwereld 
te laten zien dat de arbeiders allesbehalve dom zijn. Mogelijk gebruikte Marx de enquête 
vooral ook voor zijn eigen ‘wetenschappelijk’ onderzoek en ideeënvorming. Het is vandaag 
de dag nog zeker de moeite waard om vooral ook de publicaties van de jonge Marx te lezen. 
Het toont een andere ‘minder wetenschappelijke’ Marx.

Recent onderzoek van mijn bureau Communication Concert (Weesp) voor de Stichting 
Industriebeleid en Communicatie en de Stichting GAK geeft aan dat ook nu weer de 
werknemer toenemend vervreemdt van het product en de onderneming. Bovendien treedt 
nog een ander soort vervreemding op. Consumenten zien tegenwoordig nauwelijks meer 
wat de bijdrage van het vak, én daarmee de werknemer, is geweest aan het totaalproduct. De 
‘echte bazen’ zitten vaak ver weg in het buitenland en beslissen helemaal zoals zij dat willen. 
De ‘echte eigenaren’ zijn vaak niet bekend. Daarbij heeft de werknemer over de bestemming 
van de ondernemingswinst geen enkele zeggenschap. Deze ‘moderne vervreemding’ heeft 
een negatief effect op het statusgevoel van de werknemers.

DE VAKMAN IN HET BOUWBEDRIJF

De vakman in het bouwbedrijf staat er in de tweede helft van de 19e eeuw gunstiger voor. Hij 
heeft zich niet met lijf en leden aan één werkgever verkocht. Waar hij ook komt, kan hij zijn 
vak uitoefenen. Het gereedschap, waarmee hij zijn werk verricht, is zijn eigendom. Daarbij 
komt nog dat de vakarbeider behoorlijk onderwijs moet hebben genoten. De timmerman 
moet de maat kunnen voeren, kunnen lezen, schrijven en rekenen en tekenonderwijs hebben 
genoten. Zo was het ook in meerdere of mindere mate met de bouwvakarbeiders. 
Het analfabetisme, komt onder geschoolde vaklieden veel minder voor dan bij de andere 
groepen van arbeiders. Vaklieden zijn daarom beter in staat een vakvereniging te besturen 
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en in stand te houden. Dat deed men vanuit de huidige ogen 
gezien misschien nog stuntelig en primitief, maar het is geen 
geringe prestatie voor een arbeider in die tijd.

HET LIBERALE SOCIALISME

Vaak worden de socialistische beweging en de beweging 
van het marxisme op één hoop geveegd. De socialistische 
beweging heeft zich autonoom ontwikkeld, maar is later 
wel beïnvloed door het marxisme. Ze streefde stap voor stap 
naar verbetering van de leef- en werkomstandigheden van de 
arbeiders. Men zou haar eerder nog liberaal dan marxistisch 
kunnen noemen. De socialistische beweging heeft ook een 
religieus-humane geest. De socialistische beweging is in 
zijn werkelijke gevolgen verreweg de belangrijkste sociale, 
manifeste, en uitdagende beweging van de 19e eeuw, die 

overwegend een parlementair-democratische hervormingsbeweging werd, en waarin de eis 
van uitbreiding van algemeen kiesrecht een centrale plaats inneemt. De wortels liggen vooral 
in de Engelse arbeidersbeweging.30

1870: MARXISTISCHE VOEDINGSBODEM

De grote volksopstand in 1871 in Parijs is niet alleen een reactie op de verloren Frans-Duitse 
oorlog van 1870. De Franse arbeiders worden ook door Engelse bedrijven uitgebuit. De 
opstand wordt bloedig door de Franse overheid onderdrukt, maar die leidt wel tot intensievere 
internationale contacten tussen de verschillende nationale arbeidsbewegingen. Voortrekker 
hierbij is de in 1864 opgerichte Internationale Werkliedenvereniging waarvan de concept-
statuten door Karl Marx zijn geschreven.

In Nederland heeft deze Internationale weinig voeten aan de grond gekregen. Maar de 
werkgevers, de burgers en de overheid zijn wel verschrikt en ontzet over wat in de andere 
Europese landen gebeurt, en nu ook ons land schijnt te bedreigen. Die schrik en ontzetting 
zijn het begin van een groeiende behoefte om meer samen te doen, en het tij te keren.

Al in 1872 verneemt men echter weinig meer van De Internationale. De Internationale heeft 
in een korte periode ook veel persaandacht weten te trekken. De Europese kranten schreven 
er voortdurend over, ook de Nederlandse. Wat nog nagalmde was de gezwollen retoriek, 
waarin werd gesteld dat de oorlog van 1870 een bondgenoot  van de arbeiders is geweest en 
dat de vorsten al plukharend beven, omdat de republiek nu overal in aantocht is, dankzij De 
Internationale.

30  Veel van wat ik hier stel, is ontleend aan: Banning, dr. W. en dr. H.E.S. Woldring (1998). Hedendaagse Sociale Bewegingen. Houten: Bohn Stafl eu Van 

Loghum.

31  Jacobs (2005).

Straatbeeld in 1871, 

de Commune van Parijs.

Friesche Volkspartij. Pieter 

Jelles Troelstra, invulposter om 

spreekbeurt aan te kondigen, 

± 1890.
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EEN TIJD VAN TOLERANTIE

1872 is om twee redenen een belangrijk jaar. In Nederland 
wordt het zogenoemde coalitieverbod opgeheven. Het is 
als arbeider niet meer verboden zich in een vakbond te 
organiseren en het is toegestaan om te staken, weliswaar met 
allerlei beperkingen.
Het heeft iets van een gedoogbeleid, en is vooral gericht op, 
of liever gezegd tegen, socialistische bewegingen. Vakbonden 
zouden zo grijpbaar en controleerbaar zijn, beter dan wilde 
bewegingen. Het lijkt onverstandig het bestaan van de bonden 
in het duister te laten.
Jacobs situeert het ontstaan van de in Nederland zo geroemde 
tolerantie in dat moment.31 De vakbonden en ook de opge-
komen werkgeversorganisaties kunnen samen in het volle dag-
licht aan de slag. Werknemers en werkgevers zijn naar de letter 
van de wet vrij zich te organiseren en vooral samen te werken. Bonden mogen gebouwen 
bezitten; ze mogen leden werven en contributie innen, krantjes uitgeven, als die maar niet te 
beledigend zijn (bijvoorbeeld als het om het Koningshuis gaat).

Collectieve actiemiddelen mogen onder strikte voorwaarden worden ingezet. Onder die 
voorwaarden mag er vrij worden vergaderd. Als bonden werkgevers bereid vinden om te 
onderhandelen en cao’s af te sluiten, dan mag dat. Kortom, het is een, onder voorwaarden, 
getolereerde vrijheid. Jacobs stelt dat het in de praktijk allemaal erg theoretisch was en 
dat er nog heel veel feitelijke belemmeringen waren. Vooral de radicale vleugel van 
de arbeidersbeweging werd er (succesvol) mee in de tang gehouden. De overheid en de 
werkgevers hadden gematigde bonden nodig, en die kregen ze.

DE SOCIAAL-DEMOCRATISCHE BOND (SDB)

Tegen het eind van de 19e eeuw bestaan er al vakbonden, vaak neutraal-liberaal zoals 
het ANWV, en er was het Patrimonium. Niet alles had een landelijk bereik, en er waren 
groepen en kleine (vak)verenigingen van arbeiders. Van een echte moderne en professionele 
vakbeweging, zoals later de Diamantbewerkersbond en nog later het NVV, was geen sprake.
De eerste (politieke) partij op socialistische grondslag, de Sociaal-Democratische Bond, 
is opgericht in 1881. De Bond verzamelt in principe alle ‘socialistische’ krachten. Het 
spanningsveld binnen de socialistenkring, ook binnen de SDB, was voortdurend voelbaar 
en zichtbaar. Vooral in het socialistische ‘kamp’ is deze spanning mede veroorzaakt door de 
vraag of men zich nu wel of niet met politiek moet inlaten of dat er ‘constructieve’ bonden 
moeten komen, die echt met de werkgevers zouden overleggen. Zowel inhoudelijk als qua 
actie is er sprake van een voortdurende richtingenstrijd. Al te veel samenwerking zou de 
beoogde revolutie volgens de meer marxistisch georiënteerden alleen maar ontkrachten of 
zelfs onmogelijk maken. Er waren er veel die wel aan de parlementaire democratie mee 
wilden doen, maar alleen als er echt algemeen kiesrecht kwam. Door die hele discussie en 
vertwijfeling is de SDB in haar bestaan voortdurend vooral door zichzelf ‘lastig gevallen’. Het 

Lidmaatschapskaart van The 
International Working Men’s 
Association van Friedrich 

Engels mede ondertekend door 

Karl Marx.
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was waarlijk een ‘interne broederstrijd met vaak de koppen tegen elkaar’.
Toch is de SDB de eerste politieke partij op socialistische grondslag in Nederland, die het 
parlement inging. Ze kreeg ook nog een internationale koepel over zich heen, waaronder 
de ‘gehele’ socialistische beweging zou moeten worden ‘geplaatst’, het NAS, het Nationaal 
Arbeids Sekretariaat, waarover later meer.

De SDB streefde naar een marxistisch-socialistische samenleving, een samenleving waarin 
particulier bezit overbodig is. Ze is duidelijk uit op revolutie, althans dat ligt ze voor in 
de mond. De leider van de SDB wordt al snel de markante dominee Ferdinand Domela 
Nieuwenhuis (1846-1919). Hij is van 1882 tot 1887 algemeen secretaris. Vooral in 1885 
radicaliseert de bond, wat leidt tot een felle strijd tussen radicalen en de meer gematigden. 
Domela Nieuwenhuis streeft naar gelijkberechtiging van mannen en vrouwen, en pleit voor 
invoering van het algemeen kiesrecht. De Friese Volkspartij stelt hem in 1888 kandidaat voor 
de Tweede Kamerverkiezingen in het Friese district Schoterland. Hij behaalt 31,6 % van de 
stemmen en daarmee een zetel in de Tweede Kamer. Hij verslaat daarmee zijn tegenstanders 
bij de verkiezingen, de liberaal Bernardus Heldt (voorzitter van het Algemeen Nederlands 
Werklieden Verbond (ANWV), die ook kandidaat was namens de liberale kiesvereniging, 

32  Als politieke stroming is anarchisme de drang om de overheid omver te werpen, die bij de opkomst van het socialisme de kop op steekt. Volgens anarchisten 

leidt elke vorm van gezag tot onderdrukking en is het beter om een bestuur in de vorm van kleine autonome (zelf besturende) gemeenschappen te hebben. 

Deze functioneren op basis van vrije associatie en gelijkheid.

Sociaal-Democratische 

Vrouwenbeweging, Afdeeling 

Leeuwarden Helpt Elkander in 
de strijd, ± 1890.

Domela Nieuwenhuis.
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en de anti-revolutionair L.W. de Vries. Domela Nieuwenhuis komt door een ruzie tussen de 
liberalen en de confessionelen aan zijn zetel. Heldt was nog deelnemer aan de parlementaire 
enquêtecommissie die onder meer Ansing ondervroeg. 
De Amsterdammer Domela Nieuwenhuis is verbaasd over zijn verkiezing. Maar waarom? 
Omdat hij in 1887 een half jaar in de gevangenis heeft gezeten? Misschien ook. Maar er speelde 
zich op de achtergrond mogelijk nog meer af. De machtige ARP’er Kuyper had geadviseerd 
om, na herstemming, op Domela Nieuwenhuis te stemmen, of dit Machiavellisme was (tegen 
de neutrale vakbond), blijft in de geschiedenis onduidelijk. Heldt was overigens een vriend 
van Domela Nieuwenhuis in de jaren zeventig, Domela’s pre-socialistische periode.

Domela Nieuwenhuis’ grote wapen in de strijd is ‘Recht voor Allen’, het blad dat hij 
grotendeels zelf vol schreef. Met tegenzin stelt hij zich in 1891 weer verkiesbaar, maar 
wordt niet herkozen. Hij wendt zich daarna af van de parlementaire democratie en wordt 
anarchist.32 
De Friese veenarbeiders noemden hem ‘Us Ferlosser’.

Domela Nieuwenhuis dankt zeker een deel van zijn populariteit aan het half jaar voor 
de verkiezingen dat hij in de gevangenis heeft gezeten. Hij was veroordeeld tot een jaar 
wegens majesteitsschennis. In ‘Recht voor Allen’ liet hij 10 bladzijden leeg ‘voorstellende de 
Activiteiten des Konings (Willem III).’ In de gevangenis moet hij dozen vouwen, wat toen 
voor een gevangenis een vrij chique werkje is, alleen voorbehouden aan politieke gevangenen. 
Alle anderen moesten zakjes plakken.
Domela Nieuwenhuis schrijft in zijn memoires, ‘Van Christen tot Anarchist’ (1910): ‘Des 
avonds vóór mijn arrestatie verraste men (zijn aanhang) mij in mijn toen verbazend stillen 
woning in de Malakkastraat (Den Haag) door mij een senerade te brengen. (…) Wel een 
duizend mensen waren spoedig verzameld. (…). Het behoeft ternauwernood vermelding, 
dat deze verrassing eindigde met een hakpartij der politie, want daar was men toen zoo aan 
gewend, dat men niet beter wist of het hoorde erbij.’’ Multaltuli, die mordicus tegen het 
socialisme was en dit standpunt zelfs publiekelijk ‘adverteerde’, heeft als groot bewonderaar 
wel contact gehad met Domela Nieuwenhuis. De directeur van de gevangenis was mogelijk 
zo onder de indruk van de anarchistische en charismatische Domela Nieuwenhuis dat hij 
hem één van zijn gedragen pakken meegaf.
Domela Nieuwenhuis is er later nog, met ‘bewijs en al’, van beschuldigd dat hij een erfenis 
gebruikte om in plantages te beleggen, maar hij was ten tijde van die beschuldiging al lang 
overleden.

1894: DE SDAP

In 1894 splitst de SDB zich in de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (SDAP), die wordt 
opgericht in Zwolle, en de zogeheten Socialistenbond, waar Domela Nieuwenhuis nog tot 
1898 lid van bleef. In 1894 is de SDB door de rechter tot verboden organisatie verklaard, en 
neemt de SDB de naam Socialistenbond aan. De veroordeling volgde op de aankondiging 
van de SDB desnoods onwettige middelen in te willen zetten om het socialisme te bereiken. 
In 1891 werd nog het ‘Gebouw Constantia’ aan de Amsterdamse Rozengracht door de SDB 

1 mei 1890
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gebouwd als bondsgebouw. Uitgerekend dit gebouw is later aan de rooms-
katholieken verkocht om er een kerk te vestigen. Waar later het Angelus klonk, 
werd voorheen verkondigd: ‘Het volk is ontwaakt en de strijd kan beginnen!’
De Socialistenbond splitst zich echter in 1896 in een deel dat bij de bond blijft 
en een deel dat onder leiding van Domela Nieuwenhuis opstapt, zij kiezen voor 
het anarchisme. De rest van de Socialistenbond ging in 1900 op in de SDAP.

De nieuwe SDAP is duidelijk anti-Domela Nieuwenhuis en anti-anarchistisch 
gericht. De oprichters die later wel ‘de twaalf apostelen’ worden genoemd, 
hebben voormannen als Pieter Jelles Troelstra (1860-1930), Jan Schaper en 
Willem Vliegen in hun midden. In 1897 veroveren de sociaal-democraten (de 
termen socialisten en sociaal-democraten worden beide gebruikt) voor het 
eerst twee zetels in de Tweede Kamer. Aanvankelijk heeft de SDAP zowel een 
reformistische als een orthodox-marxistische vleugel. 

1909: DE SDP

In 1909 splitst de orthodox-marxistische vleugel zich af van de SDAP onder 
de naam Sociaal-Democratische Partij (SDP). In Amsterdam-Oost woonden 
veel joodse socialisten, waaronder marxisten en SDAP’ers, als Sam de Wolff en 
David Wijnkoop. Ze zijn woedend over de nogal gematigde opstelling van de 
socialistische beweging. In 1909 richten zij de Sociaal-Democratische Partij op. 

De SDP is de voorloper van de communistische partij.
In 1918 verandert in opdracht van ‘Moskou’ de naam SDP in die van Communistische Partij 
Holland (CPH). In 1935 verandert de naam weer, en dan in Communistische Partij van Nederland 
(CPN). In 1991 gaat de partij op in Groen Links.

Bekende SDP’ers zijn de dichter Herman Gorter33 en Henriette Roland Holst-van der 
Schalk34. Gorter kreeg tijdens bijeenkomsten regelmatig het verzoek zijn mond te houden, 
omdat hij van die ellenlange dichterlijke betogen hield. Roland Holst-van der Schalk was als 
dichter en socialist, bevriend met Herman Gorter en loopt in 1915 over van de SDAP naar 
de SDP. Tot op hoge leeftijd schrijft ze over politieke geschiedenis en fi losofi e, en heeft veel 
invloed op de SDAP en de SDP. In haar jonge jaren roept ze als SDAP-spreekster in rokerige 
zaaltjes arbeiders op hun armzalig lot te verbeteren.

Gorter verlaat overigens in het begin van de jaren twintig de CPH (tot 1918 SDP geheten) 
om het ‘Pannenkoek Radencommunisme’ te ontwikkelen. ‘Tante Jet’ Roland Holst 
verlaat bij de eerste stalinistische golf van 1927 (uitstoting van Trotski en Zinoviev) de 
CPH. Zij sluit zich daarna nooit meer aan bij een politieke partij, wordt christen-socialist 
(Woodbrookersbeweging) van de pantheïstische soort en blijft tot haar dood in 1952 zeggen: 

33  Liagre Böhl, H. de, (1996). Met al mijn bloed heb ik voor u geleefd. Herman Gorter 1864-1927. Amsterdam: Uitgeverij Balans.

34  Etty, E., (1997). Liefde is heel het leven niet. Henriette Roland Holst 1869-1952. Amsterdam: Uitgeverij Balans.

Protestvergadering tegen 

de sluiting van Constantia, 

Amsterdam 1899.
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‘socialisme is altijd marxisme’.
Radencommunisme is een stroming binnen het marxisme, begin jaren ‘20 ontstaan in 
Nederland en Duitsland, waarin arbeidersraden op bedrijfsniveau worden gezien als de 
primaire vorm van revolutionaire organisatie. Radencommunisten verwerpen het idee 
van een voorhoedepartij. Het radencommunisme toont daarin gelijkenis met het libertair 
socialisme.

DE ‘RANCUNEUZE’ TROELSTRA

In ‘Van Christen tot Anarchist’ (1910) schrijft Domela Nieuwenhuis over de sollicitatie van 
de startende jurist Troelstra (ruim 14 jaar jonger) die als redacteur wilde werken voor ‘Recht 
voor Allen’. Domela Nieuwenhuis lijkt van het begin af aan de Fries Troelstra niet echt 
gemogen te hebben, maar wel bewonderde, een opmerkelijke combinatie. De sollicitant wordt 
dan ook vanuit de bond (= Domela Nieuwenhuis) geweigerd. 
De belangrijkste reden: Troelstra wilde als redacteur worden 
betaald. Volgens Domela Nieuwenhuis heeft Troelstra hem 
de weigering kwalijk genomen. Dat zou, aldus Domela 
Nieuwenhuis, één van de belangrijkste redenen zijn geweest 
waarom Troelstra een nieuwe politieke arbeiderspartij heeft 
opgericht naast de Sociaal Democratische Bond. 
Domela Nieuwenhuis verweet hem ook dat hij uit frustratie 
handelde omdat hij onvoldoende carrière binnen de Sociaal-
Democratische Bond had weten te maken. Hij kende Troelstra 
gaven toe die hem tot een gevaarlijke tegenstander hadden 
gemaakt. Hij noemde hem een demagoog. Dat de SDAP 
zo ver was gekomen, was dan ook helemaal aan Troelstra te 
danken, liever gezegd, kon hem worden verweten. 

Zoo als nu in een kamer van de stad

de mannen zitten die het werken staakten,

en zijn gekozen om de eerste te zijn.

Zij hebben nu een bode uitgestuurd

om te horen wat hun heeren besloten,

en wachten nu hoe de beslissing valt.

Wanneer het ja is op hun voorstellen,

dan is het overwinning, en iets meer

geluk – wanneer het neen is, is het honger

voor hen, voor vrouw en kind, voor duizenden.

Zoo zitten ze en kijken stil en helder

en ernstig, bij een enkle is een lach,

zeer fi jn en fl auw, een schaduw van een lach.

Zoo wachten ze en het duurt uren, uren;

de lamp schijnt en het geelgrijs licht is stil

Daar begint een ruischen onder duizenden

daar buiten, en zij staan allen op,

zoals de golven doen, het rumoer klimt,

is ’t woede of vreugde? het is vreugd! Daar komt

de man zijn hoofd binnen de deur, men weet het,

hij zegt het: ’ze zeggen ja!’ Zoo was dan vreugde

binnen die wanden, en zoals die man

kwam, zoo komt de zon over de aarde,

en ’t socialisme schijnt steeds helderder.

Herman Gorter

Van links naar rechts: Herman 

Gorter, zijn vrouw Wies Gorter, 

Rik Roland Holst, Henriette 

Roland Holst-van der Schalk en 

haar moeder op het landgoed 

de Buissche Hei bij Rijsbergen 

in Noord-Brabant (1903).
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In 1901 springt de SDAP in de Tweede Kamer van twee naar 
zes zetels. Troelstra wordt in zijn eigen district Tytsjerksteradiel 
echter verslagen door de Anti-revolutionaire dominee Talma. 
Later zou Troelstra toch, als kandidaat van het district Amster-
dam, weer in de Tweede Kamer belanden. Hij was lid tot 
1925. 

DE INTERNATIONALE

Een socialistische beweging is ondenkbaar zonder internationale 
bedding. In 1893 vestigt zich het Nationaal Arbeids Secretariaat 
(NAS) ook in ons land, dit in opdracht van de ‘Socialistische 
Internationale’ (de tweede Internationale).35 Het NAS dient 
als ‘koepel’ voor alle socialistische acties in ons land. Eerst de 
Sociaal-Democratische Bond, en later ook de SDAP, worden 
lid-organisaties. Ook de SDP was kort lid van het NAS.

Voortdurend, zo blijkt uit haar geschiedenis, heeft de socialistische beweging in Nederland 
het volgehouden om bij de internationale socialistische beweging te horen. De belangrijkste 
reden was heel lang om het (harde) kapitalisme uit te schakelen, maar duidelijk ook om 
de kracht van de confessionelen te breken, en te groeien naar een volledige nationale en 
internationale eenheid van volkeren en arbeiders, en daaraan mee te helpen, hier en in 
het buitenland. Wat dat betreft heeft de socialistische (vak)beweging heel goed door dat 
Nederland maar een klein landje is, en dat het spel op een groter schaakbord wordt gespeeld, 
wat ook de kapitalisten en het Vaticaan hadden begrepen. 

Het NAS is aanvankelijk bijzonder radicaal links, later wordt ze meer syndicalistisch (vak bonds-
achtig) van karakter. Er zijn ook binnen het NAS, wat je zou kunnen noemen de principiëlen, die 
al het gedoe rond arbeidsvoorwaarden minderwaardig vinden, en die vooral op een socialistische 
samenleving afkoersen. Ze willen als tussenstation aansturen op (algemene) werkstakingen, als 
middel om het privé bezit af te schaffen. Wettelijke maatregelen in het voordeel van de arbeiders 
worden ten strengste afgekeurd. Wetten betekenen gezag en alle gezag is uit den boze. Zij die 
wel de parlementaire weg willen inslaan, irriteerden zich mateloos, vooral omdat ze vonden dat 
je met ‘zulk gedaas’ niets opschiet. Het NAS krijgt dezelfde problemen als de SDB, en is in feite 
– internationaal opgedragen – veel radicaler en gevaarlijker.

35  De Tweede Internationale (ofwel ‘Socialistische Arbeiders-Internationale’) werd in 1889, dertien jaar na de opheffi ng van de eerste Internationale (1876), 

in Parijs opgericht naar aanleiding van de honderdste verjaardag van de bestorming van de Bastille.

36  Vrije vertaling = slimme wijsheid.

Congres van de CPH in de 

Koopmansbeurs in Amsterdam, 

van links naar rechts: Ceton, 

Lisser, Woelders, Klooster, 

Hoogcarspel, Wijnkoop, Van 

Burink en Van Loe (om on-

verklaarbare redenen is Ceton 

onherkenbaar gemaakt), 1927.
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Het NAS en de communisten onderhouden tot 1920 (innige) contacten met 
elkaar, en vormen eigenlijk een vijfde, kleine, zuil: de communistische. Op 
last van ‘Moskou’ is het bij haar ‘aangesloten’ communistische organisaties 
verboden nog een band met het NAS te hebben. Geleidelijk aan bestaat het 
NAS alleen nog maar uit wat kleine bonden. In 1940 wordt het door de Duitsers 
verboden. Na de oorlog zou er weer een vrij grote, (licht) communistische 
getinte, vakbeweging terugkomen, de Eenheidsvakcentrale (EVC). Het NAS 
boette ook in betekenis in omdat in 1906 het NVV werd opgericht, en omdat 
de katholieke en protestante vakbeweging, en hun zuilen, steviger opkwamen 
en zich lieten gelden. De echte verzuiling kan dan beginnen, ook omdat het 
katholieke volksdeel in haar emancipatieslag duidelijk op streek raakte. 

EEN ONVERBREKELIJK VERBAND

Een jaar na de verkiezingen van 1893 wordt de eerste ‘moderne’ vakbond 
opgericht, de Algemene Nederlandse Diamant Bewerkers Bond (ANDB), met 
als eerste voorzitter Henri Polak (1868-1943). Een democratische bond onder 
centraal leiderschap. Met als uitgangspunten:
• Als ze je nodig hebben, moeten ze er ook maar fl ink voor betalen.
• Onderhandel in redelijkheid met de werkgevers, en laat vooral je macht voelen.

De ANDB heeft als eerste bond professionele bestuurders, en roept van alles 
in het leven om de arbeider, het bondslid, het leven meer te veraangenamen, materieel en 
immaterieel. Een zelfverzorgende en solidaire gemeenschap.
Binnen de ANDB werd er vaak gelachen om wat ze nou weer met veel ‘gogme’36 hadden 
binnengehaald. In, 1904, ondertekent Polak een oproep om front te maken tegen het 
anarchisme in de vakbeweging. De socialisten hebben er een nieuwe vijand bij gekregen, en 
dat vond men in confessionele en liberale kring bepaald niet erg. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn de meeste leden van de ANDB door de barbaarse 
overheerser, met voortdurende bijstand van hun trawanten, delen of personen van de 
Nederlandse politie, en NSB’ers, op transport gesteld naar de vernietigingskampen. 
De moderne bond van toen, de ANDB, zou koersbepalend worden voor de ontwikkeling 
van het NVV.

Nu, in 2008, is een moderne bond een bond die veel met internet doet. Henri Polak ziet de 
vakbeweging meer als een ‘lichaam als van een mensch, bestaande uit tal van onderdeelen, welker 
verband onverbrekelijk is, die harmonisch samenwerken, bestuurd vanuit één centraal punt, vanwaar 
alles wordt beheerscht en overzien, vanwaar alle actie uitgaat, waarin de communicatiedraden 
uitlopen, en dat dus het uitgangspunt van het leven zelf is’. Strak centralisme als antwoord op het 
anarchistische ‘vernietigingswerk’. Polak bedoelde daarmee vooral het NAS, dat volgens hem ten 
onder ging aan de fi losofi e van ‘ieder voor zich en schade voor ons allen’.

De verwarring in eigen kring heeft ‘de linkerzijde’ geschaad en ook vrij moeilijk plaatsbaar 
gemaakt. Resultaat is wel dat de ‘zuivering’ ook voor zichzelf meer herkenbare partijen 

Affi che uit 1923.

 twee miljoen leden  200 jaar in poldervlucht

VHV boek_HT.indd   45VHV boek_HT.indd   45 16-09-2008   01:20:4316-09-2008   01:20:43



46

Demonstratie van de SDAP 

op het IJsclubterrein in 

Amsterdam, Pieter Jelles 

Troelstra staat op het 

spreekgestoelte onder het 

afdakje, 1916.

Spotprent tegen Albert Hahn 

leider van het Plaatselijk 

Comité van Verweer in 

Amsterdam. Een uitspraak van 

Abraham Kuyper wordt tegen 

hem gebruikt naar aanleiding 

van de beëindiging van de  

Spoorwegstaking in 1903.

bracht. De revolutie, met al haar ‘broedermoord’, leek (wat) getemd te raken, maar het broeide 
nog zeker als een veenbrand. Vanaf 1900 breekt de echte verzuiling door, en dat maakt de 
ontdekking van scheidslijnen voor de herkenning wel heel wat makkelijker.

HET KOPEREN STELENFONDS

In 1905 richt Jan van Zutphen (1863-1958), diamantbewerker en mede-oprichter en 
bestuurslid van de Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond (ANDB), het ‘koperen 
stelenfonds’ ‘Nieuwe Levenskracht’ op. Het doel van dit fonds is het mogelijk te maken dat 
de georganiseerde diamantbewerkers bij ziekte zouden kunnen worden verpleegd en kunnen 
herstellen door opname in herstellingsoorden en sanatoria. Vanaf 1928 heeft de bond een 
eigen oord: Zonnestraal. Het kapitaal voor dit fonds is verkregen door schenkingen van 
particulieren, door werkgevers- en werknemersbijdragen en door de verkoop van de koperen 
steeltjes die als afval overbleven na het slijpen van diamanten. Het koperen stelenfonds 
verzorgt eveneens uitbetalingen uit een Vakantie- en Feestdagen Fonds.37 

HET NVV

In 1903 nemen de socialisten prominent deel aan de eerste spoorwegstakingen in Nederland. 
De werkgevers schrikken zich lam en geven onmiddellijk toe aan de gestelde eisen. De 
minister-president, Abraham Kuyper (ARP), zint dat niet en maakt wetgeving om herhaling 
van de gebeurtenissen te voorkomen. Voor spoorwegpersoneel en ambtenaren wordt staken 

37  Archief Het Diamantbewerkers Koperen Stelenfonds ‘Nieuwe Levenskracht’.
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strafbaar. De socialistische beweging roept een algemene 
staking uit tegen deze ‘worgwetten’, maar dit loopt op een 
groot debacle uit. Wat helpt, is dat de regering leger en marine 
inzet tegen de actievoerders.

De grote spoorwegstaking van 1903 heeft duizenden ontslagen 
tot gevolg en inspireert tot de oprichting van het Nederlands 
Verbond van Vakvereenigingen (NVV). Henri Polak is de 
belangrijkste inspirator en wordt bij de oprichting in 1906 de 
eerste voorzitter.
Het NVV, opgericht 12 jaar na de SDAP, is in feite een reactie 
op de zeer radicale arbeidersgroepen. Vooral het NAS wordt 
bestreden. Voor het NVV is de klassenstrijd weliswaar de 
grondslag, maar het verbond vindt het veel belangrijker om 
de arbeidsvoorwaarden en de levensomstandigheden van de 
volksklasse in de bestaande maatschappij te verbeteren. Deze 
nuancering is in confessionele kring maar moeilijk en laat 
begrepen. Het had er alle schijn van dat ze die ook niet wilden 
begrijpen.

TROELSTRA’S ‘GROTE VERGISSING’

Uitgerekend in 1918, het jaar waarin mannen voor het eerst 
van het algemeen kiesrecht gebruik kunnen maken, vrij 
kort daarna gevolgd door de vrouwen, maakt Troelsta zijn 
‘grote vergissing’. Tijdens de verkiezingen van 1918 behaalt 
de SDAP 22 zetels in de Tweede Kamer, hoewel Troelstra 
eigenlijk meer zetels had verwacht.
Volgens Troelsta blijft het, wat hem betreft, niet bij de Russische Revolutie van 1917. De 
revolutie kent geen grenzen. In de Tweede Kamer kondigt hij aan dat ook in Nederland 
binnenkort de arbeidende klasse de macht zal overnemen. De revolutionairen in en om de 
partij adoreren hem hierom. Binnen zijn eigen partij en daarbuiten wordt hij er grotendeels 
om verguisd.
Zijn woorden wakkeren het Oranje-gevoel aan en spelen juist tegenstanders van de SDAP 
in de hand. Koningin Wilhelmina is ‘not–amused’, Prins Hendrik ook al niet. Gevolg: 
Oranjedemonstraties in Den Haag. Opvallend detail: de burgemeester van Rotterdam heeft 
Troelstra al eerder de sleutel van de stad aangeboden. Maar Troelstra’s grote woorden lopen 
met een sisser af. Voor de revolutie was in Nederland geen plaats.
Maar Troelstra’s ‘grote vergissing’ is wel mede aanleiding voor de invoering van de achturige 
werkdag.

Stakingsproclamatie, 1903.
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DE LIBERALEN

HET LIBERAAL-NEUTRALE WERKNEMERSVERBOND (ANWV)

De geschiedenis, zo ook de opkomst, van de socialisten en een nieuw soort liberalen, in de 
tweede helft van de 19e eeuw, lopen ten dele samen.
In de opgewonden sfeer van 1871 richten conservatieven en liberalen het Algemeen 
Nederlands Werkliedenverbond (ANWV) op. Het Europese liberalisme is de beweging 
die in de burgerklasse haar ontstaan vindt. Een burgerklasse die ontstaat aan het einde van 
de middeleeuwen en is samengesteld uit verschillende sociale en economische groepen. De 
liberale beginselen vinden we onder meer terug in de Verklaring van de Rechten van de 
Mens en Burger (1789).
Het ANWV is de overkoepelde organisatie van een aantal lokale vakbewegingen en een 
duidelijke reactie op De Internationale. Aanvankelijk nog wat ‘socialistisch getint’, krijgen 
vrijdenkers spoedig de overhand en gaat het ANWV een liberaal-neutrale koers varen. 
Ook al is het de vraag of het ANWV een duidelijke exponent van het liberalisme kan worden 
genoemd, de ANWV is echt een kind van haar tijd en verdient eigenlijk vooral het stempel 
‘vrijzinnig’. Je zou het verbond ook progressief-liberaal kunnen noemen.

Na enige tijd na haar start wordt het ANWV beschouwd als een nieuwe aanwinst voor de 
zogenaamde nieuwe liberaal-neutrale ‘zuil’. Het verbond wil de samenwerking tussen patroon 
en handwerkslieden zoveel mogelijk bevorderen, en is tegen klassenstrijd en staken. Ze schijnt 
echter zelf wel aan een aantal stakingen deelgenomen te hebben. Ze vond bepaald niet dat 
de overheid een belangrijke rol moest hebben op het gebied van de arbeidsomstandigheden. 
Ger Harmsen, Jos Perry en Floor van Gelder melden in ‘Mensenwerk’ (1980) dat deze ‘eerste 
vakcentrale’, zoals ze de ANWV noemen, een strakke scheidslijn trekt tussen de werklieden 
aan de ene kant en de patroons, inclusief de kantoorbedienden die als de directe assistenten 
van de patroons worden beschouwd, aan de andere kant. Alleen werklieden kunnen lid 
worden.

Het ANWV onderhoudt nauwe banden met de liberale groeperingen in de Kamers en 
voert een, voor de tijd, gematigde, vrij sociale en onafhankelijke koers. In haar programma 
van 1878 staan als speerpunten de erkenning van het eigendomsrecht, herziening van 
het belastingstelsel, bevordering van het openbaar onderwijs en algemeen kiesrecht, en 
bescherming voor vrouwen en meisjes. Het ANWV was ook voor de 10-urige werkdag. 
Het ANWV is na 1876 al snel ingehaald door Patrimonium (protestants-christelijk) en de 
socialisten, en in mindere mate door de in emancipatoir opzicht opkomende katholieken.

DE TYPOGRAFEN

In 1866, vlak voor de revolte in Parijs, is de Algemene Nederlandsche Typografenbond 
(ANTB) opgericht. De ANTB, die later tot het NVV zou toetreden, moet als de eerste 

38  Karl Kautsky (Praag, 1854 – Amsterdam, 1938). Een prominente theoreticus van de sociaal-democratie
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Nederlandse vakbond worden beschouwd. De bond heeft 
zowel ‘gematigde’ als ‘radicale’ leden. De gematigden beogen 
verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden door 
een middenkoers te varen, ze staan samenwerking voor met 
de ondernemers. Mogelijk kwam dit omdat de arbeiders 
nog het kleine ambachtelijke bedrijf gewend waren, waar de 
handwerkslieden vaak samenwerkten met de patroons. 
Gematigden en radicalen bleken ook hier weer een onmoge-
lijke combinatie, en ze dreven steeds verder uit elkaar. De 
radicale leden zijn er nog wel in geslaagd een mislukte typo-
grafenstaking doorheen te drukken, in Amsterdam.
De typografenbond werd in 1872 lid van het liberaal-neutrale 
werknemersverbond (ANWV). De afdeling Amsterdam 
van de typografenbond was eerder, al in 1869, lid van De 
Internationale geworden, maar de bond als geheel ging daar 
niet in mee.
In 1906 gaat de ANTB bij de oprichting mee in het NVV.

1876: SDV EN SDB

In 1876 wordt op initiatief van het Centraal Bestuur van 
het ANWV de Amsterdamse vakvereniging voor smeden, 
De Volharding, opgericht met als leider, Willem Ansing. 
In verschillende publicaties is Ansing vermeld als een 
doorgewinterde hardnekkige Internationaal die zijn radicale 
meningen niet onder stoelen of banken steekt. Nog in 2008 
omschrijft Wikipedia hem als zodanig. Andere publicaties 
geven weer een andere indruk, een bewogen man met 
weloverwogen idealen.
Ansing zou zich er binnen de ANWV voor hebben ingespannen 
(1876) dat er ‘een algemene vereniging’ zou ontstaan, die het 
mogelijk maakte dat ook niet-georganiseerde vakarbeiders 
zich bij de bond konden aansluiten, zonder zich formeel 
dus als lid in te schrijven. Ansing krijgt mede daarom grote 
interne tegenstand en richt in 1878 de Gemengde Vereeniging 
(GV) op. Als programma aanvaardt het GV het sociaal-
democratische Programma van Gotha, dat als revisionistisch 
kan worden beschouwd. Dit revisionisme is een socialisme dat 
via de parlementaire weg kan worden opgebouwd in plaats 
van via een proletarische revolutie (Karl Kautsky).38

Het ANWV erkent de GV niet als afdeling, waarna de GV 
besluit door te gaan als de Sociaal-Democratische Vereeniging 
(SDV). In 1881 slaan de lokale partijen van de SDV de handen 
ineen en is de Sociaal-Democratische Bond (SDB) geboren.
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Willem Ansing is een fascinerend mens! Als prominent lid van de Sociaal-Democratische 
Bond, hij wordt er zelfs de oprichter van genoemd, wordt hij al spoedig overvleugeld door de 
dominee Ferdinand Domela Nieuwenhuis.

Het ANWV heeft aardig wat invloed gehad op de komst van Wet op de Kinderarbeid (1874). 
Deze wet verbood om kinderen onder de twaalf in fabrieken en werkplaatsen te laten werken. 
In de veenderijen en op het boerenbedrijf bleef kinderarbeid mogelijk. Tot diep in de 20e 
eeuw was het overigens nog gebruikelijk om op de boerderij de eigen kinderen voor arbeid 
in te zetten. Voor en na schooltijd. Bij het oogsten gingen ze vaak gewoon helemaal niet naar 
school.

Het ANWV is de eerste vakbeweging die een landelijke demonstratie organiseert in Den 
Haag en waaraan georganiseerde werklieden deelnamen, die vele tientallen verenigingen 
vertegenwoordigden. Het parlement lijkt er van te zijn geschrokken.

Het ANWV bedreef ook actieve staatkunde. Zo is er gepleit voor een verplichte neutrale 
staatsschool, dat was koren op de molen van de protestanten die als tegenreactie Patrimonium 
oprichtten. Eerder was er al een grote aanvaring geweest met Patrimonium rond de 
‘Kinderwet’. Deze politieke tegenstellingen veroorzaken de scheiding in de vakbeweging op 
basis van geloof (kerks geloof ) en ‘geen geloof ’. Patrimonium kreeg meer en grotere invloed 
en betekenis dan het ANWV. Als de democratische socialistische beweging in ons land voet 
aan de grond krijgt, raakte ze nog meer macht kwijt. Veertig jaar na de oprichting, in 1921, 
is deze ‘liberaal-progressieve’ vleugel opgeheven.

Congres in Stockholm, 1911, 

Vereeniging voor Vrouwen-

kiesrecht. Zittend links 

Drucker. Jacobs zittend in 

het midden. Staand rechts 

Van Oven.
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De meningen zijn verdeeld over de vraag of de latere ‘neutrale’ vakbeweging, die net als 
het ANWV vrijzinnig kan worden genoemd, min of meer als een voortzetting kan worden 
beschouwd. 

DE VOORLOPERS

De Liberale Unie is een gematigd progressieve, liberale politieke partij, die is opgericht in 
1885 en die in 1921 opgaat in de Vrijheidsbond (Liberale Staatspartij), die dan meerdere 
liberale stromingen in zich verenigt. De partij gaat in 1946 op in de Partij voor de Vrijheid, 
die op haar beurt in 1948 weer opgaat in de huidige VVD. Progressieve liberalen splitsen zich 
in 1892 op initiatief van de kiesvereniging Amsterdam af van de Liberale Unie en vormen 
de Radicale Bond van Liberalen. Deze ‘radicalen’ worden geleid door Willem Treub (1858-
1931), later in diverse kabinetten minister. De bond staat voor vergaande uitbreiding van het 
kiesrecht en van de sociale wetgeving, en vraagt van de liberale politici meer aandacht voor 
de nood van de arbeidsklasse

In 1901 legt het bestuur van de Liberale Unie aan de partijvergadering voor om al haar 
kamerleden te binden aan het algemeen kiesrecht. De partijvergadering accepteert dit 
voorstel niet en het bestuur treedt uit de partij. De bestuursleden lopen over naar de ‘radicaal-
liberalen’ en richten samen met hen nog in hetzelfde jaar de Vrijzinnig Democratische Bond 
(VDB) op. Goeman Borgesius en Van Houten (van de Kinderwet) zijn ook van de Liberale 
Unie overgekomen.

De Vrijzinnig Democratische Bond (VDB) zou je een links-liberale partij kunnen 
noemen. De VDB’er Bos leidde van 1914 tot 1916 de staatscommissie (de zogenaamde 
Pacifi catiecommissie) die een einde maakte aan de Schoolstrijd. Voor de Eerste Wereldoorlog 
was de VDB voorstander van een volksleger, met algemene oefenplicht. Daarna was ze tot 
het begin van de jaren dertig voorstander van nationale en internationale ontwapening. Voor 
de Tweede Wereldoorlog was de partij onder meer voorstander van het politieke referendum 
en van de bevordering van deelname van inlanders aan het bestuur van Nederlands-Indië. 
De VDB behoort tot één van de eerste politieke partijen die hebben gepleit voor een 
staatspensioen voor 65-jarigen en ouder. Ook de sociale voorzieningen moesten in hun ogen 
worden uitgebreid.

Tot de VDB behoorde ook Aletta Jacobs die in de jaren ’80 van de 19e eeuw streed voor 
het vrouwenkiesrecht. De VDB had vooral aanhang onder advocaten, artsen, eigenaren 
van landbouwbedrijven en geschoolde arbeiders. VDB’ers zijn ook nog burgemeesters van 
Rotterdam en Amsterdam geweest, steden waar ze een duidelijke aanhang had, duidelijk 
groter dan bijvoorbeeld in het zuiden van het land. VDB stond bekend om haar in kwalitatief 
opzicht, voortdurend hoge inbreng.
De voormannen van de VDB hebben als prominenten regelmatig zitting in de regering: 
Drucker, Treub, Bos, Marchant, Oud, Joekes senior. 
In zekere zin kan de VDB worden gezien als de voorloper van D’66 en in de rechte lijn als 
mede-oprichter in 1946 van de Partij de Arbeid.

Partij van de Vrijheid, lokale 

verkiezingen, 1946.
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DE ROOMS-KATHOLIEKEN

WEGGERETOUCHEERD

De historicus L. Rogier (1894-1974), de grote geschiedschrijver van het katholicisme in 
Nederland: ‘Katholieken hadden geen verleden, ze waren weggeretoucheerd uit de natie, 
alsof ze niet thuishoorden in Nederland’. Wat mij opvalt, is dat vandaag de dag nog maar 
weinig wordt teruggegrepen naar de geschiedenis van de katholieke vakbeweging. Van de 
door mij geïnterviewde 25 voorzitters van de hedendaagse vakbeweging, waren er hooguit 
drie die er aardig wat over wisten te vertellen, maar dat waren de al wat oudere voorzitters. 

Voor een goed begrip van de katholieke maatschappijbeschouwing is kennis van de theologische 
en fi losofi sche uitgangspunten van Thomas van Aquino (1225-1274) van belang. In de ogen 
van Aquino leidt het menselijk denken uit de kosmische orde de rechten en plichten af, 
die mensen in hun samenlevingsverbanden (gezin, arbeidsproces, staat, politiek) behoren 
te erkennen. Die rechten en plichten behoren tot het ‘natuurrecht’, een begrip dat aan de 
Griekse en Romeinse fi losofen is ontleend, en dat door Thomas van Aquino is ingebouwd in 
zijn christelijke wereldbeschouwing.

RELIGIEUZE DADENDRANG

In de eerste helft van de 19e eeuw, vooral tussen 1820 en 1840 neemt in ons land de religieuze 
dadendrang onder rooms-katholieken toe met een groeiend aantal priesters en nonnen. Maar 
ook bij de protestants-christelijken en de liberalen neemt de (religieuze) dadendrang toe. 
Evenals in de joodse hoek, die eigenlijk al eerder vrij zelfverzorgend was.
Een stroom van barmhartigheid komt op gang, in de vorm armenzorg, ziekenhuisverpleging 
en wezenzorg. Maar het is wel dweilen met de kraan open. 

OVER NIEUWE DINGEN39

Eén van de meest markante momenten in de Roomse geschiedenis is de verschijning van de 
encycliek Rerum Novarum in 1891. Vooral in landen waar katholieken in grotere aantallen 
aanwezig zijn, zoals ook in Nederland, heeft de encycliek een grote invloed. Ook op het 
corporatisme40, waarvan de sporen in het ‘overlegmodel’ van nu nog voelbaar zijn. De 
encycliek werd ingezet tegenover het doorgeschoten liberalisme, socialisme en marxisme, 
niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld. Zoals Roomsen vaker doen, presenteert 
Rerum Novarum een opvatting die overal tussenin hoort, maar de encycliek is bijzonder 
duidelijk. De paus schrijft:

39  Leo XIII, Paus en Pius XI, Paus (1949). Rerum Novarum en Quadragesimo Anno. KAB. Quadragesimo Anno was de encycliek van 1931, veertig jaar na 

Rerum Novarum, die de uiteindelijke praktische basis legde voor het corporatisme in Europa en ook in Nederland, althans daar bijzonder grote invloed op 

heeft gehad, naarmate de electorale betekenis van de katholieken steeds groter werd.

40  Het corporatisme is in feite een politiek systeem waar wetgevende macht aan burgervergaderingen wordt toegekend die economische, industriële, agrarische 

en professionele groepen vertegenwoordigen. Landen, naast Nederland, met een corporatistisch systeem werden: Italië (1922-1945, Mussolini), Portugal 

(1933-1945, Salazar), Brazilië (1937-1945), Oostenrijk (1934-1938, Dolfuss en Von Schuschnigg) en Argentinië (1945-1946, Péron),

Thomas van Aquino 

(1225-1274).
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‘De eenmaal opgewekte omwentelingszucht, die zolang reeds het politieke leven beroert, 
moest te eniger tijd wel van het staatkundige naar het aangrenzende sociaal-economische 
overslaan. Inderdaad de ongekende groei der industrie, de verandering der bedrijfstechniek, 
de wijziging in de onderlinge verhoudingen tussen patroon en arbeiders, de opeenhoping 
van rijkdom bij weinigen en het gebrek bij de grote massa, voor enerzijds het groter 
zelfbewustzijn der arbeiders, en anderzijds hun nauwere aaneensluiting, boven het 
groeiend zedenbederf, - al deze factoren hebben de strijd doen ontbranden’

Zo begint Over nieuwe Dingen, de encycliek Rerum Novarum van paus 
Leo XIII. De paus geeft de contouren aan van een sociale katholieke leer, 
maar het is geen systeem. Veeleer gaat de encycliek in op concrete doelen, 
zoals een rechtvaardig loon, het recht op eigendom en de solidariteit met de 
zwakkeren. Om de geschetste doelen te kunnen bereiken is overheidsingrijpen 
nodig en moeten vakbonden worden gevormd. Deze zijn vooral ook nodig 
om de samenwerking tussen arbeid en kapitaal mogelijk te maken. Rerum 
Novarum wordt de ‘grondwet’ van de katholieke (vak)beweging. Het is voor 
de katholieken een decreet dat tot diep in de zestiger jaren van de 20e eeuw 
zijn invloed heeft doen gelden. En eigenlijk is die invloed, althans de gevolgen 
daarvan, nu ook nog merkbaar en zichtbaar.

Vierden de socialisten hun eerste mei, de katholieken vierden hun ‘dag van 
de arbeid’ veertig dagen na Pasen op ‘Onze Heer Hemelvaart’. Dan werd ook 
Rerum Novarum herdacht. Het feest is welbewust bedoeld als een tegenhanger 
van de 1e mei.

De encycliek geeft de strenge pauselijke aanwijzing om het recht op privé-
eigendom te respecteren. Privé-eigendom komt de mens als van nature toe, de 
mens gezien als individu. Hiermee contrasteert het socialisme dat de collectieve 
eigendom in de plaats stelt van het individueel eigendom. De staat mag zich niet 
bemoeien met de interne aangelegenheden van het gezin, gebeurt dit wel, dan 
is dat een ernstige, verderfelijke dwaling. Een dwaling die de socialisten werd aangerekend. 
In de encycliek wordt gesteld dat de klassen, rijken en armen, elkaar nodig hebben, en dus 
niet vijandig tegenover elkaar moeten staan. Eendracht schept schoonheid en orde. Maar ook 
de paus beseft dat die eendracht er niet zo maar is. Daarom is er ook de hele godsdienstleer, 
die de Kerk bewaart en aan de mensen voorhoudt. Het is de zeer grote kracht, die rijken en 
armen bij elkaar brengt en met elkaar verzoent, door beide klassen weer te brengen tot hun 
wederzijdse verplichtingen, vooral die welke haar oorsprong vinden in de rechtvaardigheid. 

Deze verplichtingen betreffen voor de proletariër en werkman: volledig en getrouw de arbeid 
verrichten, waartoe men zich verplicht heeft door een vrij en billijk contract; op generlei 
wijze het eigendom van de patroon beschadigen noch diens persoon krenken; ook bij het 
verdedigen van zijn belangen zich van geweld onthouden en in geen geval oproer maken; zich 
niet aansluiten bij misdadige personen, die op bedrieglijke wijze buitensporige verwachtingen 

Herdenking van Rerum 
Novarum op Hemelvaartsdag 

in 1928.
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wekken en schitterende beloften doen, hetgeen gewoonlijk uitloopt op nutteloos naberouw 
en vernietiging van vermogen.
Voor de rijken en de werkgevers gelden de volgende verplichtingen: zij moeten de 
werknemers niet als slaven beschouwen; zij zijn verplicht in hen de waardigheid van hun 
persoon te eerbiedigen, die in elk geval geadeld is door hetgeen men ’t merkteken van de 
christen noemt. Loonarbeid strekt volgens de natuur en de christelijke wijsbegeerte de mens 
niet tot schande, maar tot eer, omdat hij hem in staat stelt om op eerzame wijze in het 
levensonderhoud te voorzien. Maar inderdaad schandelijk en onmenselijk is het, de mensen 
uit te buiten, om winst te maken als ware het zaken en hen niet hoger in te schatten, dan de 
kracht van hun spieren reikt. De werkgever moet rekening houden met de godsdienstige en 
zedelijke belangen van de arbeiders. De patroons zijn verplicht te zorgen, dat de arbeider op 
de daarvoor passende tijd zijn godsdienstplichten kan vervullen; ze mogen de mensen niet 
bloot stellen aan de verlokkingen van het verderf en de verleiding tot zonde, noch hen op 
enigerlei wijze afhouden van de zorg voor hun gezin en het beoefenen van spaarzaamheid. 
Evenmin mogen ze werk opleggen dan hun krachten niet kunnen verzetten, noch ook 
zodanige arbeid, als strijdt met leeftijd of sexe.

Het is het Vaticaan altijd al een duivelse doorn in het oog geweest hoe er in de overwegend 
protestante gebieden met katholieken werd omgegaan. Maar erger nog, nu waren er ook nog 
veel protestanten (‘ketters’) die overliepen naar het socialisme, en zelfs ook al katholieken. 
Elke priester en elke gelovige in heel Europa kreeg de opdracht om dit tegen te gaan, en 
vooral trouw te blijven aan de Rooms-Katholieke kerk.
Dit reveil riep pioniers op, een leidende voorhoede in de politiek en in de sociale beweging, 
om ‘de roomse zuil’ verder uit te bouwen, om de zedenverwildering te voorkomen, en de 
roomse arbeiders en patroons bij elkaar te brengen en houden.

De verschijning van Rerum Novarum is iets nieuws, want het Vaticaan ging zich rechtstreeks 
bemoeien met ‘de sociale kwestie’. Als directief was het niet nieuw. Het hoort bij de beweging 
die het katholicisme is of liever gezegd was, ook in Nederland. Het katholicisme is een 
internationale beweging, waarvan de richting (offi cieel) wordt gewezen door de pauselijke 
encyclieken. Eigen denkbeelden of nationale trekken vinden doorgaans slechts een plaats 
binnen die voorgeschreven richting.

SOLIDARISME EN RADICALISME

Sinds Rerum Novarum ontstaan in de katholieke wereld twee stromingen: de solidaristische 
en de meer radicale. Het solidarisme is vooral verdedigd door Heinrich Pesch41, een Duitse 
Jezuïet, van wie de denkbeelden in ons land werden geprogageerd door de Katholieke Sociale 
Actie van Piet Aalberse (RKSP, Minister van Arbeid tussen 1918 en 1922), Wiel Nolens 
(RKSP, monseigneur/priester, o.m. kamerlid, 1860-1931) en Johannes Aengenent (bisschop 

41  Pesch, H. en P. Aalberse (1917). Liberalisme, socialisme en de katholieke maatschappijleer. Boek IV.

42  Banning en Woldring (1998).
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van Haarlem, 1873-1935).42 Deze solidaristische stroming krijgt duidelijk de overhand, ook 
binnen de vakbeweging.

EEN SUPERMACHT TEGENOVER HET SOCIALISME

In 1904, twaalf jaar na Rerum Novarum, schrijft de invloedrijke pater en hoogleraar ethica 
P.B de Bruin S.J., dus Jezuïet, - vrijwel altijd zaten er Jezuïeten achter de Pauselijke decreten 
- in zijn werk ‘Sociologische Beginselen’ over de door hem toegedichte macht van de R.K. 
Kerk. Een mening die vooral ook in die tijd, maar ook later nog, door elke rechtgeaarde 
katholiek is onderschreven. Een macht die door socialisten en protestants-christelijken 
gevreesd (en veracht) is: ‘De geschiedenis wijst geen maatschappelijke instelling aan zoo 
grootsch, zoo oud, zoo uitgebreid als de Katholieke Kerk; geen, die in behandelen van 
ingewikkelde vraagstukken zooveel ondervinding heeft; geen, die haren invloed zoozeer 
over alle landen en onder alle klassen kan doen gevoelen; geen, die zulk een machtig leger 
tegenover het internationale socialisme in het veld kan brengen’.

Dat klinkt allemaal erg dreigend, maar de katholieke beweging in Nederland was minder 
dreigend, en ging aan de slag om uitvoering te geven aan de praktische kanten van Rerum 
Novarum op basis van het ‘subsidiariteitsbeginsel’. 

Rerum Novarum legt in 1891 de bodem voor de zogenaamde ‘subsidiariteit’. Het basisprincipe 
van ‘subsidiariteit’ is verwant aan het ‘Kuyperiaanse begrip’: ‘soevereiniteit in eigen kring’. 
Het betekent dat je dingen op een zo laag mogelijk niveau in harmonie moet regelen. De paus 
noemt daarbij het gezin, verder de kerk, school, maatschappelijke- en charitatieve organisaties, 
et cetera. Alles wat je op basis van dit principe doet, moet daar een uitvloeisel van zijn.

Bijvoorbeeld bij de samenwerking tussen werkgevers en werknemers. Uit de subsidiariteit 
vloeit dan logisch ‘de corporatie’ voort. De corporatie is dan een bedrijfs- of beroepsgemeenschap 
van alle personen die in een bepaalde bedrijfstak of beroepsgroep werken, en die bepaalde 
bevoegdheden heeft. Zij pretendeert een gemeenschap te zijn, een organisatie op grondslag 
van onderlinge verbondenheid. Men wil aan corporaties een publiekrechtelijk karakter 
toekennen. De corporaties zouden dan zoals gemeenten, provincies en waterschappen 
worden beschouwd als zelfstandige bestuurlijke instellingen in de maatschappij en in de 
staat. Zij zouden binnen door de wet te stellen grenzen bevoegdheden hebben, bijvoorbeeld 
voor het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten. In de eerste decennia van de 
20e eeuw, maar ook daarna, verdedigen de katholieken een corporatieve ordening van de 
samenleving. In de pauselijke encycliek ‘Quadragesimo Anno’ in 1931 is deze visie nog 
verder uitgewerkt.

JEZUÏETEN

SJ betekent Sociëteit van Jezus, en de leden van die orde, priesters, worden Jezuïeten genoemd. 
In 1534 is de orde opgericht door Parijse studenten. Maar Ignatius de Loyola wordt vaak als 
de echte oprichter genoemd. Jezuïeten zijn bijzonder goed geschoold en vaak wetenschappers. 
Een Jezuïet is dat vaak ook in meerdere disciplines. Vooral vroeger predikten de Jezuïeten, 
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ook als wapen van de Contrareformatie, absolute gehoorzaamheid 
aan de Heilige Schrift en aan de Kerkelijke Hiërarchie. Ze waren 
en zijn meesters in de redeneerkunst. Voordat je het weet is het 
slachtoffer de beschuldigde of vrijgepleit. 

De opperste leider van de Jezuïeten is ‘uiteraard’ de paus, maar 
er is ook nog ‘De Zwarte Paus’ (zwarte kledij, scheldwoord voor 
Jezuïeten was op school: ‘kraaien’), de Generaal-Overste. Jezuïeten 
zijn bijzonder gedisciplineerd, kritisch en ook berekend. Ze zijn 
vaak professoren en leraren, maar ook legeraalmoezenier, en 
werden veel bezocht als biechtvader, ook door de vorstenhuizen. 
Ze hadden niet alleen een immense invloed op de paus, maar ook 
op wereldlijke heren. Bovendien kwam het veel voor dat ze de 

functie van wereldlijk leider en het priesterschap combineerden. Vroeger kwamen ze vaak uit 
gegoede en adellijke families. Oude prenten laten hen zien met het Kruis hoog geheven, op 
de voorboeg van een schip, soldaten achter zich, om vreemde overzeese landen te ontdekken 
en te veroveren, en er de Heilige Boodschap te brengen. De veroveraars, in naam van de 
Koning, stonden klaar om er rijkdommen (zilver en goud) weg te halen, ten koste van de 
bevolking.

Eén van de grootste problemen van het Vaticaan was dat dezelfde Jezuïeten zich ook tegen 
de Kerk konden keren of zich naast of boven het Vaticaan wilden plaatsen. Na de zeventiger 
jaren van de vorige eeuw, toen de Orde bijzonder onrustig was, en Jezuïeten participeerden 
in bevrijdingsbewegingen en meehielpen de ‘bevrijdingstheologie’ te ontwerpen (Latijns-
Amerika), en Jezuïeten zelfs, ook in Nederland, monteur werden of in de haven gingen 
werken, - ik heb hen goed gekend - zijn zij wat meer door toedoen van interne discipline 
in het gareel geraakt. Of uitgetreden. Het is nog steeds de grootste geestelijke orde van 
het rooms-katholicisme. Ik heb nog eens een heel hoog cijfer uitgedeeld gekregen op het 
Canisiuscollege ( Jezuïeten) in Nijmegen omdat ik als leerling (op de kostschool als leek) de 
Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria kon uitleggen en vooral ook kon 
beredeneren. Ik zou dat, eerlijk gezegd, nu niet meer kunnen. De Jezuïetenscholen behoorden 
wel, en dat zeg ik zonder gêne, tot de beste scholen, ook in ons land.

EEN SCHAEPMANNETJE

De Twent en priester-politicus Schaepman (1844-1903) komt in 1880 in de Tweede Kamer 
en probeert de katholieke kamerleden te verenigen. Hij schrijft daarvoor de uitgangspunten, 
‘Proeve voor een program’. Een partijpolitiek programma dat ook nog aan de basis ligt van de 
in 1926 opgerichte Rooms-Katholieke Staatpartij, de voorloper van de Katholieke Volkspartij 
(KVP) van na de Tweede Wereldoorlog. Schaepman pleit voor het van overheidswege 
aanpakken van de sociale kwestie, voor echte vrijheid van onderwijs en godsdienst, en 

43  Colsen, J., (1955). Poels. Roermond: J. Romen & Zonen. Colsen was een assistent van Poels.
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verdedigt de gelijkberechtiging van alle kerkgenootschappen. Uitdrukkelijk werd door hem 
Rerum Novarum voor het sociaal beleid als uiterst gezaghebbend aanvaard, maar op een 
bijzonder intelligente en mensbetrokken wijze uitgevoerd.

Schaepman heeft, onder zware tegenstand van zowel politici als werkgevers, die door een 
wat christelijk getint liberalisme waren bevangen - als van tegenstand van de zijde van een 
deel van hoge geestelijkheid - de stoot gegeven tot sociale bewustwording in katholieke 
kring en tot emancipatie van de katholieke arbeiders. Domela Nieuwenhuis heeft, met 
alle reserves die daarbij horen, toch diverse malen zijn waardering en bewondering voor 
Schaepman uitgesproken. Omgekeerd was die bewondering er ook wel. Schaepman vond, 
hoewel opgedragen, dat de bewustwording en emancipatie van de katholieke arbeiders onder 
leiding van priesters, ingegeven door de Kerk, moest plaatsvinden. Priesters hebben daarin 
dan ook een grote – en vaak ook (te) dominante rol gespeeld, eigenlijk tot diep in de vijftiger 
en het begin van de zestiger jaren van de 20e eeuw. Priesters zijn vaak voortreffelijk opgeleid, 
weten ‘de juiste weg’ en kennen de superstitiën van Rome, en natuurlijk vaak ook ‘de kudde’. 
Van meet af aan zoekt Schaepman toenadering tot de anti-revolutionairen onder leiding van 
Abraham Kuyper. Bij de verkiezingen van 1888 krijgen de confessionelen een meerderheid 
in het parlement. Als Schaepman in Rome in 1903 wordt begraven, telegrafeert Kuyper: 
Quis non fl eret? (Wie zou niet wenen?). Het verschil tussen de katholiek Schaepman en de 
drankbestrijders uit die tijd kan niet mooier worden uitgedrukt dan toen de drankwetgeving 
in de Kamer werd behandeld, en een arbeider riep of een arbeider dan geen recht op zijn 
borreltje had. Schaepmans antwoord was: ‘Niet één, maar twee’. Sindsdien wordt het tweede 
rondje jenever het ‘schaepmannetje’ genoemd.

ALFONS ARIËNS: EEN PIONIER

Vooral de priester Alfons Ariëns (1860-1928) heeft hard gestreden om de, vooral door hem, in 
het leven geroepen interconfessionele bond, Unitas, de organisatie van christelijke arbeiders 
in Twente, in de lucht te houden. Ariëns moest bijzonder veel kritiek ondergaan vanuit eigen 
kring. Het rooms-katholieke Episcopaat verweet hem zijn grote arbeidersbetrokkenheid en 
vond dat zijn werk niet puur katholiek was. Hij kreeg in 1909 een verbod om zich verder met 
arbeidsorganisaties te bemoeien. Een zelfde verbod treft 
de Christelijke Mijnwerkersbond. Die is inmiddels ook 
interconfessioneel van start gegaan, vooral door toedoen 
van de priester, franciscaan, dr. Henri Poels (1868-1948), 
afkomstig uit Venray en zoon van een schapenfokker. 
Poels is ‘hoofdaalmoezenier van de arbeid’ in Limburg. 
Hij is voor de (katholieke) mijnwerkers in Limburg van 
grote betekenis geweest.43

Trouw aan zijn kerk doet Ariëns wat hem wordt bevolen. 
De leden van Unitas adviseert hij naar katholieke 
organisaties over te gaan. Deze stap is een belangrijke 
aanzet voor de oprichting van het Christelijk Nationaal 
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Vakverbond (CNV). Het hoofdkantoor van het CNV heeft 
nog altijd een Alfons Ariënszaal en erkend hiermee duidelijk 
de priester Ariëns als een van haar oprichters.

De Christelijke Mijnwerkersbond, waarin zowel katholieken 
als protestanten samen optrekken, had de toestemming van de 
machtige bisschop van Roermond om reden van de speciale 
positie van de bond. Limburgers hebben immers over de Duitse 
grens al kennis gemaakt met bonden die ook interconfessioneel 
zijn. Er waren ook afdelingen van de Duitse Christliche 
Werkvereine in Limburg actief. Deze toestemming heeft mede 
tot doel om gezamenlijk de neutrale en socialistische groepen 
uit de buurt te houden. 
Na het vertrek van de protestanten naar het CNV, ontstaat 
de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond (NKMB), één 
van de vier fusiepartners, die later de Industriebond NKV 
vormen. 

KATHOLIEKE ARBEIDERSBEWEGING IN NEDERLAND

Tot het einde van de 19e eeuw bleef een georganiseerde 
katholieke (arbeiders)beweging feitelijk beperkt tot het 
Aarts bisdom Utrecht en het bisdom Haarlem. De statuten 
van de katholieke organisaties moesten steeds kerkelijk 
worden goedgekeurd. Aan vakbondsactie werd aanvankelijk 
weinig gedaan en aan politieke actie nog minder. De 
werkliedenverenigingen die er waren, willen standsbewustzijn 

en standsverheffi ng verwezenlijken. De standorganisaties richten zich vooral tegen 
drankmisbruik, tegen het liberalisme en tegen het socialisme.

De standsorganisaties zijn per stand – bijvoorbeeld boeren, arbeiders of middenstand – 
georganiseerd en hebben als doel te werken aan de geestelijke en culturele verheffi ng van 
de arbeiders en de meer algemene belangen als gezondheidszorg en volkshuisvesting van de 
leden. Binnen deze standsorganisaties vindt ook de sociale vorming van de leden plaats. Ieder 
bisdom heeft voor elke stand zijn eigen standsorganisatie (ook wel genoemd: de diocesane 
bond). 
Zo is bijvoorbeeld in het bisdom Haarlem speciaal daarvoor de RK Volksbond opgericht en 
actief. In 1909 wordt naast de Volksbond het Bureau voor de RK Vakorganisatie opgericht, 
met als aandachtspunten arbeid en arbeidsomstandigheden. Pas in 1925 is het landelijke 
Rooms Katholieke Werkliedenverbond (RKWV) opgericht, dat zowel de vakorganisaties als 
de standsorganisaties onder haar paraplu krijgt. 

44  Harmsen, G.,  J. Perry en F. van  Gelder, (1980). Mensenwerk. Baarn: Ambo.
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Na de Tweede Wereldoorlog is de Katholieke Arbeiders 
Beweging (KAB) de opvolger van het RKWV. De KAB, 
noch het RKWV, zijn echte vakcentrales geweest zoals het 
NVV of CNV. De bonden van de KAB zijn altijd bijzonder 
‘zelfstandig’ geweest. In de oorlog zijn gesprekken gevoerd 
om na de oorlog opnieuw te beginnen, maar dan met één 
grote RK-vakcentrale. Dat is niet doorgegaan.

ROOMS-KATHOLIEKE STAATSPARTIJ

In 1926, een jaar na de oprichting van het RKWV, ontstaat uit 
de Algemene Bond van RK-kiesverenigingen, de Roomsch-
Katholieke Staatspartij (RKSP). De RKSP neemt sinds 1918, 
onder die naam, deel aan regeringen. In 1918 haalt de RKSP 
al 30% van de stemmen. De RKSP is één van de voorlopers 
van het CDA van nu. De Limburgse Willem Nolens (1860-
1931) heeft tussen 1910 en 1931 de RKSP geleid. De RKSP 
had vooral in het zuiden van Nederland een bijzonder grote 
aanhang, maar ook in andere delen van het land, zoals 
Amsterdam. Amsterdam is overigens heel lang een katholieke 
stad gebleven, en was dat ook na de Reformatie. Kwaaie tongen 
beweren – en daar zit wel wat in – dat men de handel met de 
zuidelijke landen niet wilde bruuskeren, en er aanvallen op 
zee mee probeerde te voorkomen.

MOEIZAME EMANCIPATIE

De emancipatie van de katholieken verliep moeizaam. Daar 
worden wel de volgende redenen voor gegeven44:
• De onderwerping aan het Gezag van Kerk en staat;
• Het politiek en sociaal conservatisme van de hogere geestelijkheid;
• De clerus vond dat de werklieden zichzelf niet konden leiden;
• Het overwicht van de standsorganisaties;
• De grote bevoegdheden van de geestelijk adviseur.

Roomsch-Katholieke 

Staatspartij 1929.
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DE PROTESTANTS-CHRISTELIJKEN

SOEVEREINITEIT IN EIGEN KRING

Volgens het neo-Calvinisme is alles onderworpen aan de soevereiniteit van God. Alles 
moet begrepen worden in relatie met de Schepper. Er is, onder die soevereiniteit, een 
geloofswaarheid, waar je zelf naar moet zoeken, die de zin van al het leven zal onthullen, 
en daar moet je naar leven. Abraham Kuyper voegt daaraan toe, in mijn woorden: Je zoekt 
eigenlijk naar de ordinantiën van God. God heeft immers alles uitgedacht en verwezenlijkt. 
Er is geen sprake van wetten van de natuur, maar voor de natuur. Het is Gods orde, en zijn 
ordeningen, wij zijn Gods knechten. Ordeningen moet je zien zoals God ook het lichaam 
heeft geordend, ook het denken en de logica. Ook ordeningen van het menselijk leven op 
zedelijk gebied. De Calvinist klimt niet, zoals de fi losoof Kant, uit het ‘Du Sollst’ tot het 
denkbeeld van een wetgever op, maar omdat hij voor God staat. De Calvinist voelt God 
in heel zijn existentie. Die komt rechtstreeks, en zonder omwegen, van God. En naar de 
ordinantiën van God voegt hij zich, niet uit dwang, niet als ware ze hem een juk, dat hij van 
zich af zou willen schudden, maar met die zelfgewaarwording ‘waarmee ge een gids volgt in 
een onbekend land, inziende dat Hij de weg weet en gij niet, en dat uit dien hoofde, Hem te 
volgen alleen veilig is.’

HET REVEIL

De protestants-christelijke sociale beweging was sterk geïnspireerd door het Reveil – een 
internationale beweging van christenen die een religieuze opwekking nastreefden en daartoe 
meer fi lantropisch werk verrichten. Een ‘noblesse oblige’ van de ‘hogere stand’, waaronder de 
adel. Het Reveil kenmerkte zich niet door scherpe maatschappijkritiek, maar door het accent 
te leggen op de roeping van de christen in het sociale leven om de hand aan de ploeg te slaan. 
Dit Reveil heeft het vuur van de christelijke sociale beweging ontstoken. Hierin vindt zij 
mede haar oorsprong.45 

EEN GOEDE WERKGEVER, OF WAS HET ZIJN VROUW?

Domineeszoon Jacques van Marken (1845-1906) sticht in 1869 de Nederlandse Gist- & 
Spiritusfabriek te Delft. Hij voert voor die tijd revolutionaire sociale voorzieningen in voor 
zijn werknemers. Vaders goede raad heeft hij in zijn oren geknoopt: ‘Ik hoop dat Uw fabriek 
ook wat uwe verhouding tot uw volk betreft, een modelfabriek moge zijn. Het zou mijn 
vaderhart goed doen’.

Van Marken is geroemd en verguisd om zijn vooruitstrevend sociaal beleid. Wim Wennekes 
noemt hem in zijn boek ‘De Aartsvaders’ uit 1993 één van de grondleggers van de 
medezeggenschap in Nederland. Dit in tegenstelling tot de als uitbuiter getypeerde Petrus 

45  Bornebroek, A. en G. Harinck, red. (2003). Het Kromme Recht Buigen. Amsterdam: Aksant Academic Publishers.

46  Wennekes, W., (1983). De aartsvaders. Grondleggers van het Nederlandse bedrijfsleven. Amsterdam: Atlas. Bekijk ook de website van de FNV. In 2008 staat er 
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Regout, die zelfs vanuit ‘rechtse’ kring het hard om zijn oren krijgt om zijn a-sociale 
gedrag.

Wat biedt Van Marken zijn werknemers zoal? Een pensioenregeling, een winstdelingsregeling, 
een eigen spaarbank, een arbeidersdorp (het Agnetapark), een eigen weekblad (De Fabrieks-
bode), ontspanningslokalen en een ‘fabriekskern’, de voorloper van de ondernemingsraad.

Van Marken sprak wijze woorden: ‘Een werkman, die een loon geniet beneden den 
loonstandaard der plaats zijner werkzaamheid, kan niet alleen geen lust en ijver tot den arbeid 
hebben, maar moet zelfs een wrok in het hart voelen jegens den patroon, die misbruik maakt 
van zijne nood.’ Een wel heel betrokken, maar vooral ook praktische opmerking.

Toch zouden ook de startende vakbonden en linkse partijen van die tijd hem met argwaan 
bekeken hebben. Daar zou toch wat achter moeten zitten, achter al die liefdadigheid. Zijn 
eigen arbeiders vonden hem, zo komt het over, een bemoeial. In kringen van werkgevers 
maakt hij zich bepaald niet populair. Die argwaan en kritiek is ongetwijfeld nog verder 
toegenomen toen hij in 1874 een bescheiden eerste winst aan zijn arbeiders uitkeerde in de 
vorm van premies. Dit zou als een uitlokking tot harder werken zijn getypeerd.
In 1883 schrijft Van Marken over een beloningssysteem waarbij kennis, kracht, 
verantwoordelijkheid en toewijding meetellen. Zoiets heet nu ‘functiewaardering’. In 1905 
vindt zijn Raad van Commissarissen het welletjes. Van Marken was toen al een aantal jaar 
overspannen, en hij wordt er van beticht ten koste van de onderneming veel te veel geld 
te verspillen. Hij treedt in dat jaar af, en zeven maanden daarna overlijdt hij. Zijn laatste 
woorden zouden zijn geweest: ‘Het eeuwige bereikbare is alleen de vooruitgang.’46  
De vrouw van Van Marken, Agneta Matthes (1847-1909), wordt wel beschouwd als een 
feministe avant la lettre genoemd, in die tijd een ‘suffragette’. Ze was duidelijk een ondernemer 
in hart en nieren, meer dan haar man. De onderneming stond op haar man’s naam, omdat 
een vrouw onder de toenmalige wetgeving niet handelsbekwaam was. Ze wordt wel als de 
‘echte’ ondernemer op de achtergrond beschouwd. Maar dan wel een ondernemer die zich 
bijzonder liet gelden. Zij zou vooral de contacten met de arbeiders hebben onderhouden. De 
Van Marken’s wilden de arbeiders gemeenschapsgevoel aankweken, en duidelijk maken dat 
ze niet alleen voor zichzelf bestaan, ze wilden hun ontwikkelingspeil opvoeren.

MANNEN VOOR RIJK EN ARM

De protestants-christelijke sociale beweging ziet zichzelf als een beweging van rijk en arm, 
met een afkeer van revolutionair geweld, maar met een open oog voor maatschappelijke 
misstanden. Markant voor de start van de beweging in de 19e eeuw zijn onder meer mr. G. 
Groen van Prinsterer (1801-1876), de predikant-fi lantroop O.G. Heldring (1804-1876) en de 
gereformeerde organisator en inspirator, Abraham Kuyper, en A.S. Talma, die wel de vader 
van de christelijke vakbeweging wordt genoemd. Talma kennen we nog uit Friesland als 
opponent van Domela Nieuwenhuis voor het kandidaatschap van de Tweede Kamer.

Jacob Cornelis en Agneta 

van Marken.
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GROEN VAN PRINSTERER EN DE SLAVERNIJ

Guillaume Groen van Prinsterer (1801-1876) wordt door vriend en vijand gezien 
als de grondlegger van de protestants-christelijke politiek in Nederland. Groen 
van Prinsterer was één van de oprichters van de Nederlandsche Maatschappij 
ter bevordering van de Afschaffi ng der Slavernij. Hij schreef een ‘rekest’ voor 
de afschaffi ng van de slavernij dat in 1842 werd gepubliceerd.
Tot 1854 is het bewind in Nederlandse koloniën niet aan de volksvertegen
woordiging of het kabinet opgedragen, maar aan de Koning. De koning 
benoemt de minister van koloniën en die geeft instructies aan de gouverneur 
ter plaatse. De gouverneur geeft instructies aan de ambtenaren, en die besturen 
de gekleurde bevolking. Veel liberalen en christelijke politici, zoals Groen van 
Prinsterer, waren tegen de slavernij, ook in de ‘eigen’ koloniën.

VAN PATRIMONIUM NAAR CNV

Het Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium wordt in 1876 opgericht in Amsterdam. 
Patrimonium betekent ‘vaderlijk erfdeel’. Klaas Kater was de oprichter. De radicale voorman 
van het NVV, Jan den Tempel (1877-1955), noemde Patrimonium later onderkruipers, 
opgericht om de werkgever te dienen. Maar zo zag hij de Roomsch Katholieken Volksbond 
ook. In 1886 zijn er veel plaatselijke woningbouwverenigingen voor de christelijke arbeider 
opgericht. Daarvan bestaan er sommige nog steeds, en onder dezelfde naam: Patrimonium.

KLAAS KATER (1833-1916)

Amsterdammer, zoon van een melkslijter, was de oprichter en voorzitter van het Nederlandsch 
Werkliedenverbond Patrimonium. Met vaste hand leidt hij de protestants-christelijke 
arbeidersbeweging door de moeilijke beginjaren heen. Hij komt meerdere malen met Kuyper 
en andere vooraanstaande anti-revolutionairen in aanvaring. Zijn sociale denkbeelden zijn 
eerder conservatief dan vooruitstrevend. Hij veroordeelt de werkstaking, maar ook ‘elke 
gelds- of machtassociatie, aangegaan met het doel om zich de heerschappij te verzekeren’.

ABRAHAM KUYPER (1837-1920)

In 1871 eist de toen nog vrij jonge Abraham Kuyper het recht van de arbeider op om zich te 
organiseren en zich zo weerbaar en sterk te maken tegenover de macht en het machtsmisbruik 
van de werkgever. Kuyper heeft sympathie voor het Reveil, maar is van mening dat alles niet 
van individuele initiatiefnemers of particuliere verenigingen dient uit te gaan, maar van de 
kerk. De herleving van het georganiseerde christendom moet wat hem betreft hand in hand 
gaan met de organisatievorming op sociaal terrein. Na de Doleantie in 1886, waarbij een 
deel van de leden de Hervormde Kerk verliet en zich groepeert in een nieuw kerkverband, 
krijgt Kuyper de vrijheid om zijn ideeën in de praktijk te brengen. Het resultaat is dat in de 
tweede helft van de 19e eeuw talloze protestants-christelijke sociale activiteiten op een breed 
terrein losbarsten. 
Abraham Kuyper is één van de bekendste, en misschien ook wel grootste, anti-revolutionairen 
geweest. Hij richt in 1879 de Anti-Revolutionaire Partij op. Ook hij is theoloog en predikant. 
Hij is bijzonder veelzijdig: journalist en hoofdredacteur van het dagblad De Standaard, 

Uit: Zondagsblad Het Volk, 

Amsterdam 12 november 1905.

Abraham Kuyper, tekening 

Albert Hemelman.
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oprichter en hoogleraar van de Vrije Universiteit, partijleider en minister-president. Maar 
bovenal was hij een sociaal-denker. Kuyper heeft een mislukte poging gedaan een afzonderlijk 
departement van Arbeid op te richten, met zichzelf aan het hoofd, om zich geheel aan de 
sociale wetgeving te kunnen wijden.

Na een verkiezingsoverwinning van de katholieken en de anti-revolutionairen vormt 
Abraham Kuyper in 1901 het kabinet Kuyper (1901-1905). Uiteindelijk komt er onder zijn 
bewind toch maar weinig sociale wetgeving tot stand. Een mogelijk (klein) smetje op zijn 
carrière is dat op zijn voorspraak iemand in 1909 een lintje krijgt nadat die in 1903 geld in 
de partijkas zou hebben gestort. Voor zijn achterban (de ‘kleine luyden’, eenvoudige mensen) 
was hij de grote held, Abraham ‘De Geweldige’. De geschiedenis van de 

Anti-Revolutionaire Partij 

± 1930.
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ARITIUS TALMA (1864-1916)

A.S. (Aritius) Talma – bijgenaamd De Leeuw - is geboren in Angeren (Gelderland), studeert 
theologie in Utrecht en wordt Nederlands-Hervormd predikant. In Vlissingen, waar hij is 
beroepen, komt Talma in aanraking met de sociale omstandigheden van de metaalbewerkers 
van scheepswerf De Schelde. Als niet-werknemer wordt hij lid van Patrimonium. Hij wordt 
ook lid van de Anti-Revolutionaire Partij, en voelt zich aangetrokken tot de ideeën van 
Abraham Kuyper. In 1898 wordt hij lid van de redactie van het blad Patrimonium. Zo 
oefent hij veel invloed uit op de meningsvorming binnen en buiten de partij. Tot 1897 wil 
Patrimonium niets weten van een stichting van eigen coöperaties. Talma’s invloed leidt ertoe 
dat dit wel gebeurt. Hij is er een warm voorstander van, omdat coöperaties in zijn ogen de 
positie van de arbeiders kunnen verbeteren. Hij vindt ook dat Patrimonium de koepel - een 
‘confederatief ’ - moet worden van zelf op te richten vakorganisaties. Abraham Kuyper wil 
dat niet, hij wil voor elk vak één bond die de materiële belangen behartigt. Patrimonium zou 
dan alleen nog voor de zedelijke belangen moeten optreden.

Talma is niet gelukkig met de Spoorwegstaking van 1903. Hij vindt deze onrechtmatig 
omdat de arbeiders voortijdig hun contract verbreken en tegenover het publiek op geen 
enkele wijze hun contractbreuk rechtvaardigen. Overigens vindt hij in bijzondere gevallen, 
en onder voorwaarden, een staking best te rechtvaardigen.

Talma heeft in 1900 samen met J. Huizing het CAS opgericht (het Christelijk 
Arbeidssecretariaat), in feite de laatste voorloper van het CNV dat is opgericht 
in 1909. Patrimonium blijft apart bestaan, maar haar rol is na de komst van het 
CNV grotendeels uitgespeeld.
De bedoeling van het CAS is om de christelijke vakbonden gezamenlijk te 
laten optreden, bij werkstakingen, bij werkloosheid en het bij de realisatie van 
verbetering van de arbeidsomstandigheden. Als minister (1909-1913, in het Kabinet 
Heemskerk) is hij nog verantwoordelijk geweest voor een aantal verzekeringswetten 
(de Ziektewet, de Invaliditeits- en Ouderdomswet) en de herziening van de 
Arbeidswet. De 10-urige werkdag vindt hij echter een brug te ver.

‘DE ARMENZORG’ IN 1908

De wortels van het zogenaamde Diaconaat liggen in het Nieuwe Testament. 
Daarin staan woorden als diakonia, diakonos en diakonein. Centraal in 
deze Griekse woorden staat het begrip ‘dienst’. Vanouds is een diakonos een 
huisbediende. De jonge kerk, na de dood van Christus, heeft deze woordgroep 
gekozen om een wezenlijk kenmerk van haar functioneren aan te geven. 
Het woord diakonia is als het ware van de straat opgeraapt en gemaakt tot een 
kernwoord in de christelijke traditie. 

47  Zie voor een uitgebreide beschrijving: Arno Bornebroek in het 100-jarige gedenkboek (1896-1996) van de Industriebond CNV, dat hij voor dit jubileum 

heeft geschreven.

Kuyper treedt terug, Heems-

kerk en Talma treden aan. 

De Notenkraker, 23 februari 

1908.
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Het dienen van Jezus zelf is uitgangspunt. De kern van het Christelijk geloof is immers de 
liefde. Dat betekent, zegt Jezus: ‘God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf.’

Het ‘Handboek voor Diaconiewetenschap’ geeft de volgende omschrijving: ‘Diaconaat  is het 
handelen vanuit de kerken en andere door het evangelie geïnspireerde groepen en  bewegingen 
dat gericht is op het voorkomen, opheffen, verminderen dan wel mee uithouden van met 
name sociaal- maatschappelijke nood van mensen en op het scheppen van rechtvaardigen 
verhoudingen.’

De hervormde theoloog Hugo Visscher (1864-1947), één van de oprichters in 1906 van de 
‘Gereformeerde Bond tot Vrijmaking der Nederlandsche Hervormde Kerk’, schrijft in 1908 
dat ‘als iets kerkelijk domein is, dan is het zeker de armenzorg. Armenzorg in de ruimste zin 
hangt samen met het wezen der kerk.’ Met spijt constateert hij dat de Hervormde Kerk in de 
vorige, de 19e, eeuw in dit opzicht haar tijd niet heeft begrepen, geen oog heeft gehad voor 
het maatschappelijk leven, dat zich meer en meer aan haar invloed onttrekt. Het diaconaat is, 
wat de armenzorg betreft, in verval geraakt. De functie van diaken wordt laag gewaardeerd 
en de Hervormde Kerk is lethargisch geworden. Visscher beschrijft in zijn brochure ‘Gij 
Diakenen’ de vernederende gang van de weduwe naar de heren diakenen. Gezeten achter 
‘de klachttafel’ op een verhoging staan zij de leden van de gemeente te woord die daar met 
hun problemen komen. De manier waarop de armen worden toegesproken, getuigt van een 
kilheid, soms hardvochtigheid, die eenvoudig niet past bij de kerkelijke barmhartigheid. De 
afstand tussen ideaal en werkelijkheid is tot schande van de Hervormde Kerk geworden. De 
gereformeerde predikant J. Sikkel (1855-1920), zoon van een keurmeester van slachtvee, 
ziet het socialisme als een aanklacht tegen de christenen die hun sociale plicht verwaarlozen. 
Sikkel: ‘Het socialisme is tegen de binnenwanden van de muren van de kerk ontkiemd in de 
harten van wie daar koud zaten of stonden.’47
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DE TIJD VAN ERKENNING: 1918-1945

HET MINIMUM AANGEKLEED

Geïnspireerd door Max Weber omschrijft Jacobs de periode van de erkenning van de 
vakbeweging ruwweg als volgt. De tolerantie van vóór 1918 is het absolute minimum 
van verenigingsvrijheid. In de tijd van de ‘erkenning’ wordt dat minimum aangekleed. 
Werkgevers houden op met anti-vakbondspraktijken en komen na 1918 tot een min of meer 
geregeld overleg met de vakbonden. Geleidelijk aan moedigt de Staat de werkgevers en 
werknemers aan met procedures van verzoening, bemiddeling en arbitrage, het erkennen 
van cao’s, het verruimen van de vrijheid tot het voeren van collectieve acties, et cetera. Er 
komen waarborgen, vervat in constituties en internationale handvesten. Die krijgen hun 
vertaling in een diversiteit van nationale wetten en besluiten en ‘mantel’-akkoorden tussen 
de organisaties van werkgevers en werknemers. Vaak in wisselwerking met nationale en ook 
al internationale rechtspraak.

GEBROKEN TROTS

Aan het begin van de 20e eeuw vergaapt de Westerse wereld zich trots aan zichzelf. Zeker als 
je meer dan te eten hebt en niet zo hard hoeft te werken als de arbeiders. De ‘architectuur’ 
van de westerse cultuur is een combinatie van een rationele levensstijl, vrijheid van denken 
en wetenschapsbeoefening, een vrije markteconomie, een rationele arbeidsorganisatie en een 
bureaucratisch regeringsapparaat en leger. Veel politieke leiders leven nog in de geest van 
het klassieke liberalisme dat in de Verlichting wortelt. Zij beschouwen oorlogen, revoluties 
en economische crises als incidenten. Voor het structurele karakter van die ‘instortingsver-
schijnselen’ hebben ze nog nauwelijks oog. De Eerste Wereldoorlog en de Russische Revolutie 
kondigen de defi nitieve breuk aan met het trotse bestaan en het naïeve wereldbeeld. De 
onrust groeit.
Gelukkig heeft Nederland nog haar koloniën. En het ‘zwarte goud’ van Limburg, dat lokt.

DE MIJNINDUSTRIE48

De Eerste Wereldoorlog geeft aan de industrialisatie in ons land een extra impuls. Om minder 
afhankelijk te zijn van de Duitse kolen, doet de regering er alles aan om de Staatsmijnen in 
Limburg uit te breiden. Als gevolg daarvan stijgt de kolenproductie in Nederland van 1,3 
miljoen ton in 1913 tot 3,4 miljoen ton in 1918. Het aantal werkkrachten betrokken bij de 
delfstofwinning loopt op van 23.000 in 1909 tot 45.700 in 1920. Zowel de Staat is eigenaar 
van mijnen, als particuliere eigenaren die al eerder de mijnen hebben geëxploiteerd. Een 
markant verschil is dat de Staatsmijnen voornamelijk noordelingen in de leiding hebben, 
vaak van protestants-christelijke afkomst. De mijnindustrie wordt tot een groot-industrie 
gemaakt. Veel buitenlandse arbeidskrachten komen naar Limburg, voornamelijk Duitsers en 
Polen, en later ook veel Italianen (Sardijnen) en Marokkanen. De meesten verblijven hier 
tijdelijk. Nederlandse werklozen worden later ook naar de mijnen gedirigeerd, onder andere 

48  Zie verder: Breij, B. (1981; 1991). De mijnen gingen open, de mijnen gingen dicht. Amsterdam/Baarn: Kosmos/In den Toren.

Verkiezingsaffi che SDAP 1933.

twee miljoen leden  200 jaar in poldervlucht

VHV boek_HT.indd   66VHV boek_HT.indd   66 16-09-2008   01:20:5316-09-2008   01:20:53



67

uit het noorden van het land. Wie in de telefoonboeken van de Westelijke en Oostelijke 
Mijnstreken kijkt, ziet veel namen die niet Limburgs klinken.

ALGEMEEN KIESRECHT

Het eerste land ter wereld met algemeen kiesrecht is het Prinsdom Luik in 1792. Het eerste 
moderne land met algemeen kiesrecht is Nieuw-Zeeland. In Nederland wordt het in 1917 
ingevoerd. Bij de verkiezingen van 1918 kan er voor het eerst gebruik van worden gemaakt. 
Daarvoor was er het systeem van censuskiesrecht. Alleen mensen met een voldoende belastbaar 
inkomen mochten stemmen. Later is de eis gesteld dat men moest kunnen lezen en schrijven, 
als alternatief voor de belastingeis. Veel arbeiders voldeden hier nog niet aan.
In 1917 gaat het nog om onvoorwaardelijk stemrecht voor mannen. Vrouwen krijgen alleen 
het passieve stemrecht. Vrouwen konden wel worden gekozen, maar mochten zelf nog niet 
stemmen. Suze Groeneweg is in 1918 namens de SDAP de eerste vrouw in de Tweede Kamer. 
In 1923 geldt ook voor vrouwen algemeen kiesrecht. De minimum leeftijd om gebruik te 
kunnen maken van actief kiesrecht is voor mannen én vrouwen 23 jaar. 

SDAP MIJDT ‘OPROER’

Ondanks een fl ink aantal zetels in de Tweede Kamer drukt de SDAP tot 1940 nog maar 
weinig haar stempel op de nationale politiek. Toch doet de partij erg haar best om serieus te 
worden genomen. Zo distantieert de SDAP zich min of meer van de verantwoordelijkheid 
voor ‘volksoproer’. Zoals bij het Aardappeloproer van 1917 en veel later de Huurstakingen 
(1932-1933) en het Jordaanoproer van 1934. Deze houding geeft aan dat het socialisme van de 

Het SDAP-bestuur waar 

Suze Groeneweg deel van 

uit maakte, SDAP. Congres, 

Arnhem 1917.
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SDAP nog niet helemaal in belangrijke delen van de haarvaten van de samenleving aanwezig 
is. Mogelijk speelt in de Jordaan mee dat er vooral katholieken wonen. Sinds Troelsta’s ‘grote 
vergissing’ doet de SDAP het ook wat meer tactisch en voorzichtig aan, ook als is de partij 
wel duidelijk aanwezig. De SDAP wil beslist een nieuwe economische en maatschappelijke 
orde in ons land verwezenlijken, maar tegelijkertijd ook regeringswaardig overkomen. Een 
houding die we vandaag de dag ook wel bij de SP herkennen.

‘DE WONDEREN DER TECHNIEK’

Aan het begin van de 20e eeuw ontlenen de mensen hun trots ook aan hun bewondering 
voor de techniek. Aan de machines die het allemaal mogelijk lijken te maken. De arbeiders 
die het ‘echte’ werk doen, verdwijnen al meer en meer naar de achtergrond. Een verschijnsel 
dat ook in die jaren al wordt gesignaleerd. Lees bijvoorbeeld ‘De wonderen der techniek’ van 
Borgerhoff. Hij schrijft over de ‘verheerlijking’ van de industrialisering, van de technische 
ontwikkeling, en de teloorgang van het oude vakmanschap (‘er staat zoveel tegenover’).49 In 
juni 2008 waren er nog meerdere exemplaren van het boek te koop op de markt, achter de 
Stopera, bij het Amsterdamse Waterlooplein.

Borgerhoff: ‘Wij zijn zo afhankelijk van de machine, dat wij dubbelen dank verschuldigd zijn 
aan die machines, die dienen om er andere te maken. Een groote fabriek huisvest de ouders, 
die hun kinderen tot nut der menschheid de wereld insturen. In onze bewondering voor de 
afstammeling vergeten wij de oorsprong. Onze rijwielen, zoo bewonderenswaardig geschikt 
voor snelle en gemakkelijke verplaatsing, zijn hun bestaan verschuldigd aan honderd fi jne 
machines. De locomotief van den sneltrein, die werden geslagen, gesneden, geschaafd, gedraaid 
en op andere wijze behandeld, door machtige machines, elk even bewonderingwaardig als de 
locomotief zelf. Maar deze zien we niet.’

HOGE RAAD VAN DE ARBEID

Steeds meer wordt in deze jaren gezocht naar mogelijkheden om meer samen te werken. 
De vakbeweging raakt ook meer en meer betrokken. In 1920 wordt de Hoge Raad van 
de Arbeid geïnstalleerd die als voorloper van de Sociaal-Economische Raad kan worden 
beschouwd. Deze ‘Hoge Raad’ is een advies- en overlegorgaan van werknemers, werkgevers 
en overheid.
De minister van Arbeid, de katholiek P.J.M. Aalberse (RKVP), speelt een grote rol in de 
totstandkoming ervan, installeert de ‘raad’ en wordt haar eerste voorzitter. Aalberse heeft 
vooral als doel de vakbeweging en de werkgeversorganisaties bij het sociaal-economisch 
beleid te betrekken.

49  Borgerhoff, H.J. (e.a.) (circa 1900/1910). De Wonderen der techniek. Delen I tot en met VI. Amsterdam: Dalmeijer.

50  Hulst, H. van, A. Pleysier en A. Scheffer (1969). Het Roode Vaandel volgen wij. Geschiedenis van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij van 1880 tot 1940. ‘s-

Gravenhage: Kruseman’s Uitgeversmaatschappij.

51  Rooy, P. de (1981). Crisis in Nederland. Beelden en interviews uit de jaren dertig. Rijswijk: Uitgeverij Elmar.
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HENRI POLAK: VISIONAIR

Henri Polak is natuurliefhebber, zoals zoveel socialisten. Hij maakt zich grote zorgen over 
wat de voortschrijdende industrialisatie de natuur kan aandoen. In 1925 zegt hij daarover: 
‘De moderne nijverheid gebruikt niet alleen de natuurlijke grondstoffen, doch verspilt deze. 
De voorraden, die de natuur in den aardbodem opgehoopt heeft, zijn niet onuitputtelijk. 
Er zal eenmaal een einde aan komen. Men behoorde er dus zoo zuinig mogelijk mee om te 
springen, er niet meer van te gebruiken dan onvermijdelijk is. Dit geschiedt echter niet. Er 
wordt mede gehandeld, alsof het niet op kan. Laat men dan althans de mogelijkheid in stand 
houden van het gebruik van natuurkrachten, die nooit verdwijnen zullen. Hetgeen dan tevens 
betekent het behoud van windmolens, de prachtige, stoere dingen, die ons volk eeuwen 
lang gediend hebben en het ten eeuwigen dage zullen kunnen blijven dienen’ (Algemeen 
Handelsblad, 31 januari 1925)

In zijn visionaire artikel loopt hij ongeveer vijftig jaar vooruit op de Club van Rome en wie 
vandaag de dag door Nederland rijdt, zal zien dat zijn windmolens niet zijn vergeten.

VRIJ INDONESIË50

Maar niet alleen de natuur boeit de socialisten tijdens het interbellum. Het SDAP-congres, 
op 16 en 17 februari 1929 gehouden in Nijmegen, geeft een verklaring af waarin zij ‘met 
volledige instemming en warme sympathie het groeiend verlangen begroet van de inheemse 
bevolking van Indonesië naar vrijheid en onafhankelijkheid. (…) Sluit aan bij de strijd 
door de Kamerfractie die in het parlement gevoerd wordt tegen de politiek van geweld en 
vrijheidsbeperking, waarmede de regering de vrijheidsstrijd der Indonesiërs tracht onmogelijk 
te maken. (…) Roept de Nederlandse arbeidsklasse op om door de versterking van de sociaal-
democratie, de inheemse bevolking van Indonesië in haar moeilijke strijd voor vrijheid en 
onafhankelijkheid met volle toewijding en met al haar krachten te steunen.’ Later zal onder 
de verantwoording van Willem Drees (PvdA), dan minister-president, de tweede politionele 
actie plaatsvinden, die juist de vrijheid van Indonesië nog moest tegenhouden, ook al heette 
het ‘de orde herstellen’.

CRISIS EN WERKELOOSHEID

De varkens werden in Nederland heel precies geteld. In 1930 waren het er 2.018.000. Men 
wist ook precies het aantal auto’s en het aantal effecten op de beurs. Maar hoeveel werklozen 
waren er toen? Niemand wist het echt. Er is geschat dat het er in 1930 en 1931 ruim 250.000 
waren. Met een mogelijk ‘hoogtepunt’ van 525.000 werklozen in 1936. In 1937 is het aantal 
gelukkig al weer gedaald tot 250.000. Vertalen we deze cijfers naar de situatie thuis, in het 
gezin, dan blijkt dat tussen de één en twee miljoen gezinsleden verstoken waren van enige 
vorm van inkomen. Dat is op een totale bevolking van toen ruim acht miljoen mensen een 
groot aantal.51

In 1930 zijn er ruim twee miljoen arbeiders, die zich in principe tegen werkloosheid hadden 
kunnen verzekeren. Van die twee miljoen zijn 624.000 mensen georganiseerd in een vakbond 
(21%). Daarvan zijn er maar 419.000 wat hun inkomen betreft verzekerd. Veel vakorganisaties 
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konden of wilden geen werkloosheidverzekering opzetten. Het grootste probleem zijn de 
ongeorganiseerden. Veel gemeenten zetten – weliswaar armetierige - steunregelingen op, 
buiten de armenzorg om.

‘DE INEENSTORTING VAN HET KAPITALISME’

In 1932 schrijft Ferdinand Fried52 het boek ‘De Ineenstorting van het Kapitalisme’. In het 
exemplaar dat ik heb gebruikt, staat binnenin een stempel ‘Clubhuis Indonesia’. Bij mij gaat 
de fantasie dan op de loop en zie ik toekomstige Indonesische vrijheidsstrijders aan elkaar 
pagina’s uit Fried’s boek voorlezen en daar inspiratie uit opdoen. Maar mogelijk betekent de 
stempel heel iets anders.
Fried heeft zijn boek speciaal voor Duitsland geschreven, waar het dan ook goed is gelezen 
en heftig is bekritiseerd. In zijn inleiding zegt Fried dat hij geen marxist is en geen quasi-
marxistische denkbeelden heeft. Hij is door de ‘Moskauer Rundschau’ ervan beschuldigd 
een nationaal-socialist te zijn. Ook dit wordt in de inleiding ontkend. Fried is allesbehalve 
kapitalistisch gezind. Hij kondigt het einde aan van het kapitalisme. Het zijn de grote crisisjaren 
in Duitsland. Hij voorspelt: ‘De Staat identifi ceert zich met de sociale tegenactie en zal de 
laatste beslissende stormloop ondernemen tegen een maatschappij, welke hem innerlijk geen 
weerstand meer biedt. Zoals onder Bismarck post en spoorwegen, zullen dan waarschijnlijk 
alle bedrijven in staatsbeheer worden gebracht, die uit zichzelf voor dit doel reeds rijp zijn: 
de grote concerns, de trusts en de syndicaten. De bedrijfsvrijheid zal worden beperkt. De 
gemeenschapshuishouding zal planmatig geleid worden en, met het accent op het nationale, 
naar zelfgenoegzaamheid streven. De mensheid zal van nu af aan het eigenlijke genot van 

52  Pseudoniem voor de als econoom en fi losoof opgeleide journalist Ferdinand Friedrich Zimmerman (1898-1967). In 1934 schrijft Zimmerman dat hij al 

vanaf 1932 voortdurend contact heeft met de ‘Reichsführer-SS Himmler’ onder gelijktijdige vermelding dat hij samenwerkt met Goebbels en Heydrich. Op 

2 september 1934 wordt hij door Himmler persoonlijk in de SS opgenomen onder SS-Nr. 250086 en aangesteld als ‘Obersturmführer’. In november 1936 

wordt hij gepromoveerd tot Sturmbahnführer.

links: Huurstaking, 

Haarlem 1931.

rechts: Jordaanoproer, 

Amsterdam juli 1934.

twee miljoen leden  200 jaar in poldervlucht

VHV boek_HT.indd   70VHV boek_HT.indd   70 16-09-2008   01:20:5316-09-2008   01:20:53



71

de veroveringen van de menselijk geest gaan smaken. Het 
behoefte-wekkend bedrijfsleven zal weer veranderen in een 
behoefte-dekkend bedrijfsleven.’

Fried voegt er geruststellend aan toe dat het einde van het 
kapitalisme niet betekent dat we morgen weer in een postkoets 
rijden in plaats van in een auto. Hij vindt dat de onoverbrugbare 
afgrond tussen rijk en arm, tussen bezitters en niet-bezitters, de 
belangrijkste oorzaak is van de ineenstorting van het kapitalisme. 
Hij rekende voor, dat slechts 100.000 mensen in Duitsland zonder 
(grote) zorgen konden leven. Hitler en de zijnen wisten dit ook, 
en ‘grepen in’, waarmee ze grote populariteit verwierven, onder 
meer onder middenstanders en boeren (‘Blut und Boden’). De 
boeren zouden ook na de oorlog, heel lang, een centrale functie 
krijgen in de Europese landbouwpolitiek (Mansholt).

ALGEMEEN VERBINDEND VERKLARING (AVV)

Een logisch resultaat van de groeiende toenadering tussen werkgevers en werknemers, via 
hun vertegenwoordigende organisaties en in overleg met de overheid, is de invoering van de 
Algemeen Verbindend Verklaring (AVV). De AVV is de verklaring die cao’s ook laten gelden 
voor niet georganiseerde werkgevers en werknemers. 
De AVV is in de jaren dertig in Nederland overgenomen uit het Duitse en Franse arbeidsrecht. 
Dit ‘instrument’ is vooral bedoeld om de goede relatie tussen overheid en werkgevers- en 
werknemersorganisaties niet te laten verstoren door allerlei vreemde krachten. Het is na 
de Tweede Wereldoorlog voor de overheid ook het instrument bij uitstek om een geleide 
loonpolitiek te voeren.
Het principe van de Algemeen Verbindend Verklaring is dat als de werkgevers- en 
werknemersorganisaties het met elkaar eens zijn over een Collectieve Arbeidsovereenkomst, 
die overeenkomst door de overheid op grond van de wet, algemeen verbindend kan worden 
verklaard voor alle bedrijven en werknemers in een bepaalde branche.

De AVV bestaat nog steeds. Ook vandaag de dag zijn de overheid en de werkgevers- en 
werknemersorganisaties voorstanders van een geordende economie. De AVV wordt nog steeds 
gezien als één van de belangrijkste redenen dat Nederland zoveel arbeidsrust kent. De Wet 
CAO (1927) en de Wet AVV (1937, de Wet op het algemeen verbindend en onverbindend 
verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten) hebben, hoewel er aan 
wordt geknaagd, nog weinig aan actualiteit ingeboet.

LATERAANSE VERDRAGEN

Dat het Vaticaan toch op z’n zachtst gezegd niettemin wel een relatie met Mussolini heeft 
opgebouwd, blijkt uit het volgende. In 1929 komen de Lateraanse verdragen tot stand. Pius 
XI krijgt het bij Mussolini voor elkaar dat het Vaticaan, na 1870 eigendom van de Italiaanse 
Staat, weer terug wordt gegeven aan de Paus. Mussolini gaat zelfs nog verder, hij maakt 

Werkelozen ± 1934.
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van het Rooms-Katholicisme een staatsgodsdienst. De 11e 
februari, de dag van de teruggave, is in Italië nog steeds een 
nationale feestdag. Mussolini deed er alles aan om de Kerk 
achter zich te krijgen.

VERBOD EN ROYEMENT

In maart 1933 worden in Duitsland de vakbondskantoren 
van de socialistische ADGB overvallen. Daarna zijn sommige 
Duitse bonden bereid om samen te werken met de NSDAP 
van Hitler die in januari rijkskanselier was geworden. Maar 
al in hetzelfde jaar worden alle vakcentrales ‘gelijkgeschakeld’ 
onder het Duitse Arbeidsfront. In 1934 besluit het Centraal 
Bestuur van de NCB, voorloper van CNV Hout- en Bouw, 
dat het lidmaatschap van één van de nationaal-socialistische 
groeperingen in ons land onverenigbaar is met dat van de 

bond. Het bestuur gaat er van uit dat de leden die nationaal-socialistisch zijn dan ook wel 
vanzelf vertrekken. Is dat niet het geval, dan zou er een ernstig gesprek volgen. Luistert men 
dan nog niet, dan volgt royement. Ook al heeft men grote verdienste voor de bond gehad.
De NCB is de eerste bond in ons land die deze stap zet. De meeste andere CNV-bonden volgen 
snel daarna. Het NCB royeert 13 leden, het CNV in totaal 73. Daarbij valt op dat een groot 
deel van de geroyeerden afkomstig is van de Vereniging voor Kantoor- en Handelsbedienden: 
29 leden.53 In 1935 verbieden de bisschoppen van Nederland katholieken lid te zijn van 
de NSB (1931-1945), de Nationaal-Socialistische Beweging,54 vrij kort daarvoor hadden de 
bisschoppen het NSB-lidmaatschap al ten strengste afgeraden.

DE ‘METAALGEMEENTEN’

Op 31 december 1889 telt ons land 4.511.415 inwoners. Op 1 januari 1935 is dat aantal bijna 
verdubbeld naar 8.392.006. De meeste mensen wonen in en rond de grote steden. Den Haag, 
dat in 1886 nog maar 136.960 inwoners telt, heeft er in 1935 maar liefst 477.472. Een stijging 
van bijna 250 % in bijna vijftig jaar. Amsterdam verdubbelt (109%) en gaat van 372.325 naar 
779.446 inwoners. Rotterdam gaat van 187.535 naar 519.099 inwoners, een stijging van iets 
meer dan 215%.

Kardinaal Gasparri en 

Mussolini tekenen het 

Verdrag van Lateranen, 

1929.

53  Dijk, J.J. van en J. Slok (2000). Samengesnoerd door eenen band. Odijk: Bouw- en Houtbond CNV.

54   De NSB was een Nederlandse politieke partij, maar eigenlijk was het een stichting met een éénhoofdige leiding, ir. A.A. Mussert. De NSB pleitte voor een 

krachtig staatsbestuur, tucht en orde, en het nationaal belang ging haar boven het groepsbelang. Het persoonlijk belang achtte ze ondergeschikt. Naarmate 

ze meer onder invloed van Duitsland en Hitler raakte, werden er groeiend standpunten ingenomen die anti-joods waren. Joden konden er overigens voor de 

oorlog wel lid van worden, ‘na het begin van de oorlog niet meer’. De NSB was onder meer voor corporatieve ordening, arbeidsplicht en beperking van de 

vrijheid van drukpers. In 1935 kreeg ze nog 7,94% van de Nederlandse stemmen. In 1943 had ze maar liefst 101.314 leden. Al in 1937 kiest Mussert openlijk 

voor het racistische antisemitisme. Hij pleitte aan het begin van de Tweede Wereldoorlog wel voor neutraliteit van ons land. Als de Duitsers eenmaal 

Nederland bezetten, worden door hen zeer veel NSB-ers vastgezet. Als die zijn vrij gelaten, kies de NSB volledig voor de Duitse bezetter. In 1942 worden 

in Nederland alle politieke partijen verboden, behalve de NSB. 

55  Groot, P. de (1967). De dertiger jaren. Herinneringen en overdenkingen. Amsterdam: Pegasus.
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Vrijwel alle gemeenten waarin de metaalindustrie zich in min of meerdere mate heeft 
genesteld, tonen een zeer grote stijging van het inwonersaantal. Vooral in de grote steden 
groeit rond de eeuwwisseling de socialistische aanhang sterk en zal nog sterk doorgroeien.

DE CPN KIEST HET NVV

In 1935 wordt de naam Communistische Partij Holland welbewust ingeruild voor 
Communistische Partij van Nederland (CPN). Dit zou niet zo maar een verandering zijn 
geweest, maar een teken dat de partij een nieuwe koers wil varen. 
In 1936 roept de CPN zelfs de gehele arbeidersklasse op tot verdediging van het NVV, dat aan 
toenemende aanvallen van de fascisten bloot staat, aldus de CPN. De partij bepaalt dat de plicht 
voor communisten om lid van de eigen vakbeweging te zijn, is opgeheven. Dit om de partijleden 
de kans te geven ook lid van het NVV te worden. Men belooft als CPN ook heilig zich niet, direct 
noch indirect, in het organisatieleven van het NVV te mengen. Het CPN-partijbestuur stelt de 
SDAP voor om alle verschillen opzij te zetten, om de toetreding van de NSB in de Tweede Kamer 
te beletten. Gezien de situatie in Duitsland spoort de CPN de sociaal-democraten aan om de 
leuze van ‘nationale ontwapening’, die gedurende twintig jaar tot grondslag voor de buitenlandse 
politiek van de SDAP heeft gediend, te laten vallen.55 De stellingname van ontwapening was 
toen één van de grootste ledenwervers en ledenbinders van sociaal-democratrisch Nederland. De 
meerderheid van de Tweede Kamer wil uiteindelijk ‘landsverdediging’ in principe aanvaarden. 
De SDAP is niet gelukkig met deze stellingname, maar gaat schoorvoetend wel akkoord. De 
SDAP erkent in dezelfde tijd ook dat het haar niet is gelukt Nederland te veroveren, de partij 
vertegenwoordigt nog maar 22 tot 23% van het electoraat.

HET PLAN VAN DE ARBEID

In 1919 beginnen de katholieken er in de Tweede Kamer al weer over: de PBO, de Publiek 
Rechtelijke Bedrijfsorganisatie, moet er nu eindelijk maar eens komen. Dit zeker ook als 
reactie op de (communisten)raden die elders in het buitenland in het leven worden geroepen. 
De wereld van ‘het kapitaal’, anders gezegd toenmalig rechts, verzet zich fel tegen het idee van 
de PBO. In 1920 komt de SDAP met een reactie in het rapport 
‘Het Socialisatievraagstuk’. In het rapport wordt nog gesproken 
van de ‘rationalisatie’ van de productie, maar in het overleg 
tussen de arbeiders en de ondernemers moet ‘het algemeen 
belang’ vertegenwoordigd zijn. In het daarop volgende rapport 
van de SDAP, ‘Bedrijfsorganisatie en medezeggenschap’ uit 
1923, stelt de partij zich vaag achter het voorstel voor een PBO 
op zonder de ideeën van drie jaar eerder helemaal te laten 
varen. Wel wordt een grote macht toegekend aan door de 
overheid benoemde vertegenwoordigers van het zogenaamde 
“algemeen belang”. Het rapport bevat geen enkele verwijzing 
naar een eventueel arbeiderszelfbestuur. Ondernemingen zijn 
van de gemeenschap en daarmee in feite niet van de arbeiders. 
Het is ook een duidelijke ontkenning van ‘de klassenstrijd’. 
Men laat die in ieder geval voor wat die is. 

De SDAP houdt een demon-

stratie van 40.000 mensen 

in de centrale markthallen te 

Amsterdam voor Het Plan van 
de Arbeid. Tijdens de rede van 

voorzitter Koos Vorrink, 

Amsterdam 13 januari 1936.
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In 1926 demonstreren 80.000 sociaal-democraten (de term raakt steeds meer 
in) voor ontwapening en medezeggenschap. 

In 1935 verschijnt het Plan van de Arbeid (SDAP, NVV), waarmee het 
idee van de ‘maatschappelijke eigendom’ van de productiemiddelen geheel 
is losgelaten. Het eigendom van de productiemiddelen staat niet meer ter 
discussie. In plaats daarvan komt men met de ‘beschikkingsbevoegdheid’ over 
de productiemiddelen en de rol van de staat bij de sturing van de productie 
middels conjunctuurpolitiek. De ‘sociaal-democratie’ is duidelijk bezig het 
marxistische verleden van zich af te werpen en raakt in een omslag naar een 
regeringswaardige partij.
Voor een ‘PBO sec’ is er weer geen echt groot enthousiasme te bespeuren, 
zeker niet als de overheid geen grotere invloed zou krijgen. Toch denkt men 
wel terdege mee over hoe de PBO van de grond te krijgen. Het Plan van de 
Arbeid kan overigens met enige reserve corporatistisch worden genoemd. 
Het is geschreven door Jan Tinbergen (1903-1994) en Hein Vos (1903-1972). 
Tinbergen ontvangt samen met de Noor Ragnar Frisch in 1969 als eerste de 
Nobelprijs van de Economie. Hein Vos was onder meer econoom en in 1945 
minister van Handel en Nijverheid in het kabinet Schermerhorn-Drees. Hij was 
een fel tegenstander van het Indonesiëbeleid van de kabinetten Beel en Drees. 

De KVP was niet zo op hem gesteld, omdat hij homoseksueel was.

Het Plan van de Arbeid bestaat uit 2 delen. Eén daarvan beschrijft maatregelen ter bestrijding 
van de werkloosheid. De CPN ondersteunt deze maatregelen. Het plan is een duidelijke poging 
om de gehele politiek voor de arbeiders een beetje aannemelijk te maken. Het gaat vooral uit 
van het idee van ‘ordening’: ‘Het is mogelijk en daarom noodzakelijk het economische leven 
des lands zodanig te leiden en ordenen, dat door de arbeid de nood wordt overwonnen en 
grondslagen worden gelegd voor een nieuwe welvaart en toenemende beschaving’.

Achter het Plan van de Arbeid van 1935 zou de geest van de Belg Herman de Man voelbaar 
zijn, toen leider van de Belgische Socialistische Partij. Niet veel later toont De Man meer en 
meer nationaal-socialistische sympathieën.
Misschien wel om de toenadering van de CPN van zich af te houden, start de SDAP een 
‘nietsontziende’ strijd tegen het communisme, dat het gelijk stelt met fascisme en dictatuur. 
Alberda, SDAP-prominent, zou zijn achterban hebben voorgehouden dat er geen gevaar 
is te duchten van de NSB. Om de NSB te bestrijden, heb je de communisten niet nodig. 
Integendeel, juist de communisten moeten worden bestreden. De confessionelen, ook de 
confessionele vakbeweging, vinden dit laatste prachtig.

Johan Alberda (1877-1957), is vanaf 1925 voorzitter van de fractie van de SDAP in de Tweede 

56  Hoogerwerf, A. (2006). Vooruitgang en verval. Denkers over geschiedenis en toekomst. Budel: Damon.

NVV en SDAP op voor Het 
Plan, Rotterdam 1936.
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Kamer. Hij erkent de genialiteit van de marxistische conceptie en de grote betekenis daarvan 
voor de ontwikkeling van de sociale beweging in ons land. Tegelijkertijd vindt hij dat het 
marxisme in menig opzicht een beletsel voor de verdere verbetering van de positie van de 
arbeider is geworden. In 1939 stapt de SDAP met twee ministers, Johan Alberda en Jan van 
de Tempel (1877-1955), voor het eerst in een regering, het Kabinet-De Geer II.

WERKEN VOOR HITLER-DUITSLAND

In de jaren dertig van de vorige eeuw heeft de overheid allerlei projecten voor werkverschaffi ng 
opgezet. Zelfs tegen het eind van die jaren, als de werkloosheid daalt, stelt de overheid nog 
steeds werklozen in het buitenland te werk, vooral in Hitler-Duitsland. De protesten vanuit 
de vakbeweging ontbreken aanvankelijk. Werken in Duitsland wordt zelfs aangemoedigd. 
Maar tegen de oorlog nemen de bedenkingen en de protesten toe. De beruchte Kristalnacht in 
1938 en de oorlogszuchtige stemming van de Nazi’s hielpen daaraan mee, maar ook daarvoor 
groeide de onrust. Nederland hoopt neutraal te blijven, zoals bij de Eerste Wereldoorlog. In 
1938 verlenen nog 18.000 werkloze Nederlanders steun aan de Duitse economie en hebben 
zij ‘nuttig werk’ in Duitsland om handen. Zelfs nadat de Duitsers in 1939 Polen binnen 
vallen, zijn er nog werklozen naar Duitsland ‘uitgezonden’. De Nederlandse vakbeweging 
heeft te laat tegen de tewerkstelling protest aangetekend. Er bleef toch te veel afstand van wat 
er buiten Nederland gebeurde. Te gemakkelijk werd gezegd dat de werklozen toch ergens 
moesten werken. Ook de vakbeweging reageerde vrij laat op de dreiging voor ons land 
vanuit Duitsland. Maar in communistische kringen is de woede en ontzetting groot.

CARL ROMME (1896-1980)

Carl Romme, lid van de Room-Katholieke Staatspartij en minister van Sociale Zaken in 
het vierde kabinet Colijn, voert in 1937 de eerste wettelijke spaarregeling in voor werklozen 
(‘het kwartje van Romme’). Vlak voor de Tweede Wereldoorlog stelt hij voor om betaalde 
arbeid van gehuwde vrouwen wettelijk te verbieden (met uitzondering van kostwinsters). 
Veel Nederlanders lijken het met Romme eens te zijn. Maar het wetsvoorstel is er niet 
doorheen gekomen. Toch hebben veel bedrijven heel lang vrouwen ontslagen als ze gingen 
trouwen. Onder andere de katholieke kerk zat hierachter. Mijn moeder werd om die reden 
nog ontslagen. Ze was secretaresse bij de oer-katholieke Brenninkmeijer’s (C&A), waar wijlen 
mijn missionaris-oom, provinciaal van de Paters van de Heilige Geest, nog grote bedragen 
voor de missie heeft weggehaald, en hij niet alleen. Bij haar afscheid krijgt mijn moeder nog 
wel een fraai Delfts blauw bord mee, dat ik nog als aandenken koester.
Romme heeft een omstreden rol gespeeld in de oorlog, omdat hij commissaris werd van 
een reclamebedrijf dat ook voor de Duitsers werkte. Desondanks is hij van 1946 tot 1961 de 
dominante politieke leider van de KVP, de Katholieke Volkspartij, die in 1946 de Rooms-
Katholieke Staatspartij opvolgt. Romme is in dat jaar lijstaanvoerder en wordt na te zijn 
verkozen fractievoorzitter van de KVP in de Tweede Kamer.

1940-1945

Nederland is als de oorlog uitbreekt te braaf, te aangepast, luidt het harde oordeel van bijna 
alle historici.56 De bezetting is het uur van de politieke en mentale ontgroening. Nederland is 
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een land met naïeve en wereldvreemde burgers. Het zelfbeeld wordt ontdaan van alle franje. 
Nederland ontdekt hoe feilbaar ze is en minder verheven dan men denkt. Ook later, na de 
oorlog, hebben we dit nog niet écht willen inzien, laat staan bekennen.

Over de vakbeweging in de Tweede Wereldoorlog is wel het een en ander geschreven, maar 
een echte diepgaande studie wat er zich nu precies heeft afgespeeld, is nog niet geschreven. 
De rol van nog al wat spelers is op z’n zachtst gezegd dubieus en landverraderlijk te noemen. 
Het NVV heeft meerdere malen tot haar schande, maar ook met schaamte, ruiterlijk moeten 
erkennen dat het één van de zwartste bladzijden in haar geschiedenis is, zo niet de zwartste.

Roel Stenhuis wilde als voorzitter van het NVV (1919-1928) aanvankelijk een fusie tussen 
het marxistische Nationaal-Arbeid-Secretariaat (NAS) en het NVV. Later kiest hij voor een 
gezamenlijke machtsvorming tussen de SDAP en het NVV. In 1931 verlaat hij de SDAP en 
wordt lid van de Onafhankelijke Socialistische Partij (OSP). Als voormalig anti-communist 
is hij in 1936 ook nog even lid van de CPN. Ook Stenhuis heeft (mogelijk) fascistische boter 
op zijn hoofd. Korte tijd is hij lid van het fascistische Nationale Front, hoewel hij, naar 
verluidt, jodenhaat verwerpt. Het Nationale Front (1938-1941) is wel degelijk de opvolger 
van het (gevreesde) anti-semitische en nationaal-socialistische Zwart Front.
In 1941 probeert Stenhuis een functie te krijgen in de provincie Groningen bij het inmiddels 
door de fascisten ingepakte NVV. Na de Tweede Wereldoorlog maakt hij propaganda voor 
de communistische Eenheids Vak Centrale (EVC). In 1957 mocht uitgerekend Stenhuis het 
woord voeren op het Herdenkingscongres van ‘zijn’ voormalige fabrieksarbeidersbond, later 
de Algemene Bedrijfsgroepen Centrale (ABC), één van de voorlopers van FNV Bondgenoten. 
Van de fabrieksarbeidersbond krijgt hij dan al een jaarlijkse toelage.

Het NVV wordt in de oorlog op bevel van de bezettingsmacht gebruikt als uitvalsbasis om de 
andere vakbewegingen over te nemen. NSB’ers en NVV’ers voerden de bevelen uit.
Dit heeft tot ver na de oorlog, ook tijdens de federatie- en fusiegesprekken voor de oprichting 
van de FNV, in de hoofden van de bestuurders van de confessionele vakbeweging meegespeeld. 
Zij waren immers de dupe.
Arie Groenevelt (nu 81), later voorzitter van de Industriebond NVV en Industriebond FNV, 
kan zich er nog kwaad om maken: ‘Het waren er maar een paar die in de fout zaten’. Maar 
hoeveel NVV-bestuurders en leden mee zijn gegaan in de wensen van de bezetter, is niet 
helemaal duidelijk. Dat het een gering aantal zou zijn, lijkt, laat ik me voorzichtig uitdrukken, 
eerder onjuist dan waar. Wel is duidelijk dat NVV-voorzitter Evert Kupers, afgezet ten 
faveure van de NSB’er Woudenberg, zich in principe verre hield van alle veranderingen. Er 
zijn wel geruchten, maar die zijn nooit bewezen. Na de oorlog wordt hij weer voorzitter van 
het NVV.

Ook de confessionele bonden die werden ingelijfd (‘gelijkgesteld’), hielden zich ver van 
ongewenste praktijken. Diverse bestuurders, ook van het NVV, zijn in concentratiekampen 
terecht gekomen. Een aantal is ook omgebracht, zoals Simon de la Bella (1889-1942). De 
la Bella schrijft in 1932 het boek ‘De Nederlandsche vakbeweging. De vakvereenigings-
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internationale. Haar ontstaan, ontwikkeling, doel en wezen’. En in 1937 het door het NVV 
uitgebrachte boek ‘Ordening van theorie naar praktijk’, over zijn voorstellen voor een 
publiekrechtelijke ordening van het bedrijfsleven. Hij denkt aan door de overheid in het 
leven te roepen organen, die de ordening bedrijfsgewijze tot stand kunnen brengen en die 
worden gecoördineerd door een Centrale Economische Raad. Hij meent daar zowel liberale 
als katholieke steun voor te hebben. De la Bella is ‘tweede voorzitter’ van het NVV geweest. 
Er werd met De la Bella, joods, in 1939 afgesproken dat als er een oorlog kwam, hij zou 
proberen Engeland te bereiken. Als de oorlog uitbreekt en hij te lang blijft, is dit niet meer 
mogelijk. De la Bella wordt, samen met voorzitter Kupers, op staande voet ontslagen door de 
NSB’er Woudenberg, die de nieuwe voorzitter van het NVV wil worden. De la Bella krijgt 
dan te horen dat hij wordt gearresteerd omdat hij verantwoordelijk wordt gehouden voor 
het naar Engeland overbrengen van de NVV-fondsen. Een plan dat door de bond al voor 
de oorlog was gemaakt. Hij neemt eerst vergif in, overleefde dit, en wordt in juli 1942 in 
Dachau vergast. Een van redenen waarom hij te lang is gebleven, is dat hij leiding gaf aan de 
socialistische Arbeiderspers, en ‘dat de persen moesten blijven draaien’. 

Socialisten, zoals de latere minister-president Willem Drees en Koos Vorrink, hebben in 
Duitse kampen gezeten. De precieze rol van een ieder is niet duidelijk, vooral niet in het 
begin van de oorlog. Het RKWV en het CNV deden er na ‘41 van alles aan om de bezetter 
een ‘lege huls’ te ‘geven’. Er zijn berichten dat de vakbeweging zich eerst wel naar de Duitse 
bezetter wilde schikken, maar dat stel ik met de grootste reserve. Als Aartsbisschop De Jong 
de samenwerking voor katholieke organisaties en katholieken met de fascistische macht 
keihard en onverschrokken verbiedt, is de weg voor veel katholieken bepaald. Een trouw 
katholiek, en dat was de grote massa van de ‘kudde’, gehoorzaamt.

Het is interessant aan de discussie over de rol van de vakbeweging tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, nog wat feiten toe te voegen die ik heb opgediept uit het boek ‘De banier 
opnieuw geheven’ van A. Stapelkamp en J. Schipper dat in 1956 als uitgave van het CNV 
verscheen:

1. Al vóór de oorlog heeft het NVV geprobeerd om de arbeidersbeweging tot ‘eenheid’ te 
brengen. Door als eenheid naar buiten op te treden zou de vakbeweging, zo meende het 
NVV, sterker staan in de strijd tegen de Duitsers. Die eenheid zou voor de Duitsers wel 
acceptabel zijn. Het NVV vindt zichzelf de aangewezen vakbond om leiding te geven aan 
de ‘eenwording’.

2. De latere katholieke minister-president, prof. De Quay, wil het lot van het NVV 
(overname door Woudenberg c.s.), voorkomen door een overkoepelend orgaan in 
te stellen dat voortaan met de Duitsers zou onderhandelen. Dan zou de confessionele 
vakbeweging niet onder nationaal-socialistische leiding van de NSB worden geplaatst. De 
Quay speelt tijdens de oorlog een dubieuze rol als mede-oprichter van de Nationale Unie, 
die Nederland onder de Duitsers zichzelf wilde doen zijn, een weinig te vergelijken met de 
Vichy-regering in Frankrijk. In de teksten van de Unie is de woordkeus van Seyss-Inquart 

NVV, Gemeenschap Vreugde 
en Arbeid, 1942.
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(Duits Rijkscommissaris van Nederland) en Mussert (leider van de NSB-ers) merkbaar. 
De katholieke vakbeweging lijkt aanvankelijk wel enige sympathie te hebben gekoesterd 
voor De Quay’s ideeën.

3. De Stichting van de Arbeid is al in de oorlog tussen werkgevers- en werknemersorganisaties 
bekokstoofd. Zij wilden voorkomen dat de arbeiders een prooi zouden worden van allerlei 
revolutionaire elementen. Het is de bedoeling de arbeiders te binden aan de bonafi de 
vakbeweging en hen voor extremisten (lees: communisten) te behoeden. 

Binnen de Vakbondshistorische Vereniging zijn er plannen om de geschiedenis van de 
vakbeweging in de Tweede Wereldoorlog nog eens ‘tot op de bodem’ uit te zoeken, ook om 
onjuiste beeldvorming tegen te gaan.

EEN VERWOEST LAND

Het totaal aantal Nederlanders dat in 1940-1945 als gevolg van de oorlog, bezetting en 
jodenvervolging het leven verloor, ligt tussen de  225.000 en 250.000. Nederland telde in 
1940-1945 bijna 9 miljoen inwoners. De Tweede Wereldoorlog heeft ook in Nederland het 
economische leven grotendeels vernietigd. De directe oorlogsschade wordt geschat op 12 

57  Offermans, P. en B. Feis (1975). Geschiedenis van het gewone volk. Nijmegen: Socialistisch Onderwijs Front.

58  Jaarverslag 1948 van de Federatie Amsterdam van de PvdA.

Bestuur NVV van links naar 

rechts: ?, Van der Lende, ?, Van 

de Walle, ?, Brautigam, De la 

Bella, ?, Kupers, ?, ?. 1930.
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tot 15 miljard gulden. Fabrieken, machines, haveninstallaties, schepen, spoorwegmateriaal, 
kantoren en huizen waren voor een deel vernietigd of door de Duitsers gedemonteerd 
en weggesleept. Veel arbeidskrachten zijn in Duitsland in arbeidskampen omgekomen of 
moesten worden gerepatrieerd. De Hongerwinter eiste in Noord-West Nederland talloze 
slachtoffers. Veel mensen zijn fysiek uitgeput. De aanvoer van grondstoffen is grotendeels tot 
stilstand gekomen. De productiecapaciteit teruggelopen tot 60% van de vooroorlogse.

Tijdens de oorlog zijn er stemmen opgegaan om na de oorlog de belangrijkste productiemiddelen 
te socialiseren. Het is daarom niet toevallig dat vooral de communisten in de naoorlogse 
verkiezingen grote overwinningen behaalden en dat in sommige landen een aantal industrieën 
genationaliseerd zijn.57

VERKIEZINGEN IN AMSTERDAM58

Illustratief voor de grote aanhang van sociaal-democraten, maar zeker van de communisten, 
zijn de volgende uitslagen van de verkiezingen in Amsterdam in 1946 en 1948. Het gaat hier 
vooral om uitslagen van uitgesproken arbeidersbuurten.

   1946 1948

Indische Buurt PvdA 33.5% 34.5%
 CPN 43.3% 37.0%
Oosterpark PvdA 28.1% 26.8%
 CPN 33.6% 27.9%
Transvaalbuurt PvdA 37.8% 35.8%
 CPN 29.8% 24.6%
Dapperbuurt Pvd A 29.9% 28.1%
 CPN 43.4% 38.4%
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NA 1945: DE JAREN VAN DE INTEGRATIE

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog bereikt de wederzijdse acceptatie van de sociale 
partners gestadig een hoogtepunt. Ze krijgen zitting in tal van adviesorganen en rechterlijke 
colleges. Soms wordt hen de uitvoering van wetten in handen gelegd of worden ze bij de 
beleidsbepaling ingeschakeld. Dit kan zelfs zover gaan, dat het voor de staat niet meer mogelijk 
is te functioneren zonder een bepaalde mate van consensus met de sociale partners.
Jacobs haalt terecht het ideaaltype ‘integratie’ van Max Weber aan om deze tijd te typeren.

SDAP EN NVB

In 1946 ontstaat de Partij van de Arbeid uit de SDAP, de Vrijzinnig Democratische Bond 
(VDB) en de Christelijk Democratische Unie (CDU). De CDU was een linkse, protestantse 
partij die werd opgericht in 1926 uit protestantse, links-pacifi stische groepen. De belangrijkste 
katalysator voor de oprichting van de PvdA was de Nederlandse Volksbeweging (NVB). 
De grote drijvende kracht hierachter was Wim Schermerhorn (1894-1977), die dan ook 
mede-oprichter is van de PvdA. Hij is de eerste minister-president van Nederland na de 
Tweede Wereldoorlog (1945-1946, kabinet Schermerhorn/Drees). De NVB is een politieke 
vernieuwingsbeweging die in 1945, direct na de oorlog, werd opgericht. Ze is voortgekomen 
uit een groep prominente Nederlanders, die mei 1942 in kamp Beekvliet in Sint-Michielsgestel 
werd geïnterneerd. Zij werd daar samengebracht met een groep die al in 1940 gegijzeld was 
als vergelding voor de internering van Duitsers in Nederlands Oost-Indië. De discussiegroep, 
stond onder leiding van Schermerhorn, en bestond uit vooraanstaande leden van diverse 
politieke partijen. Ze is bekend geraakt onder de naam Heeren Zeventien. Er werd in het 
diepste geheim gesproken over partijpolitieke vernieuwing voor na het einde van de oorlog, 
en min of meer werden er ook al afspraken gemaakt. Behorende tot verschillende zuilen 
voelde de groep zich toch heel dicht bij elkaar. De beweging wordt in 1951 ontbonden.

NIEUWE NAMEN

De Partij van de Arbeid is een nieuwe naam die duidelijk aangeeft dat de partij zich eigenlijk 
niet meer exclusief richt op de (gewone) arbeider. Het is voortaan een partij die zich openstelt 
voor iedereen die arbeid verricht. De ARP blijft dezelfde. De RK Staatspartij lijkt wat volkser 
door zichzelf voortaan de Katholieke Volks Partij (KVP) te noemen, en daarmee ook haar 
onafhankelijkheid van de Staat te benadrukken. Het NVV blijft het NVV. Ook het CNV 
behoudt haar naam. Het Rooms-Katholiek Werkliedenverbond (RKWV) verandert wel 
haar naam, en gaat voortaan als de Katholieke Arbeiders Beweging (KAB) door het leven. 
Dit klinkt heel wat dynamischer en dicht bij de arbeider. Opvallend is het laten vallen van 
het woord Rooms. Maar de KAB was dat wel degelijk en staat nog steeds onder rooms-
geestelijke curatele. Pas bij de overgang naar NKV in 1964 komt er een ‘vrije’ centrale met 
‘bedrijfsbonden’, daarvoor telde de KAB individuele leden die verplicht waren zowel bij een 
vak- als een standorganisatie (voor de geestelijke zorg) lid te zijn. 

59  Van der Vall (1963).
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BEFESTIGTE GEWERKSCHAFT

De vakbeweging is na de Tweede Wereldoorlog van een sociale oppositiegroep een algemeen 
aanvaard beleidsinstituut geworden. Het traditionele strijdmiddel van de werkstaking 
is vervangen door dat van de vreedzame onderhandeling.59 De vakbeweging is een echte 
‘befestigte Gewerkschaft’. 

De vakbeweging krijgt na de Tweede Wereldoorlog de rol ‘opgedrongen’ om op te treden 
namens alle werknemers. Dat is een hele nieuwe rol met formele verantwoordelijkheden. Ook 
de werkgeversorganisaties, die veel losser zijn georganiseerd dan de vakbeweging, krijgen 
voortaan de rol namens alle werkgevers te spreken en handelen. De werkgeversorganisaties 
en de werknemersorganisaties moeten vooral niet de economie en de werkgelegenheid 
schaden.
Ze krijgen (eerst) een (ogenschijnlijk) gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de 
wederopbouw van Nederland. Maar tot 1969 staan ze onder streng toezicht van de overheid. 
Sterker nog, de overheid heeft het laatste woord. Zowel op de achtergrond als op de 
voorgrond heeft de overheid met haar ‘geleide loonpolitiek’ de werkelijke leiding. Daarna 
gaat de overheid slechts geleidelijk aan wat meer op afstand staan. Rond de jaren 70 probeert 
de overheid nog haar oude positie te handhaven via loonwetten (Roolvink).

Toch ligt er ook nog veel verantwoordelijkheid bij de werkgevers- en werknemersorganisaties. 
Vrij consequent overlegt de overheid steeds vooraf met hen over voorgenomen beslissingen. 
Allerlei beperkingen worden weliswaar bij voorbaat aangegeven, maar invloed hebben de 
sociale partners wel degelijk. Dit brengt de vakbonden en de werkgeversorganisaties in een 
opmerkelijke positie. Direct na de oorlog kunnen ze die nog aan hun leden ‘verkopen’. De 
angst van de crisis van de dertiger jaren en het beeld van de verwoesting van de oorlog, zitten 
er nog goed in. Maar vooral de vakbeweging ondervindt een groeiend dilemma. De houding 
van de vakbeweging veronderstelde bij de leden verantwoordelijkheidsbesef en bereidheid de 
genomen beslissingen te accepteren. Leden moeten dus niet alleen bereid zijn om contributie 
te betalen, maar ook hun egoïsme weten in te dammen. Zij moeten ook oog hebben voor 
de belangen van de ongeorganiseerde collega’s, die vaak op afstand stonden te kijken en 
pas lid werden als ze de bond echt nodig hadden. En die tussentijds de bond negeerden, 
uitscholden of handjeklap met de baas speelden. Het vraagt dus om de bereidheid bij de 
leden om het belang van de hele maatschappij op de schouders te dragen, waar je dan zelf 
als lid van de vakbeweging ook nog voor moet betalen. De socialistische vakbeweging eist 
dit ronduit van haar leden. De overheid belichaamt in haar ogen nog het oude ideaal van de 
centrale macht. Zo kon men mogelijk toch nog op weg naar een min of meer socialistische 
samenleving. De andere vakbonden willen zich juist wel zo snel mogelijk ontworstelen aan de 
(te) harde ingreep en dominantie van de centrale overheid. Ze hechten meer waarde aan de 
Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, een staaltje van corporatisme, en aan het ‘subsidiari-
teitsbeginsel’ (de katholieken) en ‘soevereiniteit in eigen kring’ (de protestanten). 

In maart 1945 publiceert het CNV in het al bevrijde zuiden de Richtlijnen voor de 
Bedrijfsorganisatie, waarin beschreven hoe zij de naoorlogse maatschappelijke orde ziet. 
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Het CNV toont zich hier een groot voorstander van snelle invoering van een compleet 
systeem van publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie op sociaal en economisch terrein. Voor de 
traditionele cao zou dan geen plaats meer zijn, voor staken, en uitsluiting van werknemers 
(bijvoorbeeld tijdens acties) evenmin. De taak van de bonden zou beperkt worden tot 
benoeming en contact met de vertegenwoordigers in de bedrijfsorganen en tot zaken als 
voorlichting, vakopleiding en rechtskundige hulp. In 1950, als de Wet op de Bedrijfsorganisatie 
er is, zijn bovengenoemde opvattingen voor het CNV nog geldig, maar worden niet in 
de wet overgenomen. Het zouden vooral de grotere CNV-bonden in de industriële sector 
zijn geweest die groeiende reserves kregen bij de PBO en loonverordeningen. Deze bonden 
voelden weinig voor ‘zelfl iquidatie’.60

Bij de oprichting van Stichting van de Arbeid in 1945 is nadrukkelijk vastgelegd dat de 
werkgevers de zeggenschap in de ondernemingen behouden, maar dat de vakbeweging mag 
meepraten over de gang van zaken. Dat was een hele vooruitgang. De meeste werkgevers 
willen na de oorlog eigenlijk niet meewerken aan de PBO en al helemaal niet praten over de 
(fi nale) bestemming van winst, en dit laatste is nog steeds zo.

Vooral de geleide loonpolitiek, waarin de overheid de dominante rol speelt, is fnuikend voor 
de aantrekkelijkheid van de vakbeweging. Er valt eigenlijk nauwelijks meer te onderhandelen. 
Veel was tevoren al dichtgetimmerd, vooral omdat de bovengrenzen al door de overheid zijn 
bepaald.

NOG STEEDS ZUILEN

De mate van verzuiling verandert na de Tweede Oorlog praktisch niet. Voor zover er bij 
de zuilen sprake is van een sfeer van wederopbouw en ‘samen opbouwen’, slaat die toch 
vooral op de eigen zuil. Er wordt alleen veel meer samengewerkt tussen de zuilen. De 
verzuiling van de Nederlandse vakbeweging, die zich al rond 1900 doorzet, blijft voorlopig 
echter duidelijk aanwezig. De verzuiling is ook een feit bij de organisaties van werkgevers, 
boeren, boerenarbeiders en middenstanders. De drie grote werkgeversorganisaties, het 
Centraal Sociaal Werkgeversverbond, het Nederlandse Katholiek Werkgeversverbond en het 
Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers in Nederland, kunnen eigenlijk – of ze nu 
confessioneel zijn of niet – ook wel liberaal of conservatief genoemd kunnen worden.

Eén van de echte grote toenaderingen is die van de redacties van het dagblad Trouw 
(protestants) en het dagblad De Waarheid (communistisch, CPN). Beide kranten zijn in 
de oorlog in de illegaliteit ontstaan. Daardoor zijn de communistische en de protestants-
christelijke journalisten elkaar hogelijk gaan waarderen, en ze zoeken elkaar ook na de oorlog 
veel op.

60  Brug, L en H. Peer (red.) (1993). Collectief geregeld. Amsterdam: VHV.

61  Lijphart (1968).
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Volgens de defi nitie van een ‘zuil’ (Lijphart), is de socialistische zuil er ook één. Na de oorlog 
formeel eigenlijk niet meer. De Partij van de Arbeid verbreekt de organisatorische banden met 
andere socialistische organisaties en verwerpt het socialisme als unieke levensbeschouwing. 
Dit betekent, in de ogen van Lijphart61, echter niet de afbraak van de socialistische zuil. De 
socialistische bevolkinggroep kan nog steeds duidelijk worden afgebakend van de andere 
zuilen en binnen de socialistische zuil is er nog steeds een hecht complex van maatschappelijke 
organisaties. Dit blijft zeker zo tot het eind van de zestiger jaren van de 20e eeuw. Wat ook 
geldt voor de confessionele organisaties.

Tot ver na de oorlog worden de verschillen tussen de zuilen benadrukt, vooral ook openbaar. 
De achterbannen laten zich door hun gezagsdragers tegen elkaar opjutten. De gezagdragers 
zelf profi leren zich vanuit hun zuil als ‘opvoeders’ en ‘bazen’. Voor de ‘gewone’ burger is 
het normaal zich niet te bemoeien met de ‘echte’ politiek, daar heb je gezagsdragers voor. 
Het lijkt ook alsof de ‘gewone’ man of vrouw daar maar weinig behoefte aan heeft. In de 
ontmoeting tussen de elites gaat het er vaak heel vriendelijk aan toe.

KLEINE (VERZORGINGS)STAAT

Splitsen de zuilen de samenleving tientallen jaren uiteen in naar binnen gerichte groepen, 
het brengt de leden van de zuil zelf wel dichter bij elkaar. Men zorgt voor elkaar. Al ver 
voor de oorlog heeft de vakbeweging veel charitatieve trekken. Na de oorlog worden die 
initiatieven onverdroten voortgezet. Maar dan met veel meer professionaliteit. Iedere zuil is 
een kleine verzorgingsstaat, met wooncorporaties, banken, ziekenhuizen, verzorgingshuizen, 
pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, cultuurinstellingen, een krant en een radio-
omroep, en nog veel meer. De ene zuil gaat dit overigens beter af dan de andere.
De vakbeweging en de kerk spelen in al die initiatieven een grote rol, vooral omdat de meeste 
initiatieven gericht zijn op de arbeider (en zijn gezin). Iedere organisatie heeft zo zijn eigen 
leiders. Vaak zijn dat niet alleen maar priesters, dominees of politici, maar meer en meer ook 
geschoolde arbeiders. Zijn de organisaties eenmaal opgericht, dan spelen hun leiders gedurende 
lange tijd een rol. Het zijn steeds dezelfde namen die terugkomen, in en rond de politiek en de 
vakbeweging vinden we steeds dezelfde leiders. Van de leiders van voor de oorlog, komen er 
daarna ook veel weer terug. Op tal van plekken nemen ze van hoog tot laag posities in. Overal 
heeft de vakbeweging contacten en is ze een groeiende macht en invloed. Ze neemt deel in 
sociaal-economische organen, organen voor maatschappelijk werk, sociale verzekeringen, 
arbeidsbemiddeling, nationale defensie, onderontwikkelde gebieden, nijverheidsonderwijs, 
Europese integratie, volksgezondheid. Daar waar dit speelt, zit ze vaak ook in de besturen. 
Dit zijn dan vaak landelijke initiatieven, groot is de lijst met plaatselijke organen, commissies, 
et cetera. waarin de vakbeweging zitting heeft. In Utrecht is de vakbeweging bijvoorbeeld 
betrokken bij de sociale zekerheid, onderwijs, maatschappelijk werk en volksgezondheid, 
sociaal-cultureel werk, huisvesting, en heeft diverse vertegenwoordigingen, zoals in de 
kamer van koophandel, de politiek (bijvoorbeeld het 1 meicomité). In de bedrijven neemt de 
vakbond deel aan de ondernemingsraden. De professionele bestuurders en legio kaderleden 
helpen hieraan mee. Overal heeft ze heel wat in de melk te brokkelen. Buiten het bedrijf 
meer dan er binnen. Daar is nog altijd de ondernemer heer en meester. Maar hij moet er aan 
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geloven als een cao - waar die ‘donderse’ bonden altijd weer partij in zijn – ook voor hem 
verbindend kan worden verklaard, zonder daar echt wat aan te kunnen doen.
Maar als het om de loonpolitiek gaat is de vakbeweging in de teugels gehouden, tot heel lang 
na de Tweede Wereldoorlog. Ook in het vrije ondernemersschap van de werkgevers hebben 
de bonden nooit echt een voet aan de grond gekregen.

SONNEHAERT

De KAB - die in 1945 de plaats van het RKWV inneemt – vindt dat er meer dan ooit 
behoefte is aan een herstellingsoord, vooral voor de vrouwen in het arbeidersmilieu.
In 1947 koopt, de levensverzekeringsmaatschappij Concordia van de KAB, daarom voor de 
KAB de buitenplaats Sonnehaert. De KAB vestigt er haar eerste herstellingsoord. Zij draagt 
het beheer over het tehuis en over de opnamen op aan haar zusterorganisatie ‘Herwonnen 
Levenskracht’. Deze vereniging - in de wandeling: ‘HL’ - is al sinds 1913 werkzaam geweest 
vooral in de tbc-bestrijding.
Sinds het midden van de jaren zestig hebben Sonnehaert en de andere tehuizen - 
Ariënshof (in Bosch en Duin), het Dr. Poelsoord (in Limmel) en het Mgr. Mutsaersoord 
(bij Venlo) - zich geleidelijk ontwikkeld tot professionele instellingen voor geestelijke 
gezondheidszorg. De tehuizen zijn momenteel merendeels niet meer verbonden aan 
de vakbeweging. Zij worden sinds het midden van de jaren zestig op verschillende 
manieren gefi nancierd door de overheid. Maar zij werken nog altijd speciaal voor 
cliënten uit het milieu van de werknemers. In het proces van de vernieuwing van het 
werk in de herstellingsoorden is ‘Herwonnen Levenskracht’ sinds 1966 een voortrekker.
Sonnehaert en Ariënshof maken sinds 1993 deel uit van de H.C. Rümke Groep - een 
combinatie van psychiatrische en psychotherapeutische zorginstellingen in de regio Utrecht. 
De beide huizen zijn in 1995 opgegaan in één instelling. Eén van de drie afdelingen in deze 
nieuwe instelling draagt opnieuw de naam Sonnehaert.62

KADERSCHOLING

In de vakbeweging is veel aandacht voor sociale vorming, met als uitgangspunt: ‘Alles wat ge 
zult doen voor de arbeider, moet ook gebeuren door de arbeider.’ 
Na de oorlog is er bijvoorbeeld voor de kaderleden van de KAB – later het NKV – en de 
daarbij aangesloten bonden de gewestelijke sociale school. De gewestelijke sociale scholen 
zijn vooral bedoeld voor het opleiden van het kader van de KAB zelf, voor de aangesloten 
bonden en voor het ondernemingsraadswerk. Het NVV heeft hiervoor een ‘tegenhanger’ in 
wat aanvankelijk wordt genoemd ‘de studieclubs’ en later de Vakbondsscholen. Het CNV 
heeft al ruim 60 jaar een eigen kaderschool.
In de zestiger jaren realiseerden de bonden zich dat het vakbondswerk op een wankele basis 
stoelde. Zeker toen men veel minder kon terugvallen op het centrale niveau. De grotere 

62  Peet, J. (1996). Herwonnen Levenskracht. Een episode in de geschiedenis van de verzorgingssamenleving. De herstellingsoorden Nieuwenoord, Sonnehaert en Ariënshof, 

1938-1992. Nijmegen: Valkhof Pers.

63  Brug. L. en H. Peer (red.) (1993). Collectief Geregeld. Amsterdam: VHV.

64  Geheime Staats Polizei.
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decentralisatie leidde tot de noodzaak om de positie in de 
bedrijven zelf te versterken. Daarvoor werd het bedrijvenwerk 
geïnitieerd, ‘de bond in het bedrijf ’, de opbouw van 
kadergroepen binnen de bedrijven. Dat gebeurde vooral in 
de periode 1965-1975. Dit betekende een emancipatie van het 
vakbondskader, én meer kaderscholing. Ook vandaag de dag 
steunt de vakbeweging binnen de bedrijven nog sterk op haar 
kader.63 

Zowel voor als na de oorlog kunnen ambitieuze leden binnen 
de vakbeweging echt en relatief snel carrière maken. Eenmaal 
van kaderlid uitgegroeid tot professioneel bestuurder – vaak 
na een gedegen scholing – behoor je al snel tot de beginnende 
‘elite’.

DE EENHEIDS VAKCENTRALE

De Eenheids Vakcentrale (EVC) was als vakbond gelieerd aan de CPN. Ze is tijdens de 
Tweede Wereldoorlog opgericht (1944). De EVC staat niet alleen open voor communisten, 
maar voor alle werkenden. De EVC is een krachtige bond met in het begin veel aanzien. 
Door de heldenprestatie van veel communisten in Tweede Wereldoorlog. Omdat ook het 
NVV, dat zich als een brede vakbeweging neerzet, het lidmaatschap van communisten 
(‘cellenbouwers zijn het’) na de oorlog verbood waren communisten wel genoopt hun eigen 
bond te hebben.
De EVC is bijzonder actief, voert loonacties en organiseert stakingen, onder meer in de havens 
van Amsterdam en Rotterdam en bij grote bedrijven als Hoogovens en Werkspoor. Het is 
vrijwel de enige belangrijke vakbond die zich zonder meer keert tegen de (politionele) acties 
in Nederlands-Indië van vrij direct na de oorlog. Enkele jaren na haar oprichting telde de bond 
ruim 160.000 leden. De gevestigde orde en de andere bonden zitten de EVC voortdurend 
dwars. Een gevolg van de algemene anti-communistische sfeer in ons land tijdens wat pas 
later De Koude Oorlog is gaan heten. De verhouding met de CPN is meestal zeer gespannen. 
De EVC wordt ‘licht getint communistisch’ genoemd. Als het NVV in de zestiger jaren, 
nadat het ledental van de EVC is gaan dalen, ‘vriendelijker’ voor de communisten wordt, en 
ex-communisten, zich ook inschrijven bij het NVV, is het einde van de EVC nabij. In 1964 
wordt de bond opgeheven. 

COMMUNISTENJACHT EN COMMUNISTENMOORD

Al voor de Tweede Wereldoorlog wordt in ons land de communisten het leven moeilijk gemaakt. 
De Nederlandse Inlichtingendiensten hebben een warme relatie met de Duitse Gestapo64 van 
voor de oorlog. De Gestapo krijgt lijsten met namen van Nederlandse communisten en mag 
die in Nederland bespioneren. Dit vergemakkelijkt het de nazi’s en hun trawanten om tijdens 
de bezetting tientallen communisten op te pakken en naar Duitsland te voeren, waar ze 
worden vergast, opgehangen of doodgeschoten. De Nederlandse Inlichtingendiensten blijven 
de Duitsers ook tijdens de oorlog helpen op communisten te jagen. Maar ook na de oorlog 

Demonstratie van de EVC op 

het Amstelveld in Amsterdam 

tijdens de zeelieden- en haven-

staking van 1946.

 twee miljoen leden  200 jaar in poldervlucht

VHV boek_HT.indd   85VHV boek_HT.indd   85 16-09-2008   01:20:5616-09-2008   01:20:56



86

wordt er op dit punt weer vrolijk samengewerkt. Alles bij elkaar zijn ruim 2000 Nederlandse 
communisten in de oorlog vermoord.
De Inlichtingendiensten, die na de oorlog BVD ging heten en nu als AIVD bekend staat, is 
na de oorlog maar in geringe mate ‘gezuiverd’, wat bijvoorbeeld ook voor de Nederlandse 
politie geldt.

Tijdens de oorlog probeert de zanger, journalist en NSB’er Max Blokzijl in zijn wekelijkse 
radiopraatjes het volk duidelijk te maken dat de illegaliteit compleet communistisch is. Hij 
kan er in ieder geval niet omheen om te vertellen dat er zoiets is als een illegaliteit. Blokzijl 
noemt de communisten echter ook voortdurend Stalinisten. En probeert in te spelen op 
‘de grote verdeeldheid in de illegale pers’.65 Voor de luisteraars wordt het in ieder geval 
duidelijk dat de communisten volop in het verzet zitten. Na de bevrijding is Blokzijl ter dood 
veroordeeld en gefusilleerd.

Simon Montefi ore schrijft in 2004 een bijzonder boeiend boek over Jozef Stalin (1878-1953), 
leider van de Sovjet-Unie: ‘Aan het hof van de rode tsaar’.66 Aan het slot van zijn boek maakt 
hij voorzichtig de balans op van Stalin’s meedogenloze terreur: 20 miljoen mensen vermoord, 
28 miljoen gedeporteerd naar de kampen in Siberië, de Goelag. Daarmee doet hij onder voor 
Mao Zedong (1893-1976), de leider van de Volksrepubliek China, waarvan de schattingen 
over het aantal doden van zijn meedogenloze terreur tussen de 40 en 200 miljoen bedragen.
Onder de terreur van de Duitse rijkskanselier Adolf Hitler (1889-1945) vallen in de Tweede 
Wereldoorlog naar schatting 50 tot 70 miljoen doden.

WILLEM DREES EN KO SUURHOFF

Willem Drees (1886-1988) is net geen 102 geworden (1886-
1988). Hij is één van de belangrijkste naoorlogse politici 
(PvdA). In 1945, aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, 
is hij 59 jaar oud. Drees is sociaal-democraat in hart en nieren, 
was voor de oorlog SDAP-wethouder in Den Haag en lid 
van de Tweede Kamer en tussen 1945 en 1948 Minister van 
Sociale Zaken. Van 1948 tot 1958 is hij Minister-President. In 
1971 stapt hij uit de Partij van de Arbeid.
In de volksmond wordt hij ‘Vadertje Drees’ genoemd omdat 
hij als minister van Sociale Zaken in 1947 de Noodwet 
Ouderdomsvoorziening invoert. Van mensen die op grond 
van deze wet een uitkering ontvangen, wordt gezegd dat hij 
of zij ‘trekt van Drees’. Vaak wordt hij ook vereenzelvigd 
met de AOW (Algemene Ouderdomswet) van 1956. Een wet 

65  Kok, R. (1988). Max Blokzijl. Stem van het nationaal-socialisme. Amsterdam: Sijthoff.

66  Montefi ore, S.S., (2004). Stalin. Aan het hof van de rode tsaar. Utrecht/Antwerpen: Spectrum/Manteau.

67  Lijphart (1968).

De eerste maandelijkse 

uitkering van de AOW wordt 

uit betaald door de minister 

Suurhoff van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid in het gebouw 

van de Raad van Arbeid, 

Amsterdam 2 januari 1957.
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waarvoor door de werkenden premies moesten, én nog steeds moeten, worden afgedragen.
De AOW is door Ko Suurhoff (PvdA) als Minister van Sociale Zaken in het Kabinet van 
Drees door de Tweede Kamer heen geloodst. Ko Suurhoff is tussen 1949-1952 vice-voorzitter 
van het NVV en tussen 1961-1965 voorzitter van de PvdA. Als Minister van Verkeer en 
Waterstaat is hij later ook nog verantwoordelijk voor de invoering van de vangrail op de 
snelwegen. Hij was ook bijzonder betrokken bij de jongerenbeweging.
In I957 is door de vakbeweging 5% koopkracht ingeleverd om de AOW te kunnen fi nancieren, 
ook al kost haar dit veel leden.

KLASSENTEGENSTELLING EN KLASSENBEWUSTZIJN67

In 1948 is er in negen verschillende landen onder auspiciën van de Unesco een enquête 
uitgevoerd. Het doel van het onderzoek is na te gaan wat de scherpte is van de scheidslijnen 
tussen de verschillende klassen: de middenklasse, de werkende klasse en de hoogste klasse. 
Aan de respondenten is gevraagd zichzelf te classifi ceren in één van de sociaal-economische 
standen: welgesteld, beter gesitueerd, minder gesitueerd, laagste inkomen. Daarnaast is ook 
aan de enquêteurs gevraagd een inschaling te maken. Bij de beoordeling van de resultaten 
van het onderzoek gaat men er van uit dat een hoge mate van overeenstemming tussen de 
score van de respondent en de enquêteur bij de indeling in klassen, een aanwijzing is voor 
duidelijke scheidslijnen tussen de klassen. Een hoge correlatie wijst dan op duidelijk ‘zichtbare’ 
klassen en een lage correlatie op een vager klassenstelsel. Nederland steekt bij de resultaten 
met een hoge correlatie ver boven de andere gemeten landen uit, samen met Duitsland (of, 
om precies te zijn, de Engelse ‘Zone of Occupation’ van het toen nog bezette Duitsland) en 
Mexico. Eigenlijk moet Nederland een nog hogere plaats innemen, omdat de correlatie voor 
Duitsland niet geheel betrouwbaar is, die laat nog een te welvarend beeld zien.

Het Unesco-onderzoek probeert ook om klassenbewustzijn en nationaal bewustzijn te vergelijken. 
De resultaten hiervan versterken de stelling dat de klassentegenstellingen in Nederland in 1948 
vrij scherp zijn. De conclusie is dat de Nederlanders, op Australië na, zich het hoogste eigen 
klassenbewustzijn heeft, en dat men zich maar weinig verbonden voelt met de anderen klassen. 
Er is nog een andere interessante uitkomst. In alle landen scoort het nationaal bewustzijn 
hoger dan het klassenbewustzijn. Behalve in Nederland. 

De resultaten van het Unesco-onderzoek tonen voor ons land een duidelijk verband aan 
tussen de klasse waartoe de respondent naar de eigen beleving behoort en de beroepsprestige-
stratifi catie. Met andere woorden, klassen (in de zin van ‘prestige’) zijn in Nederland gebonden 
aan het beroep dat men uitoefent. Zo zijn er blauwe en witte boorden, een onderscheid dat 
tot op de dag van vandaag in Nederland opgaat.

WELVAARTSPLAN NVV

Het NVV brengt in 1952 een welvaartsplan uit dat sterk in het teken staat van de relatie 
tussen de omvang van de productie en de stabiliteit van de economie. Het plan koppelt direct 
aan bij de posities van productieven en niet-productieven. Deels bouwt het voort op het Plan 
van de Arbeid van 1935. Volledige werkgelegenheid is het uitgangspunt, maar het NVV 

Het Marshall Plan (Amerikaanse 

economische hulp), 1947.

De wederopbouw, 1945.
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erkent duidelijk dat werkloosheid nooit helemaal zal verdwijnen. Dit laatste staat niet in het 
Plan van de Arbeid.
Net als in 1935 gaat het NVV voor bestaanszekerheid bij een behoorlijk bestaanspeil. In 
tegenstelling tot in 1935 kiest het NVV niet alleen meer voor de werknemersgroep, maar 
voor de gehele Nederlandse bevolking. Iedereen in het land moet tot een hoger levenspeil 
geraken. Dit geldt ook voor hen die niet aan het productieproces kunnen deelnemen, zoals 
kinderen, invaliden, zieken, werklozen en ouden van dagen, huisvrouwen en studerenden. Er 
is echter een voorwaarde: hun welvaart is afhankelijk van degenen die direct produceren en 
de resultaten van die productie. Met andere woorden: eerst de prestatie, dan de productieven, 
en daarna de rest. Een standpunt dat de gehele vakbeweging lang kenmerkt.

BEOOGDE BEZITSVORMING (KAB)

‘De aanspraak der arbeiders op aandeel in de investeringen’ is een rapport van de Katholieke 
Arbeidersbeweging (KAB) uit 1952.68 Het rapport beschrijft alternatieven voor arbeiders 
om meer bestaanszekerheid te krijgen dan alleen via de sociale zekerheid. Die alternatieven 
kunnen worden samengevat onder de noemer van een ruim verbreid particulier bezit. Het 
rapport stelt wel dat die particuliere bezitsvorming moet worden gecombineerd met de 
sociale zekerheid. Het nieuwe systeem moet de sociale zekerheid completeren. De sociale 
zekerheid moet dan wel meer persoonlijke elementen krijgen. ‘Maar pas door breed verbreide 
bezitsvorming kunnen de onvolkomenheden in onze maatschappij worden verminderd.’
De bezitsvorming moet worden gerealiseerd door een, telkens collectief, per bedrijfstak of 
productschap, vastgesteld winstaandeel uit te keren: de ‘arbeiderswinst’. De cao is het middel 
om dit nieuwe systeem tussen de sociale partners af te spreken. De afspraken moeten zodanig 
worden geregeld, dat het door elke arbeider daadwerkelijk als een persoonlijk bezit kan 
worden gevoeld. Het is niet de bedoeling dat ‘de arbeiderswinst’ meteen door de werknemer 
zelf wordt opgenomen, maar dat die collectief wordt beheerd. Uiteindelijk zou het geld dan 
kunnen worden aangewend voor de persoonlijke fi nanciering van de aankoop van een huis of 
een stuk grond, afsluiting van een aanvullende pensioen- of lijfrenteverzekering, inschrijving 
op woningbouwleningen, aankoop van staatsobligaties, aankoop van aandelen of certifi caten 
van aandelen in de eigen onderneming of in andere ondernemingen.
Voor overheidsbedrijven of bedrijven en instellingen zonder winstoogmerk wenst de KAB 
een aangepaste regeling met hetzelfde effect. De overheid moet ingrijpen als dit niet met 
voortvarendheid tot stand komt.

NETWERK SOCIALE ZORG

In 1952 wordt het Ministerie van Maatschappelijk Werk opgericht. Er is kinderbijslag, 
het eigen woningbezit wordt bevorderd. Grote gezinnen krijgen gunstiger lonen en 
een gunstige belasting. Er ontstaat een netwerk van sociale zorg. Meestal zijn het geen 
overheidsinstellingen, maar door de overheid gesubsidieerde, particuliere zorgaanbieders. Ze 
waren vooral katholiek.

68  Middelhuis, J.A. (1952). De aanspraak der arbeiders op een aandeel in de investeringen. KAB.
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MANDEMENT EN DE SYNODE

Het ‘vermaledijde’ bisschoppelijke mandement van 1954 verplicht katholieken op straffe van 
uitsluiting binnen de eigen zuil te blijven. Wat er binnen de protestants-christelijke hoek 
gebeurt, is ook niet mis. Al in 1920 stelt de Generale Synode der Gereformeerde Kerken dat 
er geen plaats is in haar kerk voor degene die vóór de klassenstrijd is. Hiermee worden onder 
meer de leden van het NVV bedoeld.
Hoewel na de oorlog de socialistische zuil de klassenstrijd ‘afzweert’ en zich voor iedereen 
openstelt, - met uitzondering van de ‘cellenbouwende’ communisten -, bevestigen de 
Synoden van Den Haag (1949/1950) en van Rotterdam (1953/1954) nogmaals dat er 
voor de aanhangers van de klassenstrijd geen plaats is. Daarmee worden ook de sociaal-
democraten bedoeld. In 1953 schrijft het maandblad Antirevolutionaire Staatkunde dat de 
anti-revolutionairen, zich christelijk-maatschappelijk behoren te organiseren, en dat als men 
hardnekkig weigert het lidmaatschap van het NVV op te geven, men niet als lid tot een anti-
revolutionaire kiesvereniging behoort te worden toegelaten. 
De katholieken verbieden het lidmaatschap van onder meer het NVV met de grootste 
nadruk en op straffe van weigering van de heilige sacramenten. Dit verbod is pas in 1965 
opgeheven. 
Probeerden de bonden zelf al wat dichter bij elkaar in de buurt te komen en proberen ze steeds 
meer samen, de clerus steekt er een stokje voor. Samenwerken best, liefst via de gezagsdragers, 
maar een andere zuil ‘binnenstappen’ is ten strengste verboden. 

Opland, Volkskrant, 
24 juni 1954.
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PUBLICITEITSMEDIA

De katholieken zijn er na de Tweede Oorlog als geen ander in geslaagd om hun eigen 
pers te ontwikkelen. Mogelijk heeft het Mandement van de bisschoppen in 1954 daar toe 
bijgedragen. De socialistische pers en de liberale pers nemen een middenplaats in op de 
ranglijst, de protestants-christelijke pers heeft zich minder ontwikkeld.
Er wordt beweerd – en mogelijk zeer terecht – dat de katholieken meesters waren in de 
voorlichting en beïnvloeding binnen de eigen zuil, maar ook daar buiten. Door dit tactische 
‘wapen’ en de grote groei van het roomse volksdeel is de invloed op de samenleving van 
de katholieke media vrij imponerend. Binnen de katholieke zuil is de steun van parochies 
en kerkbladen (onder meer Sursum Corda) onontbeerlijk. Dit proces is in feite begonnen 
met de pauselijke encycliek Rerum Novarum. Een encycliek die een jezuïtische draai 
was, maar vanuit het heden terugkijkend ook als een pr-stunt bij uitstek kan worden 
uitgelegd. Belangrijke pauselijke encyclieken hebben altijd bijzonder veel en lang aandacht 
getrokken.

De belangrijkste protestantse kranten als de ‘Standaard’ en ‘Neerlandia’ (NH) komen na 
de oorlog niet meer terug, zij zijn te fout geweest. Voor de protestanten is er eigenlijk 
alleen het gereformeerde dagblad Trouw. Er was een zeer sterke gereformeerde zuil, maar 
de hervormden waren veel losser. Zij verspreiden zich al voor de oorlog over de klassieke 
liberalen, het CDU en de SDAP (Buskes, Banning).
Behalve in de ‘Bible-belt’ (‘de kwartetbladen’) waren er eigenlijk vrijwel geen regionale 
protestantse kranten. Terwijl de katholieken beschikten over een reeks van sterke regionale 
kranten (bijvoorbeeld: de Gelderlander, het Centrum, het Limburgs Dagblad, het Noord-
Brabants dagblad, het Huisgezin). De protestantse dominees en ouderlingen deden ook niet 
veel aan ‘grensbewaking’. Terwijl de katholieke pastoors en kapelaans bij huisbezoek altijd 
het mediagebruik controleerden.

DE JONGE WILLEM ALBEDA

In 1957 schrijft de sociaal-econoom, CNV’er en ARP’er, en latere minister van Sociale Zaken 
in het eerste kabinet Den Uyl, dr. Willem Albeda (1925): ‘Wie de waarde van de menselijke 
persoon erkent, moet onzes inziens tot de conclusie komen, dat men niet met menselijk 
geluk rekensommen mag bedrijven, in die zin dat het geluk van het grotere aantal het offer 
van het geluk van het kleinere aantal waard zou zijn (…). De Sovjet-Russische Regering 
heeft door haar geforceerde Industriële Revolutie de fout van Europa in de negentiende 
eeuw op wellicht nog grotere schaal herhaald. Slechts wanneer de Sovjet-Unie op grote 
schaal buitenlands kapitaal had kunnen aantrekken, zoals Amerika in de 19e eeuw, was dit 
zonder onduldbaar lijden mogelijk geweest. (…) Prof. Drucker heeft een interessante theorie 
ontwikkeld dat de desintegratie van onze maatschappij haar grond vindt in het feit, dat onze 
sociale opvattingen en organisatie niet aangepast zijn bij de eisen, die men aan de industriële 
maatschappij mag stellen. (…) De arbeider ziet de maatschappij als een loterij, waar voor hem 
slechts nieten in zitten. Onder deze omstandigheden kan men van hem niet verwachten, dat 
hij zich in de maatschappij thuis voelt. Dit kan alleen veranderen, wanneer de arbeider wordt 
duidelijk gemaakt, hoe belangrijk zijn positie in de maatschappij is. Dit is niet te bereiken met 
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woorden, maar moet blijken uit de feiten: dat men hem achting toedraagt, dat zijn mening 
wordt gevraagd, en dat er duidelijke gelijkheid van kansen voor hem bestaat’.

Aldus Albeda, geboren in Rotterdam, maar zoon van een gereformeerde Fries uit Midlum. 
Hij is één van de grote architecten van wat we nu de Verzorgingsstaat noemen, maar wat ook 
wel de Welvaartstaat wordt genoemd. Dit laatste klinkt ambitieuzer en is meer een (sociaal)-
economisch begrip.

Organisatiegraad in enkele bedrijfsklassen in 1960 (%)

Vervaardiging van kalk, glas en stenen 43
Grafi sche nijverheid, fotografi e en papiernijverheid 63
Bouwnijverheid en aanverwante bedrijven 54
Chemische nijverheid 37
Bewerking van hout, kurk en stro 44
Kleding en reiniging, textiel 27
Mijnbouw, veenderen, et cetera. 79
Metaalnijverheid, scheeps-, vliegtuig-, wagenbouw 42
Bereiding van voedings- en genotsmiddelen 48
Landbouw 59
Leder-, wasdoek- en rubbernijverheid 33

 Bron: ‘Sociale Maandstatistiek 1966’

In de metaalnijverheid en de scheeps-, vliegtuig- en wagenbouw werken veruit de meeste 
mensen: 479.800. Op de tweede plaats in de bouwnijverheid en aanverwante bedrijven: 
288.900. In de kleding en reiniging: 229.800. In de mijnbouw, de veenderijen, et cetera. 
nog eens 64.800. In de landbouw is tussen 1947 en 1960 door de mechanisering al een 
grote daling ingezet: van 236.000 naar 118.000 werknemers. In de grafi sche nijverheid, 
fotografi e en de papiernijverheid werken 84.200 mensen. Opvallend detail is dat in de bouw 
de organisatiegraad in 2008 nog hoger is.

NEDERLAND HEEFT DE MEESTE RIJKEN

De klassentegenstellingen zijn in Nederland rond 1960 vergelijkbaar met die van de meeste 
andere ontwikkelde, geïndustrialiseerde landen. In dat jaar zijn de hogere middenklasse, 
de lagere middenklasse en de arbeidersklasse duidelijk van elkaar te onderscheiden. In ver-
gelijking met de meeste andere westerse landen is de tegenstelling tussen de bourgeoisie en de 
lagere standen in Nederland al erg oud. De bourgeoisie komt meestal pas in het begin van het 
industriële tijdperk aan de macht. In Nederland heeft deze al sinds de 16e eeuw de leidende 
rol gehad. De adel speelt sinds die tijd geen rol van betekenis meer.
In 1960 kan worden geconstateerd dat in Nederland de afgelopen honderd jaar de klassen-
tegenstellingen sterk zijn afgenomen. Maar er zijn wel grote inkomensverschillen. In 1955 
verdient 5 % van de ‘rijkste’ Nederlanders 24% van het totale inkomen. Vergeleken met landen als
 de Verenigde Staten, Engeland en Zweden, heeft Nederland relatief gezien de meeste rijken.
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40% GEORGANISEERD

In 1963 is nog ruim 40% van de Nederlandse werknemers lid van een vakvereniging. Het NVV 
is de grootste met 35,7%, het NKV (het vroegere KAB) heeft 29,2% en het CNV 15,8%. Verder 
heeft de zeer kleine Nederlandse Vakcentrale (NVC) nog 0,7% van alle vakverenigingsleden. 
De NVC zou de vakcentrale van de liberale zuil kunnen worden genoemd. De leden zijn 
grotendeels hogere ambtenaren en ‘hoofdwerkers’. Het vakbondslidmaatschap was overigens 
nog vrij nauw verbonden aan de zuilen.

‘LUXE ARTIKELEN’

In de jaren ’50 heeft al bijna iedereen radio. De tv is aan zijn onstuitbare opgang begonnen. 
In de zestiger jaren komen daar de auto, de bandrecorder, de koelkast, de wasmachine en ook 
de draagbare radio bij. Door de hogere inkomens kunnen steeds meer mensen zich deze ‘luxe 
artikelen’ veroorloven. Willem Drees is met al deze ontwikkelingen niet zo gelukkig. Vooral 
niet met de tv. Die zou de mens maar op het verkeerde spoor brengen. Kunnen de mensen 
hun geld nou niet beter besteden? Tussen 1950 en 1960 stijgt het aantal auto’s van 139.000 
naar 522.000. In 1970 heeft één op de 1,6 gezinnen een auto. Vooral de loonexplosie van 
1964 heeft de burger gretig gemaakt naar meer.

LOONEXPLOSIE

De loonexplosie van 1964 is fenomenaal. De ‘explosie’ moet een eind maken aan het 
structureel te lage loon- en prijspeil in vergelijking met de ons omringende landen. Dat peil 
is lager omdat er op grote schaal sprake is van ‘zwarte lonen’ en omdat de arbeidsmarkt te 
krap is. In de bouw is de loonverhoging zelfs 21%. Een formele inhaalslag, al was die ook 
bedoeld om prijsstijgingen te compenseren.

De loonexplosie komt er overigens niet vanzelf. In 1963 is er overal arbeidsonrust. 
In de visserij breekt een arbeidsconfl ict uit waartoe het Onafhankelijke Verbond van 
Bedrijfsorganisaties (OVB) de aanzet geeft. Het OVB heeft zich in 1948 afgescheiden van 
de Eenheids Vakcentrale (EVC). Buiten Groningen en enkele vissersplaatsen heeft het OVB 
vooral aanhang in Rotterdam. Vooral in de haven heeft het OVB een bijzonder grote en 
hard opererende aanhang, die wordt gevreesd door de andere bonden, de werkgevers én 
de overheid. De betrokken NVV-bond CVK (Centrale voor Zeevarenden ter Koopvaardij) 
keert zich bij monde van haar tweede voorzitter Adrie de Boon tegen de door het OVB 
gestelde eisen. Hij vindt dat de staking die het OVB heeft uitgeroepen een confl ict met de 
erkende vakbeweging is en dat die niet in het belang van de vissers is. Het OVB gaat gewoon 
door, maar de rechter stelt de reders in het gelijk, dus het OVB maakt formeel geen kans. 
Adrie de Boon beschuldigt de PSP ervan (Pacifi stisch Socialistische Partij, later opgegaan 
in de PPR), de OVB te fi nancieren. De NVV-bond sluit uiteindelijk een akkoord met de 

69  Doorn, K. van, G. Dubbeld, P. Rosielle en F. van Waarden (1976). De beheerste vakbeweging. Het NVV tussen loonpolitiek en loonstrijd 1959-1973. Amsterdam: 

Van Gennep.

70  Van der Vall (1963).
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reders af, maar geen boot vaart uit. De Boon wijdt dit aan het OVB en haar ‘ongekende 
en ongetemde terreur’. Los van het NVV en in afwijking van de afgesloten ‘cao van De 
Boon’ dwingt het OVB de reders tenslotte tot andere afspraken. Deze afspraken worden nog 
voorgelegd aan het ‘college’ van de erkende organisaties, de Stichting van de Arbeid, maar 
niet eens in behandeling genomen.
In 1964 zijn er 53 arbeidsconfl icten met 43.862 verloren dagen. De Stichting van de Arbeid 
laat de loonexplosie met gesloten ogen passeren. Alleen als de cao’s volledig uit de hand 
dreigen te lopen, wil men er nog wel een extra vergadering aan wijden, zoals bij de Bouw-
cao.
De Regering en het College van Rijksbemiddelaars (toezichthouders namens de overheid; 
opgeheven in 1967) en ‘hun waakhonden’ houden zich vrij rustig, en geven af en toe wat 
kritiek op de toetsingsarbeid van de Stichting.
Wat er toen is gebeurd, heeft de werkgevers ertoe aangezet om meer over te gaan op 
diepte-investeringen. Tot het begin van de jaren ’60 is de vergroting van de productiviteit 
voornamelijk gezocht in uitbreiding van breedte-investeringen. In de krappe arbeidsmarkt 
van 1962, 1963 en 1964 is dit niet meer mogelijk. Na 1964 groeien de bedrijfstakken steeds 
meer uit elkaar. Wie zwak is, wordt overgenomen. In de zestiger jaren zijn er veel fusies. 
Dit heeft ook grote gevolgen voor de wijze waarop de vakbeweging zich moet organiseren. 
Midden jaren zestig is er ook een vrij groot spanningsveld tussen de Sociaal Economische 
Raad (SER), het adviesorgaan van de overheid, en de Stichting van de Arbeid. Opmerkelijk, 
want het gaat deels om dezelfde mensen. Het loonpolitieke systeem, waaraan iedereen zich 
heeft verbonden, blijkt niet meer echt te werken, het moet vrijer. De Stichting wil het meer 
zelf kunnen uitmaken.69

WAT WILLEN WE VAN DE BOND?

Van der Vall geeft in zijn boek van 1963, ‘De vakbeweging in de welvaartstaat’, onder meer 
aan wat de leden van hun vakbond verwachten. Een derde lijkt toegetreden omdat anderen 
er op aandrongen. Vooral het gezinsmilieu (de ouders) en het arbeidsmilieu (de collega’s) zijn 
hierbij van invloed. Van der Vall wijst er op dat de georganiseerde hoofdarbeiders relatief 
meer aandacht hebben voor de collectieve functies van de vakbeweging, dat wil zeggen voor 
die werkzaamheden die ten bate komen aan de hele maatschappij, aan alle werknemers of aan 
een bepaalde beroepsgroep.70 Daarbij denken zij aan zorg voor de conjunctuur, de verdeling 
van het nationale inkomen, het voorkomen van werkloosheid, de bewaking van het loon- en 
prijspeil, et cetera.
Deze uitkomst is in strijd met de gebruikelijke sociologische opvattingen over de nieuwe 
middenstand, stelt Van der Vall. Aan hen wordt niet alleen buiten, maar ook binnen de bond 
meestal een sterk individualistische mentaliteit toegeschreven.
Voor deze afwijking van de heersende opvatting gelden volgens hem verschillende 
verklaringen. Hij wijst op de weerstand die er is onder deze nieuwe middengroep tegen 
aansluiting bij de traditionele vakbond. Zij die wel zijn toegetreden, zo stelt hij op basis 
van zijn verkenning, worden gedreven door sociale en ideële overwegingen. Hij heeft 
ook gevonden dat hoofdarbeiders die lid zijn van de vakbond en die behoren tot de zich 
ontwikkelende (hogere) middengroep, vaker uit de kring van handarbeiders afkomstig zijn, 
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dan de niet-leden. Vakbondsleden onder de hoofdarbeiders vormen, zo stelt Van der Vall, 
relatief een meer ideologische elite. Hij constateert dat de hoofdarbeiders er met de komst van 
de welvaartstaat minder op vooruit zijn gegaan dan de handarbeiders (1963).

Functies die de bond op het vlak van het bedrijf of de bedrijfstak verricht, bijvoorbeeld de 
totstandkoming van cao’s, komen bij de georganiseerde hoofdarbeiders op de tweede, maar 
bij de handarbeiders op de derde plaats. De handarbeiders vinden de individuele diensten die 
de bond het lid bewijst heel belangrijk. Maar de conclusie is niet juist dat deze opvatting, zegt 
Van der Vall, bepalend is voor het lidmaatschap. Hoofdarbeiders vinden ook het individueel 
belang zeer belangrijk, maar voor de handarbeiders is het meer het kernmotief. 

Van der Vall constateert dat de dertigers, de generatie die is geboren tussen 1931 en 1937, relatief 
meer functies van de bond binnen de muren van het bedrijf vervullen. De oudere generatie, 
de 38-plussers – die inderdaad ook al als de oudere generatie worden gezien – spannen zich 
verhoudingsgewijs vaker in voor de maatschappelijke taken van de vakbeweging.
De veelal speelse adolescenten, ‘ jonger dan 20’, hebben vaker dan de andere generaties geen 
beeld van de vakbond. De jong volwassenen, van 21 tot 30 jaar, plaatsen de taak en het nut 
van de vakbeweging relatief en steeds frequenter in het persoonlijke, individuele vlak.

Van der Vall constateert ook dat de cao minder bij de leden van de vakbeweging leeft. 
Hij denkt dat dit komt omdat de meeste werknemers in het bedrijfsleven nu onder de 
cao vallen. De functie van de vakbond bij de onderhandelingen over nieuwe cao’s is veel 
minder spectaculair. Het is daarom mogelijk dat er bij velen de indruk bestaat dat er door de 
vakbeweging geen ingrijpende successen meer zijn te behalen.
Een andere verklaring is in de ogen van Van der Vall, dat ook het bedrijfsleven steeds meer oog 
krijgt voor het aspect van de ‘human relations’. Personeelsfunctionarissen en maatschappelijk 
werkers worden aangetrokken en vervullen taken die deels samenvallen met wat van oudsher 
de ‘bedrijfsfunctie’ van de vakbond is.

Van der Vall denkt ook dat naarmate het aandeel van de hoofdarbeiders in de beroepsbevolking 
toeneemt en handarbeid een meer technisch karakter krijgt, én naarmate allerlei sociale en 
psychologische verschillen tussen beide categorieën wegvallen, ook het onderscheid tussen 
hand- en hoofdarbeiders in de toekomst minder groot zal zijn.

Wat vindt men begin zestiger jaren in het dienstbetoon van de vakbond aan de individuele 
leden het allerbelangrijkst? Vooral de bond in zijn functie van ‘confl ict-verzekering’ spreekt 
aan; het feit dat de bond juridische en materiële steun verleent bij moeilijkheden in het bedrijf. 
Bijvoorbeeld omdat men door de bedrijfsleiding onrechtvaardig wordt bejegend, onrechtmatig 
wordt ontslagen, te weinig loon ontvangt, om niet-functionele redenen wordt gedegradeerd, 
omdat de sociale wetgeving onjuist wordt toegepast, et cetera. De vrees in de toekomst in zijn 

71  Ven, prof. dr. F.J.H.M. van der, (1959). Het arbeidsconfl ict. Mens en medemens: aspecten der sociale werkelijkheid. In: Sociale Wetenschappen, 2e jaargang, nr. 3.
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individuele bestaanszekerheid te worden bedreigd, is daarvan de psychologische achtergrond: 
‘Alleen krijg je maar weinig voor elkaar.’ ‘Daar moet je niet in eentje aan beginnen.’ ‘Dat je 
niemand anders hebt waarop je eventueel terug kunt vallen.’ ‘Omdat we zo zwak tegenover 
onze meerdere staan.’ ‘Opdat je niet weerloos bent.’ ‘Anders kunnen ze met je doen wat ze 
willen.’ Dit zijn zo de motieven die de leden naar voren brengen. Ook in de jaren daarna.

Door deze motieven heen klinkt als diepste achtergrond de angst als enkeling weerloos te 
staan tegenover een economische macht die sterker is dan jezelf. Talrijke werknemers zijn er 
zich ondanks de ‘human relations approach’ van bewust dat er in het moderne bedrijfsleven 
geen sprake is van werkelijke democratie en dat daar nog altijd de principes van ongelijkheid 
en ondergeschiktheid domineren boven die van vrijheid en gelijkheid.71

Begrippen als hulp, bescherming en steun, laten zich samenvatten onder de conceptie 
‘individuele zekerheid in de arbeidssfeer’. Ze geven een algemeen gevoel van geborgenheid. 
Maar de bonden worden rond de jaren zestig nog meer rollen toegedicht. Ook buiten de 
arbeidssfeer. Bijvoorbeeld om een woning te krijgen. En er is de groeiende constatering: ‘die 
bonden zitten ook overal in of met hun neus bovenop’. In de bedrijven en in de regio.

DE SLUITING VAN DE LIMBURGSE MIJNEN

Op 17 december 1965 is de schouwburg van Heerlen stampvol als de minister van 
Economische Zaken, drs. J. den Uyl, verklaart, dat de mijnindustrie geen failliete zaak is. 
‘De beste mensen zullen er de beste krachten aan geven’, de handen stijf geklampt aan de 
voorrand van de katheder, voor zijn doen bijzonder rechtop staand. Zijn uitspraak staat wat 
haaks op het pessimisme van de Mijnnota, die hij grotendeels zelf heeft geschreven, en die 
hij hier verdedigt.
Den Uyl oogt vermoeid en zeer gespannen. De zaal, vol burgemeesters, werkgevers, 
vakbondsleiders, geestelijken, allerlei andere denkbare hoogwaardigheidsbekleders, niet te 
vergeten de Limburgse gouverneur, is doodstil. Den Uyl wil nog van geen nachtegaal voor 
de Limburgse mijnindustrie horen.
Met de sluiting van de grote mijn Maurits – alle staatsmijnen zijn genoemd naar het 
protestantse koningshuis – zal april 1966 een begin worden gemaakt, en deze zal naar 
verwachting in 1969 worden voltooid. Steun komt er voor de mijnindustrie om geleidelijk 
aan af te bouwen, speciale steun voor de particuliere mijnen, zo lang de regering zulks met 
het oog op de werkgelegenheid en de voorziening met huisbrandkolen, specialiteit van deze 
mijnen, gewenst acht.
Het zijn allemaal maatregelen om de productie te beperken, neen, zeker niet om die te 
stoppen!
Als Den Uyl is uitgepraat, is het eerst nog een halve minuut stil, maar dan begint de voorste 
rij te klappen, en het effect is oorverdovend: applaus voor deze PvdA-minister. Den Uyl 
kijkt wat beduusd en verlegen de zaal in, hier in het hol van de leeuw. Vergeten zijn de 
vermaningen, dat alleen een KVP-minister verstand van Limburg kan hebben.
Gouverneur Van Rooy achter de katheder: ‘Het gewest is U dankbaar!’
De president-directeur van de Staatmijnen, Rottier: ‘We hebben nu zelfs een bevoorrechte 
positie ten opzichte van de omringende bekkens.
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Jan Maenen, KVP-kamerlid en NKV-regiovoorzitter: ‘Overigens is de gehele problematiek 
niet alleen economisch, maar ook zwaar sociaal benaderd.’
Het bisdom, bij monde van monseigneur P. Moors, bestempelt de mijnnota van Den Uyl als 
‘een heel knap stuk’.
De domper die de particuliere mijneigenaren van de Willem-Sophia en de pachter van de 
Domaniale op de vreugde werpen door te zeggen niet mee te doen en te gaan sluiten, wordt 
door Den Uyl weggeveegd met de bewering dat dit nooit zal worden toegestaan.

De plaatsvervangend directeur-generaal Energievoorziening, J.A.M. Molkenboer, heeft de 
minister nog zo gewaarschuwd voorzichtig te zijn met overheidssubsidies. Deze zouden, 
volgens hem, maar beperkt soelaas bieden. Deze bijzonder invloedrijke Molkenboer zegt kort 
na het optreden van Den Uyl in Heerlen, in februari 1966 tegen de Vaste Kamercommissie er 
een groot voorstander van te zijn van de kolen als brandstof voor de industrie af te schaffen.
Tussen 1965 en 1974 volgt een versnelde afbouw van de gehele Limburgse mijnindustrie. 
Joop den Uyl is al gauw na zijn optreden in Heerlen geen minister meer. Op 22 december 
1966 treedt het confessionele kabinet Zijlstra aan, nadat de fractievoorzitter van de KVP, 
drs. N. Schmelzer, het rooms-rode kabinet Cals genadeloos onderuit heeft gehaald. Op de 
valreep van zijn bewind als minister regelt Den Uyl nog dat de Staatsmijnen worden omgezet 
in een naamloze vennootschap, met de Staat als enige aandeelhouder. Den Uyl toont een 
bijzonder groot vertrouwen in de leiders van de Staatsmijnen. De Raad van Commissarissen 
krijgt twee nieuwe leden met een vakbondsachtergrond. De ene is Hans Palmen, secretaris 
van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond (NKM). Maar Frans Dohmen, de 
voorzitter van de NKM, en de KAB, zijn niet gelukkig met zijn benoeming. De ander is een 
vertegenwoordiger van de Katholieke Vereniging van Mijnbeambten (KVM), een van de 
voorlopers van de Unie.72

De Nederlandse gasvoorraad blijkt nog groter dan gedacht, de oliecrisis ook, het delven van 
eigen kolen is binnen het internationale concurrentieveld te duur, de kolen liggen te diep en 
te verspreid. Kolenvergassing is geen alternatief. De mijnen gaan dicht.
De EGKS-gelden en de Nederlandse overheidssubsidies voor de opvang van de sociale 
gevolgen en de economische herstructurering van Limburg zijn bijzonder omvangrijk. De 
herstructurering is eigenlijk dramatisch mislukt. Nooit is er een echt diepgaand onderzoek 
(recherchewerk) geweest naar wat er nu precies met de vele honderden miljoenen aan subsidies 
is gedaan, bijvoorbeeld naar wat de ex-eigenaren van de mijnbedrijven er nu mee hebben 
gedaan.
In 1980 spreek ik Frans Dohmen thuis in Heerlen (beeldje met knielende mijnwerkers in zijn 
tuin) en vraag hem ernaar. Hij zwijgt ‘veelbetekenend’.
De Oranje Nassau Groep dreigt in de zeventiger jaren met claims in de richting van diegenen, 
die het aan de kaak durven te stellen, waaronder de Industriebond NKV. Zo is het ook gegaan 
met de echte eindafrekening van de besteding van de subsidies voor de scheepsbouw. Ik heb 

72  Breij (1981).
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die niet kunnen vinden. Hetzelfde geldt voor de textielindustrie, die er nog slechter vanaf 
lijkt te zijn gekomen. Dezelfde duisternis ligt nog steeds over de toenmalige Nederhorst-
affaire. De latere Ogem-affaire, een ander kwestie, is ook nooit echt opgehelderd.
Jaap Boersma (AR, CNV), minister van Sociale Zaken in het kabinet Den Uyl, noemde 
het centengraaiers. In 1990 oordeelt de Hoge Raad dat de OGEM-top in zeven gevallen 
wanbeleid heeft gevoerd. Dat is de periode waarin Boersma één van de commissarissen van 
de OGEM was.

De sluiting van de mijnindustrie betekent het einde van de werkgelegenheid van ruim 47.000 
‘ondergronders’ en directe ‘bovengronders’. Hier kan zeker een multiplier van zes op worden 
losgelaten, om enig begrip te krijgen van de betekenis van de sluiting van de mijnen voor de 
Nederlandse werkgelegenheid.

KNEVELWET

In 1969 wordt offi cieel een eind gemaakt aan de ‘geleide loonpolitiek’. Tot die tijd heeft de 
overheid zich, soms verregaand, bemoeid met de loonontwikkeling. In de eerste periode van 
na de oorlog houden de ‘waakhonden’ van het College van Rijksbemiddelaars overal toezicht 
op de naleving van de met de bonden en werkgevers gemaakte afspraken. Na afschaffi ng van 
de ‘geleide loonpolitiek’ wil de overheid toch de mogelijkheid houden om, indien nodig, in 
te grijpen. Daarom komt er een Loonwet. 
Het bezwaar van de vakbeweging is dat alleen ingrijpen in de lonen niet op zijn plaats is. De 
bonden vinden dat er een samenhangend pakket moet komen waarin ook afspraken komen 
over prijsbeheersing, een dividendstop, en dergelijke. Zo werkte dat immers ook in de tijd 
van de geleide loonpolitiek. Opgewonden zijn de bonden ook over de mogelijkheid die de 
overheid zichzelf wil geven om in te grijpen in een individuele cao, als de loonontwikkeling 
in een bepaalde bedrijfstak haar niet aanstaat. Dit is nu juist één van de terreinen waarin 
de vakbeweging en de werkgevers bij uitstek hun eigen verantwoordelijkheid ervaren. 
Bovendien blijken de redenen om in te grijpen bijzonder vaag te zijn.
Het voorstel van de nieuwe Loonwet wordt de ‘Knevelwet van Roolvink’ genoemd, naar 
de verantwoordelijke minister (ARP’er en CNV’er), die toch al niet zo populair is in eigen 
kring. De Loonwet moet nog naar de Tweede Kamer om de toepassing af te spreken. Tijdens 
de Kamerbehandeling in 1970 roept de vakbeweging een staking uit. Dit is de eerste politieke 
staking van na de Tweede Wereldoorlog. De toepassing van de wet wordt door de Kamer 
goedgekeurd. Daarop zegt de vakbeweging haar medewerking aan Centrale Akkoorden met 
de overheid op.
De overheid blijkt de sociale partners toch hard nodig te hebben en zegt in 1972 toe geen 
gebruik te maken van het artikel dat de mogelijkheid geeft tot ingrijpen in de lonen. Later is 
het artikel helemaal geschrapt.
John P. Windmuller, Amerikaans hoogleraar Industrial and Labor Relations, schreef in 1970 
in het voorwoord van zijn boek over de Nederlandse arbeidsverhoudingen dat de prioriteit 
die de vakbeweging geeft aan het nationaal welzijn aan het verdwijnen was.73 
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KENNIS EN POSITIES MAKEN MACHT

Tot eind zestiger jaren ondervinden de bonden nog de 
naweeën en oprispingen van de ‘geleide loonpolitiek’. Maar 
de vakbeweging zit in de tussentijd niet stil. Er wordt veel 
kennis vergaard, zoals over de gevolgen van de technische 
ontwikkelingen. Daarnaast neemt men nog overal posities 
in. 
De diepgaande technologische veranderingen in de naoorlogse 
samenleving stellen de vakbeweging voor fundamentele 
vragen. Deze veranderingen leiden tot de afbraak van 
bestaande productie-eenheden; ploegendiensten, continu-
arbeid, andere arbeidsomstandigheden, allerlei nieuwigheden 
doen hun intrede. In de zestiger en zeventiger jaren beseft de 
vakbeweging zich dat meer dan ooit. Een gestage stroom van 
inzichten, standpunten en beleidsvisies ziet het licht.

Vakbondsbestuurders worden specialisten en laten zich meer en meer door deskundige 
medewerkers bijstaan. De kennis van de kaderleden in de bedrijven wordt gemobiliseerd, 
verzameld en ingezet. De werkgevers raken ontzet van de zee aan informatie die zo naar 
buiten ‘lekt’.
De kennis van de kaderleden is sowieso al heel groot, omdat deze overal posities bekleden. 
Je komt ze overal tegen. In landelijke, provinciale en lokale overheidsbesturen, in de 
bedrijven, in ondernemingsraden, in de besturen van de pensioenfondsen, et cetera. Vooral 
ook in de media. En een voortreffelijke vakbondspers speelt daar ook haar eigen ‘deuntje’ 
in mee.

DE ONTZUILING

Volgens de volkstelling die in 1960 is gehouden, ziet maar liefst 40,4 % van de bevolking 
zich als Rooms-Katholiek, gevolgd door Nederlands Hervormd, 28,3 %, en Gereformeerd, 
9,3 %. Andere veel kleinere denominaties zijn: Evangelisch Lutheranen, Doopsgezinden, 
Remonstranten, Israëlieten, et cetera. (in totaal 3,6 %). 18,4 % van de Nederlanders geeft aan 
bij geen enkele kerk te horen.

In hervormde kring is dan al heel lang een daling te zien. Vanaf 1960 wordt de ontkerkelijking 
manifester. Mensen gaan minder naar de kerk. Vooral bij de katholieken begint dit nu ook 
op te vallen. Het mandement van 1954 van de bisschoppen heeft een fi ks aantal katholieken 
van de kerk vervreemd. De veruit grootste groep blijft gehoorzaam aan de bisschoppen, en 
aan de ingesleten tradities van de katholieke zuil. Die zuil voelt zich zelfbewust, is machtig 
en groot en men neemt nauwelijks kennis van de andere zuilen. Totdat de radio doorbreekt. 

73  Windmuller, J. (e.a.) (1970). Arbeidsverhoudingen in Nederland. Utrecht: Aula.

74  Zie: Righart, H. (1995). De eindeloze jaren zestig. Geschiedenis van een generatieconfl ict. Amsterdam: De Arbeiderspers.

75  Righart (1995).

Demonstratie voor een betere 

cao, april 1968.

twee miljoen leden  200 jaar in poldervlucht

VHV boek_HT.indd   98VHV boek_HT.indd   98 16-09-2008   01:20:5816-09-2008   01:20:58



99

Ook de radio mag dan wel verzuild zijn, maar ieder kan naar alle zenders luisteren. De tv 
geeft de defi nitieve doorslag.

In de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw laat de groeiende katholieke zuil zich nog wel de 
les lezen door de toen nog grootste kerkelijke groepering, die van de Nederlandse Hervormden. 
Na de oorlog is dit volstrekt ondenkbaar. Onder de Nederlandse hervormden is aan het begin 
20e eeuw, anders dan velen dachten en denken, al een spectaculair ontkerkelijkingsproces op 
gang gekomen.74

Enkele cijfers:
1947 1960 1971 1981

Nederlandse Hervormden * - 28 24 21
Onkerkelijken * 17 - 23 -

 * Percentages van de totale bevolking.

Deze cijfers geven aan dat de ontkerkelijking onder de hervormden bijzonder groot was. 
Dat begint al meteen vanaf de eerste jaren van de 20e eeuw. In de twintiger jaren halen de 
katholieken de hervormden getalsmatig in. De lage score van de ‘onkerkelijken’ in 1899 
houdt in dat je bijvoorbeeld socialist kon worden, maar dat dit niet automatisch betekent dat 
je dan ook je geloof vaarwel zegt. Er zitten dus toen al gaten tussen de zuilen.
Het verschijnsel van de zogenaamde ‘randkerkelijkheid’, leden van de kerk die niet of slechts 
incidenteel naar de kerk gaan, is in 1960 bijzonder hoog: 64%. Slechts de helft van de 
hervormden stuurt hun kinderen in 1960 nog naar een confessionele school. In 1966 stemt 
nog maar 43,9 % van de hervormden op een confessionele partij. Bij de katholieken is dit dan 
nog 71,3%.
Het meest stabiel door alle jaren heen zijn de gereformeerden. In 1981 vormen ze 8,7 % van 
de bevolking, in 1979 stemt 75,9% van hen op een confessionele politieke partij.75

Righart constateert dat na de Tweede Oorlog de emancipatie 
van de katholieken is volbracht. De posities die zijn ingenomen, 
zijn indrukwekkend. De kracht van de katholieke zuil houdt 
lang stand. En de katholiek zelf? Inherent aan een geslaagde 
emancipatie neemt die meer en meer zichzelf en zijn eigen 
verantwoordelijkheid en inspiratie tot uitgangspunt, ontstijgt 
zijn zuil, heeft zelf geen emancipatie meer nodig, en gaat 
twijfelen aan Kerk en geloof. Voor een deel van de katholieken 
is het bisschoppelijk mandement van 1954 al een brug te ver. 
Deze poging om met harde hand het katholieke bastion stevig 
overeind te houden, keert zich tegen zichzelf en bezorgt de 
kerk een forse deuk in het imago. Dat de bisschoppen het 
mandement in 1965 intrekken, kan het tij niet meer keren.
Maar volgens Righart zijn in 1960 veruit de meeste katholieken 

Vierbondenvoetbaltoernooi 

voor 1940. De teksten op 

het dak Clubhuis St. Bavo en 

Roomsch in alles geven de 

verzuiling aardig weer.
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nog redelijk orthodox-godsdienstig en trouw aan de zuil. Uit eigen ervaring heb ik hier zo 
mijn twijfels over. Katholieken kunnen zich dan wel vroom en vrolijk tonen, of katholiek 
noemen, maar voor velen was de binding fl interdun aan het worden.
Katholieken worden in de zestiger jaren al lauwer en lauwer. ‘Als gij lauw zijt, dan spuug ik u 
uit’, krijgen de confessionelen, ook de katholieken, voor de voeten geworpen.
Maar de Kerk heeft de katholieken schijnheilig gemaakt. Wat bedoel ik hiermee? Een 
voorbeeld. Katholieken, ook kleine kinderen, zoals ik vroeger, vragen in de biechtstoel 
vergiffenis voor zonden die ze echt niet hebben gedaan. Ons was nu eenmaal ingepeperd 
dat niemand zonder zonden is. Dat begon al bij Adam en Eva. En wie wil nu met een mond 
vol tanden – zeg maar een ziel zonder zonden – in de biechtstoel tegenover een altijd strenge 
mijnheer pastoor of mijnheer kapelaan zitten?
Inmiddels is mijn moeder in 1959, 46 jaar jong, overleden. Als diepgelovige roomse vrouw 
heeft ze, buiten de geboorte van mijn 12 jaar jongere broer en mij, de ene miskraam na de 
andere gehad. Maar mocht van de pastoor van de Vredeskerk (De Onze Lieve Vrouwe Kerk, 
genoemd naar de Moedermaagd) in Amsterdam niet stoppen met het krijgen van kinderen. 
Ongeloofl ijk dat ze daarin trapte en dat ook de artsen niet eerder hebben ingegrepen, of de 
familie.
Veel katholieken dobberen echter maar wat door, zingen en bidden Kerklatijn, waarvan ze 
niet weten wat het betekent. Over deze onkunde wordt nauwelijks gesproken. Het Latijn is er 
van jongs af aan ingeheid. Velen doen alsof ze geloven, maar weten niet eens wat geloven is.
De losmaking van de gelovigen uit de katholieke kerk komt pas goed op gang vanaf de 
zeventiger jaren. Maar zelfs die losmaking is niet helemaal echt. Als een twijfelende katholiek 
de kans ziet aansluiting te vinden bij een eigen missionair geladen katholieke sociale beweging 
dan doet hij dat nog steeds. Via de goede daad, laat men zien een sociaal mens te zijn, los van 
het geloof zelf. Maar wel binnen de eigen cultuur.

Het Vaticanum II, het Vaticaans Concilie dat van 1962-1965 is gehouden in Rome, heeft 
zeker een bijdrage geleverd aan het onbedoeld ‘losser’ worden van de katholiek uit zijn zuil. 
Maar eigenlijk is het Concilie ook een gebeurtenis van de nieuwe tijd. De Kerk zou zichzelf 
eerder hebben moeten moderniseren, wat de bedoeling van het Concilie ook was. Of ze 
het dan wel had gered, is zeer de vraag. Het lijkt eerder van niet. Het werd ‘oecumenisch’ 
genoemd, maar dat betekende tijdens het Concilie: ‘de bewoonde wereld’. Het had nog 
weinig te maken met het streven naar eenheid tussen de verschillende christelijke kerken.

Righart ziet nog een andere reden voor de ontzuiling. De radio en daarna de televisie slaan 
volgens hem de poreuze wanden van de zuilen weg. In de geest van de tijd, en al eerder zich 
open profi lerend, maar toch nog een ‘rode familie’, barst ook de sociaal-democratische zuil 
nu echt uit elkaar. Het grote voordeel is dat de zoekende gelovige, als hij aansluiting wil 
vinden, niet met de hele rode familie hoeft te ‘trouwen’. Dat er een sociaal-democratische 
beweging is die ook naar zichzelf zoekt, een eigenheid die samen met nieuwkomers kan 
worden ingevuld. Je kunt sociaal-democraat worden, zonder met het NVV en de PvdA 
samen te gaan. Je kunt – en die liet je je niet zomaar afpakken – je eigen oude katholieke 
krant blijven lezen. De Volkskrant die inmiddels ook in de zeventiger jaren op drift is geraakt. 
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Je kunt veel meer je eigen ‘pakket’ samenstellen.
De massale komst van (ex-)katholieken heeft, mijn inziens, een grote bijdrage geleverd aan 
de verbreding van de Partij van de Arbeid. Zoals later de komst van de katholieken de FNV 
mogelijk en tot iets nieuws maakt.

De protestants-christelijke zuil is wat betreft de hervormden qua ledental al spectaculair 
afgekalfd. Ook deze zuil raakt in een verandering, maar pretendeert meer zichzelf te zijn 
gebleven.

Wat is nu het grote, nog steeds voelbare gevolg van de ontzuiling? Als de verdeeldheid en de 
verzuiling afnemen, kan de democratie volstaan met een kleinere dosis aan autocratie. In een 
autocratie hebben één of enkele personen de eigenlijke macht in handen, zoals in de zuilen. 
Volgens Lijphart is de vermindering van de autocratie de grote opgave van de politieke elites 
in de tachtiger jaren, die hij ziet als een kenteringsperiode.76

Rooms gezin.

 twee miljoen leden  200 jaar in poldervlucht

VHV boek_HT.indd   101VHV boek_HT.indd   101 16-09-2008   01:20:5816-09-2008   01:20:58



102

En inderdaad, die kentering heeft er mijns inziens toe geleid dat de gezagsdragers minder 
gezagdragen. Ze spreken minder of niet namens een zuil, de meesten zijn grotendeels 
afgebroken. Alles loopt meer en meer door elkaar heen. Oude onderdelen van de zuilen, 
zoals de politieke partijen en de vakbeweging, staan in toenemende mate op gespannen voet 
met elkaar. De strak georganiseerde zuilen, bewust uit elkaar gehouden, zorgden ervoor dat 
hun leiders – vaak zonder ruggespraak met hun achterban – als ‘vorsten’ en elites zaken met 
elkaar konden doen. De tijd dat men lid en representant was van een machtig totaalblok is 
defi nitief voorbij. De vakbeweging krijgt minder invloed op Den Haag. Feit blijft echter dat 
de overheid en de sociale partners een georganiseerde samenleving nodig hebben. Daarom 
houden zij vast aan de oude vormen en middelen die zij rechtstreeks ontlenen aan de tijden 
van de verzuiling. Een houding die menig ‘modern regent’, zoals de voorzitter van de Sociaal 
Economische Raad, regelmatig in de verdediging drukt.

NKV-KVP EN DE DOORBRAAK

De wereld lijkt in 1963 heel duidelijk, althans voor het NVV en het CNV. De een zit nog 
duidelijk aan de linkerkant, de ander aan wat je toen de rechterkant zou noemen. Voor de 
KAB is de logische keuze altijd de KVP geweest, die bij de verkiezingen in 1963 in haar eentje 
31,9% van de stemmen krijgt, een percentage dat na de oorlog zoal gebruikelijk is. Tot schrik 
van de KVP wordt de KAB echter radicaler. De relatie is niet helemaal goed, en dat heeft 
ook te maken met de achteruitzetting van de KAB-kandidaten op de kandidatenlijst voor de 
Tweede Kamer. De KAB heeft al geweigerd een bijdrage te storten in het verkiezingsfonds 
van de KVP. Samen met het NVV stelt ze een lijst met wensen op, met als doel invloed 
uit te oefenen op de kabinetsformatie. De KAB spreekt haar pertinente voorkeur uit voor 
een kabinet KVP en PvdA. Als dit kabinet er niet komt, blijkt de KAB woedend. Als de 
KAB haar naam verandert en NKV wordt in 1964, laat ze duidelijk weten geen enkele 
verantwoordelijkheid meer te willen dragen, en ook niet te kunnen dragen, voor wat de 
politieke partijen – ook de KVP – doen. Wil een politieke partij informatie van het NKV, 
op welk terrein dan ook, dan kan die partij die bij het NKV komen opvragen. Eind 1965 
ontraadt een NKV-richtlijn het kandidaatstellen van een bepaalde persoon uit het NKV 
voor een politieke functie met het argument dat het onwenselijk is een vakbondsfunctie te 
verenigingen met een politieke functie. In een kabinet zonder de PvdA, dat is duidelijk, ziet 
het NKV de werknemersbelangen geschaad.
In 1966 stelt het bestuur van het NKV in een gesprek met het bestuur van de KVP vast, dat de 
verschillen in opvattingen niet zijn te overbruggen. Jan Mertens (1916-2000), de voorzitter 
van het NKV, neemt het op voor de oppositionele groep christen-radicalen en verklaart: ‘dat 
pogingen om te komen tot een meer radicale, sociaal vooruitstrevende politiek de sympathie 
van het NKV hebben.’ Het levert Mertens veel kritiek op van onder meer de bonden van 
hoger personeel. Dat maakt hem wat voorzichtiger. Voortaan zal het NKV zich wel met de 
landspolitiek bemoeien, maar niet meer met partijpolitiek. De katholieke grondslag staat 

76  Lijphart (1968).

77  Harmsen e.a. (1980).
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niet ter discussie, wat ook nog echt gemeend was. Dit betekent ook weer niet dat rooms 
zaligmakend is. Het NKV-blad stelt nuchter vast, reagerend ook op het CNV, dat er meer 
wegen naar Rome of Dordt schijnen te leiden. Mertens heeft wel de volledige steun van 
Th. van Schaick (1888-1969), KVP-kamerlid, oud-minister van Verkeer en Waterstaat in 
het kabinet Schermerhorn-Drees van direct na de oorlog, oud-president-directeur (1949-
1954) van de AKU en lid van het NKV. Daarnaast kan Mertens rekenen op de steun van 
twee voormalige voorzitters van de KAB: Toon Middelhuis (1902-1978), voor de KVP lid 
van de Eerste Kamer, en A.C. de Bruijn (1887-1969), die van 1952 tot 1956 in het derde 
kabinet Drees minister zonder portefeuille is, belast met publiekrechtelijke organisatie en 
bezitsspreiding. Tot aan zijn dood is De Bruijn in de PBO blijven geloven.

In 1967 raakt de KVP in een dramatische neergang, zoals de Partij van de Arbeid die nu 
in 2008 overkomt. De KVP daalt tussen 1963 en 1972 in de kiezersgunst van 31,9% naar 
17,7%. Het wordt tijd voor een fusie met de protestanten. Het in 1973 door de katholieken 
en protestanten opgerichte CDA haalt bij de verkiezingen ook 31,9%. Evenveel als de KVP 
vrij kort daarvoor nog in haar eentje heeft gehaald. In 1977 worden op de PvdA iets meer 
stemmen uitgebracht: 33,8%. Ons land is getroffen door een politieke aardverschuiving. De 
PvdA heeft eindelijk haar echte ‘doorbraak’, waar ze zo lang en smachtend naar uit heeft 
gekeken.77

EEN SOCIALE EN CULTURELE OMSLAG

Na de studentenopstanden van de zestiger jaren, wordt een groeiende belangstelling voor het 
marxisme en een grotere betrokkenheid bij (internationale) vrijheids- en vredesbewegingen 
voelbaar en zichtbaar. De jonge generaties (vaak hoog opgeleid) verzetten zich tegen de 
bestaande elites en de vanzelfsprekendheid van de hen gegeven macht.
Het merkwaardige is dat juist de marxistisch aandoende jongeren (licht) gingen dwepen met 
wat er gebeurt in de strak gedirigeerde communistische landen. Mao wordt voor nog al wat 
jongeren ineens een held, vooral in Brabant.
Ook de democratie binnen de vakbonden wordt ter discussie gesteld. Maar binnen de 
grootste marktbond, eerst nog de metaalbedrijfsbond, en daarna de latere opvolger de 
Industriebond NVV, wordt de autocratie met ijzeren 
discipline gehandhaafd. Daarmee raakt de vakbeweging zelf 
steeds meer achterop, maar het is ook daar voelbaar dat er 
wat te gebeuren staat.
Nu ik dit opschrijf, krijg ik beelden van een fi lm: Breaking 
the waves. Een wereld van protestantse ouderlingen op een 
eilandje ten westen van Schotland. Zo was het niet, maar de 
stijl is niet verschillend.
Van immens belang is echter de toenemende radicalisering van 
het NKV, en in zekere mate ook van het CNV, en de komst van 
een links, rood-confessioneel kabinet in de zeventiger jaren. 
Aan Roomse zijde leidt de toenemende ontkerkelijking tot de 
roep om meer zelfstandigheid voor de Nederlandse Rooms-

Protestmars van de Kommu-

nistische Eenheidsbeweging 

Nederland (marxistisch-

leninistisch), begin jaren 70.
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Katholieke Kerkprovincie. De katholieken, nog rooms in hun 
cultuur, willen geen nieuwe Pausen, en ook geen dictatoriale 
leiders van de vakbeweging. Ze zijn het zat, en willen hun 
vrijheid. Jongeren, en zij niet alleen, voorop. 
Net als in de 19e eeuw lopen in de zestiger en de eerste helft van 
de zeventiger jaren van de 20e eeuw weer allerlei stromingen 
door elkaar heen. Er wordt ook weer gesproken over de 
‘klassentegenstellingen’ en ‘uitbuiting’.

De Hogeschool in Tilburg wordt in de volksmond de Karl 
Marx-universiteit genoemd, maar de studenten interpreteren 
Marx op een andere wijze, en hij wordt weer eens echt 
gelezen. De Universiteit in Nijmegen zou men ook zo kunnen 
noemen, en zelfs binnen de Vrije Universiteit in Amsterdam 
rommelt het. Het lijkt binnen de universiteiten eerst op een 

interne strijd om zeggenschap. Dat is een van de belangrijkste onderwerpen, waarom alles 
draait. Maar in snel toenemende mate richt de onrust zich ook naar buiten.

Het aantal stakingen groeit. De industriële bonden lopen daarin nog voorop. De oorlog in 
Vietnam ontlokt felle demonstraties. Velen ondervinden de seksuele ‘bevrijding’. Amsterdam 
lacht om en met de Provo’s en Kabouters. Om de krakers en hun krakersrellen die tot in de 
jaren 80 voortduren, al minder. Toch krijgen zij in bepaalde buurten echt gezag. Na eerder 
hard toe te hebben geslagen, raakt het Offi ciële Gezag (wat) op de vlucht. Het kostte al de 
kop (1967) van de Amsterdamse burgemeester Gijsbert van Hall. Zijn door hem weinig 
geliefde hoofdcommissaris, Hendrik van der Molen, is in 1966 uit zijn functie gezet na de 

rellen rond het huwelijk van de kroonprinses. Je ziet Dolle 
Mina’s. Homo’s komen uit de ‘kast’. Er is nieuwe, uitdagende 
muziek. Op de protestgolf ontstaan nieuwe politieke partijen, 
de oude partijen verliezen eerst aanhang en dan zetels. Het 
antwoord van de politieke partijen in confessionele kring is de 
oprichting van het CDA. De PvdA krijgt zijn ‘Nieuw Links’. 
Nog al wat katholieken lopen over naar een nieuwe partij, 
zoals de PPR van Bas de Gaay Fortman. Progessief liberalen 
richtten al eerder D’66 op. Het hysterische van de jacht op de 
communisten, vooral opgefokt door de Amerikanen, raakt al 
lang naar de achtergrond. Voor de BVD maakt het weinig uit, 
die gaat onverminderd door, misschien nog wel verhullender. 
Het aantal CPN’ers neemt ook drastisch af. PvdA’ers krijgen 
zowaar interesse voor het communistische Oost-Duitsland en 

78  De Volkskrant,25 april 2006

79  Broekmeyer, M. en I. Cornelissen (1969). Arbeidersraad of Ondernemersstaat. Macht en machtsstrijd in Nederland en in Joegoslavië. Amsterdam: Van Gennep.
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vakbondsbestuurders voor Joegoslavië. Ze leggen daar nogal 
wat bezoeken af en laten zich door de overheidspropaganda 
behoorlijk misleiden. Er komen bezettingen als protest tegen 
bedrijfssluitingen (Enka, 1972). NKV, CNV en NVV zoeken 
elkaar op om mogelijk als federatie verder te gaan. Kunnen de 
bonden het allemaal nog wel alleen af?
De zuilen, toch al lek, barsten nu helemaal open. De PBO’s 
staan meer en meer ter discussie, ook al hebben ze maar een 
beperkte ontwikkeling doorgemaakt.
In 1981 wordt deze turbulente periode op een waardige en 
imponerende wijze met de demonstratie tegen de Kruisraketten 
afgesloten. 

DE TWEEHONDERD VAN MERTENS

In 1968 wekt de voorzitter van het NKV, Jan Mertens, grote 
beroering omdat naar zijn mening de economische macht in Nederland in handen is van een 
kleine elite. Tijdens een toespraak voor de regionale NKV-afdeling in Sneek zegt Mertens 
dat die elite bestaat uit ongeveer tweehonderd personen. Het gaat volgens hem om ‘(…) een 
groep mensen die elkaar goed kent en elkaar frequent ontmoet in verschillende colleges. Het 
is een even deskundige, fi nancieel sterke als beangstigende groep’.
De ‘Tweehonderd van Mertens’ wordt een gevleugeld begrip, ook al bestaat er op dat moment 
allerminst inzicht in de door Mertens bedoelde elite, laat staan dat er zoiets als een echte lijst is. Het 
idee is bedacht door zijn perschef Hennie ten Brink, die ook Ruim Zicht, het periodiek van het 
NKV, tot een spraakmakend medium maakt. Mertens uitlatingen leiden tot een discussie over de 
machtsverhoudingen in Nederland en enig wetenschappelijk onderzoek naar machtsconcentraties 
in het bedrijfsleven. Daarbij is vooral gekeken naar personen die via dubbelfuncties invloed 
kunnen uitoefenen in meerdere bedrijven. Mertens krijgt de nodige kritiek te verduren. Hij zou 
zelf tot de groep van tweehonderd behoren. ‘De heer Mertens heeft zeker tien keer zoveel macht 
als ik’, zegt SER-voorzitter De Pous tegen het Nieuwsblad van het Zuiden.78

Tien jaar later is het thema alweer uit de mode.

HET JOEGOSLAVISCH MODEL

Broekmeyer en Cornelissen maken in hun boek ‘Arbeidersraad of Ondernemersstaat’ 
een uitgesproken keuze.79 De Arbeidersraad moet ook in Nederland worden ingevoerd, 
maar met als voorbeeld Joegoslavië. In geen enkel land in Europa is men, volgens hen, zo 
ver met de radicale wijziging van de positie van de arbeider: ‘De arbeidersraden in deze 
eenpartijstaat hebben in vergaande mate democratie in de bedrijven tot stand gebracht, terwijl 
in (democratisch) Nederland de arbeider in feite machteloos werktuig is in handen van de 
economische machthebbers, alle kinderbijslag en televisietoestellen ten spijt’.
Ze staan in die mening niet alleen. Het fenomeen ‘arbeiderszelfbestuur’ boeit universiteiten 
en delen van de vakbeweging mateloos. Nota bene de voorzitter van St. Eloy, de 
metaalbewerkersbond van het NKV, en KVP’er Piet Brussel, bepaald geen socialist of 
communist, nogal fel tegen zelfs, laat zich in zijn bondsblad (april 1970) voor zijn doen vrij 
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lovend, weliswaar met wat slagen om de arm, uit over het Joegoslavische model. Hij is met 
een delegatie van het overlegorgaan van de drie vakcentrales mee geweest naar Joegoslavië 
om het systeem daar te bestuderen. ‘Dit systeem’ verklaart hij, ‘zou wel eens een belangrijke 
invloed kunnen hebben op de ontwikkelingen die zich in onze westerse wereld zullen 
voltrekken – moéten voltrekken!’. Het eindrapport van het bezoek is nog niet klaar, maar 
Brussel heeft iets persoonlijks ontdekt: ‘Wanneer er in Nederland over medezeggenschap 
wordt gesproken, hoor je vaak de twijfel uitspreken voor wat betreft het ontwikkelingsniveau 
van de werknemers. Het is me duidelijk geworden dat in de constructie die men in Yugo-
Slavië voor ogen heeft, die vrees minder wordt omdat deze constructie op een democratische 
benadering berust, zoals je die bij ons op politiek vlak al hebt (…).’
Brussel stelt dat het in Joegoslavië niet gaat om medebeslissingsrecht in de bedrijven, maar 
zelfbeslissingsrecht. Hij is er van overtuigd dat het echt zelfbestuur is. Hij vraagt zich echter 
af of de beoogde collectieve welvaart van het land wel zal leiden tot individuele welvaart: 
‘Komt de mens zelf niet in de verdrukking?’
Maar de meest opmerkelijke observatie van Brussel is toch eigenlijk: ‘Van de Yugo-Slavische 
werknemersvertegenwoordiging hoorden we soms theorieën die wij in Nederland bepaald te 
liberaal zouden vinden; ik denk aan de koppeling van loon aan prestatie.’
 
SOCIOLOGIE EN PLANNING ALS REDDENDE ENGELEN

In 1974 schrijft Douwe van Houten van het Sociologisch Instituut van de Rijksuniversiteit 
Utrecht nog een optimistisch boek over de maakbaarheid van de samenleving.80 Niet ver 
van hem zit ook de Vakgroep Arbeid en Bewustzijn, die veel en hechte contacten met de 
vakbeweging heeft. De latere hoofdredacteur van De Volkskrant, Pieter Broertjes, heeft er 
nog gestudeerd.
Van Houten’s boek is vooral een theoretisch boek, zoals hij zelf toegeeft. Planning moet 
worden ingezet als veranderingsstrategie, en niet worden gericht op een klein deelgebied, maar 
op de maatschappij als geheel. Hij roept de politici op om geen lange termijndoelstellingen 
meer te formuleren. In zijn ogen staat de sociologie klaar met planningsconcepten om de 
welvaartstaat naar haar tweede fase te brengen. De sociale wetenschappen hebben zichzelf te 
veel geketend, stelt hij.
Zelden hebben de sociale wetenschappen zoveel studenten gehad als in de zeventiger jaren. 
Samen met de hoogleraar pretendeert de ene student het trouwens nog beter te weten dan 
de andere.

DE NIEUWE VAKBONDSELITE

Halverwege de jaren zestig haalt de metaalbedrijfsbond van het NVV, de ANMB, een groep 
jonge, ambitieuze sociologen binnen. Zij moeten het vakbondsbeleid van een ideologische lading 
voorzien en de bond op een hoger plan brengen. Sommigen beweren dat met de sociologen het 

80  Houten, dr. D. van, (1974). Toekomstplanning. Planning als veranderingstrategie in de welvaartstaat. Meppel: Boom.

81  Buitelaar, W. en R. Vreeman (1985). Vakbondswerk en kwaliteit van de arbeid. Voorbeelden van werknemersonderzoek in de Nederlandse industrie. Nijmegen: Sun.
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Paard van Troje is binnengehaald: de weg naar het marxisme ligt (weer) open.
Het vakbondsbeleid mag niet meer alleen maar over ‘poen’ gaan. De hele samenleving moet 
in socialistische zin worden hervormd. Districtsbestuurders worden met toegankelijke teksten 
de barricades opgestuurd. Maar ze kunnen niet ontkomen aan het gevaar dat versimpeling al te 
gemakkelijk leidt tot soms ongenuanceerde kretologie. Binnen de wereld van de vakbeweging 
stuit het nieuwe populisme op afgrijzen, maar ook op afgunst. De Industriebond NVV, de 
grote gangmaker, opvolger van onder meer de Metaalbedrijfsbond NVV, voorhoede van de 
arbeiders, wordt de lieveling van links. Vooral van intellectueel links, dé nieuwe elite.
En raakt nogal geïsoleerd.

TERUG BIJ AF

Twee voorbeelden van de nieuwe en brede maatschappijopvatting van de Industriebond NVV 
zijn de congresstukken: ‘Fijn is anders’ (1974) en ‘Breien met de rode draad’ (1977). Ze stralen 
een onmiskenbaar anti-kapitalistische visie uit. De bond zou een socialistische samenleving 
moeten nastreven op basis van arbeidersdemocratie. Aan die maatschappijopvatting wordt 
ook een staatsopvatting verbonden, in die zin dat de staat niet als neutraal moet worden 
gezien. Verder worden er gedachten ontvouwd over een planning van de economie op 
diverse niveaus. Let wel: we zijn in de zeventiger jaren én in dezelfde tijd dat de (afrondende) 
federatiegesprekken met CNV en NKV worden gevoerd. Wout Buitelaar en Ruud Vreeman 
geven in hun boek ‘Vakbondswerk en Kwaliteit van de Arbeid’ (1985) aan dat beide 
congresstukken een continuering zijn van vroegere discussies over medezeggenschap van de 
SDAP en de Eenheidsvakcentrale (de communistische bond), onder motto’s als ‘socialisering 
der arbeidsmiddelen’ en ‘economische democratie’. Het lijkt wel terug bij af!81

HET CNV HAAKT AF

‘Fijn is anders’, de sterk marxistische visienota van de Industriebond NVV, is vooral het 
CNV niet ontgaan. Toch is de nota vooral een oproep toch spreiding van kennis, macht en 
inkomen, een streven waar velen achter zijn gestaan. De bonden hebben sinds 1958 regelmatig 
contact met elkaar in het Overlegorgaan NVV-NKV-CNV. In het begin van de zeventiger 
jaren raken ze serieus aan de praat over een nauwere samenwerking, liefst in de vorm van een 
federatie. Vier jaar volgen van discussies, onderzoeken en rapporten. Het CNV haakt in 1974 
af: het CNV is bang dat voor de christelijke identiteit in de nieuwe opzet geen ruimte is. In 
1976 federeren NVV en NKV tot FNV. In 1979 wordt de fusie, na de nodige strubbelingen, 
afgerond en worden de vakcentrales NVV en NKV opgeheven. Daarna worden de NVV- en 
NKV-bonden gefuseerd.

VISIE TER VISIE

Waarom passen NKV en NVV bij elkaar? Vanaf de zestiger jaren maakt vooral het NKV een 
omslag door. Voordat ze verder wil gaan in de samenwerking met het NVV, wil het NKV 
haar eigen doelstellingendiscussie afronden. In 1975 verschijnt de nota ‘Visie ter Visie’ en in 
1978 de defi nitieve versie, ‘Visie NKV’.
Wat het NKV op tafel legt, is vrij opzienbarend. Is er eerder altijd al kritiek op de uitwassen 
van het kapitalisme, het Verbond gaat nu in op het wezen van het systeem zelf.
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‘Visie  NKV’82: ‘De werknemers worden nog primair gezien als productiemiddelen 
en kostenfactoren. De werknemers zijn niet echt opgenomen als deelhebbers en 
doelelementen in het verband van de onderneming, waarin zij toch een actieve 
rol spelen en hun persoonlijke vermogen inzetten. Dit in tegenstelling tot de 
– in vele gevallen anonieme en veelvuldig wisselende – aandeelhouders, die 
enkel, veelal bij wijze van geldbelegging, fi nanciële middelen ter beschikking 
stellen. De onderneming wordt in de praktijk steeds geïdentifi ceerd hetzij met 
kapitaalverschaffende groepen, hetzij met de leidende groepen, die dan evenwel 
primair als exponenten van de kapitaalverschaffers worden beschouwd. De 
onderneming wordt nooit geïdentifi ceerd met de werknemers.’

Het NKV zet hiermee ‘de arbeider’ in al zijn werkelijkheid neer. Hij telt 
niet als mens, is geen deel van het bedrijf en is niet meer dan een middel om 

geld te verdienen. Ger Harmsen c.s. concluderen in Mensenwerk (1980), dat ‘Visie NKV’ 
meer klinkt naar Marx dan naar Leo XIII (Rerum Novarum). Het NKV, zo staat in ‘Visie 
NKV’ te lezen, ziet geen reden ‘voor handhaving van de situatie dat het eigendom van de 
productiemiddelen in handen blijft van een beperkte groep en dat de vermogensgroei van de 
ondernemingen blijft toevloeien aan de historische eigenaars alleen.’
Nationalisatie en overheidsbeheer van de productiemiddelen ziet het NKV niet in de 
eerste plaats als einddoel. Het blijft zoeken in de richting van productieve eigendom. Toch 
is een ingrijpende verandering van de maatschappelijke orde nodig: ‘wijziging van de 
regelmechanismes van de voortbrenging en verdeling, verandering van de zeggenschap- en 
machtsverhoudingen in de onderneming, herziening van de eigendomsorde.’ Ger Harmsen 
c.s. constateren dat de NKV-visie, en de uitwerking daarvan, omvattender en dieper gravend 
is dan de NVV-visie, en ook radicaler.

Ik ben zelf in 1975 nog nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Visie- en 
actieprogramma van de Industriebond NKV. In dit programma staat dat de werknemers 
recht hebben op ‘een gezonde maatschappelijke gemeenschap en een werkelijk democratisch 
bedrijfsleven met grotere openheid; wij baseren dit op de grootheid en waardigheid van 
elk mens als schepsel Gods. (…) Nog altijd is de samenleving afhankelijk van het blinde 
marktmechanisme.’ Als er een vrije ondernemingsgerichte productie blijft, kunnen de 
werknemers geen (mede) verantwoordelijk heid dragen voor het productieproces. En zo gaat 
het programma maar door.

Ook de Industriebond CNV is begin zeventiger jaren bijzonder strijdbaar, maar heeft de angst 
haar eigen christelijke identiteit te verliezen in de nieuwe federatie niet kunnen opgeven.

82  Visie NKV, p. 21.

83  Uyl, J.M. den (1978). Inzicht en uitzicht. Opstellen over economie en politiek. Amsterdam: Bert Bakker/Wiarda Beckmanstichting. 1978.

Oplands visie op de fusie, 

Volkskrant 1 oktober 1981.
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Het is me een tijd! De tijd ook van Joop den Uyl, die me 
in 1973 vertelt dat de banken maar zouden moeten worden 
genationaliseerd, omdat die te veel te vertellen krijgen en 
regeringen aan het overvleugelen zijn. Later op een receptie 
laat hij me nog persoonlijk weten dat hij vindt dat Arie 
Groenevelt zo veel van Koos Vorrink weg heeft.

DR. JOOP DEN UYL (1919-1987)

Joop den Uyl (PvdA), ‘de doctorandus uit Buitenveldert’, is 
van 1973 tot 1977 minister-president. Hij komt uit een gerefor-
meerd gezin. In en na de oorlog is hij journalist. In de oorlog 
bij het verzetsblad De Nieuwe Vrijheid en na de oorlog bij Het 
Parool en Vrij Nederland. Hij geeft zijn journalistieke loopbaan 
op en wordt directeur van de Wiardi Beckman Stichting, het 
wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid.
Met de eerste oliecrisis (van 1973) wordt het duidelijk dat de economische groei die Nederland 
kent sinds het eind van de jaren ’50 eindig is. Den Uyl: ‘het wordt nooit meer zoals het 
geweest is’.
Over het nut van technologische vernieuwing heeft hij een mening waarmee hij aangeeft dat 
de Partij van de Arbeid niet helemaal is vervreemd van de belangen van de vakbeweging: 
‘Technologische vernieuwing zal nodig blijven vanwege internationale concurrentie, maar 
ook ter vervanging van vuil, onaangenaam werk, en ook omdat niet kan worden ontkend 
dat technologische ontwikkeling grondstoffenbesparend kan uitpakken, zie de miniaturisatie 
in werktuigen en elektronica. Dat betekent dus wel groei van de arbeidsproductiviteit, maar 
dan begeleid met verkorting van de arbeidstijd resp. delen van werk.’83 Een aandachtig lezer 
herkent zelfs al een vleugje milieubesef.

BOOS OP KOOS

In 1979 wordt de ontwikkeling van de ambtenarensalarissen en de lonen van de marktsector 
door de regering ontkoppeld. Dit plaatst de bonden voor een bijzondere situatie. Ambtenaren 
mogen niet staken. En de bonden zullen nu toch echt partij moeten geven aan de overheid. 
Strafrechtelijk is het stakingsverbod ingetrokken, maar wat het stakingsrecht voor ambtenaren 
nu precies zou inhouden moet nog duidelijk worden.
In 1983, na het Akkoord van Wassenaar, ontstaat een grote confrontatie met Kabinet 
Lubbers I. De economische situatie is slecht en de regering heeft een korting van 3½% op 
de ambtenarensalarissen ingeboekt als bezuiniging. Het antwoord van de ambtenaren is een 
grote staking van drie maanden. Gevolg? Huisvuil hoopt zich op, de post wordt niet bezorgd, 
het openbaar vervoer rijdt niet, de verlichting op straat gaat niet aan, de politie verbaliseert 
niet. Het land ligt grotendeels plat.
Maar regering en parlement zetten door. De voorgenomen korting komt uiteindelijk toch uit 
op 3%. De oogst is wel meer duidelijkheid over het stakingsrecht van ambtenaren. Staken is 
voor ambtenaren in beginsel rechtmatig en ze hebben meer ruimte gekregen om te staken. 
Weliswaar gebonden aan voorwaarden.

Willem Albeda, in de rol van 

informateur, ontvangt Joop den 

Uyl (links). De formatie zou 

eindigen in het kabinet Van Agt I, 

Den Haag, juli 1977.

 twee miljoen leden  200 jaar in poldervlucht

VHV boek_HT.indd   109VHV boek_HT.indd   109 16-09-2008   01:20:5916-09-2008   01:20:59



110

Hans Pont, later voorzitter van de FNV, destijds rechterhand 
van de markante AbvaKabo-voorzitter Jaap van der Schreur, 
typeert in 2004 in ‘Andere Tijden’, het kabinet Lubbers I 
als autistisch: ‘Niet toegankelijk voor geluiden uit de vak-
beweging, maar ook niet toegankelijk voor andere geluiden 
uit de samenleving. Ze waren alleen bezig met hun eigen 
gelijk.’
De toenmalige baas ‘aller ambtenaren’, de minister van Binnen-
landse Zaken, Koos Rietkerk, krijgt in 1983 het etiket ‘star’ 
opgeplakt. Elke rechtgeaarde Nederlander in overheidsdienst 
was ‘Boos op Koos’.

INLEVEREN

Vanaf de tachtiger jaren verliest de vakbeweging aan kracht. 
Zo zou de vakbeweging zijn ‘afgestraft’ voor het oneigenlijk gebruik van de WAO.
Het begint allemaal als volgt. De grote invloed van de vakbeweging is in de zeventiger 
jaren nog duidelijk aanwezig, maar verzwakt. Steeds meer mensen zijn aangewezen op een 
uitkering of worden werkloos. Voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten wordt in het bedrijf 
niet meer gezocht naar een aangepaste werkplaats, maar ze gaan gewoon met medeweten 
van de werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties, en ook van de overheid, die net 
deed alsof ze van niets wist, de WAO in. Belangrijke reden voor het ‘oneigenlijke gebruik’ 
is dat traditionele bedrijfstakken steeds meer afbrokkelen. Dit raakt ook de macht en invloed 
van de toch eens zo ‘machtige’ Industriebonden. Ze moeten zich voor hun leden bewijzen 
en halen eruit wat in haar vermogen ligt, desnoods via de WAO. Binnen de vakbeweging is 
men wel er van overtuigd dat er wat moet gebeuren, dat ook het oneigenlijk gebruik niet zo 
door kan gaan. Het kan toch niet zo zijn dat mensen die jarenlang hebben gewerkt in plaats 
van in de WW in de WAO terecht komen.
Vanuit het oogpunt van de werkgevers en de bestuurders van de bonden is het ‘oneigenlijke 
gebruik’ begrijpelijk. De werkloosheid is enorm toegenomen. Het bewandelen van de 
normale weg zou betekenen dat na twee-en-een-half jaar WW-uitkering, mensen met een 
langdurig dienstverband verder moeten leven in de heel wat schralere Bijstand. Daarnaast 
ontlastte de opzet vooral ook de werkgevers, die het niet gemakkelijk hadden.

Wat is eigenlijk de bedoeling van de WAO? Wie teruggaat in de tijd, ontdekt dat de WAO 
vooral is bedoeld voor oudere werknemers die na een ongeval of invaliditeit niet meer zouden 
kunnen werken. Ze werd in 1967 ingevoerd en vervangt de Ongevallenwet van 1902 en de 
Invaliditeitswet van 1913. 

Na een lange periode van opbouw komt vanaf de tweede helft van de jaren zeventig de sociale 
zekerheid onder schot te liggen. Dit begint in 1976 al onder het kabinet Den Uyl, waarin 

84  Lansink  H., H. Noordegraaf en E. van Vilsteren (1991). Herman Bode, vakbondsman. Baarn: Arbor.

Herman Bode, op zijn Dam, 

spreekt de demonstranten toe 

op de actiedag Ik pik het niet. 
De actie was gericht tegen het 

loonbeleid van de regering, 

Amsterdam 1980. Bode was de 

laatste voorzitter van het NKV
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Duisenberg minister van fi nanciën is. Duisenberg vindt dat de collectieve uitgaven per jaar 
met niet meer dan één procent mogen stijgen. De stijging van het aantal WAO’ers vindt hij 
verontrustend. Dat kan niet gewoon maar zo doorgaan. Hij stelt daarom voor de uitgaven 
in de collectieve sector te beheersen door onder andere de WAO-uitkering met 5%-punten 
te verlagen, van 80% naar 75% van het laatstverdiende loon. Dit leidt tot felle protesten, ook 
van de vakbeweging. Herman Bode (1925-2007, FNV, oud-NKV-er), in zijn memoires van 
199184: ‘Wij vonden het geen manier van doen om alleen maar over bezuinigingen op de 
uitkeringshoogte te praten, en niet naar de oorzaken van de grote uitstoot te kijken, dáár 
moest aan gewerkt worden.’
De discussie is al volop aan de gang als in 1977 het kabinet valt. Er worden nieuwe verkiezingen 
uitgeschreven en tijdens hun verkiezingstoespraken beloven zowel Van Agt (CDA) als Den 
Uyl (PvdA) dat ze niet aan de 80% van de WAO zullen komen. Ondanks de imponerende 
verkiezingswinst van tien zetels in 1977 wordt de PvdA (‘Kies de minister-president’) buiten 
de regering gehouden. Den Uyl gaat in de oppositie. Het CDA en VVD vormen een kabinet, 
dat al snel de WAO-uitkering omlaag weet te schroeven zonder de 80% bruto-uitkering zelf 
te verlagen. ‘Een eerste vuile streek’, zegt Bode, omdat de vakbeweging en het electoraat 
tijdens de aanloop naar de verkiezingen ook door Van Agt anders was beloofd, ‘er zou geen 
verlaging komen’. Van Agt, hield zich aan zijn afspraak de bruto-uitkering niet aan te tasten. 
Maar netto deed hij dit wel degelijk, stelde Bode. 

Uit een onderzoek van 1980 blijkt dat het bij 33% tot 51% van de mensen die een WAO-
uitkering krijgen, gaat om ‘verborgen werkloosheid’. Het grootste gedeelte bestaat uit 
mannelijke, laag geschoolde werknemers van middelbare leeftijd. Zij zijn maar in de WAO 
gestopt ‘omdat ze toch niet meer aan de slag konden komen.’

In de tachtiger jaren is de verzorgingsstaat geleidelijk aan aangetast. Een andere benadering is 
zeker mogelijk, achtereenvolgende kabinetten werken er hard aan om de staat zelf – zeg maar 
de belastingbetaler – van de kosten te ontlasten. In 1980 probeert het kabinet van Van Agt I 
de lonen en de uitkeringen van elkaar te ontkoppelen, er volgen demonstraties (‘De Dam’)
Het kabinet Van Agt II (11 september 1981-19 mei 1982), met de sociaal-democraat Joop den 
Uyl (PvdA) als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vice-minister-president 
en zijn staatssecretaris Ien Dales (PvdA) waagt ook een poging. Dit kabinet wil het ziekengeld 
aanpakken. Dit leidt tot een harde confrontatie tussen de vakbeweging en het kabinet. Het 
kabinet trekt haar plan weer in. Dit is dan ook meteen het laatste succes van de vakbeweging 
in haar strijd tegen de afbraak van de sociale zekerheid.
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In 1980 zijn er al 800.000 mensen werkloos. De economie holt achteruit. De gemiddelde 
duur van de werkloosheid neemt zienderogen toe, met vervelende gevolgen voor de fi nanciële 
positie van de vakbondsleden. Het ledenaantal van de bonden, vooral in de industrie, daalt 
dramatisch. Binnen de Industriebond FNV wordt een harde richtingenstrijd gevoerd. 
Moeten we nu wel of niet ‘inleveren’ om het tij te keren? Arie Groenevelt, voorzitter van de 
Industriebond FNV maakt een ‘ongekende draai’. Hij gaat onder voorwaarden akkoord. Dit 
tot grote ergernis van een belangrijk deel van zijn collega-bestuurders, een groot deel van de 
medewerkers van de bond en zeker ook een groot deel van de achterban.
Groenevelt stemt ermee in om een akkoord af te sluiten met de werkgevers en de overheid, 
om eenzijdig ingrijpen van de overheid (verder) te voorkomen, en het ‘als vanouds’ vooral 
ook tussen werkgevers en werknemers zelf te kunnen oplossen.

Het ‘Akkoord van Wassenaar’ komt tot stand tijdens het kabinet Lubbers 1, dat zijn 
werkzaamheden begon op 4 november 1982. Het kabinet van Agt III zat van 29 mei 1982 tot 
4 november 1982, iets meer dus dan een half jaar.
De belangrijkste uitruil was arbeidstijdverkorting tegen loon. Arbeidstijdverkorting zowel 
per week aanvankelijk naar 38, later naar 36 uur. Daarnaast is de VUT ingevoerd. Daardoor 
konden ouderen plaats maken voor jongeren. Vooral de schrikbarende hoogte van de 
jeugdwerkloosheid, bij ongeschoolden én academici, heeft de bonden ertoe gebracht het 
akkoord te sluiten.
 
Het ‘Akkoord van Wassenaar’ is het einde van de harde confrontaties tussen de sociale 
partners en tussen de vakbeweging en de overheid, zoals daarvoor. De tijd van polarisatie is 

Wim Kok tekent voor de pers 

het Wassenaars Akkoord. 

Wassenaar, 24 november 1982.
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ten einde. Groenevelt verdwijnt uit het actieve vakbondswerk. Dick Visser is zijn opvolger. 
Het harmoniemodel dringt zich op, ook al wordt het nog ‘coalitiemodel’ genoemd. Het 
gezamenlijke overleg, met zijn ingebakken compromissen, zodat je vooraf wist dat je 
behoorlijk zou moeten inleveren, is weer de goede manier van onderhandelen. Maar het 
‘Akkoord van Wassenaar’ gaat vooral over de looncomponent. Tot in het begin van de 
tachtiger jaren blijven de vakbeweging en de werkgevers de WAO oneigenlijk gebruiken. 
De aanpak van de sociale zekerheid komt nog aan de beurt. Het ‘Akkoord van Wassenaar’ is 
dan al een feit, de vakbeweging heeft al een stap gemaakt waardoor ze niet alleen vrediger, 
maar ook onzichtbaarder werd. Het zijn de ‘vriendjes van de werkgevers’ geworden, zegt een 
kaderlid van de Industriebond FNV.
Nu, op zijn 81e terugkijkend naar de tijd van het ‘Akkoord van Wassenaar’, zegt Arie 
Groenevelt, die het allemaal maar moeilijk of niet kon tegenhouden, er spijt van te hebben er 
zijn handtekening onder te hebben gezet. 

DE POLITIEK SLAAT TOE

In dezelfde periode dat Thatcher de Britse vakbeweging knevelt, gaat ook premier Ruud 
Lubbers (CDA) aan de slag. Een greep uit zijn regeerperioden. In 1983 verlaagt het kabinet-
Lubbers I alle uitkeringen én de ambtenarensalarissen met drie procent. De scherpe protesten 
van de vakbeweging blijven zonder noemenswaardig fi nancieel resultaat. En zo gaat het 
steevast in de jaren daarna, de vakbeweging trekt aan het kortste eind en ondanks felle 
protesten worden de plannen zonder al te veel wijzigingen doorgevoerd. Of het daarbij nu 
gaat om de invoering van de nieuwe WW in 1987 (onder Lubbers II), de ingrepen in de WAO 
in de jaren 1992-1993 (onder Lubbers III) of de herziening van de uitvoeringsorganisatie 
(SUWI) in 2001 onder Kok II.
Het eerste kabinet Balkende probeert in 2003 en 2004 nog verder aan de poten van de sociale 
zekerheid, de VUT en het prepensioen te zagen. Dit leidt in 2004 tot een grote demonstratie van 
de vakbeweging, waar nog altijd met trots door de huidige vakbeweging naar wordt verwezen. 
Maar nu, anno 2008, was het volgende al weer aan de beurt: het ontslagrecht. U herinnert zich 
nog wel de duidelijke waarschuwing van Jacobs: ‘de ‘vier luiken’ van het collectieve arbeidsrecht 
(vakbonden, cao’s, stakingen en regels) hangen nauw met elkaar samen. Wat met het ene luik 
gebeurt, blijft niet zonder gevolgen voor het andere.’ 

HET VERLIES VAN DE SOCIALE ZEKERHEID

In de jaren ’80 van de vorige eeuw vonden FNV, CNV, MHP zelf ook dat 
het stelsel van sociale zekerheid aan herziening toe is. Men onderschrijft dat 
in tal van terreinen moet worden ingegrepen. Maar veel zou kunnen worden 
geregeld via eigen inzichten en met het bedrijfsleven, ‘onder elkaar’. Nooit 
heeft men vermoed dat dit uiteindelijk zou kunnen leiden tot een zodanige 
vergaande privatisering van de sociale zekerheid zoals we die nu kennen.
Eén motief om aan het gebouw van de sociale zekerheid te werken, is de 
positie van de vrouw. Gelijkberechtiging en de daaraan gekoppelde wens 
tot individualisering noopt tot fundamentele herziening van het stelsel. Dat 
is namelijk nog gebaseerd op het kostwinnersprincipe. De Europese Unie 

Oplands steun aan de Britse 

mijnwerkers, Volkskrant 25 

september 1984.
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bepaalde echter dat per 1 januari 1985 de sociale zekerheid dezelfde moet zijn voor mannen 
en vrouwen. Een andere beweegreden voor de FNV is dat er in de maatschappij veel andere, 
gelijkwaardige samenlevingsvormen dan het huwelijk zijn ontstaan. Ook daarin verlangt 
men gelijkberechtiging. 

Onder leiding van - ‘Willen we naar De Dam, dan gaan we naar De Dam’ - Herman Bode, 
vice-voorzitter van de FNV, werden in de eerste helft van de tachtiger jaren door de FNV 

1984: Thatcher breekt macht vakbonden mijnwerkers 

LONDEN - Het was de laatste oprisping van de working class hero, voordat in het Verenigd 

Koninkrijk van de jaren tachtig de harde wetten van het bedrijfsleven defi nitief de overhand 

zouden krijgen. Margaret Thatcher had zich jaren eerder voorgenomen de macht van de 

vakbonden te breken, omdat die volgens haar de economie verlamden. Toen mijnwerkers in de 

Cortonwood-groeve in Yorkshire zo’n vierentwintig jaar geleden het werk neerlegden, gevolgd 

door collega’s elders in Noord-Engeland, Zuid-Wales en Schotland, was de toenmalige premier 

terdege voorbereid. Nadat de Conservatieve regering in 1981 de National Union of Miners 

(NUM) nog zijn zin had moeten geven, was zij begonnen grote kolenvoorraden aan te leggen die 

het land minder afhankelijk maakten van die ouderwetse energiebron. Dat maakte het mogelijk 

om in 1984 keihard vast te houden aan het voornemen om honderden mijnen te sluiten, wat een 

verlies van tienduizenden banen zou betekenen. Ook toen de radicale vakbondsleider Arthur 

Scargill en zijn achterban de stakingen maand in, maand uit lieten voortslepen. 

Wat het bijbehorende verlies van inkomen uiteindelijk zou betekenen voor de mijnwerkers en hun 

gezinnen, is onder andere goed te zien in de speelfi lm Billy Elliot. Rond Kerstmis 1984 zorgden 

honger, kou en toenemende wanhoop voor steeds gewelddadiger confrontaties met de politie en 

‘verraders’ - collega’s die geen andere uitweg zagen dan weer aan de slag te gaan. Daarbij vielen 

drie doden en meer dan zeshonderd gewonden. Uiteindelijk, een jaar na het begin van de actie, 

zat er feitelijk niets anders op dan een totale overgave. 

Vandaag de dag zijn er nog nauwelijks mijnen open, die werk bieden aan hooguit 5.000 

mensen, een schijntje van de 167.000 die in de vroege jaren tachtig de NUM tot zo’n geduchte 

tegenstander maakten. Thatcher rondde haar grote project af met wetgeving die er onder andere 

voor zorgde dat het gemakkelijker werd voor werkgevers om stakend personeel te ontslaan. 

Vooral jonge Britten kiezen steeds minder vaak voor lidmaatschap van een vakcentrale, een 

trend die overigens ook elders in Europa te zien is. 

Onder de huidige Labour-premier Tony Blair mogen vakbondsleiders wel weer langskomen in 

Downing Street, maar is hun invloed niet wezenlijk toegenomen. Zij zorgen voor een groot deel 

van de inkomsten van de partij, maar dat betekent nog niet dat zij op ‘gunsten’ kunnen rekenen, 

zei Blair meteen na zijn aantreden in 1997. Deze vertegenwoordigers van Oud Labour lopen nog 

wel voorop in het verzet tegen de vermeende rechtse kantjes aan zijn beleid, maar krijgen daarbij 

geen meerderheden achter zich. Hij zal het nooit zo stevig formuleren, maar diep in zijn hart is 

Blair waarschijnlijk dankbaar voor het doorzettingsvermogen van Margaret Thatcher. 

04/03/2004 Bas de Vries © Copyright De Standaard]
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bij de overheid ideeën en nota’s neergelegd. Gelijkwaardigheid én solidariteit zijn daarin de 
fundamentele begrippen. Veel aandacht is er ook voor de positie van de langdurig werkelozen 
en arbeidsongeschikten. En inwilliging van de individualiseringseis vanuit de kring van 
vrouwen bij de FNV. De overheid legt alle wensen terzijde, ze wil geen miljarden uitgeven, 
maar juist besparen. En wéér wordt de vakbeweging door de overheid overvleugeld.

In 1985 worden de wetsvoorstellen voor de stelselherziening van de sociale zekerheid 
ingediend. De uitkeringen gaan over de hele linie terug naar 70% van het laatst verdiende 
loon. De toegang tot de Werkloosheidswet wordt beperkt. In de vijf jaar voorafgaande aan 
de werkloosheid moet men minstens 3 jaar hebben gewerkt om recht te hebben op een 
uitkering. Uit de WAO wordt het artikel geschrapt dat het mogelijk maakt om gedeeltelijk 
arbeidsongeschikten toch de volledige uitkering te geven zolang er geen passende baan wordt 
aangeboden.

De vakbeweging heeft dit alles niet tegen kunnen houden, en heeft daarmee aan kracht 
ingeboet. De sociale zekerheid is haar uit de handen geglipt. De privatisering van het sociale-
zekerheidsstelsel zet zich door en de vakbeweging staat duidelijk met legere handen. Een 
publiekrechterlijke verantwoordelijkheid, die was neergelegd bij de sociale partners, is ineens 
een private aangelegenheid.

DE FNV ALS ‘SOCIALE ANWB’

Na de overstap van Wim Kok naar de politiek, wordt Hans Pont de nieuwe voorzitter van de 
FNV. Onder Pont begint de FNV, die kampt met een snel teruglopend ledenaantal, aan een 
diepgaand zelfonderzoek. De vakbeweging heeft de aansluiting gemist met allerlei nieuwe 
groepen op de arbeidsmarkt, zoals vrouwen, allochtonen en fl exwerkers. Ze is vooral sterk 
aanwezig in bedrijfssectoren die aan belang hebben ingeboet, zoals de zware industrie. In 
de ICT en de commerciële en dienstensectoren krijgen de vakbonden weinig voet aan de 
grond.
Een jaar na de start van het zelfonderzoek verschijnt in 1987 het rapport ‘FNV 2000’. Dit is het 
startpunt voor een grootscheepse heroriëntatie van de vakcentrale en de aangesloten bonden. 
De vakbeweging wil herkenbaarder worden, onder andere door veel werk te maken van 
persoonlijke dienstverlening aan de leden. De FNV moet een ‘sociale ANWB’ worden. Het 
is de aanloop naar een vakbeweging die zichzelf afbreekt, zichzelf ‘smaller’ maakt, die zich 
voorbereidt op het ‘zaakwaarnemerschap’, en daarmee de ‘ jus’ van haar karakter verliest.

DE ‘UITVERKOOP’

In 1990 ontstaat de Reaal-Groep. Aan de komst daarvan gaat een geschiedenis van 
bijna 90 jaar vooraf. De Reaal-Groep maakt een eind aan het zelfstandige bestaan van 
verzekeringsmaatschappijen uit de socialistische en katholieke vakbeweging: De Centrale en 
Concordia . Ze waren gelieerd aan respectievelijk het NVV en het NKV. Reaal neemt ook de 
Algemeen Spaarbank voor Nederland (ASN) en de Hollandse Koopmansbank (HKB) over, 
ook respectievelijk gelieerd aan NVV en NKV. De CVB (Centrale Volksbank), gelieerd aan 
het NKV, is daarvoor al gefuseerd met de SNS-Bank, en komt zodoende via de vorming van 
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de SNS-Reaalgroep toch weer ‘in de familie’ terecht.
UBO, verzekeringsmaatschappijen, gelieerd aan het CNV, de protestantse 
vakbeweging, gaat in 1992 op in Aegon.
Het zijn de zoveelste inperkingen van de ‘span of control’ van de vakbeweging. 
Op het moment zelf brengt het natuurlijk wel wat geld in de la.

PRIVATISERINGEN EN AANBESTEDINGEN

In de jaren negentig staat meer en meer de maatschappelijke visie centraal dat 
niet de overheid maar de markt de problemen moet oplossen. De ‘maakbare 
samenleving’ bestaat niet meer, ‘de ideologische veren zijn afgeschud’ 
(Wim Kok; PvdA). Het ‘Verdrag van Lissabon’ moet Europa tot de sterkste 
economische macht van de wereld maken. In Nederland leidt dit tot privatisering 
van overheidsbedrijven als de PTT, de Nederlandse Spoorwegen, de stads- en 
streekvervoerbedrijven, enz. Via openbare aanbestedingen kunnen de inmiddels 
geprivatiseerde bedrijven zich inschrijven voor de werkzaamheden die de 
overheid uitbesteedt en de concessies die ze uitgeeft. Het leidt tot talloze acties, 
zoals bij de NS met ‘het rondje rond de kerk’, stakingen over de werkroosters 
in het streekvervoer, protesten in de zorg en bij de post.
De ambtenarenbonden, vroeger trendvolgend, gedragen zich inmiddels al 
meer als een marktbond, om reden van de ontkoppeling, en zullen veel van de 

aandacht die de industriebonden kregen, overnemen.

DE OVERLEGECONOMIE EN REPRESENTATIVITEIT

E. Bomhoff, hoogleraar Nijenrode, later minister voor de LPF in het eerste Kabinet 
Balkenende, beweert dat het niets uitmaakt wat de vakbeweging doet, want vraag en aanbod 
doen hun werk toch wel. Onderhandelingen acht Bomhof overbodig. Net als het overleg 
daaromheen, want de werkelijke afspraken worden toch door de markt gedicteerd. Volgens 
Bomhoff onderhandelt de vakbond dus om op een punt uit te komen waar we al waren of 
toch wel zouden komen. Bomhoff is van mening ‘Dat de vakbond dus overbodig is en dat we 
onszelf een dienst bewijzen door op zijn contributie te besparen.’85

Van een heel andere orde is de discussie over de representativiteit van de vakbonden. In augustus 
2002 laait die discussie weer eens op naar aanleiding van uitspraken van VNO-NCW voorzitter 
Jacques Schraven. Hij vindt dat vakbonden representatief moeten zijn en een verantwoorde 
houding moeten aannemen bij cao-onderhandelingen. In een aantal sectoren zou dit niet meer 
het geval zijn. Hij suggereert te overwegen vakbonden in de toekomst uit te sluiten van cao-
overleg, wanneer zij niet representatief zijn. Dit brengt de parlementariër Geert Wilders (VVD) 
er toe om aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vragen te stellen over de rol 
van de vakbeweging bij arbeidsvoorwaarden en overleg. De reactie van de minister (Vermeend, 
PvdA): ‘Er bestaan geen regels m.b.t. de representativiteit van partijen bij het afsluiten van 

85  Ontleend aan Teulings in de IISG-publikatie van 1998.

Centrale Arbeiders-Verzeke-

rings- en Deposito-Bank, 

Den Haag, ± 1941.
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een cao. Werkgevers en werkgeversorganisaties zijn er vrij in om al dan niet met een of meer 
vakbonden een cao te sluiten. Men kan dus zelf oordelen of men een vakbond als gesprekspartner 
wenst bijvoorbeeld gezien diens representativiteit of opstelling in het overleg. Ik zie dan ook 
geen reden om consequenties te trekken uit de mening van de voorzitter van VNO-NCW. Dat 
ligt eerder op de weg van zijn organisatie zelf.’ 
Zo lang de vakbeweging bestaat, is haar representativiteit een steeds weer opborrelend 
onderwerp geweest. In 2008 werpt bij een cao-confl ict de BOVAG dit discussiepunt weer 
eens op. 

Een heel andere houding heeft bijvoorbeeld de ING Bank. In 2008 doet de bank 
iets opmerkelijks. Mensen die bij de ING komen werken, krijgen naar keuze een 
vakbondslidmaatschap, betaald door de werkgever. De organisatiegraad van de bonden is bij 
de ING Bank laag. Dus waarom zou de bank dit doen? Het lijkt er op dat men één ding persé 
niet wil: de bonden te moeten missen als onderhandelingspartner. Heel wat werkgevers lijken 
daarvoor te willen betalen, hetzij via regelingen in de cao – en dat gebeurt al jaren – maar nu 
ook door te betalen voor het lidmaatschap van de vakbeweging. 

Is de onafhankelijkheid van de vakbeweging hiermee in het geding? Mogelijk. Maar wie het 
lidmaatschap ook betaalt, het levert de bonden wel leden op. Dat werkgevers bonden actief 
meehelpen leden in te schrijven is in het verleden al heel veel gebeurd. Bij de Staatsmijnen en 
in de Grafi sche Industrie bijvoorbeeld. Daar heeft het tot een hoge organisatiegraad geleid. 
Dankzij werkgeversbijdragen, vastgelegd in de cao, lijken nog al wat bonden zichzelf nu 
overeind te kunnen houden.

LEVE HET RIJNLANDSE MODEL

Om te laten zien wat werkgevers- en werknemersorganisaties, en ook de overheid, in 
Nederland proberen te vermijden, is het illustratief nog speciaal even na te gaan hoe het in 
de USA ook alweer in elkaar steekt tussen de bonden, de werkgevers en de overheid. Als ons 
systeem verdwijnt, is dan het ‘Angelsaksische model’ ook in ons land het alternatief? In de 
V.S. is er, evenals bij ons, een vrije markteconomie, maar in Nederland komt het evenwicht 
op die markt wel soepeler tot stand als gevolg van, wat Teulings noemt, een corporatistische 
omgeving.
De bonden in de VS willen niets met ongeorganiseerden te maken hebben. Sterker nog, ze 
gaan helemaal voor het eigen belang en gaan in principe zelfs niet aan de slag als niet iedereen 
is georganiseerd. De fi losofi e hierachter is dat de vakbond dan min of meer dominant machtig 
is en gewoon keiharde eisen op tafel kan leggen. De salarissen in de bedrijven waar de bond 
actief is, liggen in de regel dan ook duidelijk hoger dan bij andere ondernemingen. De 
bond krijgt het moeilijker als de onderneming complexer wordt, bijvoorbeeld als gevolg van 
pluriforme of geografi sch gespreide bedrijfsactiviteiten. De bonden houden wel rekening met 
bijvoorbeeld startende ondernemingen of zeer slecht lopende ondernemingen. 
De vakbeweging in de USA heeft een fi jnmazig stelsel van functieomschrijvingen, uitgewerkte 
taakafspraken en verantwoordelijkheden. Er worden, aldus Teulings, als het ware hekken om 
elke werkplek geplaatst, waarbij niemand het werk van een ander mag overnemen en het 
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aantal banen wordt ‘gewaarborgd’. De overheid blijft in principe overal buiten.

Paul de Beer86 in ‘Het Financieele Dagblad’ van 6 februari 2008: ‘(…) De realiteit is 
dat werknemers onvermijdelijk een belangrijk deel van het bedrijfsspecifi eke risico 
van hun onderneming dragen. Maar dan is er alle reden om hen ook te beschouwen als 
belanghebbenden (stakeholders), waarmee de onderneming rekening dient te houden. Het 
Rijnlandse model – (dat Nederland ‘hanteert’) - waarin de onderneming een evenwicht zoekt 
tussen de belangen van aandeelhouders én werknemers, voldoet in dit opzicht dan ook beter 
dan het Angelsaksische model dat zich alleen op aandeelhouderswaarde richt. Het belang 
van de werknemers kan worden vormgegeven via versterking van de formele (indirecte) 
medezeggenschap via de Ondernemingsraad.
Maar omdat het risico van de factor arbeid en de factor kapitaal in de praktijk niet te scheiden 
valt — temeer omdat werknemers via hun pensioenfondsen ook kapitaalverstrekkers zijn 
— valt er veel voor te zeggen om werknemers te laten participeren in het aandelenkapitaal 
van hun onderneming. Werknemersaandelenbezit vergroot de betrokkenheid van de 
werknemers bij hun onderneming, vermindert de afhankelijkheid van de onderneming van 
externe kapitaalverschaffers en versterkt daarmee de oriëntatie van de onderneming op het 
rendement op de lange termijn. Dat is uiteindelijk in het belang van zowel de werknemers als 
van (trouwe) aandeelhouders.
De strikte scheiding van aandeelhouders- en werknemersbelangen in het Angelsaksische 
model biedt dus niet het wenkende perspectief dat ons wel wordt voorgespiegeld. 
Integendeel, als bedrijfsspecifi eke risico’s steeds groter worden, zoals zij stellen, is het juist 
des te belangrijker om de rol van werknemers als stakeholders in de onderneming meer 
gewicht te geven.’

HEEFT STAKEN ZIN?

In Werknemers in Actie (editie 2004) beschouwt Sjaak van der Velden twee eeuwen 
stakingen, bedrijfsbezettingen en andere acties in Nederland.87 Het waren er 16.000. Van 
der Velden volgt heel minutieus de werknemers in actie door de twee eeuwen heen.
Heeft staken zin gehad? Heeft het iets positief opgeleverd voor de stakers en de samenleving? 
Van der Velden vindt dat deze vragen nog niet zo eenvoudig en in hun algemeenheid zijn 
te beantwoorden. Wel constateert hij dat stakers steeds meer hun zin krijgen. Op grond van 
zijn cijfers zegt hij zeker te kunnen stellen, na alles nog eens op een rijtje te hebben gezet, dat 
staken wel zin heeft gehad: meer dan de helft van alle stakingen heeft een voor de arbeiders 
positief resultaat opgeleverd. Het geheel overziend, zegt hij geen enkele reden te hebben, om 

86  Paul de Beer is de Henri Polak hoogleraar voor arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam en is verbonden aan De Burcht (Centrum voor 

Arbeidsverhoudingen) en het Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies (AIAS).

87  Velden, S. van der (2005). Werknemers georganiseerd. Een geschiedenis van de vakbeweging bij het honderjarig jubileum van de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV). 

Amsterdam: Aksant Academic Publishers.

88 Vos, P. e.a. (1993). De toekomst van de vakbeweging. In: Het veertiende jaarboek voor het democratisch socialisme. Amsterdam: De Arbeiderspers/Wiardi 

Beckmanstichting.
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te verwachten dat de staking als maatschappelijk verschijnsel binnen afzienbare 
tijd tot het verleden zal behoren.

HET POLDERMODEL IN 2008: ‘EEN KOPJE KOFFIE DRINKEN’

Toch maar even ons nationaal polderboek erbij gehaald. Het ‘poldermodel’ 
heeft in de ‘Van Dale’ (de 14e druk) een omschrijving gekregen, die duidt op 
een materiële betekenis. Het ‘poldermodel’ is ‘… het Nederlandse economische 
bestel waarin overleg tussen sociale partners en een gematigde loonontwikkeling 
centraal staan’. De toon van het overleg lijkt hiermee meteen gezet. Dat de 
werkgevers (en misschien ook de overheid, maar die polderen kennelijk niet 
mee) er meteen voor gaan, lijkt logisch: ‘een gematigde loonontwikkeling’! De 
werknemers moeten in het ‘poldermodel’ al bij voorbaat inleveren.

Het woord ‘poldermodel’, zo wordt ook wel verteld, zou gelanceerd zijn ter 
gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Stichting van de Arbeid in 1995. 
Misschien heeft een reclamebureau het wel bedacht. Het is meteen opgepakt. 
‘Polderen’ is zelfs een algemeen werkwoord geworden. ‘Kopje koffi e drinken’, 
zo vertaalt Paas, voorzitter van het CNV, ‘polderen’ op typisch Nederlandse 
wijze. Maar het is toch bijna onvoorstelbaar dat het woord heel serieus wordt 
gebruikt door bijvoorbeeld Wientjes (voorzitter VNO/NCW): ‘Hee, Agnes, zullen we even 
gaan polderen?’ Agnes Jongerius is zijn evenknie bij de FNV.

WIJSHEID ACHTERAF

In 1993 verscheen in het veertiende jaarboek voor het democratisch socialisme een bijdrage 
van Piet Vos: ‘Heeft de vakbeweging toekomst?’88 Vos is in de zeventiger jaren onder meer 
een spraakmakend econoom bij de Industriebond FNV, en wordt later hoogleraar.
Vos signaleert in zijn bijdrage dat de vakbeweging het naar omstandigheden goed maakt. Hij 
vindt dit een wonderlijke constatering omdat naar zijn mening aan het eind van de tachtiger 
jaren, de algemene opinie is dat de vakbeweging op haar laatste benen loopt en worstelt met een 
identiteitcrisis. In cryptische bewoordingen geeft hij naar journalistiek recept aan dat het wel en 
wee van partijen, vakbonden en ondernemingen, veelvuldig in verband kan worden gebracht 
met de kwaliteiten, of juist het gebrek daaraan, van hun leiders, van de ‘gezagsdragers’. Dit 
levert boeiende verhalen op, ‘maar niet zelden ook verkeerde inzichten’. Maar over de leiders 
en die inzichten wil Vos het in 1993 niet hebben. Maar waarover dan wel?
Hij vindt het niet vanzelfsprekend dat het met de ene, bijvoorbeeld de Partij van de 
Arbeid, slecht gaat, en met de andere, de vakbonden, goed, of andersom. De één zit in een 
identiteitscrisis, en de ander niet. Hij verwijst bijvoorbeeld naar de nauwe historische banden 
tussen de vakbeweging en de politieke partijen, naar met wat er zich bijvoorbeeld rond de 
industrie heeft afgespeeld. Vakbonden en politieke partijen zijn historisch verwant.
Vos trekt de vergelijking nog breder, maar beperkt zich tot de socialistische geschiedenis, 
tot de historie van de sociaal-democratie. Vos signaleert dat er altijd een spanning is geweest 
tussen de vakbeweging en de sociaal-democratie. 
Een grote scheiding tussen overheid – lees de politiek – en de vakbeweging ziet hij als nadelig 

Poldermodel, Peter van 

Straaten, Vrij Nederland, 

23 augustus 1997.
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voor beide, omdat de overheid dan onvoldoende informatie krijgt vanuit de samenleving, en 
de overheid mogelijk ongericht zaken doet.
Als er voor de sociaal-democratie nog geen vuiltje aan de lucht is, komt de vakbeweging in 
de periode van 1977 tot 1987 al in de problemen, en dat leidt tot haar machtsverlies. Vos haalt 
het volgende beeld aan dat de FNV in 1986 van zichzelf schetst: ‘De FNV-aanhang wordt 
gedomineerd door de alleenverdienende, full-time werkende, oudere en matig opgeleide 
man. De opbouw van het ledenbestand is een afspiegeling van de beroepsbevolking in de 
zeventiger jaren.’
Vos noemt dit een diskwalifi catie van de bestaande achterban, temeer omdat de FNV de 
neiging vertoont om het zojuist uitgevonden begrip de ‘nieuwe werknemer’ te omhelzen. 
Het wekt bij Vos de suggestie dat de oude achterban moet worden ingeruild, met als risico dat 
die het voor gezien houdt. Vos noemt de keuze voor de ‘nieuwe werknemer’ onterecht. De 
paniek over de toekomst van de FNV lijkt verdwenen op het congres van 1993, ‘Veelkleurige 
vooruitzichten’ – over de pluriforme samenleving als toekomst voor de vakbeweging. Met 
de ontwikkeling van het ledenbestand gaat het ook weer aardig. Vos signaleert ook een 
geringe verbetering in de ontwikkeling van de leeftijd van de leden van de FNV. Hij gaat 
uitgebreid in op het einde van de vakbeweging als arbeidersbeweging, wat zich afspeelde 
tussen 1975 en 1985. De relatief grootste daling van de Nederlandse organisatiegraad kan 
worden toegeschreven aan de afname van het aantal handarbeiders, dat van oudsher een 
overheersend aandeel had in het ledenbestand van de grootste vakcentrale, de FNV.
Vos wijst ook op de vervaging van het ‘ware’ gezicht van de vakbeweging. Echte ‘ledenbinders’ 
waren vroeger, volgens Vos, naast het aanbod van de cao, andere vormen van dienstverlening, 
zoals uitkeringen bij huwelijk, ziekte en overlijden, bijdragen in de studiekosten, vakanties 
voor kinderen, en hulp bij de oplossing van individuele problemen, onder meer door de 
verschaffi ng van rechtskundige bijstand. Diensten die de vakbeweging al verleent nog voor 
de verzorgingsstaat tot stand komt. Diensten die in het vakbondswerk voorheen ook een hele 
grote plaats innemen. Veel van het traditionele vakbondswerk is ‘weggeconcurreerd’ door 
de verzorgingsstaat, dan wel overbodig geworden door de stijging van de welvaart. Aan de 
opbouw van het ene heeft de vakbeweging hard meegewerkt en hun leden zorgden door hard 
te werken voor de welvaart. Vos concludeert dat het succes van de vakbeweging ook haar 
grootste bedreiging is geworden.

Piet Vos brengt een onderwerp naar voren dat in 2008 nog steeds zeer actueel is. Hij merkt 
op dat in plaats van de dienstverlening, de cao’s werden uitgebreid. Daarmee verwerft 
de vakbeweging invloed op het inkomensbeleid van de overheid en krijgt ze een taak bij 
de uitvoering van de publieke werknemersverzekeringen. Het overheidsbeleid en het 
vakbondsbeleid hangen daardoor meer als één pakket samen. De eigen bijdrage van de 
vakbeweging in dit pakket is voor de leden nauwelijks meer zichtbaar te maken. En voor 
zover die bijdrage dan nog zichtbaar is, zoals bij de cao, is er geen direct verband meer 
waarneembaar tussen de kosten van het lidmaatschap en het profi jt, zoals dat vroeger met de 
directe dienstverlening van de bond wel bestond. De Nederlandse vakbeweging, stelt Vos, 
is in vergelijking tot andere landen hierin zeer ver gegaan: ‘Op zoek naar de verzorgingstaat 
heeft ze verzuimd zichzelf te profi leren, hetgeen de belangrijkste verklaring vormt voor de 
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relatief lage organisatiegraad in ons land.’ (1993)

Heeft er in de afgelopen 15 jaar een betere profi lering plaatsgevonden? 25 Voorzitters geven 
hierna hopelijk het verlossende antwoord.
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VAKCENTRALEVOORZITTERS VAN TOEN TOT NU

NVV (Nederlands Verbond van Vakverenigingen) 

 1905 – tot 1 januari 1982

1 Henri Polak (1905-1909) 

2 Jan Oudegeest (1909-1918)

3 Roel Stenhuis (1919-1928)

4 Evert Kupers (1928-1940 en 1945-1949)

5 Henk Woudenberg (1940-1942)

6 Henk Oosterhuis (1949-1956)

7 Kees van Wingerden (1956-1959)

8 Dirk Roemers (1959-1965)

9 André Kloos (1965-1971)

10 Harry ter Heide (1971-1972)

11 Wim Kok (1972-1976)(1976- 1 januari 1982)

R.K. Vakbureau

 1909 - 1924

1 Jan van Rijzewijk (1909-1924)

Rooms-Katholiek Werklieden Verbond (RKWV) 

 1925-1941

1 A.C. de Bruijn (1925-1941)

Katholieke Arbeidersbeweging (KAB) 

 1945 – 1 januari 1964

1 A.C. de Bruijn (1945-1952)

2 Toon Middelhuis (1952- 1 januari 1964)

NKV (Nederlands Katholiek Vakverbond) 

 1964 – tot 1 januari 1982

1 Jan Mertens (1 januari 1964 tot 11 mei 1973)

2 Wim Spit (11 mei 1973-1 oktober 1981)

3 Herman Bode ( 1 oktober 1981 tot 1 januari 1982)

FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging) 

 1976 tot heden

1 Wim Kok ( 1976 – 1986)

2 Hans Pont (1986-1988)

3 Johan Stekelenburg (1988-1997)

4 Lodewijk de Waal (1997-2005)

5 Agnes Jongerius (2005 tot heden)

CNV (Christelijk Nationaal Vakverbond) 

 1909 tot heden

1 Hendrik Diemer (1909-1916)

2 Klaas Kruithof (1916-1935)

3 Antoon Stapelkamp (1935-1947)

4 Marinus Ruppert (1947-1959)

5 Cor van Mastrigt (1959-1964)

6 Jan van Eibergen (1964-1969)

7 Jan Lanser (1969-1978)

8 Harm van der Meulen (1978-1986)

9 Henk Hofstede (1986-1992)

10 Anton Westerlaken (1992-1998)

11 Doekle Terpstra (1998-2005)

12 René Paas (2005 tot heden)

MHP Middelbaar en Hoger Personeel

 1974 tot heden

1 Drs. H. van der Schalie (1974-1983)

2 L.F. Laurier (1983-1987)

3 J.M. Werkhoven (1987-1990)

4 G.A.W. van Dalen (1990-1997)

5 A.H. Verhoeven (1998-2008)

6 Mr. E.R. Steenborg (2008 tot heden)
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HOOFDSTUK 4

25 VOORZITTERS

2008  FNV Vakcentrale
Agnes Jongerius, voorzitter

Trots en arrogantie  ‘Het voorzitterschap van het FNV is voor mij de mooiste 

baan van het land. Het is een enorme eer en de mooiste club van het land. Daar 

waar er buiten de deur soms wordt getwijfeld aan het nut van de vakbond, twijfel 

ik geen moment. Ik haal de demonstratie op het Amsterdamse Museumplein van 

2 oktober 2004 aan. Toentertijd waren er allerlei arrogante beschouwingen waarin 

werd gesproken over ‘zij van de bond’, maar sinds die 2e oktober in 2004 is het 

beeld dat het publiek van de bond heeft wel weer gekanteld. Lodewijk de Waal was 

toen nog voorzitter, maar ik was oneindig trots op de club, op de FNV, die zoveel 

mensen uit het gehele land op de been heeft gebracht. Ik voelde een diepe verbon-

denheid met elkaar, zelfs een lotsverbondenheid, wat nog verder gaat.’

‘In 2004 werd de vakbond door critici afgeschilderd als een verzameling van oude 

mannen in te krappe T-shirts, maar jong en oud waren er, het was een breed en 

diep protest vanuit de gehele samenleving. In naam ging het op het Museumplein 

over VUT1 en prepensioen, maar belangrijker nog was dat het ging om erkenning. 

De erkenning van het feit dat mensen een belangrijke rol spelen in de samenleving 

en dat je weerstand moet en kunt bieden tegen de mensen die zeggen: ‘Ach, ze 

gaan wel naar het Malieveld, maar we zullen het ze nog wel een keer uitleggen.’ 

Het was een demonstratie tegen arrogantie van de regering, een demonstratie 

tegen een overheid die aangeeft dat ze het nog wel een keer zal uitleggen, terwijl 

mensen het zelf heel goed begrijpen.’

‘Ik trek een parallel met wat er (in 2008) speelde bij de politie die terecht acties 

voerden om meer betaald te krijgen. Als politiemensen vanuit de KNVB ‘verwende kereltjes’2 

worden genoemd, dan worden ze gekleineerd en het is precies dat kleineren dat mensen tegen-

staat en waar ze tegen opstaan. Natuurlijk is het zo bij elke actie, die ik heb meegemaakt, dat 

de vakbond met een aantal eisen op pad gaat, maar een actie komt niet tot stand zonder dat het 

gevoel van ‘we laten niet over ons lopen’ aanwezig is.’

1  VUT staat voor Vervroegde Uittreding. Tot 1 januari 2006 waren er fi scale faciliteiten voor. De zogenaamde ‘levensloopregeling’ is er voor in de 

plaats gekomen. Het eerste plan (1975) voor de VUT werd gemaakt door Toon Riemen (Industriebond NKV), en had als doel de jeugdwerkloosheid te 

bestrijden.

2  Aldus directeur Kessler van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond.
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Resultaatvoetballer  ‘Vroeger werd er wel eens geksche-

rend gezegd dat Johan Stekelenburg3 en Hans Blankert4 el-

kaars toespraken konden uitspreken aangezien ze een reizend 

circus waren met elkaar. Of dat ik samen met Bernard Wientjes5 

een reizend circus vorm, maar dat voel ik niet zo. Ja, ik ben een 

resultaatvoetballer en ja, ik kan onderhandelen. Ik ben blij dat ik 

kan onderhandelen aan de kant waar ik onderhandelen wil, ik wil 

voor de goede zaak onderhandelen en ben blij dat ik daarbij aan 

de goede kant sta.’

Deals  ‘Wat dat betreft is Nederland een bijzonder land: de cul-

tuur in Nederland zegt dat de deals uiteindelijk aan tafel worden 

gesloten. Als ik dat vergelijk met mijn collega’s in Engeland waar 

het al veel is als de voorzitter van de werkgeversvereniging en 

vakbond drie keer per jaar overleg hebben, of met Duitsland waar de voorzitters van de werkge-

vers- en werknemersverenigingen ieder apart spreken met Angela Merkel, dan hebben we hier 

een unieke situatie. 

Er heerst hier ook geen cultuur om een onderhandeling in te gaan met een eis van 10% om uitein-

delijk uit te komen op 2,5%. Bij onderhandelingen wordt er van tevoren zorgvuldig gekeken met 

welke punten op pad gegaan wordt en welke punten daadwerkelijk worden ingebracht. Daarbij 

ga je ervan uit dat er afspraken gemaakt worden. En afspraken zijn vaak momentopnames, en 

dat betekent ook dat we er niet bij gebaat zijn, ook vanuit eigenbelang, om onze tegenstander 

knock out te slaan, want uiteindelijk zit je weer met elkaar aan tafel. Het gaat er altijd om, om voor 

elkaar concessies doen.’

Werkgemeenschap  ‘Mijn gevoel is dat het gehanteerde systeem in Nederland er niet is om 

mensen tegen elkaar op te zetten, maar juist om de verschillende partijen gelijk te behandelen. 

Een onderneming is een werkgemeenschap van alle stakeholders, werknemers en bestuurders. 

Het eigendom ligt natuurlijk wel bij het kapitaal maar wat er gebeurt, bepalen werknemers en het 

kapitaal gezamenlijk, zo is het formeel en vaak ook in de praktijk. Een eventueel idee dat werkge-

vers en vakbeweging dan te dicht bij elkaar zitten, en dat dit een gevaar is voor de onderneming, 

herken ik niet.’

Neo-liberale economie  ‘Anno 2008 is het wel zo dat de afstand enorm is toegenomen door 

de veranderende neo-liberale economie. Veel werkgevers kunnen niet meer gezien worden in de 

klassieke zin van het woord: het zijn nu managers die een jaar of 5 blijven zitten en daarna weer 

verder gaan. Zij leggen te veel het belang bij hun eigen carrière, en ook de beurskoersontwikke-

3  Jongerius zegt Johan Stekelenburg, de in 2003 overleden oud-voorzitter van de FNV, nog zeer te missen, ook als raadsman.

4  Voormalig voorzitter van VNO/NCW, de werkgevers. 

5  Voorzitter VNO/NCW in 2008.

6  De ANBO is een bond voor 50-plussers van sociaal-democratische oorsprong. Op 1 januari 2009 sluit de ANBO zich aan bij de FNV.

Demonstratie op het Museum-

plein in Amsterdam tegen de 

afbraak van de sociale voorzie-

ningen, 2 oktober 2004.
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lingen. Dat van de werknemers ligt juist bij de lange termijn waardeontwikkeling. De belangen lig-

gen tegenwoordig veel te ver uit elkaar. Dat treft ook de vakbeweging. Dat is inderdaad contrair 

aan wat ik hiervoor gezegd heb, er is wat dit betreft een negatieve ontwikkeling.’

Zaakwaarnemer  ‘Ik zie de vakbond niet als zaakwaarnemer. Die uitstraling was er in de jaren 

’90 wat mij betreft wat teveel: ‘lever alle papieren maar in bij de professional van het FNV en die 

regelt de zaken wel’. Voor mij gaat het in de vakbond om het empoweren van mensen, en hoe kun 

je mensen versterken als individu én als groep. Er bestaat voor mij geen tegenstelling tussen het 

individu en een groep. Een mens is een sociaal wezen en het beeld van de ‘superindividualist’ is 

meer een beeld dat ook stamt uit eind jaren 80, begin jaren 90. We zijn ons toen gaan richten op 

de superindividualist, die in feite niet bestaat. Een fi ctie.’

Civil society  ‘De vakbeweging is civil society pur sang. Daarbij heeft het FNV in tegenstelling tot 

de politieke partijen het voordeel dat zij dit niet alleen is in de vorm van een kiesvereniging, maar dat 

zij daarnaast 1,2 miljoen leden heeft. Binnenkort 1,4 miljoen als ANBO6 erbij komt. Dat getal maakt 

de vakbond een uiterst belangrijke representant. Je bent een getal van mensen die het werk wat je 

doet waardevol genoeg vinden om daar maandelijks contributie voor te betalen.’

Organisatiegraad  ‘Sommige mensen noemen dit onze historische zwakte, maar die opvat-

ting deel ik niet. De AVV, de wettelijke Algemeen Verbindendverklaring, en een aantal andere 

belangrijke wettelijke regelingen, leiden ertoe dat de invloed van de vakbeweging groter is dan 

de organisatiegraad. Dit zorgt er tevens voor dat je als vakbond rekenschap moet geven aan 

de opvatting van de leden, maar ook het draagvlak moet peilen onder niet-leden. Het is wel van 

belang voeling te houden met wat de ongeorganiseerden denken en voelen over de eisen die je 

als vakbond stelt, en hen daar ook bij te betrekken.’

Historische kennis  ‘Historische kennis is pas echt meegenomen als je rekening houdt met de 

veranderingen binnen de context, maar ook met de constante factoren in die context. Als je van 

daaruit kijkt naar eventuele oplossingen die daarbij zouden kunnen horen. Dat is dan het soort 

historisch bewustzijn van waaruit (mee)gedacht kan worden over de huidige ontwikkelingen en 

bewegingen. Het kan zeer nuttig zijn om de cyclus te vinden. Ik kijk zelf ook vanuit het verleden 

naar het heden en de toekomst, en dat zou ook best overal gestimuleerd moeten worden, maar 

niet alleen maar vanuit de context. Er moet ook een bewustzijn zijn, en dat is de constante, dat je 

als vakbond een waardegedreven organisatie bent, en dat je dat ook moet blijven. Als ik het heb 

over een waardegedreven organisatie, dan betekent dit dat je niet alleen voor het spelletje of het 

resultaat gaat, maar ook voor een hoger doel. En met hoger doel bedoel ik een bepaald soort 

maatschappij en een bepaald soort mensvisie.’

Mensvisie en kapitalisme  ‘Elke mens telt wordt wat bijvoorbeeld werk betreft, raak uitge-

drukt in de slogan: Decent work for decent lives. Dat gaat over werk, sociale bescherming en 

rechten voor werknemers, maar dat gaat ook over kijken naar de economie. Als we kijken naar 

de huidige hypotheekcrisis in de Verenigde Staten dan is het niet genoeg om alleen maar te 

roepen hoe verschrikkelijk dat is, maar gaat het ook over de vraag waarom de middenklasse niet 
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meer voldoende verdient waardoor ze het niet meer kan betalen. Om de vraag: Is het kapitalisme 

niet te ver doorgeschoten?

De FNV heeft een taak om het kapitalisme terug te brengen naar normale proporties. Historisch 

gezien was het ‘temmen van het beest van het kapitalisme’, of het sociaal inkaderen van de 

markteconomie, de kerntaak, maar de regels van het spel en de markteconomie zijn veranderd. 

Het ‘beest’ waart nog steeds rond en is veelkoppig, maar de vakbeweging staat ervoor om te 

waken dat mensen niet het onderspit delven.’

Rechten van de mens  ‘Ik was in 2008 bij het World Economic Forum dat gehouden werd in 

Davos. Daar heb ik een workshop gevolgd van Mary Robinson, voormalig premier van Ierland en 

een van de mensen die naast bijvoorbeeld Desmond Tutu, Nelson Mandela en Kofi  Anan, door 

de VN benoemd is als lid van The World Council of Elders. Robinson haalde onder andere de 

aantrekkingskracht van Nelson Mandela op jongeren aan. Jongeren gaan, volgens Robinson, 

niet puur voor materiële zaken, ze willen weten waar het leven eigenlijk om gaat. The World 

Council of Elders heeft bedacht om 2008 uit te roepen tot het jaar van de Universele Verklaring 

voor de Rechten van de Mens. Die verklaring is tevens het motorblok van de grondslag van 

het FNV, omdat die verklaring een diep geworteld mensbeeld tot uitdrukking brengt. Maar wil 

je mensen tot die ontwikkeling brengen, dan vraagt dat ook iets van de samenleving. Mens en 

maatschappijbeeld hangen samen.’

INFORMATIE EN MENINGEN

Individualisme is geen zelfzucht  Volgens Dirk Verhofstadt (1955), liberaal, socioloog en 

jurist, adviseur van de Belgische Minister van Binnenlandse zaken, broer van Guy Verhofstadt 

(voormalig Belgisch premier), wordt individualisme ten onrechte verward met zelfzucht, onver-

schilligheid en egoïsme. Of zelfs met hedonisme; de leer binnen de ethiek die stelt dat genot het 

hoogste goed is. Het is juist een positieve kracht, een kracht tegen onrecht en onderdrukking, 

werpt hij tegen. En bovenal: een essentiële voorwaarde voor solidariteit.

Dirk Verhofstadt beschouwt het individualisme als het ultieme streefdoel, maar beseft tegelij-

kertijd dat het ook een utopisch streefdoel is. Individualisme zit in de aard van de mens, maar 

in een samenleving zullen er altijd krachten zijn die het individu proberen te onderwerpen aan 

het collectief, aan de gemeenschap. Deze verpulvering van de mens tot ‘een ding’ is volgens 

hem de grootste tragedie geweest van de 20e eeuw. ‘Een tragedie die niet alleen voortkwam 

uit politieke overwegingen, maar ook diep geworteld zat in de houding van fi losofen, sociolo-

gen, juristen, medici en psychologen en die al in de 19e eeuw wortel schoot in het Europese 

denken.’ De mens werd niet langer beoordeeld als individu maar als lid van de gemeenschap.

De stabiele solidariteit  Er zijn geen aanwijzigen dat de informele, vrijwillige solidariteit in 

de afgelopen 40 jaar fors minder is geworden. Het gaat dan om verschillende vormen van onbe-
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taalde arbeid, zoals de verzorging en opvoeding van kinderen, 

mantelzorg en vrijwilligerswerk. Het lijkt eerder meer toe dan 

af te nemen. Ook de vrijwillige solidariteit in de vorm van giften 

en donaties aan goede doelen, uitgedrukt in procenten van ons 

inkomen, is redelijk stabiel. Enige reden tot zorg geeft alleen het 

aandeel van de bevolking dat bloeddonor is: dit is sinds 1993 

teruggelopen van 4,6 naar 3,1 procent van de bevolking. In grote 

lijnen kunnen we echter concluderen dat de informele, vrijwillige 

solidariteit opvallend stabiel is. 

Als Polak  Zestig jaar lang heeft het centralisme van Henri Po-

lak bij het NVV stand kunnen houden. Het toppunt van perfectie 

is bereikt in de jaren van de geleide loonpolitiek – de wil van de 

voorzitter van het NVV was wet. Als hij met kabinet en werkge-

vers op centraal niveau een afspraak maakt over de loonruimte 

van het komende jaar, dan is er niemand in heel vakbondsland die de euvele moed heeft dit 

dictaat naast zich neer te leggen.

Aan die hegemonie komt pas een eind in de periode van 1959 tot 1963 als de geleide loonpolitiek 

voorzichtig wordt ingeruild voor een gedifferentieerde loonpolitiek.

1963: Gezamenlijke actieprogramma’s NVV en KAB  Al in 1963 is er voor het eerst 

een gezamenlijk actieprogramma van het NVV en de KAB, een verlanglijstje voor de verkiezin-

gen. KAB en NVV pleiten voor een grotere verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven bij het 

vaststellen van de lonen en de mogelijkheid om per onderneming, naar boven, van de cao’s af te 

wijken. Ook wil ze de positie van achterblijvers versterken door de vaststelling van een minimum-

loon van 90 gulden per week. Zij bepleiten plannen die de gewenste groei van de bedrijfstakken 

op lange termijn zouden programmeren; een arbeidsmarktpolitiek die de mobiliteit van de arbeid 

zou vergroten; het bevorderen van de bezitsvorming voor de werknemers door hen een aandeel 

in de investeringen te geven; een wettelijke regeling van de werkstakingen; maatregelen die de 

sociale zekerheid verbeteren. Het CNV doet niet mee, ze wil ook nog een eigen programma 

houden, en vindt die van de andere twee bonden niet goed genoeg. Bovendien heeft het CNV 

met een eigen programma meer ruimte voor een bijbelse getuigenis. 

1967: 56% voor samengaan  In 1967 houdt het NVV een onderzoek onder de Nederlandse 

bevolking. 56% blijkt voorstander van het samengaan van de drie vakcentrales, van de NVV-

leden 70%, van het NKV 61% en van het CNV 56%. In hetzelfde jaar is er een CNV-onderzoek 

in eigen kring. 87% is voor samenwerking met NKV en NVV, maar dit percentage daalt tot 50% 

als de samenwerking in de vorm van een fusie zou worden gegoten. De CNV-leden voelen meer 

voor een fusie met het NKV (62%), dan voor een fusie met het NVV (41%).8

1972: Industriebond NVV  Door de vrij onbeheersbare loonstijgingen en de toenemende 

werkloosheid lanceert in december 1967 het hoofdbestuur van het NVV, onder leiding van André 

Kloos, het voorstel de afzonderlijke bonden op te heffen. Iedereen moet lid worden van het ene, 

Congres SDAP, aan de tafel 

links vooraan, van links naar 

rechts: Duijs, Polak, Albarda 

en Gerhard, Arnhem 1915.
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ongedeelde NVV. Die ene bond zou worden verdeeld in zes gelijke bedrijfssectoren (‘kolom-

men’) die een zeer beperkte autonomie zouden krijgen. De ABVA (ambtenaren) is niet gelukkig 

met dit voorstel. Het duurt anderhalf jaar voor het plan van Kloos wordt aangenomen, in sterk 

afgezwakte vorm. Een minderheid binnen het NVV is zo fel tegen, dat Kloos het plan uiteindelijk 

toch maar weer intrekt.

De bonden ABC, De Eendracht en de ANMB hebben zich voor het plan Kloos uitgesproken en 

fuseren, in minder dan drie jaar, op 1 januari 1972, tot de Industriebond NVV. Die daarmee met-

een de grootste bond van ons land is. De geboorte van de Industriebond NVV markeert een his-

torisch moment in de veelbewogen geschiedenis van de vakbeweging. Er ontwikkelt zich binnen 

de FNV een nieuw machtscentrum dat weldra op tal van beleidsterreinen de richting dicteert.

1969-1975: Eerste fase federatievorming  In 1969 neemt de Verbondsraad van het NKV 

het principiële besluit om te streven naar een federatie met de twee andere centrales. NVV-voor-

zitter Kloos wijst op de voorstellen uit 1969 tot wijziging van de statuten van het NVV, waarin 

de betekenis van geloof en levensovertuiging als inspiratiebron voor vakbondsactiviteiten wordt 

erkend. Het NKV is halfslachtig en onduidelijk. In het achterhoofd van de bestuurders speelt 

ongetwijfeld mee dat nogal wat NKV’ers alleen met het CNV verder willen en niet met het NVV. 

Vooral in Limburg rommelt het. Daar zwaait de katholieke mijnwerkersbond onder leiding van 

de markante Frans Dohmen (‘God Dohmen’) nog de scepter. De katholieke mijnwerkers zijn al 

bezig een eigen vakcentrale op te richten, een ambitie die er in het begin van de zeventiger jaren 

nog steeds was. Alleen de sluiting van de mijnen kon dit streven temperen. Als de bond toch 

toetreedt tot de Industriebond NKV in 1972, en Dohmen aftreedt, lijkt het verzet voorbij.

De eerste bonden van NKV en NVV zijn al geruisloos naar elkaar toegegroeid. In het vervoer 

al in 1969, ook al formeel. In 1973 verklaren de twee bouwbonden van NKV en NVV al  grond 

gekocht te hebben in Woerden.

Er speelt echter nog een ander probleem en dat is de gespannen verhouding van de Industrie-

bond NVV met de eigen vakcentrale. Regelmatig is de irritatie voelbaar. Voor de Industriebond 

NVV is er maar een doel: complete eenheid en anders niet. De NVV vakcentrale dreigt daarvan 

af te wijken, en ‘dat kon niet’. Een confrontatie tussen bond en centrale blijft achterwege. Daar-

mee is voor de Industriebond de eis tot eenheid niet van de baan.

Het NKV en het NVV draaien voortdurend om elkaar heen en gaan het onderwerp fusie zoveel mogelijk 

uit de weg. Dat geeft behoorlijk wat onzekerheid. Wordt er na de federatievorming nu wel of niet gefu-

seerd? De hoofdbestuurders van de Industriebond NKV weten het ook niet meer, althans zo lijkt het.

Piet Spijkers, de toenmalige, pas gekozen, voorzitter van de Industriebond NKV, ging op tour-

nee langs ruim 40 plaatsen in het land. De speeches van Spijkers werden met  mij geschreven, 

grotendeels samen met hem. Het tournee is niet alleen bedoeld om kennis te maken met de ach-

terban, maar ook om de mensen uit te leggen waarom er gefedereerd moet worden en dat een 

fusie niet aan de orde is. Arie Groenevelt, de voorzitter van de Industriebond NVV, blijft echter 

zeggen dat dit wel degelijk de bedoeling is. Groenevelt is eerlijk, maar zijn eerlijkheid tastte wel 

onze overtuigingskracht aan. Spijkers standpunt was ook conform de verklaring van 20 mei 1975 

8  Hueting e.a. (1983).
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van de Verbondsraad van het NKV: het nastreven van een fusie is niet aan de orde. Er zijn er 

echter maar weinig die denken dat het niet met een fusie zou kunnen afl open. Het CNV, die geen 

fusie wilde, had wel gelijk: de fusie komt er gewoon aan en is niet (meer) te stoppen. In 1976 is 

de federatie van NKV en NVV een feit, in 1982 de fusie.

De vrees en de ‘lol’ van het CNV  Zoals het CNV vreest, werkt de ‘zware federatie’ tussen 

NKV en NVV al alsof ze is gefuseerd. Het CNV heeft tijdens alle gesprekken die zijn gevoerd 

over het samengaan van de vakcentrales duidelijk laten merken niet gecharmeerd te zijn van het 

verlies van haar christelijke eigenheid. Spanningsvelden zijn er zeker wel geweest voordat de 

federatie loskwam en het CNV in 1974 afhaakte. Niet zozeer op het niveau van de centrales tus-

sen NKV en NVV, maar op de bondsniveaus van de beide centrales, vooral de Industriebonden. 

Over wie er nu echt heeft afgehaakt, CNV of de beide anderen, bestaan de nodige versies en 

interpretaties. Het is maar net van welke kant je het bekijkt. Wie de reacties van beide partijen in 

1974 en daarna analyseert, valt onder meer de rol en ‘lol’ van de toenmalige CNV-voorzitter, Jan 

Lanser, op. Lanser roept iedereen die de houding en het beleid van het CNV kan onderschrijven, 

op nu lid te worden van het CNV. Hij kijkt daarbij in het bijzonder naar de roomse werknemers. 

In 1975 worden de statuten van het CNV zo aangepast dat zij niet alleen meer een christelijke 

vakbeweging is, maar ook een open vakbeweging. In de praktijk betekent dit vooral een intercon-

fessionele vakbeweging. De aansluiting van een aantal organisaties van het NKV en daarbuiten 

volgt. Het ledenaantal van de CNV stijgt van 240.000 naar 300.000. Het CNV is er zeer blij mee. 

Het NKV heeft nu evenwel de federatie nog meer nodig dan ooit. Zeker als ook nog de bond voor 

het middelbaar- en hoger personeel uitstapt.

Wim Kok en Wim Spit  Wim Kok heeft als voorzitter van het NVV en later als de eerste 

voorzitter van de FNV twaalf jaar lang de, voortdurend bedreigde, eenheid weten te bewaren. 

NKV-voorzitter Wim Spit en hij zijn in feite de fi nale grondleggers geweest van de fusie van 

NVV en NKV tot FNV. Historisch gezien is het bijna een ongeloofl ijke prestatie, maar begrijpelijk 

gegeven de grote veranderingen in katholieke kring in de zestiger en zeventiger jaren. Wim Spit 

heeft meerdere redenen aangegeven voor de federatie en fusie, één daarvan was het hervinden 

van de macht van de vakbeweging. 

Ik herinner mij de toekomst  Cees Commandeur (1931-1987) is van 1976 tot 1984 federa-

tiebestuurder van de FNV. Hij heeft een wel bijzonder breed en apart takenpakket. Hij vertegen-

woordigt de FNV onder meer op het terrein van levensbeschouwing en vakbeweging, volkshuis-

vesting en ruimtelijk ordening en milieu, de jongerenbeweging en cultuur.

Het is de tijd van de ‘brede vakbeweging’. Commandeur wordt intern niet altijd met gejubel aan-

gehoord, ook niet door de toenmalige vice-voorzitter Wim Spit, die daarvoor voorzitter van het 

NKV was.

Ik heb Commandeur altijd een fascinerend mens gevonden, in hem was het diep missionaire zeer 

goed voelbaar. Vlak voor zijn dood schrijft hij ‘Ik herinner mij de toekomst: signalen van een ex-

vakbondsbestuurder’.9 Het zijn niet alleen zijn memoires, maar tegelijkertijd, en ook zo bedoeld, 

zijn testament naar de toekomst:

Piet Spijkers, voorzitter 

Industriebond NKV, later 

vice-voorzitter Industriebond 

FNV.
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•   Leiderschap moet niet geconcentreerd zijn in een en dezelfde 

fi guur.

• De slogan van de ‘maatschappijkritische vakbeweging’ is 

nog altijd van kracht: de vakbeweging is de ‘baas in eigen bond’, 

moet de baas in eigen bond zijn. En de leden moeten vooral niet 

wachten op de leiders in deze. Onderdanigheid straft zichzelf 

met ondemocratisch leiderschap.

• Een collegiaal bestuur moet veelzijdige kwaliteiten hebben.

• De structuur van de vakbeweging moet worden veranderd 

op basis van de dominante gemeenschappelijke belangen die 

tegelijkertijd ook de diversiteit dienen.

• Indien de vakbeweging gaat voor militaire ontwapening, en 

dat moet deze gaan, dan veronderstelt dit ook ‘industriële ont-

wapening’.

• Werk aan vrede en ontwapening, arbeid en arbeidsethos, economische groei, zelforganisatie, 

democratie en staat, bevrijde tijd en milieu.

• Mensen verwachten terecht niet alles meer van de staat en de gevestigde structuren en orga-

nisaties. Zeker niet van parlementair gelegaliseerde heersers. Bevrijding begint met en in jezelf.

9  Commandeur, C. (1986). Ik herinner mij de toekomst. Signalen van een ex-vakbondsbestuurder. Baarn: In den Toren.

Komitee Kruisraketten Nee, 

van links naar rechts Van Traa, 

(?), Strikwerda, Faber, 

Commandeur, Den Haag, 

2 mei 1983.
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2008  CNV vakcentrale
René Paas, voorzitter

Geen verstoppertje spelen  ‘Ik vind dat Nederland nog 

steeds aan het veranderen is. Nederland was een sterk verzuild 

en christelijk land en heeft zich in de tweede helft van de vorige 

eeuw met een rotvaart tot een ongeëvenaard niveau gesecu-

lariseerd. Dat is ook diep ingrijpend voor christelijke organisa-

ties. Maar in de afgelopen jaren zie ik dat ze de verlegenheid 

over hun identiteit voorbij raken. De KRO is weer voluit katholiek 

geworden. Ook het CNV komt er weer helemaal voor uit een 

christelijke organisatie te zijn. Het heeft duidelijk geen zin meer 

verstoppertje te spelen. Het profi el van het CNV is christelijk-

sociaal. Ook veel katholieke leden voelen zich bij ons thuis. We 

zijn, eigenlijk als vanouds, interconfessioneel. Mensen willen gewoon zien wie je bent.’

Bruggenbouwers  ‘NKV en CNV zijn beide ontstaan onder de druk van de socialistische 

arbeidersbeweging. Die preekte toen de klassenstrijd. En wij waren daar tegen. Natuurlijk is 

er veel veranderd: ik spreek nooit FNV’ers die me vertellen dat ze verlangen naar de revolutie. 

Maar de stijlverschillen zijn gebleven. Onze christelijke wortels en overtuiging geven aan dat je 

het vertikt om te denken in tegenstellingen. We hebben een bijna honderdjarige traditie van het 

bouwen van bruggen.’

Onderkruipers  ‘In de geschiedenis, maar ook soms nu, zijn CNV’ers stakingsbrekers en on-

derkruipers genoemd. Dat heeft weer alles - vooral het vroegere beeld roept dat op - te maken 

met onze actie tegen de klassenstrijd. In mijn ogen heeft dat ons gevormd tot een aangenaam 

soort vakbeweging. We zagen degenen aan de overkant van de tafel niet als klassenvijanden 

maar als potentiële bondgenoten. Daar wilden we en willen we op voet van gelijkwaardigheid 

mee praten. Met ons kon en kun je altijd praten. Het zit blijvend in ons. Als er geen CNV zou zijn, 

dan zou je die nu moeten oprichten.’

Ontwijkpogingen  ‘Je houdt altijd werkgevers - zeker als ze er niet zo maar met de bonden 

uitkomen - die denken dat het makkelijker en beter kersen eten is met de eigen ondernemings-

raden. Er zijn ook nog steeds werkgevers die denken dat het vervelend is om met vakbonden te 

werken en die ‘union free’ als ideaal zien. Maar ik weet dat wat een vakbond voor een onderne-

ming betekent niet te evenaren is. Het feit dat je een georganiseerde en professionele onder-

handelaar aan de overkant van de tafel hebt zitten, het feit dat je een organisatie hebt die niet zal 

toestaan dat het op de werkvloer verkruimelt en het onevenwichtig, chaotisch en asociaal wordt. 

Het overgrote deel van de werkgevers ziet goed functionerende vakbonden eerder als een groot 

voordeel dan als een nadeel. Dus weet wat je weggooit, zou ik zeggen. Als je denkt dat het pol-

deren, het onderhandelen, lastig en duur en ineffectief is, probeer het dan eens zonder. Het zijn 

dezelfde vakbonden in deze Nederlandse traditie die aan ons land een ongeloofl ijke arbeidsgroei 
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en hoog niveau geven. In Nederland gaat het er heel beschaafd en constructief aan toe, wat wil-

len ze nog meer of anders?!’

Omgekeerde verhoudingen  ‘Het is wel zo dat Nederlandse werkgevers zich er zeer van 

bewust zijn dat personeel niet alleen het duurste is wat ze hebben, maar ook het kostbaarste. 

Dat ze vooral winst maken doordat ze werkgever zijn. En dat personeel ongeloofl ijk belangrijk is 

voor je onderneming. We zijn vanwege de krapte op de arbeidsmarkt bijna in de omstandigheden 

waarin werknemers tegen hun baas zeggen: ‘voor jou tien anderen’. Da’s even wennen! Jaren-

lang waren de verhoudingen omgekeerd. Ik denk niet dat die markt morgen weer anders is. Het 

duurt nog een jaar of dertig voordat de vergrijzing over haar hoogtepunt is. Het feit dat de laatste 

recessie gepaard ging met een ongekend lage werkloosheid heeft alles te maken met het inzet-

ten van de vergrijzing. Zolang er veel werk in Nederland moet worden gedaan, komen we handen 

te kort. De personeelskrapte is voor Nederland een veel grotere bedreiging dan de Amerikaanse 

hypotheekcrisis, hoe ernstig die ook is.’

De achterban en het spel  ‘De kracht en de moeilijkheid van organisaties als de onze is dat 

we leden hebben. En achterbannen heb je niet aan een touwtje. Wij niet, maar ook de werkge-

vers niet. Het is goed om er rekening mee te houden dat je gesprekspartner ook een achterban 

heeft die resultaten van hem verwacht. Ik houd daar rekening mee. Als ik werkgeversvertegen-

woordigers spreek, dan zie ik bij hen processen die wij ook in huis hebben. We hebben allebei 

een achterban. Soms zit er iemand te blazen met het meel in de mond, en dan weet je: dat doe jij 

waarschijnlijk omdat je er niet helemaal zeker van bent dat je je beloften straks waar kunt maken. 

Of je wel echt kunt leveren. Je kunt altijd met elkaar een kopje koffi e gaan drinken om er achter 

te komen wat de grenzen van de andere partij zijn. En om de jouwe duidelijk te maken. Wat waar-

heid is en wat er dichtbij komt, dat weet je nooit maar je probeert open kaart te spelen over wat je 

echt drijft. Regelmatig vertelt iemand me dat hij of zij een gevaarlijk grommende achterban heeft, 

zo van: ‘dit kan ik thuis niet meer uitleggen. Je moet me nu helpen door hier een concessie te 

doen.’ Het is ook een spel, maar wel een serieus spel.’

Verwantschap christelijke werkgevers  ‘We voelen nog verwantschap met de christe-

lijke werkgevers, maar die zijn natuurlijk niet meer als zodanig georganiseerd. NCW werd VNO-

NCW. En NCOV werd MKB Nederland. Dat heeft nog al wat cultuurgevolgen gehad, de christe-

lijke cultuur is er niet dominant meer. De christelijke werkgeversbeschaving is ondergedompeld 

geraakt in een groter geheel.’

Romeinen 13  ‘CNV’ers keren zich niet gauw tegen de overheid. Politieke stakingen liggen 

bij ons buitengewoon gevoelig. Dat is misschien wel voor een deel het klassieke gevoel van 

Romeinen 13. Dat betaalt zich ook in het idee dat je de werkgever niet de dupe laat worden van 

10 Flip Buurmeijer was voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie die een onderzoek deed naar het functioneren van de uitvoeringsorganen in de 

sociale zekerheid en in september 1993 zijn rapport publiceerde. Na zijn Kamerlidmaatschap (PvdA) werd Buurmeijer voorzitter van het Lisv, zodat hij belast 

werd met de uitvoering van zijn eigen voorstellen.
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bezwaren die je tegen het overheidsbeleid hebt. Dat wil zeker niet zeggen dat CNV’ers geen 

bezwaar kunnen maken tegen kabinetsplannen, maar dat doen wij voordat het parlement heeft 

gesproken. Er waren nogal wat CNV’ers in 2004 op het Museumplein, een actie tegen een 

voornemen van het kabinet ten aanzien van VUT en prepensioen. Dat was bij ons dus een heel 

gevoelig thema. Dat was bij uitstek een politieke actie. En gelukkig was het op zaterdag, dus de 

meeste mensen hoefden daar geen vrije dag voor te nemen.’

CDA  ‘Ik ben al jaren lid van het CDA. Dat betekent ook dat ik veel mensen ken in die partij. 

Maar ik vind dat bij mijn werk hoort dat je met politici van alle partijen goede contacten onder-

houdt. Dat ze je kunnen vertrouwen.’ 

Sociale zekerheid  ‘Het zou goed zijn als de vakbeweging weer echt grip zou krijgen op de 

sociale zekerheid en we stellen dat dan ook voor. Bijvoorbeeld dat de WW drastisch gemoder-

niseerd moet worden. De WW lokt nu uit dat je in feite overtollige werknemers kunt afwentelen 

op je collega-werkgevers. Als ik jou ontsla dan ben je daarna voor mij geen kostenpost meer. 

Wij willen dat anders. Wij zijn bezig (mei 2008) een plan voor te stellen waarin werkgevers en 

werknemers zelf verantwoordelijk worden voor het eerste half jaar werkloosheid. Bijvoorbeeld 

door het loon door te betalen. Dat schept een sterke prikkel om te investeren in je personeel. Het 

zorgt ervoor dat ondernemen weer loont. En ook voor vakbonden en werkgeversorganisaties is 

dat interessant omdat ze hun eigen zaken in de cao kunnen regelen. We zijn nog steeds ontzet 

over het rapport van de commissie Buurmeijer10, en de gevolgen daarvan. De gevolgen daarvan 

zijn ook schadelijk geweest voor de positie van de vakbeweging. De komst van het UWV, dat 

wat voor het vroegere in de plaats is gekomen, is nobody’s love baby, denk ik. We moeten daar 

afscheid van gaan nemen. We kunnen beter in de bedrijfstakken zelf gaan regelen.’

Publiek Rechtelijke Bedrijfsorganisatie (PBO)  ‘Ik kan niet overzien wat de toekomst 

van de PBO zal zijn. Maar ik denk wel dat de PBO aan groot onderhoud toe is. Ik vind een be-

langrijke vraag of je de bestaande PBO-structuur ook kunt gebruiken om de dingen te bereiken 

die we tegenwoordig belangrijk vinden. Het is inderdaad goed om ook weer eens in de archieven 

te duiken om te bekijken hoe het ook weer zat.’

INFORMATIE EN MENINGEN

De cao  De cao, de collectieve arbeidsovereenkomst, is één van de belangrijkste bouwstenen 

van het stelsel van arbeidsverhoudingen in Nederland. Het biedt de werknemer zekerheid over 

rechtspositie, inkomen, arbeidsduur en overige arbeidsvoorwaarden. Het verzekert de werkge-

ver van arbeidsrust. Met de komst van de cao werd de collectivisatie van rechtsbetrekkingen 

gerealiseerd, werden mogelijkheden tot medezeggenschap van georganiseerde werknemers 

geschapen, werden samenwerkingsvormen tussen werkgevers- en werknemersorganisaties 

vastgelegd, en ontstond er een stabiele arbeidsmarkt. Er werden ook mogelijkheden gecreëerd 

tot interventie door de overheid ter wille van het algemeen belang. Hoe belangrijk de Stichting 

van de Arbeid ook is, in de eerste plaats gaat het om onderhandelingen (en strijd) van georgani-
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seerde werknemers voor een goede cao in hun bedrijf, concern, bedrijfstak, overheidssector. 

In de Wet op de Kamers van Arbeid uit 1897 verwijst de wetgever voor het eerst op het bestaan 

van cao’s. In 1900 dwingen, na een grote stakingsactie, de diamantarbeiders de werkgevers tot 

tariefafspraken. In 1906 komt een wettelijke erkenning van de cao serieus ter sprake. Pas in 1927 

wordt in principe vastgelegd dat bepalingen in strijd met de cao automatisch nietig zouden zijn.11

De Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (PBO)  Geschrokken door het revolutionair 

socialisme van 1917 en door de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog, worden de bonden in de 

Romeinen 13  

Uit de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen:

1 Alle ziel zij den machten, over haar gesteld, onderworpen; want er is geen macht dan van 

God, en de machten, die er zijn, die zijn van God geordineerd.

2 Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie van God wederstaat; en die ze 

wederstaan, zullen over zichzelven een oordeel halen.

3 Want de oversten zijn niet tot een vreze den goeden werken, maar den kwaden. Wilt gij nu de 

macht niet vrezen, doe het goede, en gij zult lof van haar hebben;

4 Want zij is Gods dienares, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees; want zij draagt 

het zwaard niet tevergeefs; want zij is Gods dienares, een wreekster tot straf dengene, die 

kwaad doet.

5 Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen om der straffe, maar ook om des 

gewetens wil.

6 Want daarom betaalt gij ook schattingen; want zij zijn dienaars van God, in ditzelve 

geduriglijk bezig zijnde.

7 Zo geeft dan een iegelijk, wat gij schuldig zijt; schatting, dien gij de schatting, tol, dien gij 

den tol, vreze, dien gij de vreze, eer, dien gij de eer schuldig zijt.

8 Zijt niemand iets schuldig, dan elkander lief te hebben; want die den ander liefheeft, die heeft 

de wet vervuld.

9 Want dit: Gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen 

valse getuigenis geven, gij zult niet begeren; en zo er enig ander gebod is, wordt in dit woord 

als in een hoofdsom begrepen, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben gelijk uzelven.

10 De liefde doet den naaste geen kwaad. Zo is dan de liefde de vervulling der wet.

11 En dit zeg ik te meer, dewijl wij de gelegenheid des tijds weten, dat het de ure is, dat wij nu 

uit den slaap opwaken; want de zaligheid is ons nu nader, dan toen wij eerst geloofd hebben.

12 De nacht is voorbijgegaan, en de dag is nabij gekomen. Laat ons dan afl eggen de werken der 

duisternis, en aandoen de wapenen des lichts.

13 Laat ons, als in den dag, eerlijk wandelen; niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in 

slaapkameren en ontuchtigheden, niet in twist en nijdigheid;

14 Maar doet aan den Heere Jezus Christus, en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden.

11  Brug. L. en H. Peer (red.) (1993). Collectief Geregeld. Amsterdam: VHV.

12 Het Kabinet Kok I (1994-1998)
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jaren daarna in groeiende mate door de overheid, en ook schoorvoetend door de werkgevers, 

‘erbij betrokken’. Geestelijk leiders, die de politiek niet schuwen, roeren zich en geven aan om 

toch vooral met elkaar en niet zonder elkaar door te gaan. De samenwerking wordt ook gezocht 

om de SDAP in de tang te houden. Ook al kon je er dan – jammer, maar helaas – niet helemaal 

langs heen. De cao is al min of meer een geaccepteerd fenomeen, maar wordt wel als iets insta-

biels beschouwd. Het wordt gevoeld als iets van de klassenstrijd en stakingen, het ruikt daardoor 

toch ook wel naar socialisme.

Van 1918 tot ongeveer 1960 zijn er allerlei krachten aan het werk geweest om het bedrijfsleven 

corporatistisch ‘zelfbestuur’ te geven. In dit zelfbestuur kon de cao worden ‘ingekapseld’ of 

het liefst helemaal verdwijnen. Er zouden publiekrechtelijke arbeidsvoorwaarden-verordeningen 

moeten komen in plaats van de privaatrechtelijke cao. Dit alles zou harmonie geven. Zelfs waren 

er stromingen die de vakbeweging dan ook maar wilden opheffen.

De ‘PBO-beweging’ is in sterke mate geleid door de rooms-katholieken, althans ‘het rooms ge-

zag’. In 1933 wordt de Bedrijfsradenwet aangenomen. Deze wet geeft de mogelijkheid paritaire 

bedrijfsraden per sector van het bedrijfsleven in te stellen met colleges met uitsluitend advise-

rende bevoegdheden. Dit is twee jaar na de pauselijke encycliek Quadragesimo Anno, die voor 

dit idee (bij de katholieken) de doorslag geeft. In 1938 werd de grondwettelijke basis gelegd om 

ook organen met regelgevende bevoegdheid mogelijk te maken.

Na de Tweede Wereldoorlog wordt het hele streven tripartite: overheid én werkgevers én werk-

nemers samen. De overheid dominant vertegenwoordigd om de economie te sturen en te beïn-

vloeden. Dat de overheid zo’n dominante rol speelt, vindt de socialistische ‘zuil’ prachtig. Omdat 

de confessionelen, conservatieven en liberalen het intensief samen optrekken ook zien zitten, 

wordt in 1950 de Wet op de Bedrijfsorganisatie aangenomen. De beoogde grote koepel, de 

‘moeder van de PBO’, zou de Sociaal-Economische Raad zijn.

Werkgevers en werknemers krijgen ‘hun’ productschappen en bedrijfschappen. Het is de be-

doeling dat die er in alle sectoren van het bedrijfsleven komen en dat ze verordenende be-

voegdheden zouden krijgen, ze zouden ook belastingen mogen heffen.

De PBO is alleen maar gaan functioneren in het agrarisch 

bedrijf, de visserij, een deel van de detailhandel, de groothandel 

en in de voedingsmiddelenindustrie. Van de Nederlanders valt 

er nu 15% onder. De Sociaal-Economische Raad is nooit ‘de 

moeder’ geworden. Na de zestiger jaren van de vorige eeuw 

raakt de PBO-gedachte op de achtergrond. In de Publiekrech-

telijke Bedrijfsorganisaties die nu nog bestaan worden pogingen 

ondernomen om er weer wat leven in te blazen. Onder ‘Paars’12

is geconcludeerd dat ze toch niet gemist kunnen worden. Het 

voorheen zo bekende Landbouwschap is opgeheven. Er zijn nog 

17 schappen over.

De Stichting en de SER  Beide zijn bij uitstek de organen 

van het Nederlands ‘poldermodel’, dat nog vrij corporatistisch is. 

De Stichting van de Arbeid is een privaatrechtelijke organisatie 

van werkgevers- en werknemersorganisaties. Ze is al meteen 

In hal van het SER-gebouw in 

Den Haag, op de achtergrond 

links: De Graaf, Hugenholtz, 

Kok en Drabbe, rechts in het 

midden: Van Aardenne. 1978.
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na de oorlog in 1945 opgericht. De SER, Sociaal-Economische 

Raad, is een publiekrechtelijke organisatie, waarin de overheid, 

vertegenwoordigd door de door haar aangewezen Kroonleden, 

en de werkgevers- en werknemersorganisaties zitting hebben. 

Hoewel er geen enkel organisatorisch verband is tussen de 

Stichting en de SER, zetelen ze allebei in het SER-gebouw in 

Den Haag. Dit is niet bepaald toevallig. Vaak gaat het om de-

zelfde personen die zo makkelijker kunnen verhuizen van de ene 

vergaderzaal naar de andere.

De werkgeversvoorzitter (VNO/NCW) en de werknemersvoor-

zitter (FNV) zijn beide vice-voorzitter van de SER. Een kroonlid 

is altijd voorzitter. De SER is vooral een adviesorgaan voor de 

overheid. Zeker als het om de vorming van sociaal-recht gaat. 

Unanimiteit binnen de SER, wat ook voor de Stichting geldt, 

blijkt het beste middel om de overheid echt te beïnvloeden.

In de SER zitten aan werknemerszijde FNV (8), CNV (2), MHP (1). Aan werkgeverszijde: VNO/

NCW (7), MKB (3), LTO (1).

Op de aanstelling van de Kroonleden hebben de grote politieke partijen veel invloed, ze nomine-

ren de kandidaten, die dan ook grotendeels uit eigen kring komen. Er zijn ook kroonzetels voor 

de SER-voorzitter (1), De Nederlandsche Bank (2) en het CPB (2).

Henk Brouwer, kroonlid namens de Nederlandsche Bank, vertelde in het SER-bulletin (februari 

2008), dat de SER duidelijk zwakke en sterke punten heeft. Sterk vindt hij de gebundelde exper-

tise, dat mogelijke polarisatie wordt afgezwakt en dat het de basis is om iets gemeenschappelijks 

te laten groeien.

Zwak vindt hij dat de waarde van de adviezen leiden onder de compromissen en dat te veel zaken 

tegen elkaar worden geruild die niets met elkaar hebben te maken.

Het arbeidsvoorwaardenoverleg en werkgelegenheidskwesties zijn de belangrijkste onderwer-

pen van de Stichting. Dat kan bijvoorbeeld tot van alles leiden in de contractsfeer, maar een 

centraal contract hoeft zeker niet altijd te betekenen dat het bindend is voor de decentrale invul-

ling. Meer en meer wordt decentraal beklonken. Veel is ook afhankelijk van de interne discipline 

binnen de werkgeversorganisaties en die van de werknemers.

Die discipline is over het algemeen stabiel te noemen, en al jaren aan werknemerszijde het 

grootst. Had de Stichting tot 1996 een offi ciële beleidsadviestaak, onder Paars (Kok I) is ze deze 

taak kwijt geraakt.

Kernen  In de 19e eeuw voeren enkele ‘verlichte’, vaak bekende, ondernemers geregeld over-

leg met een personeelsvertegenwoordiging: de ‘kern’ geheten. De bekendste voorbeelden zijn 

de ‘kern’ van de Gist en Spiritusfabriek te Delft onder leiding van J.C. van Marken, opgericht in 

1878, en de ‘kern’ van de Stork machinefabriek in Hengelo, opgericht in 1883.

Na de Eerste Wereldoorlog wordt de verplichting tot oprichting van een ‘kern’ of ‘fabriekscom-

missie’ opgenomen in verscheidene cao’s. De metaal- en textielindustrie nemen hierin het voor-

touw. Zo bestaan er in 1922 in ons land ruim 100 ‘kernen’. Over het algemeen benoemen de 

vakbonden de leden.

Vereeniging tot behartiging van 

de belangen van het personeel 

verbonden aan de Machine-

fabriek van de Gebroeders 

Stork & Co., Hengelo 1895.
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2005: Ruim 10.000 ondernemingsraden  Begin jaren 70 van de 20e eeuw zijn er circa 

3.000 ondernemingsraden. In 2005 zijn dit er ongeveer 10.000. Rond de 50.000 werknemers 

zijn er actief bij betrokken, waaronder een buitenproportioneel aantal werknemers dat ook lid is 

van een bond. Het aantal ondernemingsraden kon vooral zo stijgen door het omlaag brengen van 

de instellingsgrenzen.

De ondernemingsraad (OR): ‘Een gebrekkig orgaan’  Prof. dr. A. Jacobs geeft in zijn 

boek ‘Collectief Recht’ aan dat tussen 1950 en 1970 door allerlei wetswijzigingen de OR minder 

een ‘harmonie-orgaan’ is geworden, dat puur de belangen van de onderneming had te dienen.

Na 1970 moet de OR ook het personeel van de onderneming vertegenwoordigen ten overstaan 

van het ondernemingsbestuur. Jacobs signaleert dat de OR tegelijkertijd twee belangen moet 

dienen, die contrair aan elkaar kunnen zijn. Daarbij is het begrip ondernemingsbelang bijzonder 

vaag. Ook heeft volgens hem de OR nooit nadrukkelijk een zelfstandig recht gekregen om cao’s 

af te sluiten of om stakingen te organiseren. Het reglement van de OR is er puur om eigen interne 

zaken te regelen, en kan bovendien alleen de OR zelf binden, niet ook de ondernemer. De SER 

kan nadere regels vaststellen voor de inhoud van het OR-reglement, maar heeft dat nog nooit 

gedaan. Het initiatief om een OR op te richten, ligt, als de wet dit verplicht, bij de ondernemer 

zelf, en hij moet daarvoor de bonden raadplegen. De OR beschikt niet over een volledige rechts-

bevoegdheid. Jacobs noemt de OR een gebrekkig orgaan wanneer het op het vaststellen van 

de arbeidsvoorwaarden aankomt. In 1979 krijgt de OR haar eigen voorzitter. Sinds 1998 mag er 

bij het tellen van het aantal werknemers - nodig om te bepalen of de ondernemer verplicht is een 

OR in te stellen - geen onderscheid meer worden gemaakt tussen voltijd en deeltijd werkenden. 

Een verplichting om als OR de achterban te raadplegen, is er niet.

Vanuit de overheid wordt steeds meer druk uitgeoefend om de OR zich bezig te laten houden met 

maatschappelijke problemen, zoals het milieu, arbeidsparticipatie, gezondheid en allochtonen. In 

ieder geval deze onderwerpen bespreekbaar te maken. Iets wat de OR in ieder geval mag.
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2008  MHP Vakcentrale
Ad Verhoeven, voorzitter

Binnenkomst  ‘Ik stapte in 1976 De Unie in, nu een van grootste bonden van de MHP. Dat 

was direct na de eerste oliecrisis: de tijd van de torenhoge rentes, van de hoge overheidsschul-

den, van de grote fi nancieringstekorten en de gierende infl atie. In die periode vonden er enorme 

reorganisaties en bedrijfssluitingen plaats: het restant van de textielindustrie werd weggevaagd. 

De sluiting van de mijnen heb ik niet actief meegemaakt, toen zat ik nog bij de Kamer van Koop-

handel. Andere ijkpunten voor mij zijn de tweede oliecrisis begin jaren ’80 en de saneringen in 

het bedrijfsleven en in de publieke sector. Als kenmerken van die tijd noem ik de toename van 

de overheidsschuld, het snijden in overheidsapparaten, kabinet Lubbers en de bezuinigingen, de 

sluiting van scheepswerven en het verdwijnen van de metaalindustrie.’

Nivellering  ‘We danken Arie Groenevelt dat deze eigenlijk mede aan de basis heeft gestaan 

van belangrijke bewegingen rond de komst van de MHP.13 Het gebeurde in de zeventiger jaren: 

onder meer door de nivelleringsstrijd, ‘geen procenten, maar centen’, van de Industriebonden, 

waarbij de hogere inkomens minder prijscompensatie zouden moeten krijgen dan de lagere. De 

Unie deed uiteraard niet aan de acties mee, want wat de bonden wilden, zou ten koste van onder 

meer haar leden gaan. De Unie was in die tijd nog een beambtenbond van het NKV. Daarnaast 

voelde De Unie zich niet thuis bij de fusiedrang van NKV en NVV.’

Fusie FNV en verandering  ‘Met de fusie daarna is in feite het NKV echt verdwenen, de 

FNV is het vroegere NVV geworden, dat geldt voor het beleid, de visie en de strategie. Je hoort 

de FNV ook nauwelijks meer over de verkleining van de inkomensverschillen in het land, terwijl 

dat vaak een motief geweest is. Soms steekt dat onderwerp de kop weer op, maar er worden 

geen grootse pogingen ondernomen om de inkomensverschil-

len in Nederland te verkleinen. De economische ontwikkelingen 

zijn tegenwoordig maatgevend. Ook de bonden kunnen niet altijd 

tegen de markt in.’

‘Ik vind het onderscheid tussen de drie vakcentrales van nu groot, 

en dat komt ook door het imago wat achter het verleden van de 

bewegingen aankomt. Bij de FNV denkt men nog steeds wel 

socialistisch, bij het CNV christelijk en bij MHP denkt men ‘mid-

delbaar en hoger’, een beetje elitair en exclusief, dat wel. Maar 

de FNV van nu is veel rechtser dan 25 jaar geleden. Er heeft wat 

mij betreft een aardverschuiving in de manier van denken plaats-

gevonden. Om aan te geven hoe het FNV is opgeschoven: in de 

jaren 70 was De Unie linkser dan de FNV van nu.’

13  Arie Groenevelt, 81 jaar in 2008, was in de zeventiger jaren voorzitter van de Industriebond NVV en daarna de eerste voorzitter van de Industriebond FNV. 

Hij zal behoorlijk geïrriteerd zijn dit ‘compliment’ van de door hem bijna verachte MHP te krijgen. 

14  CMHF, Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen is een koepel van beroeps- en belangenverenigingen bij overheid, zorg en bedrijfsleven.

Demonstratie Geen procenten 

maar Centen, Millingen a/d 

Rijn, 1973.
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Beroepsorganisaties  ‘Vooral beroepsorganisaties hebben 

een goede toekomst. Binnen de CMHF14, onze tweede grote 

bond, fl oreren de beroepsorganisaties. Zij spreken mensen aan 

op hun beroep in plaats van op de arbeidsvoorwaarden. Men 

gaat weer meer richting het vak zoals de vroegere gilden. De 

Unie noemt zich ook nu niet voor niets de club van professionals. 

Het aantrekkelijke van een beroepsorganisatie is dat mensen el-

kaar daar kunnen ontmoeten en met elkaar bezig zijn met het vak 

in plaats van alleen maar met geld. De liefde voor het vak is het 

bindmiddel. Als je kijkt naar de Vereniging van piloten dan zie je 

dat daar een organisatiegraad van 80% is. Dat zijn mensen die 

een fi kse positie hebben en een uitstekend jaarsalaris maar ze 

zijn grotendeels georganiseerd. Als één van de leden een crash 

maakt en hij ligt in de Noordzee dan komt die vereniging wel 

helpen.’ 

Historische kennis  ‘De MHP is relatief nog jong, maar we hebben onze eigen geschiedenis 

slecht bijgehouden. Daar moeten we verandering in brengen. Maar mogelijk zit dit anders met 

onze bonden.’

INFORMATIE EN MENINGEN

1974: De start van de MHP  Op 10 april 1974 wordt de MHP opgericht door de CMHF, de 

Nederlandse Bond van Middelbaar en Hoger Personeel (NBT, voorheen technici en chemici), 

de Nederlandsche Handelsreizigers- en Handelsagenten Vereeniging én de Vakorganisatie ‘De 

Buitendienst’.

Kort na de oprichting sluiten ook de Nederlandse Christelijke Handelsreizigersvereniging 

(NCHRV), de Vereniging van Werknemers in het Bank- en Verzekeringsbedrijf en Administra-

tieve kantoren (BVA, een NKV-bond) en de Unie BLHP, zich al informeel aan.

Na het verlaten van de laatste twee van het NKV, is de aansluiting defi nitief. Voor de erkenning 

als representatieve organisatie is deze bundeling van groot belang. Vanaf 1978 is de MHP (met 

één zetel) in de SER en in de Stichting van de Arbeid vertegenwoordigd.
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2008  FNV Jong
Jeroen Glas, voorzitter

Jonger en ouder  ‘FNV Jong bestaat ruim 2½ jaar en is ontstaan na de massademonstratie op 

het Amsterdamse Museumplein in 2004. Veel ouderen, en ook wel jongeren, waren daar, maar er 

was een onderlinge tegenstelling voelbaar. Om die reden is de categorale AVV, de Alternatieve 

Vakbond, opgericht. Jongeren wilden ook een stem en ook (weer) een aparte positie in de vakbe-

weging. FNV Jong is nu het jongerennetwerk van de FNV en vertegenwoordigt jongeren tot 35 

jaar. Zowel binnen als buiten de FNV komt FNV Jong op voor de belangen van jongeren op het 

gebied van werk, inkomen en zorg. Ik ben pas sinds 10 maart 2008 voorzitter van FNV Jong.’

Jongerenorganisaties  ‘Ik ben duidelijk een ander type mens dan Klaas Pieter Derks, de 

voorzitter van CNV Jongeren. Christelijke inspiratie zegt me maar weinig, maar ik respecteer 

het. Dat er ook jongerenbewegingen van het NVV waren, heeft niet mijn dagelijkse aandacht. 

Ik weet er weinig van. Ik heb inderdaad nooit van de KWJ15 gehoord, en weet ook niet veel van 

NVV Jongerencontact.’

Kaderleden  Ik heb wel bijzonder veel bewondering voor de oudere kaderleden die nog zo 

actief en betrokken zijn, ik moet het me op die leeftijd nog maar zien doen. Ik wijs er wel op dat 

zonder (onder meer) het nieuwe digitale middel de vakbeweging het niet zal redden, maar het 

moet dan wel volledig informerend en interactief zijn. Er is een andere mentaliteit dan 30 jaar 

terug. Je moet mensen reden geven om uit eigen belang lid te worden van een vakbond. Op die 

manier heb je ook een grote achterban. Dat is gezond egoïsme.

Oudere kaderleden klagen wel eens over deze mentaliteit. Ze zouden liever zien dat mensen be-

langeloos zich voor een ander inzetten. Ik denk bij mijzelf: aanpassen of sterven. Ik denk namelijk 

dat egoïsme niet per defi nitie slecht is. Mensen die zich actief willen inzetten voor de vakbond zul 

je ook altijd hebben. Echter, er zijn meer communicatiemiddelen bij gekomen, meer mogelijkhe-

den tot laagdrempeligheid. Maak daar gebruik van.’

Gezond egoïstisch  ‘Jongeren moeten actief zijn voor de bond? Neen, de jongeren die mee-

doen zijn actief voor zichzelf en uit zichzelf. Veel doen het om zelf vooruit te komen, en zien de 

vakbond daarvoor als een opstap. Om bijvoorbeeld de politiek in te gaan. Dat vind ik jammer. 

Maar aan de andere kant, wat wel opvalt, is dat ze voor zichzelf bezig zijn, maar dat wat ze doen 

ook anderen beter maakt. Gezond egoïstisch.’

Nieuwe insteek  ‘Jongeren zijn volgens mij wel aanspreekbaar als je vertelt dat als je geen lid 

bent, en er geen cao zou zijn, de werkgever vrij voor je kan bepalen wat je verdient. Als er geen 

sterke vakbond is dan ben je nergens. Veel jongeren staan te alleen om zelf onderhandelingen 

te voeren en laten zich vrij gemakkelijk intimideren. Ze weten niet hoe te onderhandelen en staan 

dan zwak. Je moet jongeren vertellen dat er daarom ook een cao is, deze geeft in ieder geval aan 

15  KWJ en NVV Jongerencontact waren de jongerenorganisaties van respectievelijk NKV en NVV.
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wat je minimaal moet verdienen. De bond zorgt daarvoor, en dat 

kan dankzij de leden. Als ieder apart gaat onderhandelen dan is 

het heel moeilijk een minimum bestaansvoorwaarde te creëren. 

Wat je meer wilt binnenhalen is dan aan jezelf, maar ook daar wil 

de bond je bij helpen, dan moet je wel lid zijn, geen aso. Zonder 

bond ontstaat er ook grote rechtsongelijkheid.

De individuele voordelen zijn bij jongeren te onbekend. Je moet 

beginnen met het individu en niet meteen praten over het col-

lectief. Ik vind ook dat wat de bond biedt niet echt aan de man of 

vrouw wordt verkocht. Hoe meer individuen zich door de bond 

laten helpen, hoe betere cao’s deze voor het individu kan afslui-

ten. Het is helemaal in het belang van jezelf. Ik heb er geen moei-

te mee om de bond te tonen als een vereniging voor gezonde 

egoïsten. Jongeren kiezen soms ook per defi nitie niet wat de 

voorgaande generatie heeft gekozen, dat is een werkelijkheid. Wat al is gekozen, hoeven ze zelf 

niet meer omdat de keuze al gemaakt is, maar niet door henzelf. Mensen moet je in staat stellen 

om zichzelf te laten gelden. Dat klinkt als vroeger, maar met andere woorden. Een geheel nieuwe 

insteek hoeft dus niet. Ik denk wel dat de vakbond minder geassocieerd moet worden met poli-

tiek. Ik denk dat het door veel mensen eerder als een semi-politieke partij wordt waargenomen, 

dan als een belangenbehartiger. Dat heeft ook met beeldvorming te maken, maar ook met welk 

smoelwerk je uitdraagt. FNV kan dus wel politiek blijven bedrijven, maar jezelf als product ver-

kopen is een ander verhaal.’ 

Competentie, vriendschap, zekerheid  ‘Jongeren zijn gericht op competentie, goede 

vriendschappen en zekerheid. Geld is daarbij een middel. Competent betekent goed in je werk, 

maar ook op je plaatselijke voetbalvereniging, je huishouden goed kunnen plannen. Goed in je 

vak. Vooral ook aanspreekbaar in het vak en behorend tot een vak.

Ze kiezen, nogmaals, voor zichzelf en vanuit zichzelf, een authentieke keuze. Jongeren laten zich 

niets echt opdringen. Dat was in de kern vroeger ook zo en is een beeld van alle tijden.’

Mondigheid  ‘FNV Jong is nu aan de slag met het project ‘Werk en uiterlijk’. Werk moet leuk 

zijn en niet je eigen persoonlijkheid en uitdrukking daarvan wegdrukken. Je moet jongeren hel-

pen hun mondigheid gericht in te zetten. Niet meteen een confl ict veroorzaken.

Mondigheid en goed argumenteren. De ander overtuigen. De werkgever moet respect hebben 

voor iemand die vraagt ‘waarom zou ik?’, en die argumenten wil horen. De FNV doet er veel aan 

om die mondigheid richting te helpen geven.’

Work-life balance  ‘De vakbeweging moet goed inspelen op de work-life balance. Je bent 

eerst alleen, hebt daarna misschien een gezin met kinderen. Er zijn tweeverdieners. Er moet 

worden onderzocht hoe het leven van die twee is en hoe ieder zijn eigen balans wil. Wat er 

nodig is moet je als bond kunnen bieden, en dat ook doen. Voortdurend bijvoorbeeld de balans 

vinden tussen kinderen, vrije tijd, werk en zorg, wat zich daarin afspeelt, en je moet er ook echt 

op inspelen.’
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Minimumjeugdloon  ‘Ik vind dat het minimumjeugdloon moet 

worden afgeschaft. Het ligt nu op 30% van het minimumloon, 

landen om ons heen zitten op 60 à 70%. Nederland discrimi-

neert de jongeren. Het is me een doorn in het oog dat grote 

bedrijven ongeschoolde oudere jongere werknemers er snel 

uitgooien. Waarom afschaffi ng van het minimumjeugdloon? Je 

zou inderdaad eerder een eis om verhoging verwachten. Ik wijs 

hierbij naar de betekenis van ervaring. Waarom zou een jongere 

met dezelfde ervaring minder moeten verdienen dan een ou-

dere. Waarom Polen minder? Mogen ervaren werknemers die 

door hun leeftijd minder presteren dan ook minder betaald wor-

den? Neen, dat kan terecht niet, want een werkgever kan door 

de cao, en dankzij de bond, een salaris nu niet zo maar verlagen. 

Afwijkingen van de cao mogen formeel alleen ten gunste van de werknemer zijn. Ik zou willen dat 

alle jongeren met gelijke ervaring hetzelfde verdienen.’

Checks and balances  ‘Er moeten checks and balances zijn tussen werkgever en werknemer 

en tussen de werkgeversorganisaties en de bonden. Ook in de relatie tot de overheid en de poli-

tiek. In je eentje heeft het geen zin om naar Den Haag te gaan. Daarin is de macht van de vak-

beweging, ook voor jongeren, onmisbaar, en met minder leden is er minder macht of kracht. Die 

kracht zou wel eens af kunnen nemen, en daar zouden wel eens de jongeren van nu, ook later, 

de dupe van kunnen worden. Dan kunnen de werkgevers, en andere krachten, hun gang gaan en 

groeit de behoefte aan een vakbeweging weer. Het is misschien een cyclus. Dat betekent niet 

dat je in mindere tijden in je luie stoel moet gaan zitten overigens, anders bloed je dood.’

Solidariteit  ‘Ik denk dat het woord solidariteit jongeren in de oren klinkt als iets uit het Oostblok. 

Ook het woord vakbond en kaderleden zou zo kunnen klinken, als iets uit die richting of als iets 

ouderwets. Het is, denk ik, een woord uit de jaren zestig. Hoe ik solidariteit dan zou noemen? Als 

je niet lid bent van de bond en er toch van profi teert, dan ben je gewoon een aso.  Ik vind dat je dat 

ook hard tegen jongeren mag zeggen. Als iemand echter lid is louter en alleen om reden van zijn 

individuele belangenbehartiging, mag je hem echter niet om die reden a-sociaal noemen.’

Strijdbaarheid  ‘De bondsacties van nu, bijvoorbeeld van de politie en openbaar vervoer, 

spreken me aan. Ik voel me zeer aangesproken door de oproep van destijds: ‘Willen we naar de 

Dam, dan gaan we naar de Dam’, maar wie dat zei staat me niet voor ogen.

Eerlijk gezegd houd ik wel van een relletje. Het spanningsveld van destijds tussen Den Uyl en Wie-

gel vind ik ook prachtig. De fi lm ‘Daens’16 ken ik niet. Ik ben voor een nauwe samenwerking met de 

actieve scholieren- en studentenbonden, en we onderhouden daarmee nauwe contacten.’

16  Pieter Daens was een RK-priester in het Belgische Aalst die voor de arbeiders op kwam. De Belgische schrijver Louis Paul Boon heeft naar zijn leven een 

omvangrijke roman geschreven. Op die roman is de fi lm ‘Daens’ gebaseerd, met Jan Decleir in de hoofdrol van de ‘revolutionaire’ priester.

Jongeren in actie tegen 

verlaging van het jeugdloon, 

bezetting van de Effectenbeurs, 

Amsterdam, 2 oktober 1980.
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INFORMATIE EN MENINGEN

De Jonge Werkman  Tijdens het staatsbezoek van koningin Beatrix aan Rusland verklaart de 

Russische federatie zich op 6 juni 2001 bereid tot restitutie van archiefbestanden. Het gaat om door 

de Sovjet-Unie, tijdens de veldtocht van het Rode Leger in Duitsland aan het einde van de Tweede 

Wereldoorlog, in beslag genomen archiefbestanden. Het als ‘Fonds Holland’ bestaande bestand 

in het Russisch Staats Militair Archief omvat 2500 dossiers. Tot ieders grote verrassing worden er 

ook documenten van de Katholieke Bond ‘De Jonge Werkman’ in aangetroffen. ‘De Jonge Werk-

man’ bestond vanaf 1917 en omvatte tot hun 20e jaar de aspirant-leden van het Rooms-Katholieke 

Werkliedenverbond, voorganger van de Katholieke Arbeidersbeweging (KAB) en het NKV. Het 

was de standsorganisatie (voor geestelijk welzijn) voor de jongste arbeiders.

Katholieke Arbeidersjeugd en KWJ  De Katholieke Arbeidersjeugd ontstaat in Nederland 

in 1945 uit een fusie tussen de Sint-Josephgezellen en De Jonge Werkman. De KAJ was opge-

richt naar Vlaams voorbeeld. Naast de KAJ bestaat ook de (V)KAJ (de Vrouwelijke Katholieke 

Arbeidersjeugd). De stuwende kracht en oprichter is bisschop Jozef Cardijn. Hij vindt dat jonge 

arbeiders en arbeidsters zichzelf moesten organiseren om schrijnende toestanden het hoofd te 

bieden. Jongeren moeten daarbij zelf de leiding in handen hebben. De kajotters en kajotsters, zo-

als de actieve leden worden genoemd, moeten hun eigen situatie en die van anderen leren inzien 

en daar in wijsheid actie op ondernemen. Met ‘Zien, Oordelen, Handelen’, legt Cardijn de basis 

voor de werkmethode van de beweging. De beweging moet van en voor jongeren zijn. ‘We maken 

geen revolutie, we zijn de revolutie’ is één van zijn typerende opmerkingen. Het katholieke geloof 

vormt in de beginfase een belangrijk uitgangspunt, als kajot(st)er was je een ‘christenverbreider’. 

De KAJ was voor jongeren boven de 17 jaar. In de jaren 50 van de 20e eeuw heeft ze ongeveer 

50.000 leden, en is daarmee de grootste werkende jongerenorganisatie van ons land. Ze bestaat 

tussen 1945 en het midden jaren ’60. Dan gaan de vrouwelijke en de mannelijke tak samen in 

één van de meest spraakmakende jongerenbewegingen van de tweede helft van de 20e eeuw, 

de KWJ. Eerst nog ‘Katholieke Werkende Jongeren’ geheten, maar in de jaren ’70 omgedoopt 

tot ‘KWJ, beweging van werkende jongeren’. Dan is het een zelfstandige club geworden, los van 

de vakbeweging en de Kerk. Een ‘nieuwe’ KWJ, die vaak harde 

standpunten kan innemen, die opkomt voor de belangen van de 

werkende jongeren, eisen stelde die rechtstreeks voortkomen 

uit de ervaringen van de jongeren zelf. Van de KWJ kan zowel de 

georganiseerde als de ongeorganiseerde jongere lid worden.

De KWJ komt door haar eigengereidheid voortdurend in aan-

varing met de vakcentrale NKV. Toch hebben NKV en KWJ al-

tijd samengewerkt bij de opzet van het vakbondsjongerenwerk. 

Maar het NKV werkt intern aan een nieuw op te zetten NKV-jon-

gerenwerk, en krijgt in 1977 de overheidssubsidie die eigenlijk 

voor de KWJ is bestemd, en voor het voortbestaan van de KWJ 

onmisbaar is. Na veel interne strijd over de zelfstandigheid, sluit 

de KWJ zich noodgedwongen aan bij het NKV, en verliest zo 

haar onafhankelijkheid.
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Jonge Werkman. De leden 

poseren hier in hun nieuwe 

uniformen. (1930)
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In 1982 fuseert de KWJ met een andere jongerenbeweging, met een totaal ander karakter, het 

NVV-Jongerencontact. In de loop der jaren heeft de KWJ nog al wat etiketjes naar het hoofd 

gekregen: anarchistisch, kritisch, rood, anti-vakbond, dwarsliggers. De KWJ-ers identifi ceerden 

zichzelf met solidariteit, leerschool, actieve club, kritisch.17

Socialistische jongerenbeweging  De Arbeiders Jeugdcentrale (AJC, 1918-1959) is als 

socialistische jeugdbeweging, opgericht door de SDAP en het NVV. De AJC heeft tot doel de 

arbeidersjeugd op te voeden en te ontwikkelen. Het socialistische cultuurideaal wordt gere-

aliseerd met traditionele omgangsvormen, zonder drank en tabak, en met lichaamsbeweging, 

volksdans, muziek en lekenspel. De Paasheuvel in Vierhouten is een nog altijd bekend kampeer- 

en samenkomstterrein van de AJC. De AJC-leden zijn verdeeld in Rode Wachten (oudere le-

den), Rode Valken en Trekvogels. Na de Tweede Wereldoorlog zijn het Trekvogels en Zwaluwen. 

Iedere groep heeft zijn eigen regels en symbolen. In 1959 daalt het ledenaantal drastisch.

De tijd wordt geleidelijk aan rijp voor een bredere benadering van het jeugd- en jongerenwerk. 

Van het socialistische kader wordt afscheid genomen. In 1959 wordt ‘Ruimte’ opgericht als voor-

zetting van de AJC. Daarna gaat ‘Ruimte’ over in de Federatie Open Jongeren Centra (FJOC). 

In 1972 eindigt deze geschiedenis met de verdwijning van het FJOC.

Een aparte vermelding verdient nog de geschiedenis van het NVV Jongerencontact. Deze orga-

nisatie is in 1966 opgericht als opvolger van de NVV-Jeugdorganisatie Jonge Strijd (1950-1965). 

NVV Jongerencontact heeft altijd onder strenge controle gestaan van het NVV en de daarbij 

aangesloten bonden. De jongeren mochten in principe geen eigen beleid uitstippelen en geen 

eigen standpunten naar buiten brengen. Het heeft een centraal opgezette organisatie, die wordt 

bemand door beroepskrachten die zijn aangesteld door het NVV en die daarbij ook in dienst zijn. 

De belangrijkste taak van NVV Jongerencontact is vormings- en scholingswerk voor de onge-

veer 150.000 jonge leden van de NVV-bonden. 

NVV-Jongerencontact fuseert in 1982 met de Katholieke Werkende Jongeren tot de FNV Jon-

gerenbeweging (FNV-Jo). Het FNV-Jo is een zelfstandige organisatie van werkende, werkloze 

en schoolgaande jongeren, verbonden met de FNV. Het kost vijf onderhandelingsjaren voordat 

KWJ en NVV Jongerencontact in elkaar opgaan, tekenend voor het  cultuurverschil tussen 

beide. Het dynamische elan van een jongerenbeweging als de KWJ, die typisch eigentijds is en 

echt van de jongeren zelf, is nooit meer teruggekomen.

Mogelijk een groot nadeel van de fusie tussen NKV en NVV. Vanaf 1989 functioneert FNV-Jo 

niet meer en wordt in 1991 offi cieel opgeheven.

Koos Vorrink (1891-1955)  ‘Grote leider en bouwer, grote geest en animator, meeslepend 

redenaar’, was Koos Vorrink.18 In 1927 wordt hij landelijk voorzitter van de Arbeiders Jeugd 

Centrale. Vorrink heeft in de SDAP prominente functies bekleed, hij was onder meer lid van 

de Eerste Kamer. Na de oorlog wordt hij voorzitter van de Partij van de Arbeid. In de Tweede 

17  Blom, E. e.a. (z.j.). Zien, oordelen, handelen. Jongerenbeweging verbonden met de FNV.

18  Wiedijk, C.H. (1986). Koos Vorrink. Gezindheid, veralgemening, integratie. Een biografi sche studie. Groningen: Wolters Noordhoff.
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Wereldoorlog is hij één van de belangrijkste oprichters van Het Parool, wordt gearresteerd en 

gedeporteerd naar een Duits kamp (Sachensenhausen).

Hij is de vader van de latere PvdA-minister Irene Vorrink, en grootvader van de ‘radiohippie’ Koos 

Zwart die wekelijks in het VARA-programma De Rode Haan de ‘beursberichten’ brengt over de 

prijs van hasjiesj op de Amsterdamse straten.

Vorrink plaatst in 1921 op het voorblad van het tijdschrift van de AJC, Het Jonge Volk, een verta-

ling van een van de belangrijkste liederen van de Duitse arbeidersjeugd:

‘Als wij schrijden, dichtgerijd

En ons Lied, omhooggestegen,

Echo’s wekt op alle wegen,

Voelen wij: ‘Ons is de Zege’,

Ons geleidt De Nieuwe Tijd’ 

Het Natuurvriendenhuis in Lage Vuursche is vernoemd naar Koos Vorrink.

De Socialistische Eenheidsrepubliek  In het Algemeen Handelsblad van 1962 wordt het 

resultaat van een enquête bekend gemaakt onder 700 aankomende studenten in Groningen. Het 

onderzoek is gehouden om de kennis te testen van politieke en aanverwante aangelegenheden. 

Zo is onder meer gevraagd naar de betekenis van afkortingen als S.E.R., P.B.O, C.A.O en E.E.G. 

Van E.E.G. weten de meeste respondenten nog wel wat te maken. Maar de S.E.R wordt onder 

andere versleten voor Socialistische Eenheidsrepubliek, de P.B.O voor een Publiek Bureau voor 

Openbare Werken en de C.A.O. voor kankeronderzoek, dan wel Christelijke Arbeidsorganisatie. 

Het zou interessant zijn vandaag de dag na te gaan of de huidige aankomende studenten in Gro-

ningen er nog steeds zo over denken.

Koos Vorrink, 1948.
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2008  CNV Jongeren
Klaas Pieter Derks, voorzitter

Taak en bevoegdheid  ‘CNV Jongeren is al 50 jaar een bond en mag in principe onderhan-

delen en zelfs cao-afspraken maken, ware het niet dat zij geen leden in branches heeft. CNV 

Jongeren heeft ook te weinig leden om rechten aan de onderhandelingstafel te hebben en daar-

bij komt dat zij niet vakgeoriënteerd is, maar zij probeert wel zaken in de algemene arbeidsvoor-

waarden te verbeteren.’

Inkleuren  ‘Ik ben voorzitter sinds 2006, voel me historisch gezien meer verbonden met Klaas 

Kater dan met Henri Polak. Dat past beter bij het CNV. Ik vind ook dat Kater het christelijk volks-

deel meer op de kaart heeft gezet dan het socialistische, politiek gezien. Ik constateer ook dat de 

geschiedenis soms wel erg verschillend wordt ingekleurd. Tijdens de eerste Henri Polak-lezing, 

in 2008 in het Centrum voor Arbeidsverhoudingen, leek het puur een feestje van de FNV. Dat 

geeft niets, maar de vakbeweging is niet alleen maar socialistisch. Ik vind niet dat je de werkelijke 

historie zomaar naast je neer kunt leggen, maar dan moet je die ook goed beschrijven en niet 

net doen alsof het allemaal FNV was dat de klok sloeg, of NVV. Er is door de hele vakbeweging 

veel bereikt.’

Culturele verheffi ng  ‘Zowel Henri Polak als Klaas Kater hielden zich bezig met het cultu-

reel verheffen van burgers om hen te emanciperen, beiden op hun eigen manier. Henry Polak 

organiseerde huiskamerbijeenkomsten. Klaas Kater richtte een bibliotheek op. Je ziet dat de 

wens om emancipatie gelijk oploopt, maar bij Klaas Kater is er geen sprake van een strijd 

tussen arm en rijk. Ik lees ook biografi eën, en daarbij kan ik zeker verwijzen naar die van Jan 

Veenhof.’19

Socialistisch en christelijk gedachtegoed  ‘In het socialisme gaat het vooral om de klas-

senstrijd, bij het christendom om Spreuken 22, vers 2 uit de Bijbel: ‘Rijken en armen ontmoeten 

elkander. Hun aller Maker is de Here.’ Dit sluit volgens mij strijd als basishouding uit. Het CNV is 

de bond van de dialoog. Bij het FNV gaat het vooral om het verzet tegen het kapitaal en om de 

emancipatie van de arbeiders.’

Christelijk en excessen  ‘Er moet ook wel ruimte zijn voor strijd, uiteraard, vooral daar waar 

rijkdom overgaat in excessen, waarbij ik verwijs naar het grote graaien van nu. Dat is voor mij een 

belangrijke symboliek. Het is onchristelijk als verschillen te veel uit elkaar gaan lopen.’

Gelijk en ongelijk  ‘Voor mij is iedereen gelijk, maar binnen die gelijkwaardigheid worden 

mensen gelijk of ongelijk behandeld. We hebben ieder een eigen plek gekregen die we naar ons 

19  Jan Veenhof was tussen 1973-1989 hoogleraar dogmatiek en dogmageschiedenis, verbonden aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit 

te Amsterdam.

20  Christen Democratisch Jongeren Appèl.

Klaas Kater
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beste kunnen moeten invullen. Ik geloof in predestinatie, maar 

niet dat alles daar binnen is vastgelegd. Iedereen is in staat om 

keuzes te maken maar de mens weet niet van nature wat goed 

of kwaad is en is geneigd om verkeerde keuzes te maken. Ik 

geloof niet dat de mens vanuit zichzelf in staat is om altijd het 

goede te doen.’ 

Individualisme en soevereiniteit  ‘Voor mij is individua-

lisme een recht en een plicht en dat komt voort uit het recht op 

soevereiniteit in eigen kring. Je krijgt een verantwoordelijke rol 

toegewezen, in mijn geval voorzitter van CNV Jongeren, en die 

rol moet je wel volledig nemen. Uiteraard is de wereld groter 

geworden, maar als het gaat om het intermenselijke dan moet je 

het wat mij betreft klein houden. Bij het CNV gaat het ook altijd 

om de menselijke maat.’

Emancipatie  ‘Onlangs hoorde ik een uitspraak dat de emancipatie van de arbeider in Neder-

land af is. Ik onderschrijf het feit dat Nederland in de top tien van de rijkste landen staat en werk-

nemers in Nederland eigenlijk weinig meer te klagen hebben. Maar ondanks dat de basisvoorzie-

ningen goed zijn geregeld, zie ik nog steeds een kloof aan de onderkant van de samenleving. Dan 

denk ik aan langdurig werklozen, jonggehandicapten en mensen die bijvoorbeeld uit Polen naar 

Nederland komen. Voor deze groepen is er nog steeds behoefte aan nieuwe emancipatie.’ 

Werk  ‘Een thema dat altijd geleefd heeft, is hoe om te gaan met werkloosheid. Hoe kan je een 

schild zijn voor de zwakste in de samenleving? Het belang van een baan is groot. Werk voorziet 

in inkomen waardoor je een zelfstandigere positie krijgt, maar helpt ook bij zelfontplooiing. Vanuit 

de bijbel ervaar ik tevens de plicht om te werken: we moeten de aarde bewerken en bewaren, 

dus aan de bak. Voor mij is werken een manier om mijn leven in te richten, maar ook mensen die 

de bijbel niet als richtlijn hebben, zoeken volgens mij naar bronnen om hun leven te ordenen. 

Als het gaat om vrijwilligerswerk zie ik vooral de maatschappelijke winst. Je bent solidair, maar 

het draagt ook bij aan je persoonlijke ontwikkeling. Het kan goed zijn voor je cv en je zet je in voor 

de maatschappij. Ik ben voor de invoering van een maatschappelijke stage, het liefst bovenop 

het reguliere onderwijs. Wat mij betreft, mag zelfs de toenmalige dienstplicht weer ingevoerd 

worden voor de groepen jongeren die niet weten waar ze voor staan. Dan kunnen ze weer een 

beetje trots worden op Nederland. De invulling van die dienstplicht moet dan uiteraard wel nuttig 

zijn. Het idee van de maatschappelijke dienstplicht is overigens recent aanvankelijk geïnitieerd 

door CNV Jongeren en het CDJA20, maar ook in 1970 was er al sprake van.’

Jongeren en activisme  ‘Jongeren zitten in een zwakke positie. Met name de jongeren die 

een lagere opleiding hebben. Mocht er een recessie optreden, dan liggen zij er als eerste uit en 

de plannen met het ontslagrecht maken dat alleen maar makkelijker. Daarbij komt dat het nog 

helemaal niet bewezen is dat een soepeler ontslagrecht werkt.

Ik hoop dat het activisme onder jongeren weer wat opleeft als het eventueel tot protesten komt 
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tegen de plannen met het ontslagrecht. In 2004 op het Museumplein waren te 

weinig jongeren. Er was een aantal dat demonstreerde tegen de kortdurende WW 

en de jeugdwerkloosheid, maar ze stonden er in elk geval niet voor VUT en pre-

pensioen.’

Kadercursussen  ‘Ik ben blij dat er binnen het CNV nog steeds kadercursus-

sen zijn waar de historie ruim aan de orde komt. Nieuwe medewerkers krijgen een 

uitnodiging voor een cursus over de historische wortels van de vakbeweging. De 

cursus start bij Talma21 en gaat ook over het christelijk sociaal denken. Ik vind dat 

iedereen die bij het CNV werkt daar wat over moet weten, ook de jongeren. Ik duik 

soms in oude dossiers. Daardoor leer ik meer te begrijpen wie ik ben, waar ik sta, 

en daardoor leer je ook de ouderen van nu beter te plaatsen.’

INFORMATIE EN MENINGEN

Jeugdwerkloosheid in 1973  In 1973, het jaar van de eerste oliecrisis, komt minister Jaap 

Boersma (ARP, CNV) tijdens het kabinet Den Uyl met een interim-nota over de bestrijding van 

de werkloosheid. Ten opzichte van 1970 is de jeugdwerkloosheid verdriedubbeld. De stijging, 

zo wordt gemeld, zou mogelijk nog sterker zijn geweest als er niet, onder meer, een spontane 

groei was opgetreden van het volledig dagonderwijs en de 9-jarige leerplicht niet was inge-

voerd (1971). Als redenen van de stijgende jeugdwerkloosheid worden genoemd: de toename 

van de jeugdlonen in verhouding tot de volwassenenlonen en de geleidelijke verlaging van de 

ingangsdatum van het volwassenenloon. Andere redenen zijn de maatschappijkritische houding 

van de jongeren, ze zouden ook minder belangstelling hebben voor werk, en de verruiming van 

de inschrijvingscriteria voor uitkeringen. In de grote steden wordt bovendien een grote en toene-

mende werkloosheid onder ‘rijksgenoten’ waargenomen.

21  Aritius Talma (1864-1916) was één van de grondleggers van sociale wetgeving in Nederland.

Opland, Volkskrant, 1975.
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2008  FNV Bondgenoten 
Henk van der Kolk, voorzitter

Historisch bewustzijn  ‘Met het verstrijken van de jaren voel ik dat je meer te-

rug grijpt op de vakbondsgeschiedenis naarmate je jezelf meer bewust wordt van 

het feit dat je met een ‘oude beweging’ bent aanbeland in de 21e eeuw. Je staat 

opnieuw stil bij een begrip als solidariteit en toen we dit pand (aan de Varrolaan in 

Utrecht) betrokken, hebben we de geschiedenis ook meer ingelijfd in het interieur. 

Oude schilderijen en vaandels hebben een plaats gekregen. Als voorzitter vind ik 

dat je moet laten zien dat je jezelf bewust bent van de geschiedenis. Je kunt alleen 

werken aan de toekomst als jezelf bewust bent van je verleden.’ 

Identiteit  ‘Toen NKV en NVV onder één dak kwamen, werd het een mengeling 

van twee stromingen en kwamen de vragen al op. Wat is onze identiteit? Wat zijn 

onze roots? Waar komen we vandaan? Bij het CNV bestaat er sinds jaar en dag 

een verbondenheid tussen religie en het mensbeeld. Maar welk mensbeeld hoort 

er bij een combinatie tussen het katholicisme en het socialisme? Wat blijft er over? 

Dit soort vraagstukken lost een afdeling Maatschappij en Levensbeschouwing van 

de Vakcentrale FNV niet op. Ik loop daar anno 2008 nog steeds tegenaan. Zeker 

als het om de laatste 15 à 20 jaar gaat, hebben we veel cultureel erfgoed links laten 

liggen. Er was geen interesse meer voor. Voor mij lijkt dit vooral een afsluiting vanuit de jaren 

zeventig. Daarvoor was er al het proces ingezet van de ontzuiling. Het was ook de tijd waarin 

de interne bondsdemocratie – eufemistisch gezegd – nog wel wat verbetering behoefde. Gezien 

vanuit de oude vakbeweging was de werkgever bovendien altijd de ‘kwade pier’ en streed men 

samen tegen het kapitaal. Dat veranderde eigenlijk pas na 1980. Wat het activisme betreft, vind 

ik het wel interessant om naar Europa te kijken waar de vaandels je nog steeds stralend tege-

moet komen, bijvoorbeeld in Ierland en Zuid-Europa. Dat geldt daar niet alleen voor de traditio-

nele bonden, ze zijn daar sowieso verknocht aan symbolen. Hier hebben we onze identiteit wat 

dat betreft een beetje verloren.’

Structuren, systemen en sentimenten  ‘Eén van de problemen van de vakbeweging van 

nu is dat ze te veel is blijven hangen in structuren, systemen en sentimenten van vroeger. In de 

jaren ‘90, toen het economisch goed ging, zijn we in slaap gesust. De positie van vrouwen op 

de arbeidsmarkt verbeterde, er werden veel mensen aan werk geholpen, we hebben veel resul-

taat gehad, maar we zijn vergeten te vernieuwen en hebben de nieuwe tijd langs ons heen laten 

gaan.’

Solidariteit  ‘Wil je het begrip solidariteit invullen dan moet je het nu zodanig vorm geven dat 

het nieuwe generaties aanspreekt. De beleving komt niet meer voort uit gemeenschapsbewust-

zijn zoals dat vroeger het geval was. Die overlevering is er niet meer. Het begrip solidariteit moet 

weer opnieuw geladen worden. De klassieke basis bestaat niet meer, maar iets nieuws is er nog 

niet voor in de plaats gekomen. We zoeken wel naar die nieuwe zingeving, ook onder jongeren. 

Het moet wel om een concreet doel gaan, en een kop en een staart hebben. Dat spreekt de 
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nieuwe generatie wel aan. De vraag is of een vakbond met haar huidige missie in staat is om 

dat gevoel over te laten komen en daarmee invulling te geven aan wat men belangrijk vindt in de 

huidige samenleving. En die samenleving ziet er heel anders uit. De samenleving is multicultureel. 

Maar in de samenleving moeten we het nog steeds doen met elkaar. Mijn grote vraag is of de 

vakbeweging weer het voortouw kan nemen in haar emancipatoire rol. Wat belangenbehartiging 

op het gebied van arbeid en inkomen betreft, is dat volgens mij altijd al zo geweest, en is het nog 

steeds zo. Maar is het mogelijk om daar een vernieuwde sociale beweging om heen te bouwen, 

die haar basis vindt in het verenigen van werkers in de verschillende gemeenschappen?’

Individueel voordeel  ‘Vroeger was het ook al zo dat mensen wilden zien wat hun individu-

ele voordeel was, maar dat is nu misschien nog meer het geval dan vroeger. Men ziet het meer 

als verzekering voor slechte tijden, maar voor dit verzekeringsaspect hoeft men niet meer per 

defi nitie lid te worden van een vakbond. Mensen zijn door de jaren heen mondiger geworden en 

in plaats van lid te worden van een bond gaan ze zelf op zoek naar oplossingen met de laagste 

prijs. Consumentisme was overigens altijd al een reden om lid te worden. Men werd lid vanuit 

een welbegrepen eigenbelang, maar er zijn tegenwoordig ook andere spelers op de markt waar 

ze uit kunnen kiezen. Er is veel concurrentie en het collectieve spreekt te weinig mensen aan. 

Het collectieve belang is ook te onherkenbaar geworden om voor te betalen. Ik noem daarbij 

bijvoorbeeld de cao die voor iedereen wordt afgesloten waardoor het belang van het individuele 

lidmaatschap vervaagt.’

Toegevoegde waarde  ‘Wij zijn naarstig op zoek naar manieren om de toegevoegde waarde 

van een lidmaatschap van de vakbond zichtbaar te maken voor potentiële leden, maar we slagen 

daar tot nu toe onvoldoende in. Maar ik verwacht stellig dat er nu een periode aanbreekt waarin 

we die slag wel kunnen maken. Het bedrijfsmatig denken, de handelsgeest, de carrièreplanning 

en de zakelijke kant worden versterkt. De nieuwe generatie werknemers staat zeker nog open 

voor vakbonden, maar zien de bond meer als winkel en niet meer als een plek waar je vanuit je 

bedrijf actief wordt. Zij gaan puur voor de zaken die voor hen interessant zijn.’

Verlies aan relevantie  ‘Als de vakbeweging geen nieuwe manieren vindt om in te spelen 

op de huidige ontwikkelingen en meer en meer terugvalt op het ouder wordende autochtone le-

denbestand, dan zal de bond maatschappelijk gezien binnen de bedrijven steeds minder relevant 

worden. Dan zullen er nieuwe instituten en organisaties ontstaan die in het gat willen springen 

dat de vakbeweging laat ontstaan. Voor mij is het een teken aan de wand dat er een gat is en 

dat is niet wenselijk. Het gat zit onder jongeren en dat is manifest. Er zijn te weinig jongeren ge-

organiseerd. Als wij hen niet kunnen bereiken, dan doet iemand anders dat. Het is dus van groot 

belang dat we onszelf vernieuwen.’

Kritiek op vroeger  ‘Feit is dat de zoektocht naar de ‘jus’, de aantrekkelijkheid van de bond, 

een zoektocht is van alle tijden. In de jaren 60 en 70 ging het misschien op het eerste gezicht om 

solidariteit en een rechtvaardige samenleving, maar binnenskamers was daar soms weinig van 

te merken. Onder het motto ‘wij beschermen de zwakkeren’ werd er vaak over mensen heen 

gewalst. Er wordt vaak met een rooskleurige bril naar het verleden van de vakbeweging gekeken. 
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Men was niet zo solidair met elkaar als gesuggereerd wordt. Daarmee wil ik het verleden niet 

zwart maken, maar wel beweren dat de beelden van toen te eenzijdig zijn.’

Eigen kracht en behoefte van mensen  ‘Het verschil met vroeger is dat de bond zich nu 

realiseert dat door te investeren in mensen, door hen zelf productief te laten zijn en hen hun eigen 

kracht te laten voelen, er meer bereikt kan worden. Daarbij gaat het niet langer om de ‘survival of 

the fi ttest’. De zwakste groep heeft die eigen kracht wel het hardst nodig, maar organiseert zich 

maar weinig. Wij willen overigens faciliteren en we willen het samen doen, maar niet overnemen. 

Het accent van de activiteit van de bond komt daarmee te liggen op alle mensen en hun eigen 

kracht, en hun eigen kracht te ondersteunen. Het geeft de maximale kans dat ieder overleeft 

en meer dan dat. Op het moment is de bond te veel een zender en wordt er te weinig rekening 

gehouden met de diversiteit aan mensen en wensen. We focussen ons meer op een gevoeld 

probleem, bijvoorbeeld in de kinderopvang. We richten ons te veel op geld. Terwijl het de werk-

nemers bijvoorbeeld gaat om de kwaliteit van de kinderopvang. Of hoe de arbeidstijden het best 

zijn te combineren met de openingstijden van de kinderopvang. Of de afstand en het vervoer 

tussen werk en die kinderopvang.’

Cao en pluriformiteit  ‘De cao is vooral een dode letter. Het leeft bij niemand, het is niet 

toegankelijk. Ik zou de cao willen ombouwen tot een instrument voor werknemers en werkgevers 

om op die manier te investeren in loopbanen. Dan laat je mensen ervaren dat ze echt wat aan 

die afspraken hebben. Daar komt bij dat de pluriformiteit bij bedrijven ten opzichte van vroeger 

gigantisch veranderd is. Vroeger waren de zaken vrij overzichtelijk en was alles georganiseerd 

vanuit een bepaalde hiërarchie. Dat maakte dat zaken redelijk voorspelbaar waren. Maar dat 

werkt niet meer zo. We zijn te lang doorgegaan om het nog op een oude manier te willen regelen. 

Een cao afsluiten voor fulltime werknemers, terwijl er inmiddels een scala aan andere vormen van 

dienstverbanden zijn. Die slag moeten we nu nog gaan maken. Ook de sectorale indeling staat 

niet meer vast, dus staat ook de sectorale cao onder druk. Omdat er steeds meer bedrijven met 

een eigen cao zijn, gaat het niet alleen maar om de vraag wat je wilt, maar ook hoe het cao-pro-

ces is ingericht. Het gaat er ook om niet alles vast te leggen. Het is belangrijk zaken op hoofdlij-

nen te regelen en ook om overdraagbaarheid van arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld de scholing, 

zodat als werknemers van baan veranderen de cao hen niet in de weg staat. Ik geef echter ook 

aan dat het niet mogelijk en wenselijk is om op elke nuk of wens van leden in te springen. Dat is 

niet alleen te duur, maar beperkt ook de slagkracht. Maar in de praktijk blijkt dat het binnen grote 

groepen veelal om dezelfde dingen gaat.’

Jongeren  ‘Richting jongeren heeft FNV Bondgenoten niet de insteek dat ze direct lid moeten wor-

den, maar wij willen hen eerder een positief contactmoment met de bond bieden. Hen laten merken 

waar ze terecht kunnen. Daarbij is het van belang herkenbaar te blijven en keuzes te bieden.’

Het vak  ‘Het vak heeft lang in hoog aanzien gestaan, het ging om vakmensen. De vakbeweging 

heeft wat mij betreft het vak verkwanseld. Het vak staat niet meer centraal in het beleid of de 

strategie. We spreken mensen niet aan op hun vak, met uitzondering van de mensen die zich 

organiseren op hun beroep zoals docenten en kappers. De belangenbehartiging die gelieerd is 

Landelijk Platform Kinder-

opvang, 1988.
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aan de uitoefening van een vak hebben we eigenlijk laten liggen. 

De trots van een vak centraal stellen, hoort er gewoon bij. En 

dus moeten we het vak weer in ere herstellen.’

Rechtvaardigheid en idealisme  ‘In essentie kan ik het niet 

hebben als mensen onrecht wordt aangedaan. Als ik naar het 

grote graaien van tegenwoordig kijk, dan wil ik me sterk maken 

om daar wat tegen te doen. Maar dat kan alleen als mensen 

zich verenigen. De tijden zijn veranderd, dus er moet nagedacht 

worden over wat mensen aanspreekt en waar mensen zich op 

willen verenigen. Dat een tegenbeweging nodig blijft, staat voor 

mij buiten kijf. Ik ben op zoek naar een meer idealistische insteek 

en een sociale beweging. Het is volgens mij bewezen dat jon-

geren nog steeds te triggeren zijn. De kunst moet nu zijn om de 

bond als sociale beweging een nieuwe lading te geven: we staan 

ergens voor en je hebt er ook nog eens iets aan. We moeten bij jongeren iets activeren en dat 

kan zeker nog in de vorm van een sociale beweging.’

Proces en inhoud  ‘Bij de fusie naar FNV Bondgenoten heeft het proces centraler gestaan 

dan de inhoud. Het was ook een enorme klus om alle verschillende culturen onder te brengen in 

een grote nieuwe vakbond. Dat geeft veel problemen en kost veel tijd. Maar ondanks alle proble-

men onderschrijf ik nog steeds de relevantie van de fusie.’

INFORMATIE EN MENINGEN 

De grote fusie  De Metaalbedrijfbond (ANMB), de Algemene Bedrijfsgroepen Centrale (ABC) en de 

Textiel- en Kledingbond “De Eendracht” (ABTK) fuseerden in 1971/1972 tot de Industriebond NVV.

St. Eloy (metaal en electro), St. Willibrordus (industrie), St. Lambertus (textiel en kleding) en de 

Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond (St. Barbara) fuseerden in 1972.

De Industriebond NVV en de Industriebond NKV fuseerden in 1979 tot de Industriebond FNV. 

In september 1996 besluiten vier FNV-bonden te fuseren. Het betreft de Industriebond FNV, 

de FNV Dienstenbond, de Vervoersbond FNV en de Voedingsbond FNV. Door deze fusie, die 

tijdens een congres op 29 januari 1998 is bekrachtigd, ontstaat de grootste vakbond van Neder-

land, met bijna een half miljoen leden. De naam van de nieuwe bond is FNV Bondgenoten.

Arie Groenevelt. Plezier in het werk  De situatie waarin de scheepsbouw in 1973 verkeert 

– het ‘beruchte strategieplan’ van het RSV-concern is net uitgelekt - acht de bondsvoorzitter van 

de Industriebond NVV, Arie Groenevelt, nogal kwetsbaar. Maar die situatie heeft ze volgens hem 

ook aan haar zelf te wijten. Het werk in de scheepsbouw is voor de werknemers uitdagend, het 

is een uitdagend vak, maar er is geen plezier meer in het werk.

Er wordt niet alleen gediscrimineerd (witte boorden versus blauw ketelpak), maar de werkne-

mers worden ook in onzekerheid gelaten. Zijn appèl aan de werkgevers in de scheepsbouw is 

Manifestatie in verband met 

R.S.V.-affaire. Arie Groenevelt 

spreekt, 7 februari 1983.
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om samen met de bonden en de overheid de schouders er onder te zetten, en het werk voor de 

diep gefrustreerde werknemers weer plezierig te maken. Die frustratie begrijpt hij. Wat hij niet 

begrijpt is het gemèkker van de werkgevers: ‘de mensen zijn te lui om te werken, ze zitten liever 

in de kantine te klaverjassen. De mensen zijn niet mobiel, wanneer ze op een andere werf in de 

naaste omgeving te werk worden gesteld, dan vragen ze direct om koffi egeld en reistijdvergoe-

ding. Aan de werktijden wordt niet de hand gehouden, et cetera.’

Als dit zo is, en misschien is het zo, dan ‘is het geen normaal gedrag voor mensen die plezier in 

hun werk hebben’, aldus Arie Groenevelt.

Groenevelt geeft echter nog een andere reden aan die het plezier in het werk kan verknallen. Het 

is niet alleen de discriminatie, de onzekerheid, maar het zijn vaak ook de onaangename en vieze 

RSV-enquête 

Op 19 februari 1983 verleende de rechtbank in Rotterdam het scheepsbouwconcern Rijn 

Schelde-Verolme (RSV) surséance van betaling. De bewindvoerders hadden daarna zeven jaar 

nodig om de wirwar van bedrijven te ontknopen. In de loop der jaren had de overheid RSV 2,7 

miljard fi nanciële steun verleend. Door terugbetalingen van RSV en het vasthouden van nog niet 

uitgekeerde subsidies resteerde een verlies van 2,25 miljard gulden. 

De RSV-enquête, die werd gehouden in 1983 en 1984, gaf een onthullend beeld over de 

teloorgang van de scheepsbouw en gemiste kansen, inschattingsfouten en gekwetste ego’s. 

Bij de oprichting in 1971 leek het RSV-concern wel levensvatvaar. Maar toen in 1973 door de 

oliecrisis de markt voor grote tankers stagneerde, besloot RSV schepen voor eigen rekening te 

bouwen in de hoop ze later alsnog te verkopen. Het bedrijf trachtte annuleringen van orders te 

voorkomen door nafi nanciering aan te bieden. Allemaal kostbare vergissingen, bleek later. 

In de jaren zestig waren de bouwer van supertankers Cornelis Verolme en de overheid door 

de uitgebreide subsidieregelingen al elkaars gevangene geworden. Een situatie die in de 

jaren daarna alleen maar verergerde. Verolme, die helemaal niet met zijn concurrenten wilde 

samenwerken, werd daar bij het ontstaan van RSV wel toe gedwongen. Uiteindelijk moest 

Verolme weg, maar ook zijn opvolger Stikker kreeg het logge conglomeraat nooit op gang. 

Na de afsplitsing van de grote scheepsbouw in 1979 stortte RSV zich in een aantal 

diversifi catieprojecten, zoals de bouw van energiecentrales in Algerije en de ontwikkeling van 

een kolengraafmachine voor de Amerikaanse markt. Beide projecten mislukten en kostten het 

concern opnieuw honderden miljoenen guldens. In 1982 sprong EZ-minister Terlouw nog bij, 

maar een jaar later wees zijn opvolger Van Aardenne een nieuwe aanvraag voor fi nanciële steun 

af. Hij tekende daarmee in feite het doodvonnis van het concern. 

‘Ik had niet in de gaten dat die subsidieverlening in de scheepsbouw in die tijd zo 

opportunistisch gaten dichten was’, spreekt Arie van der Hek, indertijd Tweede-Kamerlid voor 

de PvdA en lid van de Kamercommissie voor EZ, nu het mea culpa uit over de subsidierol van de 

overheid in de scheepsbouw. Van der Hek was hiervan indertijd een warm pleitbezorger, maar 

constateert achteraf: ‘Het cement tussen de stenen waarmee we iets probeerden op te bouwen 

in de scheepsbouw ontbrak volledig.’

Uit: NRC Webpagina’s, 21 april 2000
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werkzaamheden, onaangenamer dan in veel andere bedrijfstakken. En kijk, zegt hij, die werk-

zaamheden zijn zo langzamerhand door buitenlandse werknemers overgenomen. Wat er op zou 

kunnen wijzen dat de vlucht van de werkplek voor de Nederlanders is geslaagd. ‘Eigenlijk zou er 

in de scheepsbouw dus tevredenheid moeten heersen – los dan even van de problemen die het 

werken met buitenlanders met zich meebrengt’, sneert Groenevelt.

Stakingen bij Knorr in Loosdrecht

De supermarktschappen met soepen, sauzen en wereldgerechten van Knorr worden de 

komende tijd niet meer bijgevuld. 

De 177 werknemers van de fabriek in Loosdrecht staken namelijk, omdat de kans groot is dat 

ze hun baan kwijtraken. En, staan stakers normaal bij de poort lawaai te maken, dit keer steken 

ze de handen uit de mouwen. Ze willen laten zien dat zij, in tegenstelling tot hun bazen, wel 

sociaal zijn. 
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2008  CNV Bedrijvenbond
Jaap Jongejan, voorzitter

150 professionals  ‘CNV Bedrijvenbond heeft ruim 150 pro-

fessionals in dienst die direct in contact staan met de achterban. 

De gemiddelde leeftijd van onze leden bij de CNV Bedrijven-

bond is 47, 48 jaar. Veel mensen zijn bij ons lid vanuit de solida-

riteitsgedachte, maar zeker ook vanwege de belastinghulp en 

rechtshulp in de privé-sfeer. Het samenwerken met ouderenbon-

den voor de belangbehartiging voor de groep leden van 65+ zou 

zeker niet onlogisch zijn.’

VHV  ‘Ik ben lid van de Vakbondshistorische Vereniging, omdat 

ik gewoon vind dat je zeker ook als voorzitter van een bond die 

112 jaar bestaat daar lid van moet zijn. Het brengt je dichter bij degenen die je niet kent, maar die 

wel de vakbond hebben opgezet of uitgebouwd. Het leert jezelf nog eens extra dat ieder in zijn 

tijd zijn verantwoordelijkheid heeft, en hoe belangrijk het is om iedere keer weer de principes van 

de bond levend te houden en door te geven. Ook na 112 jaar nog. De grondlegger van de CNV 

Bedrijvenbond is Unitas. Ik ben nu vier jaar voorzitter, net weer herkozen voor vier jaar, en ik 

denk dat als ik voorzitter af zal zijn, ik het gevoel wil hebben dat ik de bond, onze bond, goed heb 

overgedragen. Er moeten steeds weer mensen komen die de fakkel brandend houden.’ 

Sociaal Christelijk Liberaal  ‘Het CNV is nog steeds een sociaal christelijke liberale bewe-

ging en dat is wat anders dan een beweging van christenen.’

PBO  ‘Wie het allemaal in gang heeft gezet: de PBO’s, de SER, de Stichting van de Arbeid, de 

productschappen et cetera, dat is Talma. Wat hij heeft gedaan past heel erg bij het CNV. Het 

past ons om in harmonie met verschillende partijen te spreken en tot oplossingen te komen 

en dat hoeft wat mij betreft niet te veranderen. Binnen dat overlegmodel kunnen de instituties 

hun rol spelen zolang ze zich aanpassen aan de omgeving waarin ze zich bevinden. De SER 

moet overigens uitkijken dat het niet verwordt tot een adviesorgaan voor de regering. De PBO 

is sterk in de uitvoering en als het gaat om sectorgerichte wet- en regelgeving. Er is de laatste 

jaren sprake geweest van een soort revival van de PBO-organen. Denk bijvoorbeeld aan het 

Productschap Vlees en Eieren. Ook daar speelt het besef dat je dan wel alles van dieren en 

dierziektes mag afweten, maar je dat ook van de werkvloer moet doen. Het een kan niet zon-

der het ander.’ 

FNV  ‘Als de FNV, de grootste, zou wegvallen, dan kunnen wij nog steeds cao’s afsluiten. Het 

CNV gaat dan gewoon door op basis van haar eigen principes.’

Mensen in kwetsbare positie  ‘We, de CNV Bedrijvenbond, zijn 112 jaar geleden ontstaan 

vanuit drie pijlers. Vanuit de emancipatoire gedachte, vanuit een maatschappelijk bewustzijn en 

vanuit belangenbehartiging. We hebben drie thema’s: mens, arbeidsorganisatie en maatschap-

twee miljoen leden  25 voorzitters

VHV boek_HT.indd   155VHV boek_HT.indd   155 16-09-2008   01:21:0916-09-2008   01:21:09



156

pij. Die thema’s zijn bewust gekozen waarbij de belangenbehartiging niet alleen staat voor het 

zijn van een soort sociale ANWB. We streven ernaar een echte maatschappelijke organisatie te 

zijn. We houden ons bewust bezig met mensen, niet alleen met leden, maar zeker ook met alle 

mensen in kwetsbare posities en we gaan daarbij uit van ons wenselijke maatschappelijke beeld. 

Waarin alle ruimte is voor christelijk sociaal denken. We passen ons aan bij nieuwe omstandighe-

den, maar we staan nog steeds voor hetzelfde.’

Maakbaarheid maatschappij  ‘Ik geloof niet in een maakbare maatschappij, maar je kunt 

wel onderdelen in die maatschappij aanpassen en daarmee de koers verleggen. Daarin speelt 

de vakbeweging een betekenisvolle rol. Ooit is de vakbeweging begonnen vanuit de slechte ar-

beidsomstandigheden waarin mensen moesten werken. In het midden van de vorige eeuw is zij 

doorgegroeid naar het organiseren van de sociale zekerheid. Vervolgens gaat de vakbeweging 

weer een nieuwe fase in waarin zij een manier moet zoeken om een nieuwe werkzekerheid te 

creëren. Daarbij gaat het niet alleen maar om euro’s en werk. Het is van belang ook te kijken 

naar plezier in het werk en ervoor te zorgen dat we, in een meer gecompliceerder wordende 

maatschappij, niet vervreemden van de arbeid, de omgeving of zelfs van onszelf.’

Zingeving  ‘Als je aan me vraagt of werken niet vooral een materiële lading heeft, kan ik daar 

niet zo maar een antwoord op geven. Je hebt een grote groep mensen die het geld echt nodig 

hebben om te kunnen bestaan: zij moeten hun kinderen naar school kunnen laten gaan en rond 

kunnen komen. Daarnaast is er een groep mensen voor wie werk meer betekent dan alleen maar 

geld verdienen: voor hen is werk ook zingeving, voor hen is bijvoorbeeld het contact met andere 

mensen zeer waardevol of wat hun werk voor andere mensen betekent. Voor mij is zingeving 

een wezenlijk onderdeel van werk. Een werkgemeenschap is een kleine maatschappij op zich. 

Mensen willen daar onderdeel vanuit maken of dat nou vanuit een emotionele meerwaarde is 

of vanuit een functionele. Ik zie wel een kleine verschuiving in het soort meerwaardes waarbij 

het niet alleen om geld gaat maar zeker ook om persoonlijke en maatschappelijk meerwaarde. 

Daarbij is het zo dat als je je werk leuk maakt, je het ook langer volhoudt.’

Onnatuurlijk  ‘Het kabinet wil mensen langer laten werken. Wat me erg tegen staat, is dat 

ze dit op een onnatuurlijke manier wil bewerkstelligen. Het is onnatuurlijk om te willen dat 

mensen langer werken en hen tegelijkertijd dagen te laten inleveren. Het kabinet denkt dit te 

bereiken door strafmaatregelen. Ik ben er zelf een groot voorstander van om processen op 

een natuurlijke manier te laten verlopen en ik verbaas me over de houding van tegenwoordig 

die zegt: ‘Jij bent belangrijk voor mij want ik wil dat je langer doorwerkt, maar tegelijkertijd zet 

ik jou weg als iemand die niet belangrijk is want ik bepaal voor jou.’ Voor mij heeft de vakbe-

weging altijd de maatschappelijke rol om tegen dat soort zaken te vechten en die gedragingen 

te normaliseren.’ 

Samenleven  ‘Of het nou om werknemers of werkgevers gaat, houding en gedrag worden 

vaak bepaald door de stoel waarop men zit. Als een werknemer ineens op de stoel van de 

werkgever terecht komt dan gaat ook hij ander gedrag vertonen. Dat zie je terug in allerlei sy-

stemen, bedrijfsleven en overheid. In het kapitalisme waren degenen die niets hadden jaloers op 
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diegenen die alles hadden, maar dat onderscheid is tegenwoordig minder belangrijk geworden. 

We moeten ook niet op een afstand van elkaar willen staan. Je moet met elkaar samenleven, 

en beseffen dat je overleeft door anderen te laten leven. Dat je zelf vertrekpunt bent van deze 

wereld, moet er vanaf. Help een ander, dan help je ook jezelf. Dat is de mooie opdracht van de 

CNV Bedrijvenbond die ze voortdurend wil overbrengen.’

Kernwaarden  ‘Ik heb een aantal voorbeelden om aan te geven hoe de vakbeweging een 

macht kan zijn in het economische spel. Eén daarvan betreft een bedrijf dat dacht meer winst 

te kunnen maken als het verplaatst zou worden naar Polen. Dat zou betekenen dat er 750 man 

op straat zou komen te staan. Vanuit de CNV Bedrijvenbond zijn we in gesprek gegaan met de 

werkgever en het bedrijf heeft op basis daarvan een andere keuze gemaakt. We brachten de 

waarde van naastenliefde en solidariteit in en dat sprak de werkgever aan. Maar soms is een 

bedrijf niet gevoelig voor een dergelijke benadering. Dan grijp je als bond terug op het middel 

‘wie niet horen wil, moet maar voelen’. Dat gebeurt met name als het helemaal niet slecht gaat 

met een bedrijf, er geen goede alternatieven voor de werknemers zijn en het puur gaat om winst-

bejag. In die gevallen staan we sterk als we acties voeren. Je gaat geen actie voeren als het 

gaat om een kwart procent loonsverhoging, maar wel als het om kernwaarden gaat. Dit jaar en 

volgend jaar, besteedt de Talma-stichting aandacht aan het ministerschap van Talma, één van de 

grondleggers van het CNV die zijn tijd ver vooruit was. Hij sprak vooruitstrevend over dit soort 

zaken vanuit gereformeerde huize, waarbij staken gerechtvaardigd was op basis van de principes 

naastenliefde en solidariteit en niet gerechtvaardigd was als het erom ging er zelf beter van te 

worden. Staken was alleen gerechtvaardigd als het om onrecht ging. Ik geef toe dat de houding 

van het CNV, om soms te overleggen totdat je een ons weegt, wel eens te ver gaat. Lang praten 

maakt het niet altijd helderder. Daarbij: onze CNV Bedrijvenbond gaat zeker niet alleen voor 

compromissen. Soms moet je ook keihard zijn. Als er onrecht gedaan wordt, bijvoorbeeld als 

een werkgever plotseling de regels verandert en mensen op straat zet, kernwaarden bruuskeert, 

dan heeft lang praten geen enkele zin.’

Internationale vakbeweging  ‘Ik zie voor de verdere ontwikkeling van de internationale 

vakbeweging nogal wat knelpunten. We hebben pogingen gedaan om cao-afspraken te maken 

op internationaal niveau, maar ik zie dat toch niet zomaar gebeuren. Daarbij komt dat de grote 

vragen tegenwoordig steeds meer decentraal worden opgelost. Er is (ook) het probleem van 

de democratisering van de verhoudingen in de ondernemingen. Een nieuw fenomeen dat om de 

hoek is komen kijken, is de globalisering. Als er nationale ontwikkelingen plaatsvinden, is het 

vaak zo dat internationaal de wetgeving daar niet op aansluit. De verhoudingen sluiten dan ook 

niet aan. Stel dat er een besluit genomen moet worden in het buitenland, dat kan dan zomaar 

betekenen dat een bedrijf gesloten wordt.

De rol die de internationale vakbeweging kan spelen is een bijzonder lastige. Met name doordat 

je ook op werknemersniveau concurrenten van elkaar bent. Stel de sigarettenfabriek in Bergen 

op Zoom gaat meer sigaretten draaien omdat er in Spanje een fabriek dicht gaat: dan zijn ze in 

Bergen op Zoom gelukkig omdat ze hun werk behouden, terwijl men in Spanje zijn werk kwijt is. 

Het geeft aan dat het op dit niveau heel lastig is een rol te spelen. Maar je moet als internationale 

vakbeweging hier volledig actief op blijven.’
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Systemen en regels  ‘Het is van groot belang je afkomst niet te verloochenen, omdat je van-

uit je verleden zaken kunt verklaren die je vandaag de dag doet. De CNV Bedrijvenbond is op het 

moment bezig met een publicatie over systemen die ons dwars zitten (vooral systemen die we 

tegenwoordig niet meer herkennen en waar we nog wel naar handelen).  Als voorbeeld noem ik 

het systeem van de zomervakantie: omdat deze vakanties ooit opgericht zijn om kinderen 6 we-

ken vrij te geven om op het land te kunnen werken is het dan logisch om dit systeem ook vandaag 

zo te houden. Waarmee niet gezegd is dat er geen schoolvakanties moeten zijn. De oorzaak is 

weg, maar het systeem leeft door. Zo zijn er veel systemen waarbij de oorsprong er niet meer is 

en we vandaag de dag wellicht last hebben van iets wat we niet goed kunnen duiden. Systemen 

en regels vanuit heel andere tijden.’

INFORMATIE EN MENINGEN

Trage fusies binnen CNV  In 1950 is de grootste bond van het CNV, de Christelijke Land-

arbeidersbond. Ledenverlies leidt in 1968 tot een fusie van deze bond met de Tabaksbewer-

kersbond. Verdergaande fusie- en samenwerkingsprocessen blijken dan zowel intern bij CNV 

als FNV moeizaam. Commissies buigen zich eind jaren zestig over meer en minder vergaande 

voorstellen tot samenwerking. Het plan tot de vorming van een bond leidt op 14 april 1969 bij de 

socialisten schipbreuk, tot grote teleurstelling van NVV-voorzitter Kloos. Een jaar later strandt 

een plan bij het CNV om twee grote bonden op te richten, één voor de overheidssector en één 

voor het bedrijfsleven. Vanuit de Industriebond NVV wordt in 1972 door voorzitter Groenevelt 

nog een voorstel gedaan over samenwerking tussen de Unie BHP, de Industriebond NKV, de 

CMB (christelijke metaalbedrijfbond) en de CBU. Uiteindelijk kiezen de CNV-bonden in deze 

sector voor samenwerking in eigen kring en wordt op 1 januari 1973 de Industriebond CNV een 

feit met 62.778 leden. De vorming van deze grootste bond binnen de christelijke vakcentrale, is 

mede een reactie op de totstandkoming van de Industriebond NVV in 1972, die toen de grootste 

bond van Nederland was geworden. Pas in de jaren zeventig is er binnen het CNV sprake van 

meer grotere eenheden als in 1978 de Voedingsbond CNV een feit wordt. De Voedingsbond 

CNV fuseert in 1983 met de Industriebond CNV tot de Industrie- en Voedingsbond CNV. Die in 

1997 weer fuseert met de Vervoersbond CNV tot de CNV Bedrijvenbond.

Een verheugde Minister Boersma (ARP; CNV’er)  Drie maanden lang worden in 1973 

acties gevoerd in de metaalindustrie om de automatische prijscompensatie af te romen van 

de werknemers met een hoger inkomen. Dit zou ook ruimte scheppen voor meer loonsverho-

ging voor werknemers met relatief lagere inkomens. Het mogelijke effect: inkomensnivellering. 

80.000 werknemers voeren hiervoor over het hele land in de maanden februari, maart, april 

estafette-acties. De stakinguitkering is 36 gulden per dag.

Er wordt ook in streken gestaakt, waar dit zelden of nooit gebeurde, en met een vastbesloten-

heid – zelfs door hele rustige mensen – die jaren niet is vertoond. De actievoerende bonden, de 

22  Breij, B. (1973). Een kwestie van principe. Getuigschrift voor stakers. De fascinerende strijd van de industriebonden in 1973. Amsterdam: J.M. Meulenhoff.
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Industriebonden NVV-NKV-CNV hebben een gezamenlijk actie-

centrum in Driebergen. Het verzet van de werkgevers is ook vrij 

ongekend, met achter zich het  middelbaar- en hoger personeel. 

De acties van de bonden zijn gebaseerd op de speciale aan-

dacht, die zij in het Centraal Akkoord van 1973 voor de laagstbe-

taalden hebben gevraagd. Uiteindelijk resultaat is dat de hoger 

betaalden in de directe loonsfeer wat meer moeten matigen ten 

gunste van de lager betaalden.

Drs. J. Boersma (ARP), de toenmalige minister van Sociale Za-

ken in het kabinet Den Uyl, zegt tegen me, in een interview na 

afl oop van de acties, dat niets de grote inkomensverschillen in 

dit land rechtvaardigt. De vakbeweging heeft zich, in zijn ogen, 

in het verleden te veel alleen met de loonkwestie bezig gehou-

den. Het kabinet heeft nu ook haar inkomens verlaagd, 100.000 

gulden per jaar is genoeg. ‘Toen na de oorlog de periode van 

de broekriem achter de rug was, hadden er al principiëler zaken 

aan de orde moeten komen. (…) Wellicht is er ook te lang over inkomensbeleid getheoretiseerd, 

en moest er door een dergelijke duw, de actie van de Industriebonden, een stroomversnelling 

plaatsvinden.’ Hij zei ook blij te zijn dat de vakbeweging oog ging hebben voor de structuren van 

de samenleving, en dat ze te weinig had geweten wat er in de samenleving leefde.22  

Arie Groenevelt plant acties 

‘Geen procenten maar centen’ 

in het actiecentrum Ons Cen-

trum (Scholingsoord CNV in 

Driebergen). In het midden ach-

ter de tafel Bode, rechts naast 

hem Cor van Dijk, voorzitter 

van de Industriebond CNV.

Driebergen 1973.
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2008  CNV Dienstenbond 
Dirk Swagerman, voorzitter

Geborgenheid en zekerheid  ‘Ik denk dat geborgenheid en zekerheid de belangrijke kern-

woorden zijn en dat het altijd zo was, ook nu en in de toekomst. De bond hoort een soort thuis te 

zijn en hoort van de leden te zijn, daarom is ook bedrijvenwerk zo belangrijk. Het bedrijvenwerk 

is in sommige sectoren absoluut onvoldoende, een niet onbelangrijke achilleshiel van de hele 

vakbeweging. Zeker met het oog op onze relatieve omvang als CNV Dienstenbond is dat wel 

eens een lastig punt. Maar als ik puur ideologisch kijk naar wat je als bond wilt, en je kijkt naar 

wat je waar kunt maken, dan kan dat soms wel eens heel frustrerend zijn.’

Selectiebeleid bestuurders  ‘Ik zie een groot gevaar in het huidige selectiebeleid van bonds-

bestuurders, er wordt veel minder dan vroeger gekeken vanuit de streek waar je woont, waar je 

werkt, wat je gedaan hebt, er wordt wel gekeken of je de bond min of meer in je ‘nieren hebt’, 

maar veel meer naar harde zakelijke competenties. Vroeger kwamen de bestuurders voort vanuit 

de werkvloer en wij gaan als CNV Dienstenbond daar ook weer naar terug. We hebben mensen 

van de werkvloer nodig die echt weten hoe het aan de basis werkt en voelt. Maar we moeten 

ook bereid zijn om jonge mensen te laten instromen en niet alleen talent van de bovenkant van 

het loongebouw, maar ook vanuit de onderkant of vrij aan het begin van hun carrière. We moeten 

ook mensen aannemen met een beperkte werkervaring en een gezond stel hersenen, en hen 

bijvoorbeeld via een mentor de kans geven zich te ontwikkelen. De professionelen van nu voelen 

zich wel in eerste instantie werknemer, anders dan vroeger. Vroeger waren het vaak wel heer-

tjes. Je voelde je nog al wat, heel belangrijk, een autoriteit, ze creëerden ook bewust afstand. 

Dat was niet goed.’

Trouw  ‘Ik heb Harm Vermeulen nog meegemaakt.23 Die behoorde tot de moderne categorie 

bestuurders van die tijd, maar er was toen ook nog een bijna vanzelfsprekende trouw aan het 

CNV. In die tijd was het ondenkbaar dat je wegging bij het CNV en als je dan al wegging dan 

moest het wel iets heel bijzonder zijn en zeker niet het bedrijfsleven. Ik heb in het verleden een 

aantal maal in cohorten nieuwe mensen binnen zien komen. We hadden toen ook het lef om 

relatief jonge mensen binnen te halen. Allemaal redelijk succesvol. Maar als gevolg daarvan 

heb ik ook moeten vaststellen dat mensen na een zeker aantal jaren in cohorten uitstroomden. 

Het gemiddelde beeld bij ons was dat mensen moeite hadden om mijn kamer op te komen 

om te vertellen dat ze weggingen. Dat is toch fantastisch! Maar je kan het toch nu niet meer 

maken om van iemand van 30 te verwachten dat hij zijn ziel en zaligheid aan de vakbeweging 

moet geven. Daar geloof ik niet meer in. Ik zie wel dat de mensen bij de CNV Dienstenbond 

gemiddeld langer werken dan dat men in andere startbanen doet. De mensen die van baan 

veranderd zijn, komen gemiddeld goed terecht, maar niet meer standaard in politieke baantjes 

zoals vroeger.’

23  Harm Vermeulen was van 1978 tot 1986 voorzitter van het CNV, hij is 81 jaar geworden.
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Koffertje en papieren  ‘Er moet wel een goede mix zijn waardoor startende 

bestuurders niet te snel in het diepe gegooid worden. Ik denk nog aan de tijd dat 

ik als beginnend en zeer onervaren bestuurder bij een middelgroot tot groot bedrijf 

in de dienstverlenende sector kwam met mijn koffertje en papieren en ik ging in 

onderhandeling tegenover een delegatie van 6,7 man. Toen was ik blij met de pluri-

formiteit in Nederland en dat er gelukkig nog een of twee bestuurders van andere 

bonden bij zaten. Die ervaringen hebben me toen al in mijn overtuiging gesterkt 

dat de bond het zich niet kan veroorloven om jonge of onervaren bestuurders met-

een in het diepe te gooien. Vooral ook als het gaat om het kennisniveau. Ik had als 

beginnend bestuurder wat werkervaring en een redelijke opleiding, maar het werd 

wel mijn overtuiging dat we meer kennis en kunde in huis moesten halen. Al was 

het maar om op de achtergrond te zorgen dat een bestuurder die naar een onder-

handeling toegaat beter geëquipeerd was. Als je niet redelijk goed kon bluffen en 

je was niet fl exibel, en had te weinig kennis, dan werd je als je niet oppaste toch 

redelijk snel van tafel gepraat. Dat mogen we ons nooit meer laten overkomen.’

Kaderleden  ‘De kaderleden zijn voor ons nog steeds de vraagbaak op de werk-

vloer en daartoe worden ze ook uitgerust. We hebben nog steeds kaderopleidin-

gen, maar minder dan in het verleden omdat we duidelijk minder kaderleden heb-

ben. Ik vind ook dat de kaderleden de vakbeweging nog dragen. Als zij stoppen, 

kunnen we de tent wel sluiten. Ik moet ook denken aan vroeger. Al die inzet. Kaderleden haalden 

vroeger ook de contributie zaterdags huis aan huis op, dan werd er meteen gehoord waar er 

problemen lagen en dat werd genoteerd. De bondspenningmeester kwam met de trein naar het 

station en wachtte in de stationsrestauratie op de lopers die de centjes kwamen brengen.’

Merk en boegbeelden  ‘Ik beweeg me vooral onder leden die echt actief zijn, leden herken-

nen me mogelijk van mijn foto in het bondsblad, maar we sturen vooral op de bekendheid van het 

merk CNV, ook gezien de relatieve grootte van onze bond. Het is belangrijk om als bond zelf een 

boegbeeld te hebben, maar er is besloten dat de voornaamste investering gedaan wordt op het 

niveau van de voorzitter van de CNV Vakcentrale. Het eigen gezicht als bond is minder belang-

rijk. Leden en mensen identifi ceren zich met de breedte van een organisatie, dus met het CNV 

in plaats van de bond waar ze lid van zijn. Dat laten we terugkomen in onze profi lering. Namen 

als Anton Westerlaken, Doekle Terpstra en nu René Paas, boegbeelden van CNV, vind ik veel 

belangrijker. Het heeft ook te maken met de relatieve grootte van het CNV ten opzichte van de 

FNV. We proberen steeds op microniveau te laten zien dat we weten waarover we praten, en 

daaruit te laten blijken dat we groot zijn, maar ook heel dichtbij.’

Herschikking  ‘We investeren nu vooral in bestuurders en kaderleden die de onderhandelin-

gen kunnen doen, mensen die op de werkvloer komen. Als ik kijk naar FNV Bondgenoten dan 

denk ik dat het voor hen heel lastig is om een herkenbaar profi el neer te zetten, juist omdat zij 

zo groot zijn. In de herschikking die nu binnen FNV Bondgenoten plaatsvindt, herken ik de oude 

groepen zoals die vroeger binnen de bond bestonden.’
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Besteding geld en energie  ‘Het is onze uitdaging om zoveel mogelijk geld binnen de orga-

nisatie in te zetten voor de activiteiten die ze doet in plaats van het op de bank te zetten. Ik maak 

daar wel de kanttekening bij dat de CNV Dienstenbond een kleinere bond is en daardoor per 

defi nitie minder middelen nodig heeft om het kernproces te laten draaien dan grotere bonden. 

Ik zie wel een ontwikkeling binnen het CNV om juristen uit de regio weg te halen en allemaal in 

Utrecht neer te zetten. Deze keuze heeft CNV Dienstenbond niet gemaakt en zij zit dan ook nog 

steeds in de regio. Ik vind dat ook juristen dichtbij moeten zitten en makkelijk bereikbaar moeten 

zijn. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat het heel slecht is, ook in het kader van je herken-

baarheid, als je uit een regio weggaat. Je moet dicht bij de mensen zijn, blijven beseffen waar de 

vakbeweging vandaan komt en wat de vakbeweging is: een basisbeweging.’ 

Persoonlijke en digitale bereikbaarheid  ‘Ik vind het bijzonder belangrijk goed bereik-

baar te zijn en dat kan voor een deel van de mensen telefonisch en met digitale middelen. Maar 

voor een belangrijk deel niet. Als we de leden uit de eerste groep laten weten dat je hen geen 

informatie meer per post stuurt maar via de mail, dan zijn zij daar erg gelukkig mee. Maar er zijn 

genoeg groepen die dat niet willen, bijvoorbeeld onze leden in de detailhandel. Die willen dat 

gevoel houden van het openmaken van een enveloppe. Dat is de groep die de mogelijkheid wil 

hebben om naar je toe te komen.’

De bond als bedrijf  ‘Voor mij is de bond van de leden en mocht de vakbond een bedrijf 

worden, dan is het tijd om na te gaan denken om te stoppen. Er zijn zoveel bedrijven die zaken 

beter kunnen. De vakbeweging moet niet denken dat zij slimmer of beter is dan de mensen, dat 

vind ik volstrekte lariekoek. Als leden zeggen dat we een bedrijf moeten worden dan moet dat, 

dat is de consequentie van het zijn van een ledenorganisatie, maar dat is het begin van het einde 

van de vakbeweging.’
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2008  FNV Bouw 
Dick van Haaster, voorzitter

Organisatiegraad  ‘50% van de bouwvakkers, dat is al tientallen jaren zo, is 

aangesloten bij FNV Bouw. Dat is een hoge organisatiegraad en daar komt nog 

15 procent bovenop van het CNV. En er zijn er ook nog wel wat categoraal, dus 

70 procent van de bouwvakkers is georganiseerd. Bij het kantoorpersoneel is 

dat veel en veel lager, 11%. Vrij laag is de organisatiegraad op de bouwplaatsen 

bij mensen met tijdelijke contracten, uitzendkrachten, Polen. Bij installateurs is ze 

25%. Op allochtonen en vrouwen hebben wij te weinig aantrekkingskracht. In de 

bouwsector valt het met jongeren nog wel mee. We moeten ons niet kleiner maken 

dan dat we zijn. De FNV is de grootste jongerenorganisatie in Nederland. Alleen 

het zijn er nog te weinig. Jongeren moet je ook eigentijdser bereiken en aanspre-

ken dan we nu doen, dat gaan we dus ook doen. Dit betekent ook dat er nog veel 

binnen valt te halen. Er moet een grotere herkenbaarheid komen van de FNV, en 

we moeten onze dienstverlening aanpassen.’

Strijdbaarheid  ‘Als het moet dan gaan wij grote stakingen aan. De afgelopen 

vijfentwintig jaar hebben we vier grote stakingen gevoerd. In 1985, in 1990, in 

1995 en in 2002. Die behoren ook tot de grootste stakingen uit onze eigen ge-

schiedenis. In 1985 was mijn eerste staking en als je voor het eerst een bouwkeet 

instapt om te vragen of de mensen willen staken, en gaat uitleggen wat er aan de 

hand is, dan is dat heel spannend. 

Het ging toen over een hele rij dingen, maar het ging ook over de 10% ATV, de 

arbeidstijdverkorting. Er was een grote werkloosheid, meer dan 130.000 werke-

lozen alleen al in de bouw. Maar tegelijkertijd gingen we ook voor loon, vooral ook 

jeugdloon, prijscompensatie, uitbreiding van de VUT. De prijscompensatie en de 

verkorting van de arbeidstijd hebben we toen ingeleverd voor verkorting van de arbeidstijd. We 

hebben drie weken gestaakt.’

Sociale zekerheid  Doordat we op de sociale zekerheid als vakbeweging zelf minder grip 

hebben gekregen, hebben we duidelijk een deel van onze kracht en invloed verloren. Vroeger 

konden we in de besturen van de sociale zekerheid, nog veel extra’s voor de werknemers en de 

leden doen. Wat betreft de WAO of de WW. 

Het was onhaalbaar om die positie te houden. Wat Buurmeijer met zijn onderzoek uiteindelijk 

heeft bewerkstelligd, is dat het politiek onhaalbaar werd dat de vakbeweging en de werkgevers 

direct betrokken bleven bij de uitvoering van de sociale zekerheid. Maar, dat was wel ooit onze 

sociale zekerheid!

De historische lijn is dat de sociale zekerheid is ontstaan vanuit de organisatie van de vakbe-

weging. Vanuit de solidariteit tussen georganiseerde werknemers. Wat de vakbeweging heeft 

gedaan is om – eerst was alles eigenlijk nog van beperkte betekenis – het wettelijk stevig te laten 

verankeren. Dat is ook gelukt. Daar is lang over gedaan: het invaliditeitspensioen is van 1901, 

maar de ziektewet is geloof ik van 1927 en de WAO was van 1968, de AOW is van 1957. De so-
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ciale zekerheid kwam in de macht van de politiek. De uitvoering was echter nog steeds met be-

trokkenheid van werkgevers- en werknemersorganisaties. En dat is dus - ‘dankzij Buurmeijer’ – 

verleden tijd.’

Federatie-Fusie  ‘Ik vind zelf het samengaan en in elkaar opgaan op vakcentraleniveau van 

NVV en NKV tot FNV echt een uiterst historisch punt in onze geschiedenis. Dat is in 1982 

geweest. Ik ben in datzelfde jaar bij de bond in dienst gekomen. Het is in feite een federatie 

van onafhankelijke autonome bonden, waarin ook de NKV en NVV-bonden in elkaar zijn opge-

gaan. Ik kan me best ook nog wel voorstellen dat de FNV een eenheidsorganisatie wordt. De 

discussie is hier in het verleden gevoerd. Voer je hem weer, dan zijn er wel de nieuwe tijden 

waarmee je terdege rekening moet houden. Ik ben een voorstander van het streven naar de 

interne eenheid.’

Naam  ‘Dat voor ons de FNV zeer belangrijk is, hebben we ook uitgedrukt door FNV in de naam 

vooraan te plaatsen. FNV Bouw bekt ook lekkerder, en dat is voor de bouwvakkers ook de beste 

naam. Maar voor onze mensen in de meubel en hout, of bij de mensen in de woningcorporaties, 

of de mensen in de bagger, die hebben niets met de bouw. Die denken: Waarom zit ik bij FNV 

Bouw? Dus die herkennen zich niet in de naam. Ze herkennen zich wel in de bond want die ken-

nen ze, maar ze vinden het niet leuk dat wij alleen maar FNV Bouw heten. Vroeger heten we de 

Bouw- en Houtbond FNV, dat was voor deze laatste groep duidelijker. Maar we hebben toch 

maar voor de grootste groep gekozen, en ons FNV Bouw genoemd.’

‘Wij communiceren nu wel met mensen bij de woningcorporaties met FNV Woondiensten, en 

in de bouw met FNV Bouw en Infra, want ook de wegenbouw voelt zich niet altijd bouw. En we 

hebben met de waterbouw - de bagger – zelfs een nieuwe bond opgericht, samen met Nautilus 

NL, en dat heet FNV Waterbouw, dat loopt als een trein.’

FNV-bonden in de bouw  ‘FNV Bondgenoten organiseert op de bouwplaats de installateurs 

en wij de timmerlieden. Ze zitten samen in een keet. De installateur ziet wel dat wij van de FNV 

zijn, maar hij weet ook dat hij niet onder de bouw cao valt. Die installateur voelt zich bouwvakker, 

maar wordt niet als zodanig behandeld en bediend. Het lastige is ook dat er vanuit de historie 

twee aparte cao’s met twee verschillende bonden zijn. Volgend jaar op ons congres gaan we 

erover praten, want zo werkt het niet goed, ‘Vergelijkbare situaties komen bij meerdere bonden 

voor. We hebben dit in de achterliggende periode in bespreking gebracht bij de FNV. We zoeken 

naar moderne en fl exibele vormen die grensoverstijgend zijn. Bijvoorbeeld een hecht samenwer-

kingsverband FNV Bouwplaats, en daarin werken gewoon FNV Bondgenoten, FNV Zelfstandi-

gen en FNV Bouw hecht samen. We moeten het samen minder ingewikkeld maken, ook voor 

de uitzendkrachten. Onze leden willen gewoon allemaal goed en duidelijk in de bouw geholpen 

worden, en niet compleet in de war raken.’

Vaktrots-Bouwtrots  ‘Mensen zijn trots op de bouw want zij werken in de bouw en zij maken 

dingen. Ze zijn daarnaast ook trots op dat beroep, bijvoorbeeld metselaar of timmerman, maar 

hun aansluiting zit ook op het feit dat ze in de sector bouw werken. Ze zijn er trots op, niet omdat  

ze bijvoorbeeld deuren in een project hebben afgehangen, maar omdat ze een project hebben 
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gemaakt. Natuurlijk is er vervaging in het vak, maar wat onveranderlijk blijft, is hun trots om in de 

bouw te werken en dat ze dingen maken.’

Toekomst vakbeweging  ‘Er is nog veel toekomst voor de vakbeweging omdat sociale ver-

nieuwing nog steeds aan de orde is en het sociale vraagstuk nooit is opgelost. Mensen blijven 

ontdekken dat ze individueel zwakker staan dan collectief. Er moet altijd onderhandeld worden 

over het loon, dat kan je individueel doen en sommige mensen doen dat ook individueel, maar 

onderhandelen is een vak en dat kunnen wij beter. En wat je ook ziet, is dat we ze daarin ook 

kunnen adviseren als ze dat individueel doen. Ook de hoger betaalde werknemers die het ge-

sprek over hun arbeidsvoorwaarden aan moeten gaan, die hebben behoefte aan coaching, aan 

ondersteuning en aan advies. Hoe doe ik dat nou? Waar moet ik op letten?’

Middelbaar en hoger personeel  ‘We bereiken het middelbaar en hoger personeel te 

weinig. Maar dat komt ook omdat we te weinig laten zien. Ik sprak laatst iemand die zei: ‘Had ik 

geweten dat jullie ook op dat punt adviezen zouden geven dan had ik mij bij jullie aangesloten en 

dan had ik aan jullie advies gevraagd want ik weet niet waar ik op moet letten bij mijn pensioen.’ 

Ik had daar van de week nog een gesprek over, iemand die in de positie zit dat hij kan kiezen 

tussen twee pensioenregelingen, dat gebeurt niet zo vaak maar hij zei ‘waar moet ik nou op let-

ten?’ Nou dan kan ik hem als pensioenfondsbestuurder enorm helpen. De dienstverlening aan 

mensen die niet vallen onder het resultaat van de collectieve onderhandelingen, moet wel meer 

georganiseerd worden, en beter.’

Ondernemingsraad  ‘Of de ondernemingsraad het van ons gaat overnemen? Ik ben ook 

econoom en het is suboptimaal en ineffi ciënt als je als werkgever met al je individuele werkne-

mers gaat zitten onderhandelen. Het is optimaler als je dat collectief doet. En de ondernemings-

raad kan en mag geen collectieve afspraken maken, wettelijk al niet, die bindend zijn voor alle 

werknemers binnen zo’n bedrijf. Ik ken heel veel ondernemingsraadleden die zeggen: ‘Geef ons 

alsjeblieft geen taak om met de werkgever te onderhandelen, bijvoorbeeld over secundaire ar-

beidsvoorwaarden, dat is jullie vak, niet dat van ons. Bovendien zijn we veel te afhankelijk van de 

werkgevers om dit goed te kunnen doen.’

Loopbaanbegeleiding  ‘We hebben in de bouw zo’n 25 loopbaanbegeleiders, beroepsad-

viseurs, in dienst. Dat wordt collectief betaald uit het O&O-fonds en is via de cao geregeld. We 

doen dat dus collectief, samen met de werkgevers. We hebben eerst een experiment gedaan en 

gaan dit nu voor iedereen doen. Ongeorganiseerden worden ook geholpen. 5.000 mensen zijn 

al gepasseerd, en het gaat op nog veel grotere schaal gebeuren. Ook helpen we bij reïntegratie 

en  geven we opleidingsadviezen. We helpen WAO’ers die terug willen of iets anders willen gaan 

doen. Mensen maken daardoor ook kennis met de vakbeweging, en op een heel natuurlijke 

wijze.’

Rechtshulp en belastinghulp  ‘We steken de concurrentie, zo die er al is, zeker de loef 

af. Zeker ook als het om rechtsbijstand gaat. We voorkomen ook dat iets voor de rechter moet 

komen, naar de rechter kan je altijd nog. Wij weten als geen ander wat er in de cao staat. Wij 
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overleggen vaak eerst met het lid zelf, informeren over kansen en mogelijkheden, we overleggen 

eerst met de werkgevers, als de werknemer dat wil. Wij sluiten de mogelijke compromissen.

Rechtsbijstand is duur, maar niet voor het lid, we doen dit allemaal voor 15 euro. Waar tref je dit 

aan? En dan geven we nog uitstekende belastinghulp, overal bereikbaar!’

Vrijwilligheid  ‘Het lidmaatschap is een vrijwillige zaak, en zo moet het ook blijven. We moe-

ten de vakbeweging ook zelf fi nancieren, al is een vergoeding van de werkgevers voor de collec-

tieve dienstverlening ook reëel. Slagen we er niet in zelf aantrekkelijk te zijn, dan moeten we op 

de blaren zitten. Maar, nogmaals, er zijn alle kansen want de vakbeweging blijft altijd hard nodig. 

Beseft men dat, dan wordt men wel lid.’

Ledentrouw  ‘De wereld verandert wel, ook in dit opzicht. Wat je ziet is dat waar mensen vroe-

ger veel meer voor het leven lid werden, ze nu veel sneller het gevoel hebben van ‘wat biedt die 

bond mij eigenlijk?’ Als je dus niet voortdurend kunt bewijzen dat je nodig bent, loop je de kans 

dat een aantal mensen zegt ‘Nou, het biedt me te weinig. Ik zeg weer op’.’

INFORMATIE EN MENINGEN

Een ondersteuningsvergadering  Op 15 mei 1895 wordt in Amsterdam een grote openba-

re vergadering gehouden ter ondersteuning van de stakingen van de opperlieden, meubelmakers 

en steenhouwers. De sprekers zijn Henri Polak, Eichelsheim en Ten Boekhorst. ‘De Schilderge-

zel’ verslaat de bijeenkomst. Aan het slot van zijn artikel maakt de redacteur de zoetzure opmer-

king, dat er vrijwel niets is gezegd over het eigenlijke onderwerp ‘De Algemene Werkstaking’. 

Nogal begrijpelijk, zegt de redacteur, van mannen als Polak en Eichelsheim. ‘Waarom belegde 

men zulke ondersteuningsvergaderingen?’24 Wat hij nu precies bedoelde met deze opmerking is 

me niet duidelijk geworden. Ontweek Polak stakingen of was er iets anders?

24  - (1950). Op hechte fundamenten. Geschiedenis van de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond.
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2008  CNV Hout en Bouw 
Arend van Wijngaarden, voorzitter

Algemeen Verbindend Verklaring  ‘Als het om de Alge-

meen Verbindend Verklaring gaat dan geloof ik niet dat deze 

verdwijnt, maar ik ben tegelijkertijd van mening dat er vanuit de 

vakbeweging te weinig gedaan wordt aan het voorlichten van po-

litici over de consequenties daarvan. Er wordt vaak ook nog een 

grote vergissing gemaakt. De AVV is gekoppeld aan het aantal 

werkgevers en niet aan de bond. Een cao wordt Algemeen Ver-

bindend Verklaard afhankelijk van het aantal werknemers dat in 

dienst is bij georganiseerde werkgevers. Het aantal leden van de 

bond heeft er helemaal niets mee van doen. Wij als bouwbonden 

hebben er alle belang bij dat de werkgeversorganisatie leden 

heeft met heel veel werknemers. Het overgrote deel van de werkgevers beseft dit ook en zou 

niet anders willen.’

Schoenendoos  ‘Als het om belangenbehartiging gaat dan gaat het niet enkel meer om wat 

er collectief nodig is, maar er moet ook gekeken worden naar wat iemand individueel nodig 

heeft. Dat vergt een nieuwe aanpak. Het ene lid brengt een schoenendoos met brieven en 

zegt: ‘Los mijn probleem even op’. Een ander legt zijn probleem uit en vraagt je advies over 

de oplossing die hij in gedachten heeft. Ik zie wel dat we zo’n 20 procent minder vragen heb-

ben over werk en loon, en dat soort dingen, dan vier, vijf jaar terug. Dat heeft met de betere 

economie te maken, maar zo gauw die weer wat in elkaar zakt, kan dat zo weer omslaan. We 

hebben in het kader van onze dienstverlening nog een netwerk van 250 vraagbakens door heel 

Nederland heen. Dat zijn vrijwilligers die wij zelf scholen voor de eerste opvang op het gebied 

van cao-vragen en klachten.’

9/11  ‘We hebben nog steeds een constant aantal bestuurders. Ten tijde van 9/11 hebben we 

wel wat geld op de beurs verloren en dat heeft een reorganisatie tot gevolg gehad. Maar we 

hebben toen de vraag gesteld: wat zijn nou de taken die je moet vervullen om echt vakbond te 

blijven? Dat zijn twee dingen. Je moet cao’s afsluiten en je moet voor de individuele belangen van 

je leden opkomen. Dus we hebben gezegd: wat we ook gaan reorganiseren, die twee kerntaken 

moeten we dus goed bemenst houden, want anders verliezen we ons bestaansrecht.’

Aantal personeelsleden binnen de cao en organisatiegraad  ‘Het gaat op zich goed 

met de bond, ondanks dat ze kampt met ledenverlies: het aantal personeelsleden dat onder de 

cao van de bouw valt neemt aanzienlijk af. We praten nu over circa 180.000 werknemers, in 

1990 was dit nog het dubbele. Dat komt omdat een belangrijk deel van de werkzaamheden nu 

industrieel is. Veel is nu prefab en wordt geproduceerd in de fabriek. Dat is het terrein van FNV 

Bondgenoten of de CNV Bedrijvenbond, dus valt niet meer onder ons. Maar de organisatiegraad 

van de bouwbonden zit samen nog ruim op 60 à 70 procent. Dat is nog enorm hoog.’
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Rotte appels  ‘De reden dat er in de bouw zo’n hoge organisatiegraad is, is dat bouwvakkers 

regelmatig van werkgever veranderen en dat daar altijd wel wat haken en ogen aan zitten. De bouw 

heeft ook nog wel regelingen waar niet iedereen zich aan houdt. Ik wil daarmee niet zeggen dat het 

een onfatsoenlijke bedrijfstak is, dat is niet zo, maar er zijn altijd wel rotte appels in de mand. Als 40 

procent van de aannemers in 2007 toegeeft dat hun motief om buitenlandse werknemers in dienst 

te nemen, is dat ze dan relatief lagere kosten hebben, dan klopt er iets niet. Dan betaalt men dus 

bijvoorbeeld de Poolse werknemers onder de cao en dat kan niet. Dat zegt wel iets over de sector. 

Er is overigens geen sprake van een nieuwe stroom buitenlandse werknemers zoals in de jaren 50 

en 60. We pleiten ervoor om geen mensen tegen te houden. Het is beter om het hele verhaal te 

reguleren. Daarbij komt dat de Polen hier niet komen uit luxe maar vanuit armoede. En zijn wij dan 

als christenen niet verplicht om die naasten op een fatsoenlijke manier te behandelen? Uiteraard 

is het zuur als jouw baan wordt ingenomen door een Pool omdat die de helft kost. Dat zijn juist de 

zaken die we moeten zien te voorkomen want dat raakt ook mijn leden.’

Politici  ‘Volgens mij zien de meeste mensen de vakbond nog steeds als ‘hakken in het zand’ 

en ‘het verdedigen van oude waarden.’ Met die oude waarden is voor mij niets mis maar er wordt 

vaak gezegd dat de vakbond niet los wil laten. Persoonlijk vind ik het jammer dat de vakbeweging 

eigenlijk nooit de kans krijgt om te laten zien hoe creatief ze met veranderingen kan omgaan. Ik 

heb gemerkt dat politici besluiten nemen over zaken waarvan ze de reikwijdte en impact gewoon 

niet overzien. Ze moeten zich eens echt laten informeren door de bonden.

Een voorbeeld. Zo was ik op een conferentie waar één van de stellingen van een regerend po-

liticus was dat alle maatregelen waarin we senioren ontzien uit de cao moeten worden gehaald. 

Want daardoor zouden werkgevers geen oudere mensen meer aannemen. Toen hij bijna klaar 

was met zijn verhaal ben ik vast naar de uitgang gelopen om hem daar even te spreken. Ik stel 

me voor, loop een stukje met hem mee en vraag hem: ‘Bent u echt van mening dat die maatrege-

len uit de cao moeten, of mag ik even tegen u zeggen dat we in de bouwnijverheid een regeling 

hebben die in een, door de bouwvakker zelfbetaalde, vierdaagse werkweek voor 55-plussers 

voorziet waardoor zij onder meer tot hun 61e door kunnen werken?’ Toen keek hij me even aan 

en antwoordde: ‘Nou, 61, dat is  een respectabele leeftijd voor bouwvakkers om zolang door te 

blijven werken. Mag ik er bij u op terugkomen?’ Dat mocht en toen was er tijd om de zaken eens 

goed toe te lichten.’

WW  ‘Zo dreigen er wel vaker maatregelen waarbij geen rekening wordt gehouden met het 

specifi eke karakter van de bouw. Voorbeeld: de discussie van een aantal jaren geleden over de 

kortdurende WW en de Gouden Handdrukken. Wij hebben een groot belang bij de kortdurende 

WW want onze mensen lopen in de winter het risico dat ze werkloos worden. We hebben jonge 

mensen die na het vmbo of de vakopleiding rond de zomer klaar zijn met hun opleiding. Dan 
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25 Anton Westerlaken was van 1992-1998 voorzitter. In zijn tijd groeit het CNV in zes jaar met 45.000 leden naar een ledental van 365.000. In 

december 1998 wordt hij opgevolgd door Doekle Terpstra. In 1999 begint Westerlaken als bestuursvoorzitter van ‘s Heeren Loo Zorggroep, een 

zorgaanbieder voor verstandelijk gehandicapten. Vanaf 2007 is Westerlaken lid van de Raad van Bestuur van het Universitair Medisch Centrum 

Erasmus, waarin hij onder meer de portefeuilles patiëntenzorg, nieuwbouw en huisvesting in beheer heeft.
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gaan ze met vakantie, beginnen in augustus of september en lopen dan het risico dat ze meteen 

daarna werkloos zijn en een poosje dus niks hebben. Geef ons de kortdurende WW en dan ruilen 

we die in voor Gouden Handdrukken, want die krijgen onze mensen toch niet.’

Vak  ‘De kwaliteit van opleidingen is in de bouwnijverheid netjes geregeld. Wij zijn betrokken bij 

de vakopleiding, wij zijn betrokken bij de inhoud van het vak. Wij hebben de zogenaamde paritaire 

adviescommissie waarin werkgevers en werknemers zitten die gewoon de inhoud van het vak 

bekijken. Zij bepalen mee wat de inhoud moet zijn van de scholing die op de ROC’s en opleiding-

instituten wordt gegeven. Het is één van onze belangrijkste taken: het bewaken van de inhoud 

van het vak. Onze historie en onze hoge organisatiegraad geeft ons die autoriteit, we kennen de 

bouw en wat er bij komt kijken, door en door.’

Ruilverkaveling  ‘Ik heb een nota voor het Algemeen Bestuur van het CNV geschreven die 

‘Ruilverkaveling’ heet. Die is opgebouwd volgens de principes van de echte ruilverkaveling van 

boerengrond, maar dan over de organisatie van de bonden binnen het CNV. Voor de oorlog 

was er een beroepsgewijze verdeling over de bonden, daarna kwam de bedrijfstakindeling. Die 

is er nog steeds maar die is aanzienlijk verouderd. Een nieuwe sectorverdeling met de nodige 

ruilverkaveling is er nog steeds niet. Wat ik binnen het CNV heb voorgesteld is om te kijken of 

de verdeling vanaf 1945, die we nooit hebben herzien, nu eens echt aangepakt kan worden. Er 

is inmiddels zoveel veranderd. Er zijn nieuwe sectoren bijgekomen, denk maar aan ICT, of het 

karakter van een sector is veranderd. Neem bijvoorbeeld de privatisering van de energiemarkt 

die van de overheid naar de dienstensector is gegaan.’

Ontslagrecht  ‘De kwestie over het ontslagrecht heeft volgens mij helemaal niets met dit recht 

te maken: het gaat namelijk om het vergroten van de arbeidsparticipatie. Daar gaat het om, maar 

als je participatie wilt vergroten dan hoef je echt niets aan het ontslagrecht te doen. Dat zou be-

tekenen dat je een oudere werknemer ontslaat om daarvoor een gedeeltelijk arbeidsgeschikte, 

een jongere of een vrouw te nemen. Maar dan worden er alleen maar poppetjes geruild en geen 

participatie vergroot. CNV Hout en Bouw heeft al een lijn uitgezet om ervoor te zorgen dat je 

je mensen als bedrijfstak van dienst kunt zijn: een loopbaanoriëntatietraject. De bouwnijverheid 

heeft 28 adviseurs verspreid over heel Nederland en elke bouwvakker mag eens in de vijf jaar bij 

een adviseur langs om over hun loopbaan en eventuele mogelijkheden tot om- of bijscholing te 

praten. De bond heeft hiervoor samen met de werkgevers geld gereserveerd.’

Anton Westerlaken25  ‘Ik vind het jammer dat toen ik in het bondsbestuur kwam, Anton Wes-

terlaken net wegging. Ondanks dat we nooit met elkaar hebben samengewerkt heb ik op de een 

of andere manier wel iets met Anton. Gewoon met zijn manier van doen: niet altijd langs de ge-

baande paden denken, hoe hij zich presenteerde, hoe hij in de publiciteit kwam. Zijn verhaal van 

vijf jaar collectief geen loonsverhoging, dan denk ik: ‘Nou, dan moet je lef hebben om dat soort 

dingen voor te stellen.’ Dat moet ergens rond ‘93-‘94 geweest zijn, het ging toen om de econo-

mische groei van Nederland. Dat klinkt inderdaad harmonieachtig, maar daar ben ik wel van.’
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2008  Algemene Onderwijsbond 
Walter Dresscher, voorzitter

Paleontologie  ‘Ik vind een nieuwe poging om de geschiedenis van de vakbeweging te be-

schrijven iets van paleontologie krijgen. Ik zie de ledenaantallen van de bonden dalen en zie ook 

de vakbeweging niet echt meer in de picture. Er is te weinig affi niteit mee. Dat klinkt nogal dra-

matisch, vooral ook omdat de AOb (FNV) zelf niet te klagen heeft.’

Eigenlijk niet nodig  ‘Onlangs vertelde een hoogleraar fi losofi e van de Vrije Universiteit mij 

– op mijn vraag naar zijn beoordeling van de vakbeweging - dat deze eigenlijk niet nodig is. Men 

kan zijn eigen boontjes wel doppen en heeft geen behoefte aan het dienstenaanbod. De hoog-

leraar vertaalde de vraag direct naar zichzelf en dat geeft aan dat we nu in een andere tijd leven 

dan de tijd waarin ‘Draagt elkanders lasten’ centraal stond. Dit is volgens mij tekenend voor de 

huidige generatie.’

Meer grip op het onderwijs zelf  ‘De AOb keert zelf de laatste jaren steeds meer terug naar 

haar roots: naar het aspect van de beroepsuitoefening zoals dat ooit begonnen is ten tijde van de 

diamantwerkers. Veel vakonderwijs is voortgekomen uit de vakbeweging. In die tijd moest de bran-

che zelf voor onderwijs zorgen en daarbij werd verwezen naar de vakbeweging. De vakbeweging 

zorgde er voor dat er opleidingen kwamen. In Zweden zijn lerarenbonden bijvoorbeeld zeer betrok-

ken bij het opleiden van leraren. In Nederland is dat niet het geval maar daar zouden we veel meer 

mee moeten doen en ik vind dat de beroepsgroep daar een rol heeft. Van oudsher had ze die, maar 

die is verdwenen. Ik zie graag dat er weer meer grip komt op het onderwijs zelf vanuit de leraren.’

De Amerikaanse vakbeweging  ‘Ik wil ook nog even wijzen op de Amerikaanse vakbe-

weging in de 19e eeuw. De vakbeweging ontstond er als educatie unit van werknemers in een 

branche en er was een directe link met het Amerikaan-zijn en de democratie. Toen de Engelse 

koning aan de kant werd gezet, werd democratie gekoppeld aan de eigen staatsvorm. Bonden 

werden door werkgevers gezien als een ‘zootje ongeregeld’ dat geleerd moest worden wat de-

mocratie was. Als zodanig werd men dan ook aangesproken. In bijvoorbeeld de textielindustrie 

speelden de bonden ook in de productieprocessen als vertegenwoordiger van de werknemers 

er een belangrijke rol. De ondernemer zelf was meer een koopman die de producten verhandelde 

maar zich niet bemoeide met het productieproces, dat deden de bonden.’

Professioneel Statuut  ‘In 1980 was er een stroming binnen de vakbeweging waarbij er geen 

discussie over onderwijs zelf mogelijk was. Je had een baan, voor die baan had je een aantal uren 

en daar kreeg je toch een bepaald salaris voor. Je had je niet te bemoeien met de inhoud. Deze 

stroming is ten einde. Inmiddels gaat het, ook de bond, om de inhoud van het werk. We hebben 

als AOb een Professioneel Statuut opgesteld waarin het recht op scholing is vastgelegd, maar 

ook de plicht tot professionele ontwikkeling.’

26  De econoom Arnold Heertje (1934) is emeritus hoogleraar van de Universiteit van Amsterdam.

twee miljoen leden  25 voorzitters

VHV boek_HT.indd   170VHV boek_HT.indd   170 16-09-2008   01:21:1516-09-2008   01:21:15



171

Niet gelukkig  ‘Als het gaat om de discussie over het nieuwe 

leren dan streven wij ernaar om te voorkomen dat vernieuwingen 

waar docenten tegen zijn, ingevoerd worden. We willen terug 

naar het soort ambachtelijkheid waarbij uitgegaan wordt van de 

basisvaardigheden van de leraar en dat er gekeken wordt naar 

hoe deze naar eigen inzicht het best kunnen worden ingezet. De 

leraren zijn niet gelukkig met de huidige fabrieksmatige manier 

van werken die het gevolg is van de ontwikkelingen binnen de 

onderwijspolitiek. Er is een spanningsveld ontstaan tussen de 

leraren en het management. Je hebt elkaar wel nodig, maar er 

ontstaan problemen als mensen op het terrein van anderen gaan 

zitten. Bijvoorbeeld als een directeur een leraar gaat vertellen 

hoe je als leraar moet lesgeven.’

Onwenselijke ontwikkeling  ‘Het beroep van leraar heeft in de kern twee verantwoorde-

lijkheden die naast elkaar lopen en zo is het altijd geweest: een verantwoordelijkheid naar de 

school en een verantwoordelijkheid naar de samenleving. Soms gaan die verantwoordelijkheden 

elk een andere kant op en is het moeilijk om als leraar iets moois neer te zetten. Als voorbeeld 

noem ik Heertje26. Hij heeft terecht geprocedeerd tegen een universiteit omdat men de cijfers 

die hij gegeven had wilde veranderen. Vanuit de universiteit werd er lankmoedig met de toetsing 

omgegaan omdat hogere cijfers meer geld opleveren en dat is een maatschappelijk zeer onwen-

selijke ontwikkeling.’

Voortdurende ontevredenheid  ‘Dat houdt in dat les geven vroeger niet als gewoon werk, 

maar als een roeping werd beschouwd. Wereldverbeteraars die het niet doen vanwege het geld. 

In het voortgezet onderwijs was er altijd meer sprake van parttime dienstverbanden dan in het 

basisonderwijs. In het basisonderwijs deed zich een andere variant voor. Vrouwen gingen na 

het afronden van de Kweekschool het onderwijs in en gaven les, totdat ze gingen trouwen of 

zwanger werden. 

Voor velen was les geven wel een nevenactiviteit. Veel getrouwde vrouwen gaven ook les naast 

de verzorging van het gezin. Vandaag de dag is het aantal leraren dat parttime werkt nog steeds 

hoog. Dit heeft invloed gehad op het ontstaan van de laagte van de vergoeding, en ook de voort-

durende ontevredenheid van leraren over hun salaris.’

Rode rakkers  ‘In de Europese Leraren Vereniging werd eens gesproken over de feminization 

of the profession en daaraan werd het argument gekoppeld dat de vrouwen die parttime werken 

de oorzaak zijn van de lage salarissen en het onacceptabele hiervan. 

Ook in het buitenland heeft de leraar maatschappelijk gezien in een bijzondere positie verkeerd. 

In Duitsland en Frankrijk werden lerarenorganisaties bijna standaard als linksgeoriënteerd be-

stempeld. De Franse lerarenorganisaties in het voortgezet onderwijs werden bestempeld als ex-

tremistisch door de ontwikkelingen in 1968 tijdens het revolutionaire elan. De radicalisering van 

de intellectuelen speelde vooral bij de hoger opgeleide leraren in het voortgezet onderwijs. De 

leraren in het primaire onderwijs daarentegen waren behoudender. In Japan werden de leraren 
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door het establishment traditioneel gezien als ‘rode rakkers’. De lerarenbonden lagen daar dan 

ook structureel met de regering overhoop, en nog. Het nationalisme sprak de intellectuelen vaak 

niet aan en zij deden niet mee aan de verering van de keizer. Na 30 jaar onderdrukking door het 

staatsapparaat, en na de Tweede Wereldoorlog en de invoering van de nieuwe grondwet, kregen 

de lerarenbonden wel weer een nieuwe impuls.’

Allemaal ambtenaren  ‘Zijn leraren ambtenaren? Ja en nee. In het openbaar onderwijs offi ci-

eel wel. In het bijzonder onderwijs worden leraren behandeld als ambtenaren, maar zijn het niet. 

Het feit dat ze ambtenaren worden genoemd in de wet, geeft aan dat ze een maatschappelijke 

verantwoordelijkheid dragen. Daarin is iedere leraar gelijk. Ik wil er dan ook voor pleiten om het 

onderscheid tussen leraren in het openbaar en in het bijzonder onderwijs op te heffen.’

Theo Thijssen in Marokko  ‘Ik heb veel op met Theo Thijssen. Hij was schrijver, onderwijzer, 

vakbondsman en sociaal-democratisch politicus. Hij was niet iemand die zich alleen maar bezig 

hield met loonstijgingen van 3% in het kader van infl atie, maar had een veel bredere interesse. 

Dat had vooral te maken met verheffi ng. In die tijd was de onderwijsvakbeweging sterk gelieerd 

aan de problematiek van de arbeidersbevolking omdat structureel onderwijs vaak ontbrak. Ik trek 

hierbij ook een parallel met een project in Marokko waar de AOb bij betrokken is om kinderarbeid 

tegen te gaan. We komen daar veel ondernemers tegen die het eigenlijk niet nodig vinden dat 

kinderen naar school gaan. Dat geeft maar aan dat het besef dat naar school gaan essentieel is 

voor de ontwikkeling van kinderen geen algemeen goed is.’

Geschiedenislessen  ‘Hoe leraren en leerlingen meer over de geschiedenis van de vakbe-

weging kunnen leren, weet ik niet precies. Daarvoor is een proces nodig waarbij mensen die zich 

daarin hebben verdiept daar iets over willen vertellen. En als je de vakbeweging van belang vindt, 

dan vind je de geschiedenis automatisch ook van belang.’

De vakbeweging in 2018  ‘Ik vermoed dat die er in het onderwijs heel erg beroepsvereni-

gingachtig uit zal zien. Voor andere sectoren vind ik dat lastig te voorspellen omdat daar meer en 

sneller van baan wordt gewisseld. Maar één ding is zeker. Het beroep is ook dan de wortel van 

het grootste deel van de vakbeweging.’

INFORMATIE EN MENINGEN

Ontslag voor de gehuwde onderwijzeres  Tijdens de crisisjaren van de vorige eeuw, in 

1934, worden op basis van de ‘Wet Marchant’ alle gehuwde onderwijzeressen ontslagen. De 

Bond van Onderwijzers, de voorloper van de Algemene Onderwijsbond (AOb) gaat er tegen in 

verzet, maar krijgt de andere onderwijsorganisaties niet mee. De katholieke vakbonden juichen 

27  Vet, E.J. van der, (1983). De Bond van Nederlandse Onderwijzers. Amsterdam: SUA.

28  Lijphart citeert hier: Gadourek, I. (1961). A Dutch Community. Groningen: Wolters.

Theo Thijssen spreekt tijdens 

een demonstratie in Water-

graafsmeer. Amsterdam 1931.
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de maatregel zelfs toe. De ontslagen vrouwen krijgen geen enkele schadevergoeding. Het aantal 

onderwijzeressen daalt van 17,8% in 1932 naar 11,8% in 1935. Ongeveer 3.000 wachtgelders 

worden buiten de deur gehouden. Daarnaast zijn er ook nog 12.000 werkloze jonge onderwij-

zers. Om nog verder te bezuinigen worden de klassen vergroot van 33 naar 38 leerlingen.27 

Verzuiling in onderzoek en onderwijs  Dr. Arend Lijphart maakt melding van drie politi-

cologische onderzoeken naar de opzienbarende Tweede Kamerverkiezingen van 1967. Eén van 

de Rijksuniversiteit Utrecht, één van de Katholieke Universiteit Nijmegen en één van de Vrije 

Universiteit in Amsterdam. De onderzoeken zijn duidelijk respectievelijk algemeen, katholiek en 

protestants-christelijk. Het is niet alleen een toonbeeld van de vrijheid van onderwijs, maar ook 

van de verzuiling.

Het verzuilde onderwijs is in dat verkiezingsjaar nog overal aanwezig en speelt een grote rol in 

het voortbestaan van de maatschappelijke verzuiling. Lagere scholen zijn nog steeds verdeeld 

in aparte sociale kringen en leiden ook nog tot grote verschillen in waardebesef. Ieder brengt 

nog zijn ‘subcultuur’ in. De vaderlandse geschiedenis is in de lagere scholen niet een ‘één-ma-

kende’ nationale geschiedenis, maar ’s lands verleden geïnterpreteerd vanuit de eigen zuil. In 

een katholiek geschiedenisboekje is te lezen dat de inquisitie beschreven wordt als een Tribunal 

of the Church, bestaande uit Wise and Pious Bishops, terwijl de gereformeerde geschiedenis 

er de nadruk op legt dat ‘(…) innocent people were tortured and murdered. The inquisition was 

merciless.’ 28

In het katholieke onderwijs wordt Willem van Oranje weliswaar erkend als de ‘vader des vader-

lands’, maar hij roept bepaald geen groot enthousiasme op. In de 20e eeuw doet men er overi-

gens wel veel aan om de bevrijding door de Geuzen niet te uitdagend te vieren, om reden van 

de ‘pijn’ van de katholieken (‘Martelaren van Gorcum’). Van jongs af aan worden persoonlijke 

betrekkingen tussen de leden van de verschillende zuilen uit elkaar gehouden. Vrienden heb je 

vooral uit eigen kring. 

Geschiedenislessen  In het lager en middelbaar onderwijs wordt vóór, tijdens en na de oorlog 

niet of nauwelijks ‘onderwezen’ over de vakbeweging. De sociale geschiedenis of de geschiede-

nis van de arbeiders gaat vaak niet verder dan het Kinderwetje van Van Houten. In de vijftiger 

jaren is er wel veel aandacht voor de communisten. Maar niet in positieve zin.

Tijdens een onderzoek onder leden van de vakbeweging in het begin van de zestiger jaren blijkt 

de meerderheid voor zijn zeventiende niet of nog weinig van de vakbond te hebben gehoord. Vol-

gens Van der Vall, zou een belangrijke reden hiervan kunnen zijn dat het onderwijs er te weinig 

aandacht aan besteedt en dat je als je gaat werken er minder omheen kunt.
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2008  CNV Onderwijs
Michel Rog, voorzitter

Katholieken en protestanten samen  ‘Het belangrijkste onderscheid tussen de AOb en 

CNV Onderwijs  is dat wij een denominatieve achtergrond hebben. We zijn een christelijke vak-

bond en zeker in het onderwijs heeft dat – in het kader van het historisch geweten – een belang-

rijke oorsprong vanuit het verleden. CNV Onderwijs is in 2000 opgericht als een fusie tussen 

de PCO en de KOV, de protestants-christelijke vakbondsorganisatie en de katholieke. Voorheen 

was het in het onderwijs natuurlijk volstrekt gebruikelijk dat wanneer je op een bijzondere school 

werkte en dat was een katholieke school, je dus lid werd van de KOV. En als je op een protes-

tante school werkte, je dus lid werd van de PCO. Dat gold ook voor het openbaar onderwijs, 

daar was je lid van de ABOP, later de AOb. Van oudsher was het onderscheid heel sterk. Nu 

zie je ons als een eenheid sterk vertegenwoordigd in scholen die een christelijke, katholieke of 

protestants-christelijke, achtergrond hebben.

CNV Onderwijs is overigens het sterkst – anders dan de AOb – in het basisonderwijs. De AOb 

is sterk in het voortgezet onderwijs en daarmee vul je elkaar ook aan.’

Gemeenschappelijke identiteit  ‘Onze katholieke oorsprong is niet die van het NKV. Dat 

heeft te maken met het standsverschil van onderwijzers in de vorige eeuw. Die sloten zich niet 

zo makkelijk aan bij de arbeidersbeweging. De katholieken zijn in CNV Onderwijs niet onderge-

sneeuwd door de protestants-christelijken. In de vereniging werken we ontzettend goed samen 

en daarin speelt de aparte achtergrond eigenlijk geen rol meer. CNV Onderwijs bestaat nu zo’n 

8 jaar, de fusie, het in elkaar opgaan, is vrijwel geruisloos gegaan. Het CDA heeft er langer over 

gedaan om de verschillende bloedgroepen te integreren. Waarom de katholieken, de KOV, koos 

voor aansluiting bij de vakcentrale CNV? Daar is wel heel wat discussie over geweest. De FNV 

was ook een keuzemogelijkheid. Voor het CNV is gekozen vanwege de gezamenlijke christelijke 

identiteit.’

Jong en oud  ‘We zijn een type bond dat constructief overleg hoog in het vaandel heeft, ook 

vanuit ons verleden, maar we zijn minder traditioneel, wat iets anders is. We kunnen heel goed 

afstappen van standpunten uit het verleden als er betere of meer wenselijke zijn. Een voorbeeld? 

Het onderwijs was nog de enige plek waar het last in, fi rst out gold en wij hebben van die syste-

matiek gezegd, dat we het ook via leeftijdscohorten moeten doen. Dus niet alleen meer kijken 

naar hoe lang iemand in dienst is. Dat is voor jongeren van groot belang, voor het hele onderwijs 

eigenlijk. Het geeft een antwoord op de problematiek van de vergrijzing binnen het onderwijs, 

met alle respect voor de voortreffelijke kwaliteit en wensen van de ervaren oudere krachten. We 

vinden dat oudere leraren op een gezonde manier moeten kunnen blijven werken. In een aantal 

regio’s is een overschot in plaats van een tekort aan leraren. Dat mag de binnenkomst van jon-

geren echter niet belemmeren, ze mogen er niet de dupe van worden.’

Leeftijdsvraagstukken  ‘Het leeftijdsvraagstuk is iets waar de maatschappij, en ook de vak-

beweging, altijd mee zit en nu helemaal. Dat geldt ook voor de aantrekkelijkheid van de bond, 

we hebben een relatief sterk vergrijsd ledenbestand, daar heb je rekening mee te houden, maar 
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anderzijds probeer je ook aantrekkelijk te zijn voor jongeren. Je 

probeert voor beide de juiste initiatieven te nemen en maatrege-

len te veroorzaken, zonder de een of de ander tekort te doen. 

Het onderwijs, maar ook wij, moeten absoluut een afspiegeling 

worden van alle leeftijdsgroepen. We moeten jongeren laten 

zien dat er echt toekomst is in het onderwijs, maar het ook voor 

ouderen aantrekkelijk maken om in goede gezondheid door te 

kunnen werken. We hebben ouderen nog hard nodig. Voor dit 

laatste is er de bapo-regeling: bevordering van de arbeidspartici-

patie voor oudere werknemers. Die regeling staat echter onder 

druk, het kost geld, en de minister en de werkgevers zijn bezig 

de regeling te verslechteren. We verzetten ons daar met hand 

en tand tegen, en met succes. Dat doen we voor die 50-plus 

werknemers die lid zijn van CNV Onderwijs. En dat doen we 

vanuit de overtuiging dat het een goede regeling is.’

Begrip voor elkaar  ‘Ouderen kunnen zeggen dat jongere werknemers ineens allerlei ver-

lofvormen rond ouderschap en dergelijke hebben die zij vroeger niet hadden. Jongeren kunnen 

zeggen dat ouderen allerlei regelingen hebben die zij later niet meer krijgen. Ik leg aan jong en 

oud uit waarom wat er gebeurt voor jong en oud tegelijk belangrijk is. Ik probeer jongeren voor te 

houden zich te verplaatsen naar als ze ouder zijn. Dan moet er voor hen ook een goede regeling 

zijn, ook al zal die er tegen die tijd anders uit zien. Dat jong en oud recht hebben op wat zij nodig 

hebben. Ik doe dan een beroep op de solidariteit van beide groepen.’

Solidariteit  ‘Solidariteit is voor mij het gezonde evenwicht tussen de belangen van de ver-

schillende generaties. Dit betekent inderdaad dat als je nieuwe, bij deze tijd horende verlofrege-

lingen organiseert, bijvoorbeeld voor jongere werknemers, je daar als oudere ook achter moet 

staan. Dat je moet ondersteunen dat ook vrouwen het recht hebben om te werken en aan de slag 

kunnen gaan. Dat mannen in deze tijd zorg en arbeid moeten kunnen combineren. Die solidariteit 

vraag ik ook van jongeren voor ouderen. Wederzijdse solidariteit. Je moet ook offers kunnen 

brengen voor de ander. En je moet accepteren dat de kosten daarvan samen gedragen worden. 

En dat alles nu eenmaal geld kost en ook veel kan opleveren. Dat je daar niet eenzijdig, maar in 

ieders belang naar moet kijken en doen.’

Veel meer problemen  ‘Goed onderwijs is onderwijs waarin voldoende ruimte is voor de zorg 

van leraren en ander onderwijspersoneel voor leerlingen. Goed onderwijs is onderwijs waarin je 

ook tijd en aandacht hebt voor het didactisch proces. Het hele pedagogische en didactische pro-

ces is niet alleen woordjes stampen, maar ook dat je als leraar weet wat de achtergrond van een 

leerling is. Dat je jezelf daarin kunt verdiepen, dat je daar aandacht voor kunt hebben. Dat is nu 

bij uitstek, met groter wordende klassen, met leerlingen die steeds meer problemen hebben en 

zorg behoeven en leraren die het steeds drukker krijgen, precies in het geding en het probleem. 

De onderwijsinspectie  heeft net een rapport uitgebracht dat ambivalent is. Er wordt erkend dat 

leraren veel meer problemen hebben dan vroeger. De vraag is of dat komt door het onderwijs of 
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dat het onderwijs daarmee geconfronteerd wordt. Eén ding is zeker: bij die leerlingen met een 

grotere problematiek – en dat cumuleert vaak in bepaalde gebieden – daar gaat het niveau van de 

prestaties achteruit. Dat wil niet zeggen dat het onderwijs per defi nitie slechter is, of dat degene 

die het onderwijs verzorgen, dus slechter hun werk doen. Daar geloof ik eerlijk gezegd geen 

snars van. Wat wel zo is, is dat je ervoor moet zorgen dat je het tij keert in de probleemgebieden 

en probleemsituaties.’

Opvoedkundige vergaarbak  ‘Met name in de grote steden komt het massaal voor dat leer-

lingen zonder ontbijt naar school komen. De rol van de bond hierin is tweeledig: ervoor zorgen 

dat er aandacht is voor die problematiek én dat dit dus niet uitsluitend en alleen op het bordje 

van de leraar terechtkomt, want dat gebeurt teveel. De leraar wordt te veel gezien als een soort 

vergaarbak van alle maatschappelijke opvoedkundige en onderwijskundige problemen en wordt 

geacht die maar op te lossen. Wij zijn er voor de emancipatie van de leraar: ‘durf nee te zeggen’. 

Dat is een hele belangrijke boodschap. We zijn er als bond voor het arbeidsvoorwaardenpakket, 

maar ook voor de onderwijskundige inhoud. Dat laatste gaan we ook veel meer doen. Maar we 

horen als bond ook tegen de politiek te zeggen: stop met nog meer maatschappelijke problemen 

neer te leggen op het bordje van docenten. Dat maakt de problematiek van die leerlingen alleen 

maar groter want die leraar heeft nog minder aandacht voor waar het werkelijk om gaat: het goed 

beoefenen van zijn vak.’

Status van de leraar  ‘Teveel mensen die het talent wel hebben, werken niet in het onderwijs. 

En dat is het aardige: het is een beroep waar iedereen mee te maken heeft gehad. Het beroep is 

alleen de status van vroeger kwijt geraakt. De remedie is: het inkomen moet omhoog, maar ook 

zeggenschap over het eigen vak. De docent moet zelf weer eindbeslissingen kunnen nemen. En 

dat maakt dat hij of zij status krijgt. Daarom moet er meer onderwijsondersteunend personeel 

komen. Het feit dat een leraar de kopieën moet maken en naast het onderwijs geven, de vuil-

nis buiten moet zetten of uit de klas gehaald wordt om andere 

dingen te doen, geeft geen statuur. Ouders en leerlingen zien 

dat ook, en dat werkt door op de bereidheid om later leraar te 

worden. Er moet wat met die status gebeuren. Het lerarentekort 

wordt echt dramatisch. We zitten bijvoorbeeld bij de lerarenop-

leiding Duits met het gegeven dat er in de Randstad maar één 

aanmelding is. Iemand die de lerarenopleiding economie afrondt 

en in het bedrijfsleven meteen twee keer zoveel kan verdienen, 

met een auto et cetera., die gaat niet in het onderwijs werken.’

Ontneem scholen het etiket ‘katholiek’, Mr. L.A. Struik 

Alle reacties op mijn open brief van 14 maart hadden als 

grondtoon dat het katholieke element in het onderwijs niet meer 

dan een façade is. Ofwel, zoals in 1997 Dijkstra en Dronkers in 

hun boek De paradox van de onderwijsverzuiling vaststelden: 

confessionele scholen bestaan alleen nog omdat ‘zij niet meer 

staan waarvoor zij stonden’: inhoudelijk zijn zij omgevormd tot 

bijzondere pluriforme scholen. Hoogleraar Cor Bakker sprak 

recent in zijn inaugurale rede uit dat ‘het christelijk onderwijs 

niet meer bestaat’: achter een formele identiteit gaat een 

spectrum van individuele opvattingen schuil. De vlag dekt de 

lading niet meer.

Katholiek Nieuwsblad, 4 juni 2004, Opinie 
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Breukvlak in de geschiedenis  ‘De vakbeweging heeft, 

na de Tweede Wereldoorlog, veel laten zitten ter wille van de 

wederopbouw van dit land, tot ongeveer 1959. De lonen waren 

uniek laag en dat moest daarna wel een explosie geven. Maar 

het was altijd een beheerste vakbeweging, met, als a-typisch, de 

tijd van de radicalisering. De periode rond 1970, dat was andere 

koek.

Het Akkoord van Wassenaar in 1982, laat weer die beheersing 

zien, in ruil voor arbeidstijdverkorting en werk. Maar de vak-

beweging leverde ook een verworvenheid in: de automatische 

prijscompensatie. De overheid zou op haar beurt afzien van 

bemoeienis met de lonen. Dat was eigenlijk het begin van het 

decentrale overleg. Het was dé breuk met de gepolariseerde 

voorgeschiedenis van de jaren 60 en 70. Daarna is er toch weer 

behoorlijk geduwd en onderhandeld, maar op een veel zakelij-

kere manier dan daarvoor. En bepaald niet toegeefl ijker dan in 

de tijd na de oorlog.

Het Akkoord van Wassenaar heeft de koers duidelijk verlegd naar meer samenwerking op de-

centraal niveau. Met een overheid op afstand, die belooft zich niet met de loonontwikkeling te 

zullen bemoeien, maar die telkens weer probeert met een combinatie van beloning en straf werk-

gevers en werknemers tot loonmatiging te bewegen. Het ‘polderen’ wordt tot een ware kunst 

verheven. Werkgevers en werknemers hebben ook een gezamenlijk belang om het met elkaar 

eens te worden. Alleen op die manier kunnen ze de overheid buiten de deur houden. De eigen 

verantwoordelijkheid is door het Akkoord veel groter geworden.’

Veramerikanisering  ‘De huidige veramerikanisering van de arbeidsverhoudingen wordt 

enerzijds wel gezien als een groot probleem, maar anderzijds is het denken in termen van markt-

economie, van individualisering, van fl exibilisering, inmiddels zover doorgedrongen dat je nauwe-

lijks meer verzet aantreft. Ook niet bij de jeugd, terwijl jongeren toch het eerste slachtoffer zijn 

van de fl exibilisering. Zij moeten maar zien hoe ze van het ene kortlopende arbeidscontract in het 

andere terecht komen.’

Geloofwaardigheid  ‘Voor de overheid was er in de periode die voorafging aan het Akkoord 

meer te halen. Maar met het stijgen van de welvaart nam het verzet tegen de geleide loonpolitiek 

sterk toe. Looningrepen konden niet meer. Het lukte ook Den Uyl in de jaren zeventig niet meer 

om in de Ziektewet in te grijpen. Om als sociale partners de eigen positie te versterken en ge-

loofwaardig te blijven, ook gezien de hoge werkloosheid en de beroerde stand van de economie, 

moest er wel een Akkoord komen. De sociale partners waren daarmee de overheid voor. Het is de 

verdienste van Wim Kok en van Chris van Veen dat zij op het juiste moment met een buitengewoon 

creatieve oplossing de spiraal van de oplopende werkloosheid hebben doorbroken.’

2008  Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) 
Huub Elzerman, voorzitter
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Zeuren  ‘Ik herinner me nog goed de grote ambtenarenstaking van 1983, ook omdat die de NVJ 

in een lastige positie bracht. De regionale distributiecentra van de post lagen plat. Dat leidde 

er toe dat de radio- en tv-gidsen, maar ook de HP, niet bezorgd konden worden en dat duurde 

toen op een moment al drie weken. De acties bedreigde de kwetsbare positie van de HP – door 

het verlies aan inkomsten uit advertenties - en daarmee de werkgelegenheid van onze leden. Ik 

herinnerde er in de Federatieraad aan dat de afspraak was dat er steeds wisselende speerpunt-

acties zouden worden gevoerd. Ik vond dat het zo langzamerhand tijd werd om naar een ander 

speerpunt uit te kijken. Jacob Draijer van de Grafi sche Bond zat naast mij en hij fl uisterde nog in 

mijn oor dat er door de acties in zijn sector al een stempelfabriek failliet was gegaan. Het geloei 

was niet van  de lucht. Van der Linden van de Politiebond en Jaap van der Schreur vonden het 

volkomen ongepast dat de kleine NVJ zat te zeuren over het effect van de acties op onze leden. 

Er zou van de kant van  de journalisten een gebrek aan solidariteit zijn. Wim Kok maakte een eind 

aan de ruzie met de opmerking dat de kanttekening van de NVJ uit het oogpunt van belangenbe-

hartiging op zichzelf gerechtvaardigd was.’

Het doet er geen zak toe  ‘Behalve het Akkoord van Wassenaar kwam er bij de FNV een 

rapport op tafel over de verhoudingen markt en collectieve sector waarin ten principale werd 

gekozen voor het belang van de marktsector als de aanjager van de economie. Dat spoorde 

ook met het Akkoord van Wassenaar. Je had toen allerlei linkse economen die werkten vanuit 

Keynesiaanse concepten. Die zeiden: ‘Het doet er geen zak toe waar je een gulden uitgeeft in 

de markt of in de collectieve sector, als ie maar uitgegeven wordt.’  Dat klopte misschien wel in 

een gesloten economie, wat we niet waren, maar als het om de exportpositie gaat, maakt het 

natuurlijk wel degelijk iets uit.’

Zo ver is het dus nu gekomen  ‘In het debat in de FNV-federatieraad roerde zich Arie Groe-

nevelt, de toenmalige voorzitter van de Industriebond FNV. Die zei: ‘Ik kwam laatst een kaderlid 

van de Industriebond tegen, een goed vakman, een metaalbewerker, en die zei tegen mij: ‘Arie 

ik heb geweldig geluk gehad. Ik heb een baan, dus ik ben binnen.’ Toen vroeg ik: ‘Wat heb jij dan 

voor baan?’ Toen zei die man: ‘Ik ben conciërge geworden op een lagere school’. Groenevelt met 

overslaande stem: ‘Voorzitter, het is zover gekomen dat een goede metaalbewerker blij is als 

hij in de collectieve sector conciërge wordt op de lagere school. Zo ver is het dus nu gekomen!’ 

Hij gaf met het voorbeeld aan dat we veel industrie aan het verliezen waren. En hij besefte heel 

goed dat uitbreiding van de collectieve sector er niet meer inzat. Onder Den Uyl was uitbreiding 

van de collectieve sector nog aangeprezen als een oplossing voor de oplopende werkloosheid. 

Groenevelt pleitte voor een koersverlegging, zeg maar een nieuw evenwicht tussen markt en 

collectieve sector en zijn stem was toen uiterst belangrijk. Die koers is toen in een interne FNV-

nota vastgelegd. Nogmaals: Het heeft de wereld van de vakbeweging, en de betekenis van het 

overleg, ten positieve veranderd. Maar nu zitten we in een heel andere situatie. Het concept van 

de arbeidstijdverkorting in ruil voor loonmatiging werkt niet meer. Ook Kok zelf roept dat we weer 

veertig uur moeten gaan werken.’

Met de pink aan de naad  ‘Het was een reactie op de toch wel depressieve periode in de 

jaren 50 waarin er een sterke nadruk lag op loonbeheersing, wederopbouw en weinig mogelijk-
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heden. Je zag na het Vaticaanse Concilie dat bij de katholieken en hun zuil, de druk er ineens van 

afgehaald werd. De katholieken vlogen alle kanten uit. Die begonnen ook aan een nieuw, vrolijker 

en een wat vrijer leven. Het is heel snel gegaan. In de jaren vijftig mocht een katholiek geen lid 

zijn van het NVV, twintig jaar later vormden NVV en NKV samen het FNV.

En van de jaren 60, met zijn vrijheidsideaal, kun je achteraf misschien wel zeggen dat het hier 

en daar wat is doorgeschoten, maar de samenleving was aan lossere verhoudingen wel toe. 

Het was een belangrijk moment ten gunste van de onderlinge verhoudingen. Als de jaren vijftig 

gewoon waren doorgetrokken, dan zaten we nu nog met een soort ‘met-de-pink-aan-de-naad-

van-de-broek-mentaliteit’.

Ik denk dat het een bevrijding was van mensen en hun opvattingen.’

Een christelijke achtergrond  ‘Ik zal de sfeer vanuit mijn eigen belevenis weergeven. Er 

was een enorme interesse, vooral ook vanuit de vakbeweging, voor het Joegoslavische model 

van arbeiderszelfbestuur. Er gingen dan ook hele vakbondsdelegaties naar het land van Tito, die 

vrij enthousiast terugkwamen. Achteraf gezien was dat dus in hoge mate fl auwekul, want er was 

helemaal geen arbeiderszelfbestuur. Dat was propaganda, en in die propaganda zijn we toen 

behoorlijk ingestonken. Ik ben als 17-jarige bij dagblad Trouw gaan werken. Toen ik na negen jaar 

sociaal-economisch redacteur werd, had ik wel behoefte aan bijscholing op het punt van  arbeids-

verhoudingen. Dat werd de 4-jarige urgentieopleiding personeelswerk aan de Popa, een samen-

werkingsverband van de drie Sociale Academies in Amsterdam. Het lesprogramma van de Popa 

leek meer op een kadercursus marxisme dan op een opleiding voor personeel; functionarissen. 

Het vak recht stond bijvoorbeeld in een kwade reuk, want waarom zou je een personeelswerker 

leren hoe hij mensen kon ontslaan? Zo’n man moest vooral leren hoe hij als trait d’union tussen 

kapitaal en arbeid solidair kon zijn met de werknemers. De studenten bestonden uit een mix van 

personeelsfunctionarissen – voor wie er een hele nieuwe wereld open ging - vakbondskader en 

vrijgestelde ondernemingsraadsleden van Hoogovens. Er heerste een vrolijke, strijdlustige sfeer, 

maar er zaten aan de politieke eenzijdigheid van de opleiding ook eigenaardige kanten. Ik herin-

ner me een student, personeelsfunctionaris bij het Lucas Ziekenhuis, en die gaf een voor die tijd 

tekenend antwoord op de vraag wat nu het doel van een vakbondsactie is. Hij schreef op: ‘Het 

doel van een vakbondsactie is het neer knuppelen van de trawanten der bourgeoisie.’ De docent, 

lid van de Partij van de Arbeid, liet het passeren. Na afl oop ben ik naar deze docent gegaan en 

heb hem over de student gezegd: ‘A. Het is je reinste fl auwekul, hij knuppelt daar bij het Lucas 

Ziekenhuis echt niemand neer. B. Hij past zich aan, aan het taalgebruik dat er in het Rode boekje 

wordt gebezigd en jij gaat daarin mee, maar jij wordt veronderstelt dat je zo’n jongen wat kritische 

zin bijbrengt en dat je hem niet de gelegenheid geeft dit soort teksten na te papegaaien.’ Dat had 

niets met mijn christelijke achtergrond te maken, maar met no-nonsense. Misschien keek ik ook 

als journalist wat kritischer naar teksten.

Ik heb inderdaad een christelijke achtergrond. Mijn vader was lid van het CNV en kerkelijk actief. 

Mijn vader was koster van de Nederlands Hervormde Kerk en mijn moeder diaken. Dus ik kom 

uit een puur christelijk Nederlands hervormd nest.’

Romantiek is weg  ‘Ik vind dat de manier waarop de vakbeweging nu door de media wordt 

behandeld soms beneden peil. Als ik nu kijk naar het commentaar op de commissie-Bakker in 
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Trouw en de Volkskrant, zie ik eerder een neo-liberale dan een sociaal- of christen-democrati-

sche  agenda. Pieter Broertjes, hoofdredacteur van De Volkskrant, zegt nu dat hij zijn krant heeft 

verlost van linkse dogma’s. Daar is niks op tegen, als er maar geen liberale dogma’s voor in de 

plaats komen. Trouw en de Volkskrant zijn mijn favoriete kranten, maar ik lees ook het Haarlems 

Dagblad. Wat mij opvalt is dat in het Haarlems Dagblad het sociaal-economische en het sociaal 

politieke heel secuur en met gevoel voor continuïteit wordt gevolgd. Je kunt er nog een verslag 

van een SER-vergadering in vinden. Trouw en de Volkskrant hebben veel meer de neiging om 

af en toe een compilatie te schrijven. Ook Radio I vind ik echt een zegen, ze volgen het nieuws 

heel goed. De laatste tijd wordt er wel veel meer muziek gedraaid. In de auto is dat voor mij het 

moment om even te luisteren wat Business Newsradio in de aanbieding heeft.’ ‘Als ik naar de 

ontwikkeling van de journalistiek in het algemeen kijk, dan is de kwaliteit van de kranten in de 

afgelopen decennia omhoog gegaan. Maar er is in  vergelijking met vroeger minder betrokken-

heid. Eigenlijk is het ook wel natuurlijk, want kranten reageren ook op de stand van zaken in de 

samenleving. Er is duidelijk minder aandacht voor sociaal-economische kwesties. Elke journalist 

is een kind van zijn tijd. De journalistieke cultuur van de jaren 60 en 70, van het grote zuipen, met 

zijn allen naar de kroeg, is ook verdwenen. Dat was als een warm bad waar je in kon duiken, eruit 

kon gaan, je kunstje kon vertonen en weer terug, bij wijze van spreken. Dat is weg, ’s avonds om 

vijf uur gaat de journalist nu naar huis. Journalistiek is verzakelijkt, het is een baan geworden. De 

romantiek van het vak is weg. Bij sommigen zal de roeping er nog wel in zitten, maar het is toch 

meer een beroep geworden, dan kennelijk puur een roeping.’

‘Er zijn geen sociaal-economische redacties meer, elke krant heeft nog wel een sociaal-economi-

sche redacteur, maar de Volkskrant had er op zijn hoogtepunt wel een man of vijf, zes rondlopen. 

Dat is allemaal teruggebracht tot een of anderhalve man. De betrokkenheid van sociaal-economi-

Verkiezingsuitslag voor het 

gebouw van de Amsterdam-

sche Courant aan de Nieuwe 

Zijds Voorburgwal, Amsterdam. 

Bijna alle krantenredacties en 

drukkerijen zaten op de Nieuwe 

Zijds Voorburgwal of in de 

buurt. Aan de overkant van de 

foto is nog net café Scheltema 

te zien, de ontmoetingsplek van 

veel journalisten. Op de foto 

staat ook Willem Drees rechts-

onder met witte Panamahoed. 

Amsterdam 1905.
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sche redacteuren, ook bij het werk van de vakbond, was zo groot, dat je jezelf achteraf misschien 

wel kunt afvragen of dat niet een beetje te groot was.’

‘Ik vond dat wat de vakbondsjournalisten schreven niet demagogisch. Natuurlijk zaten er wel 

eens wat elementen van overdrijving in, natuurlijk probeerden ze begrippen als strijdbaar en 

solidair te verkopen, terwijl er achter de façade van de vakbonden allerlei onderlinge strijd, toe-

standen, en verschillen waren. Dat werd allemaal keurig afgedekt. De vakbondsjournalistiek van 

de FNV was van hoge kwaliteit. De beschrijving van het fi nanciële- en bestuurlijke netwerk in 

Nederland, de 200 van Mertens, is afkomstig van het NKV. De vraag wat nu precies de invloed 

van het old boys-netwerk is, is tot op de dag van vandaag actueel.’

Uit volle borst  ‘Vroeger stond Trouw in concurrentieverhouding met de Rotterdammer, begin 

jaren ‘70 moest er gefuseerd worden. De Rotterdammer trok meer naar christelijk rechts, was 

conservatiever dan Trouw. Maar goed, ik had een eigen achtergrond en ik had altijd de gewoonte 

als ik bij een CNV-vergadering was en er werd een psalm gezongen, uit volle borst mee te zingen 

tot grote ergernis van mijn collega’s van de Rotterdammer. Die vonden het niet passen dat ik als 

journalist voluit een psalm meezong. Maar ik dacht: ’jullie hangen hier de christelijke broeders uit 

…, dus dan zal je het weten ook.’

Narrow escape  ‘Er was een hoop animositeit tussen het CNV en het FNV vanwege het mis-

lukken van de fusie. Het was ook voor het CNV een narrow escape geweest, omdat de leden van 

het CNV in hoge mate voor de fusie waren en het kader en de top niet. Er is toen een enquête 

gehouden, ‘Een Bewogen Beweging’ heette die. Als je die goed analyseert, zie je dus dat de ach-

terban van het CNV pro samenwerking was. Het ging toen nog niet echt om een fusie, want de 

drie vakcentrales hadden besloten om een federatieve samenwerking aan te gaan. Maar je kon 

de fusie wel voelen aankomen. De fusie is pas in 1981 echt aan de orde gekomen, maar er zijn in 

1974 dusdanige formuleringen gekozen dat Arie Groenevelt wist dat als hij zijn  handtekening zou 

zetten onder de federatieve samenwerking, het binnen de kortste keren een fusie zou zijn. Daar 

heeft het tot het laatste moment om gehangen en wel dusdanig dat het CNV afhaakte, ook onder 

druk van toenmalige Nederlands Christelijke Bond voor het Overheidspersoneel.’

Een brug te ver  ‘Dat de fusie of federatie met het CNV niet is doorgegaan, heeft wel schade 

berokkend aan de NVJ. Bedoeling was dat wij ons zouden aansluiten bij de federatie van de drie 

vakcentrales. Er bleven er maar twee over. Maar het NVJ-bestuur zette door. De NVJ was nog in 

de progressieve stemming van de jaren 60 en 70. Wim Klinkenberg was vice-voorzitter. Hij was van 

mening dat de witte boorden van de journalistiek maar eens een keer solidair moesten zijn met de 

blauwe boorden en dat er gekozen moest worden voor aansluiting bij de federatie. De NVJ heeft 

zich toen, na het afhaken van het CNV,  direct bij de federatie aangesloten. Dat was voor veel chris-

telijke journalisten een brug te ver. Ze vreesden ook een polarisering van de NVJ in een niet door 

hen gewenste richting, ook door de aanwezigheid van de communist Klinkenberg.’

‘Net als bij de FNV had ook de NVJ een bezinningscentrum voor de ethisch, christelijke kwes-

ties. De FNV kreeg haar Centrum voor Levensbeschouwing. Maar dat was natuurlijk afdekking 

voor de christelijke fl ank. Ook bij de NVJ, die tot 1967 een protestante- en een  katholieke jour-

nalistenkring kende, heeft dat nooit echt gewerkt. Neemt niet weg, dat voor het Centrum van 
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Christen-Journalisten, de aansluiting bij de FNV een bittere pil was. De leden van het centrum 

voelden zich uiteraard emotioneel sterk verbonden met het CNV. Voor de NVJ gold bovendien 

dat ze ook journalisten organiseerde die niet alleen bij de Volkskrant en de Waarheid wat deden, 

maar ook bij Elsevier en de Telegraaf. Die waren niet zo dol op de vakbeweging en zeker niet op 

het FNV.’

Splijtzwam  ‘Achteraf bezien is het nog een wonder dat NVV en NKV zonder al te veel kleer-

scheuren een fusie konden aangaan. De weerstanden waren groot. Ik heb Ruppert destijds 

geïnterviewd over de ontwikkelingen binnen de vakbeweging, inclusief het ontstaan van de FNV. 

Hij kon het niet nalaten om toch nog eens te wijzen op de foute rol van het NVV-bestuur tijdens 

de oorlog.  Binnen de vakbeweging heeft die rol na de oorlog nog lang als een soort splijtzwam 

gewerkt. Ruppert was daar uitgesproken venijnig over. De echte doorbraak kwam in de jaren 

zestig. De verzuiling was op haar retour.

Volgens sommigen is de kiem van de teloorgang van de verzuiling in de oorlog gelegd, toen ge-

reformeerden, communisten en sociaal-democraten elkaar al dan niet in het verzet ontmoetten, 

over de muren van de verzuiling heen. Opmerkelijk is dat wat in de vakbeweging wel lukte, daar 

vonden sociaal-democraten en katholieken elkaar, op politiek terrein heel anders uitpakte. Het 

verdwijnen van de verzuiling en de electorale klappen die KVP, ARP en CHU opliepen, leidde op 

politiek vlak tot een samengaan van katholieken en protestanten. Daar geldt nog steeds het oude 

adagium: met sociaal-democraten wordt alleen in uiterste noodzaak geregeerd.’

Het verdwijnen van de verzuiling vroeg als het ware om een maatschappelijke herschikking. 

De FNV was daar een direct gevolg  van. Maar het was niet vanzelfsprekend. Het voorbeeld 

van de politiek volgend, hadden NKV en CNV ook bij elkaar op schoot kunnen kruipen. 

‘Als het om het samengaan binnen de vakbeweging gaat, is het de vraag of dat nu een uiting 

is van een maatschappelijke ontwikkeling die er al is, of dat het komt door de personen die er 

leiding aan geven. Ik denk dat het ook de relatie tussen Wim Kok en Wim Spit was – ik weet niet 

hoe dat is gegaan. Maar in ieder geval was de relatie tussen Herman Bode en Wim Kok prima. 

Ik heb van spanningen tussen NKV’ers en  NVV’ers  binnen de FNV nooit iets gemerkt. Het is 

gewoon een goed huwelijk.’

Terrein verloren  ‘De vakbeweging heeft door het prijsgeven van de sociale verzekering bin-

nen haar directe werkgebied veel terrein verloren. Ze is een deel van haar invloed kwijt. Dat geldt 

ook langzamerhand voor haar positie in allerlei organen, de Sociale Verzekeringsbanken bijvoor-

beeld. Daar zitten ze nog wel in, maar dat zijn ook technocratische instituten geworden waar de 

wet wordt uitgevoerd.  En die wetten worden nu eenmaal in Den Haag gemaakt. Wat overblijft 

is politieke beïnvloeding, soms rechtstreeks door het aanspreken van de politiek, soms indirect 

via de weg van  de Sociaal-Economische, Raad en de Stichting van de Arbeid. Er is ook verdomd 

weinig van over. De verzorgingsstaat wordt afgebroken waar je bij staat, nu op dit moment ook.

Stap voor stap wordt de sociale zekerheid in dit land uitgekleed en de vakbeweging kan niet zelf 

voldoende kracht ontwikkelen om het tegen te houden. Het primaat ligt bij de politiek. Bij het 

tegengaan van de versoepeling van het ontslagrecht was de vakbeweging uiteindelijk afhankelijk 

van de Partij van de Arbeid, in het bijzonder van Mariette Hamer Als zij er niet was geweest, dan 

hadden de werkgevers, via Donner, hun zin gekregen.’
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SP  ‘Behalve de PvdA, traditioneel – laat ik zeggen – een be-

vriende partij, is er nu ook de SP. Voor die partij, waarin veel vak-

bondskader actief is, is de vakbeweging een dankbare visvijver. 

De standpunten overlappen elkaar voor een groot deel en er is 

geen stakingsactie of de SP komt met een karretje erwtensoep 

langs rijden. Dat is natuurlijk heel solidair, maar het knaagt wel 

aan een belangrijk uitgangspunt van de vakbeweging: volstrekte 

politieke onafhankelijkheid. Je moet zo’n goede vriend niet elke 

dag over de vloer hebben. 

Toen ik nog hoofdredacteur was van RTV Noord-Holland, gingen 

kamerleden en fractieleden op stage. We kregen een medewer-

ker van de SP op bezoek en die zei tegen mij: ‘Wat ik nou niet 

begrijp…’, dit was ten tijde van Paars, ‘is dat Wim Kok zo har-

monieus en intensief kan samenwerken met de liberalen, met de 

VVD. En dat voor een vakbondsbestuurder…’ Toen zei ik: ‘Als je 

dat niet begrijpt dan moet je eens kijken naar de geschiedenis van de naoorlogse vakbeweging, 

dan zie je dat vakbondsbestuurders niet anders doen dan deals sluiten met de werkgevers. En 

kijk ook eens naar wat Kok heeft gedaan: het Akkoord van Wassenaar, het grote akkoord van na 

de oorlog.’ Wim Kok heeft nooit anders gedaan dan belangrijke deals sluiten met de werkgevers, 

dat is één van zijn kerntaken.’

Eerste arbeidsvoorwaardenpakket  ‘De NVJ is in 1893 als gezelligheidsvereniging opge-

richt. Een van  de eerste voorzitters was Abraham Kuyper, de hoofdredacteur van De Standaard, 

later premier. Als in de 19e eeuw de journalist van de eeuw zou zijn benoemd, zoals Hofl and de 

journalist van de 20e eeuw is, was dat zeker Kuiper geworden.

In 1898 kwam er, na een enquête, een motie op tafel waarin NJK-leden – toen heette het nog 

Nederlandse Journalisten Kring – het bestuur opriepen om meer aandacht te besteden aan prak-

tische zaken, zoals vakantiedagen, minimumsalaris, beperking van het volontairschap, bescher-

ming van het literair eigendom van journalisten (nog steeds een kwestie) en een verbod op het 

schrijven van reclameteksten door journalisten. De motie stuitte op fors verzet, maar het lukte 

de indieners toch een meerderheid achter zich te krijgen. Vastgelegd werd dat ‘de behartiging 

van vakbelangen onder journalisten hoofddoel van onzen kring moet zijn en de bevordering van 

het gezellig verkeer eerst in de tweede plaats mag komen’. 

Het zou tot 1901 duren voordat er een echt eisenpakket op tafel kwam. Terwijl de sociaal-demo-

craten nog met hun strijd voor de invoering van de achturige werkdag moesten beginnen, eisten  

journalisten al een werkdag van maximaal acht uren en een jaarlijks verlof van vier weken. Ook de 

opleiding van werd een punt van discussie: Journalisten moesten minimaal 5-jarige HBS hebben 

en voor een hoofdredacteur was een universitaire studie noodzakelijk. Dit was allemaal in 1901. 

De NJK was zowel een beroepsvereniging als vakbond geworden. Dat dubbelkarakter heeft de 

NVJ nog steeds: vakbond en beroepsvereniging.’

Hard nodig  ‘Voor jongeren is het nog steeds moeilijk om een vaste aanstelling te krijgen. 

Maar ook de positie van freelancers is zwak, de oudere journalist heeft vaak een beroerd 

De Nederlandsche Journalis-

tenkring maakt zijn jaarlijkse 

uitstapje, 1926.

twee miljoen leden  25 voorzitters

VHV boek_HT.indd   183VHV boek_HT.indd   183 16-09-2008   01:21:1816-09-2008   01:21:18



184

pensioen. Dus in materiële zin is er nog genoeg te halen. We willen nadrukkelijk inspelen op 

de wensen en verlangens van de werkende journalist. Wat heeft hij nodig voor de uitoefening 

van zijn beroep? Hoe kan hij functioneren als een kritisch onafhankelijk journalist? Wat is een 

kwalitatief hoogstaande uitoefening van het vak? Hoe kan hij zich richten op wat de lezer, kijker 

of luisteraar moet weten zonder dat de journalistieke selectie wordt beïnvloed door invloeden 

die geen bal van doen hebben met journalistieke afwegingen? En achter al die immateriële 

kwesties gaat natuurlijk toch de materiële eis schuil of er nog wel fatsoenlijk wordt beloond. 

Dat is helder.’

INFORMATIE EN MENINGEN

Schromelijk overdreven  Paul de Beer en Ferry Koster schrijven in hun boek ‘Voor elkaar 

of uit elkaar?’ (2008)29, dat berichten over het overlijden van de verzorgingstaat schromelijk zijn 

overdreven. De houdbaarheid van de verzorgingsstaat is niet ernstig aangetast door individua-

lisering en globalisering. Het draagvlak onder de Nederlandse bevolking is onverminderd groot 

en er zijn geen concrete aanwijzingen dat het afbrokkelt. Individualisering is niet alleen een veel 

minder eenduidige trend dan doorgaans wordt aangenomen, maar ondermijnt ook niet persé de 

solidariteit. In een globaliserende wereld blijken ontwikkelde verzorgingsstaten zich uitstekend 

staande te houden.

Geklaag over journalisten  Ter ere van het 120-jarig bestaan van de NVJ presenteert de 

historicus Huub Wijfjes op 3 februari 2004 in het Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag zijn 

nieuwe boek ‘Journalistiek in Nederland 1850-2000’.30 Het eerste exemplaar wordt aangeboden 

aan staatssecretaris Medy van der Laan.

De historicus Wijfjes spreekt tijdens zijn presentatie van het boek in het Perscentrum het vol-

gende uit: ‘Eén van (de) discussies is de botsing van de journalistiek met de autoriteit. We staan 

vandaag in één van die plaatsen waar dagelijks die botsingen plaats vinden, ja plaats moeten 

vinden. Want de geschiedenis wijst uit dat zonder de wrijving tussen journalisten en de werkelijk-

heid die ze beschrijven, er geen maatschappelijk debat kan ontstaan. Een journalistiek waarover 

niet geklaagd wordt, is geen goede journalistiek. Hier in Den Haag wordt dagelijks fors geklaagd, 

misschien wel meer dan ooit tevoren want het vertrouwen in de journalistiek lijkt naar een diepte-

punt te zijn gezakt, net zoals overigens het vertrouwen in de politiek. Maar laten we niet vergeten 

dat het wantrouwen tegen journalisten er altijd is geweest zolang er onafhankelijke journalisten 

29  Beer, P. de en F. Koster (2007). Voor elkaar of uit elkaar? Individualisering, globalisering en solidariteit. Amsterdam: Aksant Academic Publishers.

30  Wijf jes, H. (2004). Journalistiek in Nederland 1850-2000. Meppel: Boom.

31  Doekle Terpstra was van 1998-2005 CNV-voorzitter. Naast voorzitter van de HBO-raad is Terpstra momenteel onder meer voorzitter van de Interkerkelijke 

Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking ICCO en lid van de raad van toezicht van de Publieke Omroep. Daarnaast bekleedt hij commissariaten bij 

Grontmij Nederland Holding BV, AEGON en Unilever. Dit gaat al aardig de richting uit van oud-minister president Wim Kok. Na de beëdiging van het 

kabinet-Balkenende I trad Kok terug uit de Nederlandse politiek. Na enkele maanden in de anonimiteit geleefd te hebben, aanvaardde Kok in 2003 enkele 

commissariaten, bij de ING Bank, TPG Post, Shell en de KLM.
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waren. In 1911 verzuchtte het antirevolutionaire kamerlid Brummelkamp bijvoorbeeld: ‘Ach, waar 

zijn de dagen toen men een hoogstaande pers in Nederland had; een pers die begreep wat het 

was door juiste voordracht van zaken, door inlichting en voorlichting verkeerde opvattingen te 

bestrijden, het zakelijke te waardeeren, het verkeerde op waardige wijze af te keuren, en zoo-

doende een gezonde publieke opinie te helpen vormen, in stede van haar op een valsch spoor 

te leiden of te speculeeren op haar lagere instincten?’ En in mijn doorgaans als uiterst braaf om-

schreven geboortejaar 1956 riep Joop den Uyl, toen directeur van de Wiardi Beckmanstichting, 

de media op om nu eindelijk eens een einde te maken aan wat hij noemde ‘de leugenachtige 

campagnes en valse voorstellingen tegen personen en instellingen’, aldus Wijfjes.

Tomaten verdrijven rozen  De voorzitter van de NVJ meldt mij desgevraagd dat vrijwel 

alle kaderleden van de FNV een grote voorkeur voor de SP hebben, er sterke sympathie mee 

hebben. Een overgroot deel heeft er mogelijk al heel veel op gestemd of zeggen er op te gaan 

stemmen. Hij put uit gegevens zoals die actueel (2008) bij de FNV bekend zijn.

Uit De Volkskrant (‘Tomaten hebben de rozen verdreven’) van 7 maart 2007: ‘De afgelopen 

verkiezingen voor de Tweede Kamer (2006) heeft de Socialistische Partij (SP) van 29% van 

de FNV-leden een stem op haar partij weten te verkrijgen. Onder de FNV-leden, zo meldt De 

Volkskrant, is de PvdA tijdens deze verkiezingen met 36% nog steeds de grootste partij. Maar 

in 2005 was dit nog de helft. Het SP-kamerlid Paul Ulenbelt, die bij de FNV ruim 10 jaar directeur 

Beroepszaken is geweest, meldt mij in juni 2008 dat in de tijd van Doekle Terpstra31 bij het CNV 

ook al 20% van de leden vergaand met de SP sympathiseerde of zelfs lid was van de SP.

Verzuilde media  In 1656 verschijnt in Haarlem het eerste nummer van de Eerste Weecke-

lycke Courante van Europa, met vooral internationaal nieuws. In 1662 wordt de titel van deze 

Courante gewijzigd in Oprechte Haerlemsche Courant. In 1847 wordt het een dagblad. In de 

19e eeuw werken Huet en Multatuli er aan mee.

De afschaffi ng van het Dagbladzegel in 1869 leidt tot een toename van het aantal kranten, en 

daarmee van de concurrentie voor de Oprechte Haarlemsche Courant. Het Dagbladzegel was 

een zegelbelasting die in de 19e eeuw op kranten werd geheven. De belasting werd ingevoerd 

tijdens de Franse bezetting. Door de extreme hoogte van deze belasting, de belasting bedroeg 

in 1832 tweeënhalve cent per krant, waren kranten slechts voor een rijke elite beschikbaar. Bo-

vendien belemmerde de regeling het oprichten van nieuwe dagbladen. De Oprechte Haarlem-

sche Courant verliest zijn vooraanstaande positie in een steeds meer verzuilende maatschap-

pij. In Haarlem zelf komen er twee kranten bij: vanaf 1876 de katholieke Nieuwe Haarlemsche 

Courant en vanaf 1883 het Haarlem’s Dagblad.

In 1942 verplicht de bezetter de Oprechte Haarlemsche Courant en het Haarlems Dagblad tot 

een fusie. De fusiekrant komt voor het eerst uit op maandag 4 mei 1942 onder de titel Haar-

lemsche Courant. Deze krant blijft verschijnen tot 5 april 1945. Na de oorlog blijft de fusie 

gehandhaafd, maar de naam Haarlemsche Courant wordt verboden. Op maandag 25 juni 1945 

verschijnt het eerste nummer van het naoorlogse Haarlems Dagblad.

In de oorlog 1914-1918 was De Telegraaf anti-Duits en sterk pro-Frans, in de Tweede Wereldoor-

log werd het pro-Duits. Na de oorlog kwam er verschijningsverbod voor dertig jaar, dat in 1949 

werd opgeheven, waarna ‘de doorstart’ begon onder dezelfde naam.
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In 1945 kreeg Het Volk de naam  Het Vrije Volk, om bewust afstand te nemen van haar bijzonder 

slechte oorlogsimago.

De Standaard uit 1872 werd door Abraham Kuyper opgericht, werkte met de Duitsers mee. De 

Duitsers, die de krant tegen het einde van de oorlog verboden. Na de oorlog is De Standaard 

niet meer verschenen. 

In 1974 schreef Dick Verkijk het boek Radio Hilversum, 1940-1945. De omroep in de oorlog. Het 

toont aan, zacht uitgedrukt, hoe weinig dapper de meeste Nederlandse omroepen in de Tweede 

Wereldoorlog waren.

Bekende kranten

1656  Eerste Weeckelycke Courante van Europa 

1662  Oprechte Haerlemsche Courant

1828  Algemeen Handelsblad (liberaal)

1845  De Tijd (katholiek)

1848  Nieuwe Rotterdamsche Courant (liberaal)

1868  De Maasbode (katholiek)

1872  De Standaard (protestant)

1893  De Telegraaf (?)

1900  Het Volk (socialistisch)

1919  De Volkskrant (katholiek)

1940 De Waarheid (communistisch)

1941  Het Parool (sociaal-democratisch)

1943  Trouw (christelijk-protestant)

1944  Nederlands Dagblad (protestant)

Bekende radio-omroepen, later ook tv-omroepen

1923  AVRO (Algemene Vereniging Radio Omroep)

1924  Oprichting NCRV (Nederlandsche Christelijke Radio 

Vereniging)

1925  Oprichting KRO (Katholieke Radio Omroep)

1925  Oprichting VARA (Vereeniging van Arbeiders Radio 

Amateurs)

1926  Oprichting VPRO (Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep)

1964  Oprichting TROS (Televisie en Radio Omroep Stichting)

1970  Oprichting EO (Evangelische Omroep)

1980  Oprichting commerciële omroepen

1987  Oprichting IOS (Islamitische Omroep Stichting)

In 1951 is de eerste tv-uitzending
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2008  ABVAKABO FNV
Edith Snoey, voorzitter

De macht van het getal  ‘Dat ABVAKABO FNV 350.000 leden heeft in de 

publieke en de private sector, geeft mij het besef dat het er veel zijn en dat is heel 

belangrijk. Het is de macht van het getal. Het aantal is ook wel een aanwijzing dat 

je het goed zou doen, maar aantal en kwaliteit moet je tegenwoordig zeer gedif-

ferentieerd bezien.’

Ander vaarwater  ‘Van ABVAKABO FNV is ruim 30% ambtenaar, vroeger 

was dat 100%. Dat komt door de privatisering. Er is nu een grote schakering aan 

werksoorten en leden. Er was een groot verschil in de rechtspositie van de amb-

tenaren en de werknemers in de marktbonden. De ambtenaren waren tot 1983 

voornamelijk trendvolger van de private sector, konden niet ontslagen worden en 

hadden geen stakingsrecht.

De rechtspositie van de ambtenaren is nog wel anders, want de wetgever is ook 

de werkgever. We zijn echter nu mede door de privatisering een gewone bond 

geworden.

Vroeger was ABVAKABO FNV meer een categorale bond binnen de FNV, dat is 

ze nu zeker niet meer, en ze voert rechtstreekse en vrije onderhandelingen. 

Werd echter vroeger vanuit de ontwikkeling van de marktsector bepaalt wat de 

ambtenaren kregen, nu wordt het alleen sterk in de gaten gehouden. Vooral ook de 

mogelijkheid tot staken heeft ambtenaren in een heel ander vaarwater gebracht.’

Terugval  ‘Vanuit die geschiedenis krijg je ook het besef dat het vroeger veel 

massiever, collectiever en harder was dan nu, maar het waren ook tijden waarin je 

elkaar heel hard nodig had vanwege de zwakke positie. Maar je moet wel beseffen dat hoewel 

alles nu beter is of lijkt, er zeker weer belangrijke aanwijzingen zijn dat er een grote terugval 

dreigt. Ook in betere tijden moet je bij elkaar blijven. Kijk maar naar de rechtsposities die minder 

sterk worden en dreigen te worden uitgekleed. Vroeger kroop men vanwege de omstandigheden 

tegen elkaar aan en vanuit nieuwe tijden en in nieuwe vormen is dat nog steeds nodig, maar nu 

meer ook vanuit de individuele kracht.’

Extra aandacht  ‘Ik kan me min of meer vinden in de gedachte extra aandacht op de geschie-

denis van de vakbeweging van de laatste dertig jaar te richten. Omdat dit voor de oudere en 

jongere generaties nog te bevatten is, en ook omdat ouders er nog over kunnen vertellen aan 

hun kinderen.’

Grote onzekerheid  ‘Ik vind dat ambtenaren vroeger op een aantal punten duidelijk bevoor-

recht waren, vooral wat betreft werkzekerheid. Daar stonden nadelen tegenover, zo was er 

weinig of geen medezeggenschap. Je hoort over de voor- en nadelen van vroeger nogal ver-

schillende verhalen, maar één ding was duidelijk: de dictaten kwamen van bovenaf, vaak ook 

met averechts effect. De ambtenaar had wel een aparte status, dat werkte in alles door, en die 
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bijzondere status heeft hij in feite nog steeds, ook juridisch gezien. Ik geef toe dat de rechtspo-

sitie van de ambtenaar eigenlijk, gemiddeld gezien, ‘altijd wel goed’ is geweest.

Verschil is dat vroeger ambtenaren ‘gewenst’ waren, vandaag de dag is dat wel anders. Dat ver-

oorzaakt een grote onzekerheid. Er zijn nu pogingen aan de gang om de overheid af te slanken 

omdat dit kwalitatieve winst zou opleveren. Ik zie dat daar tot nu toe weinig van terecht komt. Er 

zijn heen en weer bewegingen in wat de overheid nu wil.’

Omslagmoment  ‘Ik kan me ook niet echt voorstellen hoe het was om vroeger voorzitter te 

zijn. Vroegere voorzitters hebben me daar vooral spannende anekdotes over verteld, over de 

overwinningen, de leuke roddels, bijzondere zaken.

Vooral 1983 staat te boek als het grote omslagmoment. De slag werd in feite verloren, er kwam 

een verlaging van 3% in plaats van 3½%. Maar er kwam wel gelijkwaardigheid in overleg tot 

stand en normalisatie van de ambtenaren. Verder ontstond er bijzonder belangrijke jurispruden-

tie, de basis voor het huidige stakingsrecht van ambtenaren. Er werd massaal gestaakt, ook door 

vuilnismannen en verpleegsters. Mensen beseften ineens dat ambtenaren ook met hun handen 

werken. Ze ontdekten de ambtenaar als een gewoon mens, als een gewone werknemer, onder 

moeilijke omstandigheden. Overigens is de vraag naar goede publieke diensten er ook debet aan 

geweest, dat veel ambtenaren dichter bij de burger zijn komen te staan.’

Kooltjes uit het vuur halen  ‘Als u zegt dat de marktbonden geen poot hebben uitgestoken in 

1983 om de ambtenaren te helpen in de strijd, dan kan dat inderdaad komen omdat de marktbon-

den altijd al de kooltjes uit het vuur haalden waar de ambtenaren van mee snoepten. Maar zeker 

weet ik dat niet. Ik weet dat er een gezonde spanning moet blijven tussen markt en wat ‘publiek’ is, 

dat het er ook altijd wel was. Er is natuurlijk verschil tussen marktbonden en ambtenarenbonden als 

het gaat om de ruimte van de arbeidsvoorwaarden en ik wijs hierbij op de specifi eke situatie van de 

wetgever als werkgever, de grotere eenzijdigheid in de relatie dan bij niet-ambtenaren. Maar als het 

om de uitwerking gaat, dan lijkt het veel op hoe de marktbonden dat doen.’

Procesbeheersing  ‘Ambtenaren moeten nu zeer procesmatig bezig zijn. Er is natuurlijk niets 

tegen goede procesbeheersing, maar het lijkt wel of het daar om gaat. Er moet ook enorm veel 

verantwoording worden afgelegd. In dit alles slaat de overheid door. Er wordt veel te weinig ook 

aan de burger getoond waarom dit nu allemaal nodig is, wat voor resultaat dit oplevert. De amb-

tenaren worden veel te veel gericht op van wie ze ambtelijk de opdracht krijgen en te weinig op 

en vanuit de burger zelf. Ik noem als voorbeeld de Sector Zorg. Men is er 30 tot 40% van hun tijd 

bezig om verantwoording af te leggen. Er is in feite sprake van een georganiseerd wantrouwen. 

Dat geeft een bijzonder onrustig gevoel. Dat is voelbaar en merkbaar. Het is bepaald geen goed 

wervingsinstrument, en laat ook goede mensen vertrekken. Je moet een professional de ruimte 

geven om zijn werk te kunnen doen. Als je geen foutje mag maken, dan krijg je risicomijdend 

gedrag. Men is minder geneigd om de nek uit te steken en je vooral ook niet aan de burger te 

tonen. Het is alom heersend verschijnsel, niet alleen in de zorg.’

Minder te kiezen  ‘Is Nederland er door de privatisering beter op geworden? Of door de 

marktwerking? Is er nu beter management bij de overheid? Leidt het tot een voordeel voor de 
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‘klant’, de burger? Ik zie – uitzonderingen daargelaten – weinig verschil in kwaliteit van het ma-

nagement. Het is er eigenlijk alleen erger door geworden. Kijk weer naar de zorg, de Thuiszorg 

bijvoorbeeld, maar ook naar de NS. Er is overal veel overleg en bureaucratie. De marktwerking 

heeft er ons ook niet gelukkiger op gemaakt, dat wil niet zeggen dat het vroeger nu zoveel beter 

ging. Het lijkt erop dat er voor de klant meer te kiezen is, maar in werkelijkheid juist minder. Alles-

overheersend zijn ook de megafusies en de kolossen van organisaties die er zijn ontstaan en dat 

wordt volgens mij steeds erger. De achterliggende gedachte van die megafusies is dat je beter 

elkaar kunt opeten, dan opgegeten worden. Kijk eens naar de megagiganten in de thuiszorg. Men 

wil de markt inpakken. Maar je weet bij voorbaat dat vrijwel alles duurder wordt.

Een ander voorbeeld. Middelgrote ziekenhuizen doen het juist heel goed en kennen minder bu-

reaucratie. De giganten hebben een legio aan functies en ze verdelen vrij monopolistisch de 

markt en spelen hun eigen dominant spel.’

Internationale solidariteit  ‘Ik vind dat Nederland wat in Europa gebeurt, meer naar zichzelf 

op maat moet invullen en in Europa meer haar invloed moet laten gelden. De energiewereld, 

de post, et cetera. zijn werelden waarin we veel leden hebben. Die opereren nu steeds meer 

internationaal.

Is internationale solidariteit tussen ambtenaren mogelijk? Bijvoorbeeld ook internationale sta-

kingen? Ik zie dat als mogelijk, maar nu dan nog als vrij theoretisch, want we zijn nog lang niet 

zover. Maar binnen de internationale organisaties van ambtenaren wordt wel gesproken over 

marktwerking en privatisering.’

Beroep of vak  ‘Ook als vakbeweging kun je de mensen niet meer op één hoop gooien, dat 

heeft geen enkele aantrekkingskracht. ‘Ambtenaren’ is een te breed begrip. Mensen voelen zich 

weer veel meer aangesproken als we hen op hun professie of vak aanspreken. Daar ligt onze toe-

komst. Daar moet ook veel harder en gerichter aan gewerkt worden. Je werkt bij de brandweer 

of bij justitie of als onderwijzer of verpleegkundige, in een aanspreekbaar beroep of vak.’

De leden zijn van zichzelf  ‘Je moet niet in structuur denken, dan haal je problemen in huis. 

Je moet de leden wel anders organiseren, dat is heel wat anders. Daarnaast verschuiven de 

grenzen tussen publiek en privaat. Basaal is ook te beseffen dat de leden van zichzelf zijn en niet 

van een organisatie.’

Ze zullen ons nodig hebben  ‘Ik zie alle toekomst voor de vakbeweging omdat die altijd 

nodig zal zijn. Altijd zullen er veel mensen zijn die onvoldoende in staat zijn om echt voor zichzelf 

op te komen. Maar dat wil niet zeggen dat de vakbeweging persé hoeft terug te grijpen op haar 

verleden. Als je vooral terugkijkt naar het verleden en dat een rem oplevert, dan ‘houdt dit ver-

leden op’.

De schil van werknemers die een goede rechtspositie hebben en een vast contract, neemt dras-

tisch af. Ze zullen ons, om reden van hun verzwakte positie, nodig hebben.

In de structuur van ABVAKABO FNV zitten problemen die vooral ook hun historische oorsprong 

hebben, net zoals bij andere bonden. ABVAKABO FNV is bezig zijn regionale structuur los te 

laten, omdat die minder interessant is. Er wordt (meer) georganiseerd vanuit werksoorten en 
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sectoren. De afdelingen voor het verenigingsleven zijn er nog. Er loopt nu nog in de structuur 

alles door elkaar heen, en dat is fout bij ons. Bedrijfsledengroepen, zoals in de marktsector, heb-

ben we als ABVAKABO FNV minder gekend, wel actieve leden in en rond het werk.’

Verleden als inspiratie  ‘De bond heet ABVAKABO FNV en jongeren en nieuwkomers 

vragen zich af wat die naam betekent, en voeren dat zeker niet spontaan terug op de oprichters. 

Zelf heb ik met name moeite met het opnoemen van organisaties en mannen, laat staan vrou-

wen, uit de geschiedenis van het NKV. Ik ken St. Eloy, de metaalbewerkersbond, een van de 

fusiepartners van de Industriebond NKV, als een ‘zuidelijke bond’. Ik weet wel dat het katholieke 

volksdeel in de zeventiger jaren steeds linkser en strijdbaarder werd, en denk dan ook aan de 

PPR en de KWJ. 

ABVAKABO FNV is een eigen naam geworden. Binnen de bond mag ieder uit zijn eigen inspi-

ratie putten. Dat er geen sociaal-democratische of katholieke identiteit van de bond is, vind ik 

logisch want na de fusie werd de bond ‘neutraal’. Van de C in het CNV heb ik in haar speciale 

toegevoegde waarde nooit begrepen. De vraag is of we weten wat er met onze historische ge-

gevens is gebeurd. Ze zijn deels op het kantoor, maar grotendeels bij het IISG, en – in antwoord 

op je vraag - er wordt op die archiefactiviteit geen controle uitgevoerd.

Ik denk dat jongeren geïnteresseerd zijn in geschiedenis, en dus niet alleen ouderen. Jongeren 

appreciëren echter een andere vorm hoe deze aangediend wordt. Denk eens aan de populaire 

fi lms waarin geschiedenis een rol speelt, ook al zijn deze misschien niet helemaal waarheids-

getrouw. En de boeken van Geert Mak. De context waarin je geschiedenis brengt, is hiermee 

cruciaal. Ik vind wel dat ook de bestuurders en medewerkers van ABVAKABO FNV, maar ook 

de kaderleden van de bond, meer van hun geschiedenis moeten afweten. Als je je geschiedenis 

niet kent, is heden en toekomst moeilijker te plaatsen. Maar waar het verleden in de weg zit, daar 

moet je niet te lang bij stil staan.’
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2008  CNV Publieke Zaak
Paul Koeslag, voorzitter

Bloedgroepen  ‘Onze achterban is heel erg gevarieerd. Onze 

bond is ontstaan uit de katholieke ambtenarenvereniging ARKA, 

de protestants-christelijke bond NCBO en de christelijke vereni-

ging van verzorgenden en verpleegkundigen NCVV. Ik zou niet 

willen spreken van bloedgroepen. Wat ons allen bindt, is onze 

grondslag. Iedereen vult dat op zijn eigen manier in en dat maakt 

het gewoon heel boeiend. Onze leden zitten door het hele land. 

Wel is het zo dat we meer leden hebben buiten de Randstad.’

Ethiek  ‘Ethiek is hartstikke belangrijk. Praktisch voorbeeld? 

De verzorgende die wordt geconfronteerd met een longpatiënt 

die zegt: ‘Rij me dat terras nog even op, want ik wil graag nog 

even roken.’ Moet een verzorgende dat nu doen of niet? Dat zijn 

ethische vraagstukken waar meiden van 18 of 19 jaar oud mee 

worstelen. Daar hebben we het over in kleine groepen op de 

werkplek. CNV Publieke Zaak heeft ook een commissie Ethiek die elke twee maanden bij elkaar 

komt. Deze commissie wordt gedragen door enthousiaste kaderleden.’

Concurrentiestrijd  ‘Die is gezond. Wij hebben een principiële keuze gemaakt voor een 

zelfstandig CNV. Verder vind ik dat werknemers een keuzemogelijkheid moeten hebben en 

daarom is het goed dat er verschillende vakbonden zijn. Ik betreur het dat de socialistische we-

reldorganisatie en de christelijke wereldorganisatie zijn gefuseerd. Ik vind namelijk niet dat je 

voor een eenheidsvakbeweging moet gaan. CNV Publieke Zaak is voorstander van pluralisme. 

Niet alleen in dit land, maar ook in Europa en de rest van de wereld. Bonden zijn non-profi t 

organisaties. Binnen onze werkvelden concurreren we met elkaar. Daarom kijken we bijzonder 

goed om ons heen. Vooral ook naar de concurrenten, de commerciële wereld, die er de laatste 

jaren zijn bijgekomen en zich op onze terreinen zijn gaan bewegen. Dat is wat anders dan de 

andere bonden, die toch ook collega’s zijn. Denk bijvoorbeeld aan de rechtsbijstandverzeke-

raars, grote verzekeringsbedrijven. Dan moet je echt je meerwaarde laten zien, dat is fi kse 

concurrentiestrijd.’

Onwenselijk  ‘Dat het CNV in de zeventiger jaren niet met het NVV en NKV is samengegaan 

was een uitstekende beslissing. Ik zou dezelfde beslissing genomen hebben. Een fusie zou on-

wenselijk zijn geweest, omdat onze achterban enorm aan onze grondslag hecht.’ 

Naar de kroon steken  ‘Omdat de FNV de macht van het getal heeft, zullen we als CNV een 

andere rol moeten vervullen. We moeten het hebben van onze kwaliteit en onze eigen identiteit 

en daar werkt CNV Publieke Zaak hard aan. We worden nooit de grootste bond, maar we zijn 

wel een van de weinige bonden in Nederland die op dit moment in de groei zit. Ik wil overigens 

AbvaKabo, we vissen deels in dezelfde vijver, geen moment naar de kroon steken. Die ambitie 
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en illusie heb ik niet. We gaan onze eigen weg. Daar waar het nuttig is, willen we graag samen-

werken. Ook met de andere FNV-bonden. We hebben elkaar ook nodig.’

Raad van Toezicht  ‘Werkgevers kijken weliswaar naar de omvang van een bond, naar de 

macht, maar ook naar het feit dat CNV Publieke Zaak minder behoudend is dan haar collega’s als 

het om verandering gaat. Ik denk dat wij minder snel onze hakken in het zand zetten. We zijn eer-

der geneigd te praten, te onderzoeken en te kijken of we mee kunnen gaan. Binnen onze organi-

satie is de laatste jaren enorm veel veranderd. We hebben geen afdelingen en regionale structuur 

meer. We hebben alles in beroepsgroepen georganiseerd. Op die wijze hebben we bijvoorbeeld 

in de sector Ziekenhuizen een landelijke groep, een regionale groep en een plaatselijke groep. Al 

die leden, zowel individueel als collectief, worden per beroep of sector bediend vanuit hun regio. 

De AbvaKabo heeft deze indeling niet en loopt op dit punt bij ons achter. We zijn veranderd vanuit 

de basis, met ook gevolgen voor de top. We hebben ons parlement, de Algemene Vergadering, 

gehandhaafd. Daar zitten de vertegenwoordigers van de landelijke groepen in. Ons hoofdbestuur 

is helemaal verdwenen. We hebben nu een klein bestuur van drie mensen en als eerste en enige 

Nederlands vakbond hebben wij een Raad van Toezicht, afkomstig uit de groep van de leden. 

Zeer bekwame mensen die veel verder gaan dan alleen algemene controle.’

Goed in bejegening  ‘We willen graag de beste belangenbehartiger zijn en proberen er al-

les voor onze leden uit te halen. In individuele hulp hebben we een enorme voorsprong op de 

anderen. Intensieve samenwerking tussen juristen en bestuurders is één van onze grootste suc-

cesfactoren en daarin scoren we geweldig. We meten al sinds jaar en dag de tevredenheid van 

de klanten die we individueel geholpen hebben. Daar hebben we samen met een bureau een 

systeem voor ontwikkeld. Dan blijkt dat CNV Publieke Zaak heel erg goed is in bejegening, voor 

de mensen klaarstaat, hen goed ontvangt en op een prettige manier met hen omgaat, echt met 

hen praat en daar ook alle ruimte en tijd voor neemt.’

Problemen op de werkplek  ‘We zijn vooral ook bezig met de beroepsinhoud, met projecten 

als ‘Slimmer werken’. Hierin bedenken medewerkers zelf hoe ze het op hun werkplek beter kun-

nen doen, door bijvoorbeeld een ‘slimmer’ rooster in te voeren of door op een andere, ‘slimmere’ 

manier met patiënten om te gaan. Dit soort projecten spreekt mensen aan. Maar uit onderzoek 

dat CNV Publieke Zaak heeft uitgevoerd, blijkt dat men ook verwacht dat de bond problemen op 

de werkplek oplost. Die problemen zijn natuurlijk wel veranderd. Als je ons nu vergelijkt met de 

vakbeweging van een eeuw terug, is het echt een wereld van verschil. Die moest bijvoorbeeld 

nog vechten voor doorbetaling bij ziekte en werkloosheid, dat hebben we nu achter ons.’

 

Boter op het hoofd  ‘Je ziet wel dat je op een andere manier met de sociale zekerheid omgaat 

dan vroeger. We hebben er minder over te zeggen en dat wreekt zich zowel collectief als indivi-

dueel. We moeten weer terug naar vroeger en proberen om er samen met de werkgevers weer 

grip op te krijgen. Werkgevers en de vakbeweging moeten het zichzelf bijzonder aantrekken dat 

ze de landelijke grip op de sociale zekerheid zijn kwijtgeraakt. Weliswaar valt er, daar waar een 

cao is, via die cao nog veel te regelen. Dat moeten we dan ook in versterkte mate doen. Maar in 

sectoren zonder cao lukt het nu niet, vooral in het midden- en kleinbedrijf niet.’
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Macht gebroken  ‘We hebben als vakbeweging in zekere zin nogal wat macht 

verloren. Vroeger zaten we in ziekenfondsen, woningbouwverenigingen, sociale 

zekerheidsorganen, toezichtorganen, noem maar op. Nu niet meer. Aan de andere 

kant blijft de vakbeweging sterk. Bij OR-verkiezingen scoren de vakbondslijsten 

ongeloofl ijk goed. Bovendien hebben we nu onze handen vrij om ons te richten op 

onze kerntaak: de individuele en collectieve belangenbehartiging. Uiteindelijk moet 

je je als vakbond altijd waarmaken. Elke dag opnieuw. Je leden beoordelen je op 

je daden. Dat is heel gezond.’

Uit het dal omhoog  ‘De organisatiegraad in de zorgsector stijgt. Ik heb in ons 

ledenbestand het aantal vrouwen zien stijgen van 25% naar 40%, en dat loopt nog 

steeds op. Als het om groei van het ledenbestand gaat, ligt het genuanceerd. Vo-

rig jaar hadden we een ledengroei van vier leden. Dat is natuurlijk helemaal niets, 

maar als je bedenkt dat we de jaren daarvoor 1.500 leden verlies per jaar hadden, 

dan hebben we de curve wel omgebogen. En nu gaan we langzaam omhoog. De 

eerste maanden van het jaar hebben we er ruim 200 leden bij gekregen. We heb-

ben het gevoel dat we het dal uitgaan en omhoog klimmen.’

Grenzen aan de solidariteit  ‘Ik zie dat de ouderen bij ons vaak solidair zijn 

met de jongeren. Als wij dingen voor jongeren moeten regelen, dan levert dat over 

het algemeen geen problemen bij de ouderen op. Voor ouderen is het lidmaatschap 

soms een soort donateurschap geworden zonder voorwaarden. Soms klagen jon-

geren wel eens dat ze te veel voor ouderen moeten betalen, maar uiteindelijk heb 

ik toch wel het idee dat er binnen onze bond nog steeds solidariteit tussen generaties aanwezig 

is. Eerlijk gezegd zitten er aan te ver doorgevoerde solidariteit ook nadelen. Er zijn grenzen. We 

hebben bij de individualisering van de samenleving die grenzen alleen maar helderder gemaakt. 

Overigens ben ik er absoluut niet bang voor dat de generaties na ons het licht van solidariteit niet 

meer zien, maar men wil wel meer weten wat een en ander, zeker ook voor zichzelf, betekent.’

Inburgering  ‘Onlangs hebben het Kabinet en de Vakcentrales CNV en FNV het ‘inburge-

ringconvenant’ aan de orde gehad. Daar hebben CNV en FNV stevige kritiek op geuit omdat 

de werkgevers en de gemeenten er niet bij betrokken zijn. We hebben in ieder geval als vak-

beweging de verantwoordelijkheid op ons genomen door 10.000 ‘inburgeraars’ aan een werk-

ervaringsplek te helpen. Een ander idee is om ‘inburgeraars’ op de werkvloer door coaches te 

laten begeleiden en onze eigen achterban te vragen wie dat zou willen en kunnen doen.’

Allochtonen zijn zeker welkom  ‘Voor ons als Publieke Zaak is dat wat lastig. Je kunt 

natuurlijk lid worden van onze bond, maar dan moet je ook kunnen thuis voelen bij onze achter-

grond, en waar wij als CNV voor staan. De vraag is of je dit, bijvoorbeeld als moslim, wilt en of 

je dan niet liever lid wordt van een eventuele vakbond met de eigen religieuze achtergrond. Maar 

ze zijn bij ons zeker welkom. Wel moeten we nog leren van de verschillen die er gewoonweg zijn, 

en dat doen we ook. Als wij de verwachting willen wekken dat wij goed zijn voor allochtone leden, 

dan moet je daar ook iets voor hebben. Nee, dat kunnen we nu niet echt waarmaken en dat moet 

Demonstratie op de dag van 

de verpleging. Utrecht, 

13 mei 1979.
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je dan ook niet pretenderen. Ik kan me voorstellen dat allochtonen hun eigen bond oprichten. 

Toch denk ik dat de nieuwere generaties gewoon lid worden van CNV of FNV.’

Actievoeren met de SP  ‘Ik vind dat de vakbeweging veel met de ‘onderkant’ van de sa-

menleving bezig is, met mensen die het moeilijk hebben. Het is een heel actueel onderwerp. Als 

je kijkt naar de aandacht voor de verzorgingshuizen, ouderenzorg, alfahulpen, het zit allemaal in 

een verdomhoekje. Mensen die door dat hele Wmo-gedoe – er zou niet op bespaard worden 

– bijzonder geschaad worden. De eerste themabijeenkomst die we gehouden hebben over de 

Wmo was een bijeenkomst voor gemeenteambtenaren, en het waren deze die zeiden: ‘Het wordt 

straks besteed aan lantaarnpalen.’ CNV Publieke Zaak heeft met de SP actie gevoerd voor de 

alfahulpen en er is al een aantal zaken teruggedraaid. Werkgevers moeten de ruimte krijgen om 

bijvoorbeeld de alfahulpen gewoon prima te betalen. En hetzelfde geldt voor de postbezorger, 

die zit ook in het verdomhoekje en moet ineens veel geld inleveren. Dat kan en mag gewoon niet. 

We hebben er in ieder geval in de thuis- en ouderenzorg bijzonder veel leden bij gekregen.’

Een goede belegging  ‘We zijn meer dan 100 jaar oud. Ik vind dat onze bestuurders allemaal 

het historisch proces moeten kennen en daar zijn we nu ook mee bezig. Mijn collega Klaas Kruit-

hof is net uit dienst, althans gedeeltelijk, en we hebben hem gevraagd of hij de historie voor ons 

op papier wil zetten en ook college wil geven aan oude en nieuwe collega’s, De panden die we in 

het land hebben zijn grotendeels oude historische panden, die tevens een goede belegging zijn. 

Dat geldt ook voor ons hoofdkantoor in Den Haag.’
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2008  FNV Kiem
Herman Leisink, voorzitter

De oudste vakbond  ‘De oudste vakbeweging van Nederland is de Typogra-

fenbond. Deze ontstond in 1866 en dat maakt FNV Kiem de oudste vakbond in 

de grafi sche en communicatieve wereld in Nederland. In 1991 is FNV Kiem op 

projectmatige basis begonnen voor de Grafi sche Bond, de Kunstenbond, de Jour-

nalistbond en Dienstenbond voor de sectoren uitgeverijen en audiovisueel. Eind 

1997 zijn deze diverse onderdelen gefuseerd waarbij de journalisten zelfstandig 

gebleven zijn.’

Niet iedere dag op het Museumplein  ‘Het staat voor mij buiten kijf dat een 

goede ideologie goed moet worden geïmplementeerd in de bedrijfsmatige aan-

pak. Zonder hart van een vereniging, een ideologie en een beweging verheft een 

bedrijfsmatige aanpak zich niet boven de ambtenarij. Maar dat kom je niet iedere 

dag tegen. Je staat niet iedere dag op het Museumplein en je voert niet iedere 

dag bloedstollende onderhandelingen. Een ideologie is voor mij een samenspel 

van de ideeën van mensen en hoe zij vinden dat de wereld eruit zou moeten zien. 

Er bestaat geen coherente ideologie die de eeuwen overleeft, maar het zijn sterke 

opvattingen van mensen hoe zij vinden dat de ordening eruit moet zien en dat via 

het collectieve willen bereiken. Ik denk dat het een fout is van de vakbond om te 

denken dat alles collectief herleidbaar is. Maar dat is het oude aureool van de vak-

beweging en de arbeidersbeweging.’

Twee eeuwen polderen  ‘Het woord polderen wordt vaak gebruikt, maar als 

ik naar de grafi sche industrie kijk, een belangrijke sector binnen FNV Kiem, dan bestaat daar al 

sinds twee eeuwen een systematiek van samenwerking. Deze cultuur van samenwerking heeft 

veel goeds gebracht, en dat spreekt mij aan.’

Erbarmelijke omstandigheden  ‘De marktwerking van nu vind ik, in het algemeen gezegd, 

een absolute vooruitgang, evenals de gang van zaken in bedrijven als het gaat om human resour-

ces management, overigens mede uitgevonden door de vakbeweging. Daar staat wel tegenover 

dat er een groei is van armoede aan de onderkant van de samenleving en dat er nog steeds 

bedrijven bestaan waar de omstandigheden erbarmelijk zijn. De mensen die het het hardst no-

dig hebben zijn geen lid van de vakbond omdat ze óf niet werken óf geen geld hebben en wij 

ze niet zien staan, een enkeling daargelaten. De Majoor Boshardt’s en de voedselbanken doen 

dat, maar wij niet. We zijn wel van de emancipatie maar we komen niet in alle haarvaten van de 

samenleving.’

Niet de kerk, maar de leer  ‘Normen en waarden zijn voor mij niet enkel regels en ratio, 

maar geven tevens uitdrukking aan cultuur en emoties. Het FNV heeft volgens mij voldoende 

normen en waarden, alhoewel je de levensbeschouwelijke en de geloofsimpulsen wel moet zoe-

ken. Daarbij gaat het me niet om de kerk als wel om de leer.’
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Mededogen  ‘Ik zie dat er binnen de vakbond vanuit allerlei mooie motieven nog wel eens ge-

schreeuwd kan worden, terwijl het er bij mij vooral om gaat: Waar komt het uit voort en wat wil 

je bereiken? Als er zaken bereikt zijn, hoor je vaak geluiden van: We hebben ingeleverd en niet 

het onderste uit de kan gehaald. Ik vraag me af waar dat vandaan komt. Staat er ergens in de 

evolutie geschreven dat alles onder uit de kan gehaald moet worden? Hoe zit het met compro-

missen als een prima volgende stap? Waar zit het mededogen als het nu even niet anders kan. 

Mag de zogenaamde tegenpartij ook even moeite hebben om zich aan te passen aan het nieuwe 

machtsevenwicht?’

Heroïsch  ‘Ik haal de tijd aan dat staken nog verboden was. Toen zijn mensen gewoon de 

straat op gegaan met gevaar voor eigen leven. Voor die mensen heb ik enorme bewondering. De 

eerste organisatievorming van de vakbeweging stamt van voor 1900, die moeizame pogingen 

vind ik heroïsch. Niet alleen vanwege het strijdbare, maar vooral vanwege het vermogen van die 

mensen om elkaar vast te houden en samen een alternatief wereldbeeld in de markt te zetten. 

Alles moest met halve centen bij elkaar worden geschraapt; het was in die tijd geen vetpot. Ik 

denk ook dat velen zich hebben opgeofferd voor een hoger ideaal terwijl ze zichzelf daarmee 

tekort hebben gedaan in hun eigen persoonlijke omstandigheden of die van hun gezin. Je kunt je 

tegenwoordig afvragen of het dat allemaal waard was, maar ik denk dat in die tijd die vraag niet 

aan de orde was, want het was binnen de maatschappelijke omstandigheid van die tijd.’

Allemaal failliet  ‘Ik betwijfel of de FNV in de huidige vorm over 10 jaar nog bestaat. Het le-

denaantal daalt. De contributies wegen niet op tegen de kosten van de dienstverlening. Mensen 

zeggen: ‘Ik betaal waar ik zelf wat aan heb maar voor een ander betalen wil ik niet.’ Volgens mij 

zal de solidariteit of collectiviteit uiteindelijk meer van geval tot geval bekeken moeten worden. 

Het organisatietype van de vakbond waarbij we van de contributie van de leden de dure dienst-

verlening betalen, is aan zijn eind. En iedere bond, of die nou wil of niet, als ze goed kijken, heb-

ben ze allemaal een onrendabele bedrijfsvoering. Ik verwacht dat de beweging rondom het vak 

en de werknemers er nog wel zal zijn, maar ik weet niet of dat in de huidige vorm zal zijn. Ik juich 

niet toe dat de bond verdwijnt, maar ik juich wel toe dat de vakbeweging innoveert. En ik zie nog 

niet heel veel tekenen op dit moment.’

‘Ik zie niettemin toch een goed vooruitzicht voor het concept dat wij hier in Nederland met z’n 

allen hebben, maar de fi nanciële bron voor de vakbond als bedrijf droogt wel op. Dat is wel het 

grote probleem. Voor de vakbond zal het de kunst moeten worden om met acties geld van ge-

organiseerden én ongeorganiseerden op te halen en daarmee resultaten te behalen. Ik ben zelf 

ook ongeorganiseerd op het terrein van milieu of mensenrechten. Ik ben geen lid, maar ik geef 

wel fi nanciële steun. Veel mensen zijn geen lid van organisaties, maar gooien wel geld in de col-

lectebus van een Amnesty of de Dierenbescherming.’

‘Ik denk dat wij twee problemen hebben, de geldstroom droogt op en de participatie neemt 

af. Deze vakbeweging is dood als mensen alleen nog maar willen gebruiken zonder te par-

ticiperen. Zonder participatie is het verenigingsmodel dood en ontstaat er beleidsarmoede. 

32  Leisink, P. en H. Leisink (1995). ’t Schild der Solidariteit. Amsterdam: FNV Pers/Druk en Papier.
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De acties in 2004 op het Museumplein zie ik als een eruptie die eens in de zoveel tijd voor-

komt.’

Empower yourself  ‘FNV Kiem is de bond voor de creatieve industrie. Binnen deze nogal 

atypische industrie begint FNV Kiem met een nieuwe dienstverlening die georiënteerd is op het 

afnemen van diensten tegen een bepaalde prijs. Er is een internetsite gericht op de multimediale 

industrie en men kan daar van de dienstverlening van FNV Kiem gebruik maken. Daar moeten 

ze voor betalen en ze kunnen geen lid van ons worden. We hebben namelijk ontdekt dat ze geen 

lid van ons willen worden en dat moeten ze dan vooral ook niet doen. Op deze manier lossen we 

het probleem van een te lage contributie ook direct op. Het gaat om juridische hulp, maar het is 

ook mogelijk om een vakbondsbestuurder te krijgen die voor hen een collectieve zaak uitonder-

handelt. Je zou het een zaakwaarnemer kunnen noemen. Onze slogan is ‘Zeker van je zaak’. Dus 

als je ons inhuurt dan komt het wel goed. Maar dan vanuit van empower yourself en daar is bij 

de mens van nu behoefte aan.’

Statement  ‘Ter ere van het 12½ jarig jubileum van FNV Kiem heb ik met een redactiegroep 

een boek geschreven waarin een globaal overzicht van feitelijke ontwikkelingen met betrekking 

tot inzet, koers en resultaten van FNV KIEM als nieuwe sectorbond vanuit verschillende invals-

hoeken in beeld is gebracht.32 Dit overzicht is gelardeerd met diverse tweegesprekken tussen 

onder meer onderhandelaars aan werkgevers- en werknemerskant en toenmalige voorzitters. 

De achterliggende gedachte was dat er behoefte was aan een statement over de identiteit.’

INFORMATIE EN MENINGEN

Vakbondsfi lms  In 1929 komen de grafi sche bonden ANTB en NLFCB in aanraking met de 

fi lm van de Centrale Bond voor Transportarbeiders ‘En Gij Kameraad?’ en de fi lm ‘Wij Bouwen’ 

van de Algemene Bouwvakarbeidersbond, gemaakt door Joris Ivens. De afdelingen waar deze 

fi lms worden vertoond, zijn diep onder de indruk, zo valt er te lezen in de verslagen in de bonds-

bladen. Drie jaar daarna maken, na bijzonder veel overleg en ieders inmenging, de ANTB en 

NLFCB hun eigen fi lm, over het grafi sche bedrijf. De onkosten werden betaald naar verhouding 

van het aantal meters fi lm, en ook naar die van de grootte van de bond.

1902: De Katholieke Typograaf  De Nederlandsche Rooms Katholieke Typografenbond 

kreeg in april 1902 koninklijke goedkeuring en kon daardoor als rechtspersoon door het leven 

gaan. Het bondsblad ‘De Katholieke Typograaf’ schreef hierover: ‘De bond gaat nu met onwrik-

baar vertrouwen de wereld in. Met de pauselijke en koninklijke vlag in top trotseren wij nu alle 

stormen. (….) De katholieke typo’s zijn fi dele jongens, die broederschap kennen en broeder-

schap kweken.’
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2008  FNV Vrouwenbond
Anya Wiersma, voorzitter

Onbezoldigd voorzitter  ‘Ik ben onbezoldigd voorzitter van de FNV Vrouwenbond. De vo-

rige twee voorzitters hadden een betaalde functie. Maar de FNV Vrouwenbond moest bezuini-

gingen omdat ze geen afdracht meer kreeg van de FNV Vakcentrale, maar juist afdracht moest 

gaan betalen. Wat prima is, want we redden ons wel. Zo is er dus een onbezoldigd bestuur 

gekomen. Daarnaast heb ik een betaalde baan als (senior) budgetconsulent, inkomensbeheer 

en schuldhulpverlener voor dak- en thuislozen. Heel wat anders en een geweldige baan. Ik ben 

weinig thuis, maar dat is ook niet de bedoeling van mijn leven. Ik wil niet alleen maar consumeren. 

Ik wil me ook echt nuttig maken in de maatschappij.’

Voor alle vrouwen van Nederland  ‘Toen de bond werd opgericht, heetten we nog Vrou-

wenbond FNV, maar op een congres is besloten om FNV ervoor te zetten om de vrouwenbond 

zo meer een onderdeel te laten zijn van de FNV. Op die manier wordt het merk ‘FNV’ meer be-

nadrukt en kan getoond worden dat we een volwaardig lid zijn van het FNV. FNV Vrouwenbond 

wil alle vrouwen in Nederland, of ze nou onder het FNV vallen of niet, bereiken en zich daarvoor 

hard maken.

De FNV Vrouwenbond kan geen cao’s afsluiten. Als vrouwen die betaald werken lid worden dan 

zijn zij over het algemeen ook lid van een sectorbond. De speerpunten van

de FNV Vrouwenbond liggen op het gebied van arbeid, zorg en inkomen, en wij doen veel projec-

ten in die context. Diversiteit vormt overigens dé rode draad binnen al onze projecten.’

De kracht van verschillen  ‘Ons beeld van de FNV is dat het toch vrij wit, mannelijk en van 

oudere leeftijd is. Maar de samenleving is divers. We hebben als Vrouwenbond een conferen-

tie onder de noemer ‘De kracht van verschillen’ georganiseerd omdat wij niet uitgaan van een 

polariserende werking maar juist van het samen doen. De projecten die wij uitvoeren, ook op 

diversiteitgebied, benadrukken juist de samenwerking. Ze zijn 

bijvoorbeeld ook gericht op het stimuleren van ZMV-vrouwen: 

zwarte migranten vluchtelingenvrouwen. Die zijn bij ons in het 

Algemeen Bestuur ook behoorlijk vertegenwoordigd. Deson-

danks is er nog nooit een ‘allochtone’ voorzitter geweest, behal-

ve Maria van Veen – oud-voorzitter – die volgens mij Arubaanse 

(voor) ouders heeft dus op die manier weer wel. We hebben nu 

een netwerk van 70 ZMV-vrouwen opgebouwd, mede tot stand 

gekomen door het project ‘Een plek binnen de FNV’ en proberen 

juist die vrouwen meer door te sluizen naar de bondsraden bin-

nen andere FNV-bonden.’

‘De FNV Vrouwenbond gaat vooral over de diversiteit tussen 

vrouwen en minder over de diversiteit tussen mannen en vrou-

wen. Immers, onze ledenbestand bestaat uit 100% vrouwen. 

Maar wel op zo’n manier dat de vakbeweging een voordeel krijgt 

van de diversiteit onder de vrouwen, waardoor zij meer gekleurd 

Karin Adelmund (rechts) 

feliciteert Wim Kok met het 

toetreden van de Vrouwenbond 

tot de FNV, Amsterdam, 

29 september 1981.
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wordt, meer verjongd en meer ‘vervrouwd’. Diversiteit is immers 

zo divers!’

Enorme power  ‘We worden helaas binnen de FNV te weinig 

gepolst of geraadpleegd als het om diversiteit gaat. De mensen 

die we aandienen, vooral uit de kring van het ZMV-netwerk, stro-

men te weinig door. Wat de bonden van de FNV aan diversiteit 

doen? Ik ga ervan uit dat er iets gebeurt maar dat is mijns inziens 

intern gericht en weinig zichtbaar. We hebben heel veel kennis 

als het om diversiteit binnen de kring van vrouwen gaat en we 

hebben onze netwerken. We ontmoeten zoveel vrouwen met 

een enorme power, bijvoorbeeld de Surinaamse, Antilliaanse, 

maar ook Turkse en Marokkaanse vrouwen die ontzettend met 

hun emancipatie bezig zijn. Van die power kunnen anderen nog 

veel leren. Je merkt nu, mede door toedoen van Agnes dat die 

verbinding er komt. We zoeken elkaar nu op, op ZMV-gebied.’

Driehoog achter  ‘De kracht van vooral de Turkse en Marokkaanse vrouwen, maar ook Antil-

liaanse en Surinaamse, viel mij op tijdens de 8-maartviering in Amersfoort, een groot feest, waar 

ik veel sleutelfi guren heb ontmoet. Via die sleutelfi guren wordt die spirit aan andere vrouwen 

meegeven. Zo van ‘je weet nu hoe het feest was, je kunt ieder jaar weer komen of je kunt drie 

hoog achter blijven zitten’. Naast een feest werden er ook workshops georganiseerd en tal van 

onderwerpen besproken en is een vrouwenraad (vrouwen in de politiek) in het leven geroepen.’

De wereld op haar kop  ‘Ik vind het niet logisch en absoluut onacceptabel dat vrouwen nog 

te maken hebben met een achterstand. Ook thuis. Waarom moet het zo langzaam? Het kan veel 

sneller, maar daar moet je ook voor bij de vrouwen zelf zijn, samen met hun partner moet er on-

derhandeld worden over de combinatie van zorg en arbeid. En dat begint bij de keukentafel. Niet 

voor niets heette een project van de FNV Vrouwenbond dan ook: ‘Onderhandelen begint aan 

de keukentafel’. Maar tegelijkertijd wordt de kinderopvang duurder. Dat vind ik absurd. Wat een 

redenatie. Het wordt duurder omdat iedereen er gebruik van maakt. Maar de overheid vindt dat 

iedereen aan het werk moet, ook vrouwen, en dan krijg je dit. Ik snap er helemaal niets van. Het 

is de wereld op haar kop en ouders worden de dupe. Op deze wijze blijven vooral veel vrouwen 

weer gewoon thuis, omdat de kosten voor kinderopvang veel te hoog worden.’

Moedercontracten  ‘Vrouwen stoppen weliswaar minder vaak met werken als ze kinderen 

krijgen, maar gaan wel vaker minder uren werken. Als vrouwen een tijd thuisblijven, is het wel 

handig dat ze hun kennis bijhouden in verband met hun aansluiting op de arbeidsmarkt. Bij de 

FNV Vrouwenbond komt overigens niet direct een hulpvraag binnen van vrouwen die hun ken-

nis op willen vijzelen, misschien ook omdat meer vrouwen in deeltijd blijven werken waardoor 

hun kennis geactiveerd blijft. Het aantal vrouwen dat ZZP-er is, neemt toe omdat ze dan arbeid 

en zorg beter kunnen combineren. Maar alweer trekken de vrouwen de zorg van de kinderen 

naar zich toe. Er zijn nu voor fl ex-arbeid gelukkig bijvoorbeeld ‘moedercontracten’, waarbij 
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moeders hun kinderen naar school brengen, naar hun werk gaan en de kinderen daarna weer 

ophalen. Dat zijn heel handige contracten.’

Waanzin  ‘Als een man lid was van een vakbond, dan mocht de vrouw ook lid worden van een 

vrouwenbond. Dus altijd weer die afhankelijkheid van de man. Dat is historisch, net zoals dat je 

ontslagen werd als je ging trouwen. Waanzin natuurlijk. Maar vrouwen zijn van begin af aan altijd in 

een mindere positie gezet, zo ook wat betreft het vrouwenkiesrecht. Mannen hebben altijd de macht 

gehad. De stelling dat vrouwen altijd erg werden gewaardeerd om voor de kinderen te zorgen en het 

werk vaak te naar en onplezierig voor ze was, is volgens mij te gemakkelijk. Mannen mochten stude-

ren, vrouwen niet, waardoor zij sowieso moeilijker in plezierige banen terecht konden komen. Graag 

onderstreep ik dat de vrouwen van nu het heel goed doen op hogescholen en universiteiten, er vindt 

een enorme inhaalslag plaats.’

De wind van voren  ‘De FNV Vrouwenbond heeft nog een aantal grote afdelingen met leden 

die al 80 of 90 jaar zijn. Die oudere dames zijn vrij fanatiek, geweldig! Ik ga daar echt niet vertellen 

hoe het werkt, want dan krijg ik de wind van voren.’

INFORMATIE EN MENINGEN

De dienstmeiden in 1851  ‘Lieden wier gansche leven naar een langen werkdag gelijkt: die 

geboren schijnen om hunne broeders en zusters rust en gemak te verschaffen, die zelve niet ge-

nieten mogen; die leven om te dienen en niet om gediend te worden, die nog slaven en slooven, 

als wij ons verpozen, en alweer arbeiden als wij nog rusten, ja, die zich beijveren moeten om onze 

behoefte te voorkomen of te voorzien.’33

Christiaan Cornelissen (1884-1942)  Christiaan Cornelis-

sen is in de vergetelheid geraakt. Hij is geboren in Den Bosch. 

Voor de Nederlandsche Bond van Landarbeiders schreef hij de 

statuten. Zijn opleiding was onderwijzer. Hij noemt zichzelf liber-

tair-communist en syndicalist. Hij was onder meer internationaal 

secretaris van de Sociaal-Democratische Bond van Domela Nieu-

wenhuis. In een van zijn vele boeken, ‘Op Weg naar een Nieuwe 

Maatschappij’ van 1902, schrijft hij wat voor hoge verwachtingen 

hij heeft van revolutionaire communisten: ‘Van dezen kan worden 

verwacht, dat zij in ateliers en fabrieken, waar kans bestaat op 

doorvoering van gelijk loon voor mannen en vrouwen, de eersten 

zullen zijn, om aan een loonbeweging tot doorvoering dier gelijk-

heid krachtig medewerking te verleenen. Even zeker is het, dat 

33  Jansen, S. (2008). Het pauperparadijs. Een familiegeschiedenis. Amsterdam: Balans.

34  Cornelissen, C. (1902). Op weg naar een nieuwe maatschappij. Beginselen en taktiek van den klassenstrijd. Amsterdam: H.J.W. Becht.

8-maartviering, Internationale 

Vrouwendag. 

Amersfoort 2008.
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zij zich met alle kracht zullen verzetten tegen dwingend ingrijpen 

eener zoogenaamd ‘beschermende’ wetgeving.’34

Zwangerschapsverlof als je getrouwd bent  Suze 

Groeneweg (1875-1940), SDAP-kamerlid, protesteert samen 

met haar partij en het NVV tegen de plannen van de Minister 

van Arbeid, P.J.M. Aalberse, om fabrieksarbeid voor gehuwde 

vrouwen te verbieden. Ze heeft in de jaren 20 en 30 van de 20e 

eeuw veelvuldig het woord gevoerd tegen plannen om getrouw-

de, vrouwelijke ambtenaren te ontslaan. Toch zijn de SDAP en 

het NVV, en ook Groeneweg zelf, er voor om getrouwde vrou-

wen thuis te houden. Hoe kan dat? De reden is heel simpel. 

Ze vinden dat de mannen te weinig verdienen om het zich te 

kunnen veroorloven hun vrouw niet te laten werken. Dus het 

mannenloon moest omhoog. Groeneweg bepleitte in de Kamer 

een wettelijke verlofregeling bij zwangerschap en bevalling, waarbij er geen onderscheid mocht 

bestaan tussen gehuwde en ongehuwde moeders of tussen wettige en niet-wettige kinderen. 

Dat was koren op de molen van de confessionele puriteinen. Zij vonden dat hiermee ongehuwd 

moederschap zou kunnen worden aangemoedigd. In 1929 komt er een regeling tot stand die 

zwangerschap en bevalling als ‘een ziekte’ beschouwt en vrouwen onder de Ziektewet brengt. 

Dankzij de confessionele partijen, alleen voor gehuwde vrouwen.

Hilda Verwey-Jonker en Gezina van de Molen  Hilda Verwey-Jonker was feministe en 

sociologe. Eén van haar grote prestaties is de strijd die ze in een adviescommissie van het Mi-

nisterie van Sociale Zaken van 1956 tot 1972 voerde om de arbeidsmarktpositie van vrouwen en 

meisjes te verbeteren. Deze commissie is de voorloper van de Emancipatieraad die is opgericht 

nadat de gelijke beloning van mannen en vrouwen in 1975 was geregeld. Zij was ook de eerste 

vrouw in de Sociaal-Economische Raad. Waar ze 15 jaar deel van uitmaakt. In 2000 krijgt deze 

heel bijzondere vrouw de Aletta Jacobsprijs. Als ik in de zeventiger jaren bij haar op bezoek ben, 

ontmoet ik haar vriendin Gezina van de Molen, dochter van een Friese hoofdonderwijzer. Van 

de Molen is de eerste vrouw die aan de Vrije Universiteit (VU) een doctorstitel behaalt. Ze is 

bijzonder actief in de vrouwen- en de vredesbeweging. In de oorlog nam ze intensief deel aan het 

verzet (‘Tante Lien’) en was in 1943 één van de grondleggers van het christelijk verzetsblad (en 

het latere dagblad) Trouw. In 1941 was ze al betrokken geweest bij de start van Vrij Nederland. In 

1949 wordt ze bijzonder hoogleraar volkenrecht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ze houdt 

zich daarnaast intensief bezig met de juridische aanpak van de apartheid in Zuid-Afrika.

Marie wordt wijzer  De eerste 20 jaar (1948-1968) van de bond was ze onder meer bezig 

met de saamhorigheid van de leden en de band met het NVV. Veel was er op gericht om ‘samen 

naast de man te staan’. Het was ook de taak van iedere vrouw om een deel van het gezinsinko-

men te reserveren voor het lidmaatschap van het NVV. In 1956 hebben de vrouwen samen een 

tapijt geknoopt ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Centrale. Het bestuur weigert 

het tapijt aan te nemen. ‘Zoiets’ zouden ze toch niet in de bestuurskamer op de grond leggen.
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Tijdens de jaren zeventig, als steeds meer getrouwde vrouwen een betaalde (deeltijd)baan krij-

gen, kijken de vrouwen van de bond met grote distantie naar de Dolle Mina-acties. Maar Marie 

wordt Wijzer (MWW) slaat wel bij hen aan. In 1972 mag een vrouw lid worden van de Vrouwen-

bond zonder dat haar man lid van het NVV is. Vooral binnengekomen sociale-academie-vrouwen 

laten niet over zich heen lopen. Er komen allerlei acties, er wordt veel gelachen, maar de vrouwen 

zijn zeer manifest aanwezig. Aan allerlei manifestaties en demonstraties wordt meegedaan. Vanaf 

de zeventiger jaren worden de vrouwen goed getraind in actievoeren en discussietechniek. Karin 

Adelmund (later onder meer vice-voorzitter van de FNV en staatssecretaris) is van 1978-1985 

voorzitter van de Vrouwenbond FNV en weet voor de bond stemrecht in de Federatieraad van de 

FNV te verkrijgen. Ze overlijdt in 2005, nog maar 56 jaar oud. Haar opvolgster Maria van Veen, 

nu directeur van Vluchtelingenwerk Nederland, liet zich als zeer dynamisch en creatief kennen. 

In 2003 is het voor de vrouwen ‘bijltjesdag’, de FNV-subsidie wordt gestopt.
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2008  De Unie
Jacques Teuwen, voorzitter

Karaktertrekken  ‘Met het verleden voel ik mij nadrukkelijk verbonden. Ik denk 

daarbij aan mijn overgrootvader, grootvader en vader. Dat zijn drie generaties die 

leefden in Herten, een klein dorp vlakbij Roermond. Als ik nadenk over de vraag 

waar ik nou bepaalde karaktertrekken van heb, of voorkeuren of hoe ik in het leven 

sta, dan ontdek ik bij alle drie wel sporen en fundamenten waarvan ik zeg: ‘die ho-

ren bij mij’. Die bepalen mijn dagelijks patroon. Die bepalen mede hoe ik als mens 

in het leven sta en daarmee ook hoe ik me bezig houd met het vakbondswerk.’

Living apart together  ‘Er is in Nederland nooit een echte arbeidersbeweging 

geweest zoals in Frankrijk of in Engeland. Nederland is te typeren als een cultuur 

van living apart together. En vanuit die cultuur zie je dat er aan de basis allerlei par-

tijen naast of buiten elkaar acteerden. Verschillen bijvoorbeeld op confessionele 

gronden, om aan de top te kunnen wheelen en dealen. Dat zag je niet alleen binnen 

de vakbeweging, maar dat zag je bij tal van maatschappelijke organisaties. Dat 

die zuilen er niet meer zijn, heeft grote gevolgen voor zelfbewuste mensen. Niet 

langer bepalen de politiek leider, de dominee, de pastoor of de vakbond wat goed 

is voor mensen. De maakbare verzorgingsstaat behoort defi nitief tot het verleden. 

Willen we de wereld van verschillen in Nederland kunnen managen dan is ruimte 

bieden aan maatwerk en eigen verantwoordelijkheid en verdere decentralisatie 

onontkoombaar.’

Meso-niveau institutionaliseren  ‘Het proces van decentralisatie heeft een sterke impuls 

gekregen in 1982, met het Akkoord van Wassenaar waarbij de overheid meer ruimte bood aan 

sociale partners om afspraken te maken. Een tweede fase van decentralisatie zie je in het begin 

van de jaren negentig: een nieuwe koers en alles wat daarbij hoort, waarbij de centrales van 

werkgevers en werknemers meer ruimte overlieten aan de onderliggende bonden om te diffe-

rentiëren in branches en sectoren. 

Ik zie een drietal scharnierpunten van arbeidsverhoudingen. Het centrale niveau, dat aan bete-

kenis verliest of op zijn minst van betekenis verandert. Het mesoniveau en het lokale niveau. 

Het lokale niveau gezien per bedrijf of mogelijk per afdeling of misschien zelfs in de één-op-één 

relatie tussen chef en leidinggevende. Wat we nu gemist hebben, en ons nu opbreekt, is dat er 

op meso-niveau niet een formeel en geïnstitutionaliseerd overleg is ontstaan tussen wat onze 

werkterreinen betreft: AWVN, FNV Bondgenoten, CNV Bedrijvenbond en De Unie. Als die op 

dat niveau met elkaar geformaliseerde afspraken hadden gemaakt over tal van zaken, zoals over 

bijvoorbeeld employability, een levenlang leren, gezond werken, dan was dat beter geweest 

voor de bedrijven en ook voor de vakbeweging zelf. Actueel geldt dit voor een onderwerp als 

mantelzorg.’

Sociale innovatie  ‘Binnen de Nederlandse arbeidsverhoudingen hebben de Vakcentrale 

MHP en vakbond De Unie altijd al een bijzondere plaats ingenomen. Neem als voorbeeld de 
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‘cao à la carte’, of het onderwerp ‘sociale innovatie’. Anders organiseren en anders managen 

van organisaties kan alleen als de leidinggevenden, de karakteristieke achterban van De Unie 

daar een betekenisvolle rol in kunnen spelen. Als vakbond ondersteunen we dit met leergangen 

gericht op eigentijds leiderschap.’

Maatwerk voor kenniswerkers  ‘In onze speerpuntennota staat hoe De Unie tegen de 

toekomst aankijkt. We hebben daarbij een drietal majeure deelgebieden benoemd. Het eerste 

is gericht op het organiseren van de strategische belangen van de leden. Voor een deel worden 

die belangen via de Vakcentrale MHP op het Haagse niveau behartigd. Maar ook op decentraal 

niveau bijvoorbeeld in de Wmo-raden. Daarnaast is er het terrein van het collectief organiseren, 

bijvoorbeeld cao-zaken en pensioenen. En daarnaast staat het individuele profi teren. Ik signaleer 

in toenemende mate een verschuiving waarin de vraag - ‘Wat schiet ik op met een lidmaatschap 

van De Unie?’ - steeds dominanter begint te worden. Ik zie dat terug in de afwegingen om wel 

of niet lid van onze vereniging te worden of te blijven. Dat biedt veel kansen, maar dan moeten 

we niet bang zijn om het anders aan te pakken. Daar zijn we dan ook hard mee bezig. We volgen 

een meersporenbeleid. Aan de ene kant ontwikkelen we een klantgerichte serviceorganisatie 

en daarnaast werken we samen met De Unie-kaderleden aan een eigentijdse vereniging. Meer 

en meer is de vereniging een uitvalsbasis voor mensen om maatschappelijk actief te zijn. Leden 

voor leden. Zo is er een netwerk van kaderleden die invulling geven aan onze belastingservice. 

Recent hebben we een netwerk van goed opgeleide Wmo–consulenten geïntroduceerd. De 

Unie omarmt de toekomst door te kiezen voor de markt van kenniswerkers. Daarbij willen we na-

drukkelijk midden in de belevingswereld staan van jongeren. Onze Internetvakbond heeft daarom 

een internationaal stagebemiddelingsnetwerk opgezet.’

Eén vakorganisatie voor heel Nederland?  ‘De Unie moet haar onafhankelijkheid naar 

de toekomst toe bewaren. De kaderleden en de leden staan in het erfgoed van De Unie centraal. 

De Unie is een onafhankelijke vereniging waarin mensen samenwerken aan een toekomst, geba-

seerd op wederzijds respect, vertrouwen en ambitie. Wat ooit is ontstaan als een vakbondsfi lo-

sofi e wordt nu gerealiseerd in een netwerk van professionals en leidinggevenden.

Kenniswerkers horen niet bij de traditionele vakbonden. Zij hebben andere belangen. Persoonlijk 

kijk ik met veel respect naar de FNV. Dat heeft te maken met hoe zij zaken doen, hoe krachtdadig 

zij zijn. Ik denk dat we als bonden van werkend Nederland intensiever moeten gaan samenwer-

ken. Werkgeversorganisaties als AWVN, VNO-NCW en MKB Nederland hebben niet alleen 

internationaal veel hechtere samenwerkingsverbanden, ze zijn in de laatste jaren ook binnen 

de Nederlandse grenzen heel dicht bij elkaar komen te staan. Daarbij hebben ze heel knap de 

eigen identiteiten weten te behouden. Hier ligt voor de Nederlandse vakbeweging een grote 

uitdaging.’

Scherpere toonzetting  ‘De Unie kiest de laatste jaren voor een scherpere toonzetting in 

het debat en dat heeft alles te maken met het sociaal-economische (politieke) klimaat van Neder-

land.  Als je bijvoorbeeld kijkt naar de ontwikkeling van het vrij netto besteedbaar inkomen dan 

zijn de middengroepen er de laatste jaren bekaaid van af gekomen. Daarbij maakt het niet uit of 

er een centrumlinkse of een centrumrechtse regering aan de macht is geweest. Ook de bonden 
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van FNV en CNV leveren hun bijdragen aan deze tendens van verdere nivellering. Voor De Unie 

en de MHP ligt er een geweldige uitdaging om ervoor te zorgen dat talenten in Nederland blijven 

en dat het ook fi nancieel aantrekkelijk is voor mensen met ambitie om hier carrière te maken.’
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2008  Centrale van Middelbare en Hogere 
Functionarissen (CMHF) 
Reginald Visser, voorzitter

Kleurrijk conglomeraat  ‘CMHF is een koepel van beroeps- en belangenverenigingen bij 

overheid, onderwijs, zorg en bedrijfsleven. De CMHF werkt vanuit een onafhankelijke positie 

aan modernisering van arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden. Zo draagt de CMHF 

bij aan de materiële en beroepsmatige belangenbehartiging van professionals in loondienst. 

Ruimte voor specifi eke belangen van beroepsgroepen en keuzemogelijkheden voor het individu 

staan daarbij voorop. De CMHF bestaat nu al 90 jaar en is aangesloten bij de vakcentrale MHP. 

Alle diverse sectoren binnen de CMHF geven een aparte dynamiek. De verenigingen zijn zeer 

verschillend van achtergrond, zeer verschillend van grootte, en variëren ook zeer in de diensten 

die worden afgenomen van de CMHF. De grotere verenigingen of sectoren kunnen het bijna 

helemaal zelf, wij vertegenwoordigen hun belangen op SER- en STAR-niveau, en op pensioen-

niveau. Dat maakt dat de verenigingen allemaal zo hun afzonderlijke belangen hebben. Een 

aantal kleine verenigingen heeft ook haar individuele belangenbehartiging bij de CMHF onder-

gebracht. Daar doet de CMHF veelal ook de CAO onderhandelingen voor. De twee grootste 

sectoren binnen de CMHF zijn de sector Onderwijs en de sector Zorg. De sector Rijk en de 

sector Lagere Overheden kennen eveneens een aantal kleinere verenigingen. Dat vormt een 

kleurrijk conglomeraat, en dat geeft de CMHF een andere dynamiek dan andere vakorganisa-

ties. De beroepsverenigingen zijn ook duidelijk wat minder activistisch, de CMHF-verenigingen 

hanteren primair ‘de kracht van het argument’. De CMHF heeft in totaal circa 60.000 leden. 

Van oudsher is het grootste deel overheidspersoneel of personeel van organisaties die vroeger 

onder de overheid vielen, bijvoorbeeld de spoorwegen. Maar nu is ook het hogere personeel 

van Philips aangesloten.’

Grijs gebied  ‘De reden dat wij niet bij het CNV of het FNV georganiseerd zijn, is omdat we 

vinden dat de belangen voor middelbaar en hoger personeel een aparte behartiging vereisen. 

Bij FNV en CNV zit toch de bulk van de onderkant van het loongebouw. De fi scalisering van 

de AOW heeft bijvoorbeeld voor middelbaar en hoger personeel een ander effect dan voor de 

lagere regionen in het loongebouw. Ik geef toe dat als het om de aanduiding van middelbaar 

personeel gaat, het wel een grijs gebied is, het is lastig om een duidelijke grens te trekken. Maar 

als je daar een grove lijn over trekt, dan zie je in middelbaar en hoger een andere doorsnee dan 

bij CNV en FNV.’

Status, stand, inkomen  ‘Er is natuurlijk enige samenhang tussen inkomen en maatschappelijke 

status. Reden om bij een aparte organisatie te gaan, is echter niet status, maar dat de belangen op een 

goede manier behartigd worden. En als het om twee- tot driemaal modaal gaat, is het belang gewoon 

anders dan bij anderen. Het gaat zeker ook niet om standsverschil. De belangen lopen gewoon uiteen. 

Men heeft naast het verschil in inkomen ook bijvoorbeeld het verschil in opleiding.’

Sabbatical  ‘Dat is toch iets wat bij middelbaar en hoger personeel een wat prominentere rol 

speelt dan op de werkvloer. Alleen al in de beleving van mensen zelf. Het is het type mensen dat 
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aan zo’n sabbatical voor het opladen van de batterij toch wat meer behoefte schijnt 

te hebben dan de ‘arbeider in traditionele zin’.’

Ethiek. Mate van nivellering  ‘Ik vind wel dat het middelbaar en hoger perso-

neel bij alles wat ze bekijkt, ook ethisch moet denken ten opzichte van mensen met 

een lager inkomen. De kwaliteit van de hele samenleving moet je altijd meenemen. 

Zeker in het harmoniemodel waarin we zitten: als je daar geen goed oog voor 

hebt, dan ben je onverstandig. Als het om de inkomensverschillen gaat, dan is er 

overigens geen sprake van denivellering of nivellering. Je ziet dat het besteedbaar 

inkomen in Nederland beter verdeeld wordt over de breedte van de samenleving. 

Beter dan vroeger, maar dat brengt de ontwikkeling van de samenleving met zich 

mee. De welvaartsverhoudingen binnen de Nederlandse samenleving zijn veel ge-

lijkmatiger verdeeld dan dertig, veertig of zestig jaar geleden.’

Rol overheid  ‘In een ideale samenleving bestaat er een goede dynamiek tus-

sen werkgevers en werknemers waarbij de overheid zich er nauwelijks tegenaan 

hoeft te bemoeien. Maar het blijft steeds moeilijk om de overheid op een afstand 

te houden. Naarmate de overheid zich er meer en meer tegenaan gaat bemoeien, 

zie je telkens weer dat het steeds ingewikkelder wordt, en na verloop van jaren het 

probleem niet opgelost is. Ook inkomensbeleid acht ik geen overheidstaak, maar 

in principe een taak van werkgevers en werknemers. Daarnaast zit de overheid in 

het spagaat dat ze zelf ook werkgever is, er zelf alle baat bij heeft haar uitgaven in 

de hand te houden, en daarmee de loonruimte beperkt, daarnaast is ze ook nog 

wetgever.’

Ambtelijke inkomens  ‘Het inkomen van met name de middelbare en hogere ambtaren lag 

in de zeventiger en tachtiger jaren lager dan in de marktsector, mede door de nivelleringspoli-

tiek in de jaren zeventig. Ambtelijke inkomens van deze groep lopen over de hele linie nog 

steeds achter bij de marktinkomens. Er zijn af en toe wel inhaalslagen geweest, maar die zijn 

nooit tot het niveau van de markt gestegen. De discussie, die nu plaatsvindt over de Balke-

nende-norm, is daar een bewijs van. Er wordt in het bedrijfsleven in hogere functies veel meer 

verdiend. Maar de overheid zal zich wel in de geboden inkomens meer moeten meten met het 

bedrijfsleven. De overheid slaagt er nu nog wel in om voldoende jonge academici aan te trek-

ken, en ik heb het idee dat de aanvangssalarissen nu ook bij de overheid behoorlijk zijn. Die 

kunnen de vergelijking met de marktsector, denk ik, goed doorstaan. Maar daarna begint het 

uiteen te lopen. Het is wel een gegeven dat de overheid wel meer gebonden is aan een functie. 

Die functie is gewogen, en die komt dan uit op een bepaalde schaal, en aan die schaal zit een 

salarisniveau. De overheid kan niet even zeggen van: ‘Nou, hij zit op schaal 10, maar ik betaal 

hem schaal 11.’ Dat kan een particuliere werkgever als er schaarste aan arbeidskrachten be-

staat, heel gemakkelijk.’

Inkomens semi-overheid  ‘Het is wat je onder semi-overheid verstaat. Betreft het aan de 

overheid gelieerde of van haar direct  afhankelijke zelfstandige instituties, dan zullen die de over-
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heidsnorm moeten hanteren, en dan is de discrepantie met de inkomens bij de overheid vanzelf 

weg. Maar als je daaronder ook corporaties, zorginstellingen, ziekenhuizen, etc., gaat vatten, dan 

zie je die discrepantie natuurlijk wel.

We zijn betrokken bij de inkomens van zowel de algemene als de academische ziekenhuizen, de 

algemene ziekenhuizen zijn privaat. De inkomens van topbestuurders vallen buiten de werking 

van de CAO’s. Hierover gaat de Raad van Toezicht van de betrokken instellingen.’

Centraal Planbureau  ‘Het Centraal Planbureau is reuze nuttig, maar tegelijkertijd ook heel 

lastig omdat zij inkomenseffecten berekenen waar dikke koppen over in de krant verschijnen. 

Maar als je mensen vraagt wat dat nou precies voor hen betekent, dan ontstaat er al een pro-

bleem. Er wordt een grootste gemene deler uitgerekend, waar een ongeloofl ijke individuele 

spreiding van effecten in zit. Om een totaal koopkrachtcijfer voor Nederland te noemen, vind ik 

eigenlijk bedenkelijk, omdat dat voor allerlei categorieën mensen, afhankelijk van hun individuele 

situatie, weer heel anders kan zijn. Ik vraag me af of het altijd even verstandig is van de overheid 

om tijdens onderhandelingen het CPB aan te halen, omdat er grote verschillen zijn tussen de 

effecten op macro- en microniveau. Als je meer maatwerk wilt leveren voor bepaalde groepen, 

dan moet je jezelf niet houden aan een generiek getal. Het CPB is heel belangrijk, maar wat meer 

aandacht voor de nuance zou te verkiezen zijn.’

Zeitgeist  ‘De direct tastbare toegankelijkheid naar het verleden van de vakbeweging is met de 

sluiting van het Nationaal Vakbondsmuseum in feite weggevallen. Ik vind dat bijzonder jammer.

Het was een logische plek omdat het niet alleen een museum in de traditionele zin van het 

woord was, maar ook het nodige nog aan historisch onderzoek deed. Het is heel belangrijk om 

de sporen uit het verleden vast te houden. Het museum bood sporen welke ook houvast bieden 

voor de toekomst. Ik zie de sluiting echter niet als een zwaktebod van de vakbeweging zelf. Het 

is een speciaal vak. Ik denk dat het niet goed gelukt is om de geschiedenis van de vakbeweging 

zodanig tot uitdrukking te brengen dat het ook een respectabel museum mogelijk maakte. Maar 

dat moet zeker wel kunnen. Er is onvoldoende ook een bestendige lijn vanuit de historie naar de 

toekomst toe getrokken. Het lijkt me ook te veel gebruikt om de eigen standpunten en acties 

te bevestigen, met ook gebruik van terminologie van het begin van de 20e eeuw. Een begrip als 

solidariteit had vroeger een heel andere lading dan dat het nu heeft. De mensen van nu vullen dat 

vanuit andere verhoudingen met elkaar in. Dat ligt niet aan de vakbeweging, maar het komt vanuit 

een anders functionerende samenleving. Dat moet je dan ook heel goed voorhouden en uitleg-

gen. Een zelfde tijd komt nooit meer terug. Dat ligt niet zo zeer aan de generatie, de parameters 

die een tijdsgeest bepalen zijn nooit dezelfde. Je kunt hooguit bepaalde parallellen trekken maar 

daar moet je uitermate voorzichtig mee zijn. Als de economie verslechtert dan denk ik, dat de 

wijze waarop mensen daarmee om zullen gaan nu in deze tijd, anders zal zijn dan vroeger en zelfs 

tegen het einde van de 20e eeuw toen het slechter ging.

Ik ben ervan overtuigd dat bonden nog steeds een belangrijke rol kunnen vervullen, en behoren 

te vervullen. Maar dat kan alleen als ze zich heel goed bewust zijn van de Zeitgeist.’

Vergrijzing en ANBO  ‘De gemiddelde leeftijd van leden van bonden is erg hoog. Over het 

algemeen wordt men pas ver na zijn dertigste lid. Als ik kijk naar de cohorten in leeftijd – en dat 
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geldt waarschijnlijk grosso modo voor alle vakorganisaties – dan zie ik dat de gemiddelde leeftijd 

per cohort alleen maar hoger wordt. Het aantal postactieve leden, leden die niet meer actief in 

het arbeidsproces staan, groeit met de jaren bij alle bonden. En dat geeft te denken: Dat bete-

kent dat je aanwas van onderaf achterblijft. Dat de ANBO ‘binnenstapt’ bij de FNV vind ik hoogst 

curieus. Ik kan het vanuit het oogpunt van machtspolitiek goed begrijpen, maar als je zegt: ik sta 

als bond voor de belangbehartiging van werknemers, dan zie ik niet zo goed wat je bij de ANBO 

te zoeken hebt. Ik zeg het even kort door de bocht. Een van de klachten van jonge mensen bij 

alle discussie die er bij hen is over veranderingen in het pensioenstelsel, over veranderingen in 

het AOW-stelsel, is dat ouderen makkelijk praten hebben. Omdat ‘alle veranderingen over hun 

rug heen plaatsvinden’. Dan moet je jezelf voorstellen dat je jong FNV-lid bent, en dan ineens die 

honderdduizenden ANBO’ers voor je neus krijgt. Wat voor indruk zal dat maken?’

Historische personen en momenten  ‘Door de gespreide organisatievorm van de CMHF 

zijn er weliswaar markante personen geweest die in de geschiedenis van de CMHF een be-

langrijke bijdrage hebben geleverd, maar omdat de koepelorganisatie CMHF zelf een beperkte 

omvang heeft ligt het accent van de profi lering en werkzaamheden veelal bij de aangesloten or-

ganisaties en op de beroepsactiviteit. Denk daarbij aan bijvoorbeeld KVLO en KVMO. Ik ben zelf 

oud-marineoffi cier. Wat de historie van de marine betreft noemt de heer Visser twee momenten 

met betrekking tot de ontstaansgeschiedenis van de KVMO, de Koninklijke Vereniging van Ma-

rineoffi cieren, aangesloten bij de CMHF. 125 jaar geleden naar aanleiding van het vergaan van 

het rampschip ‘De Adder’ voor de kust van Scheveningen. De omstandigheden waaronder dat 

gebeurde en de wijze waarop de overheid daarmee omging was voor marineoffi cieren aanleiding 

om een vereniging te vormen. Dat was al heel uniek. En het tweede belangrijke moment is ge-

weest in de zeventiger jaren, 1976, toen er een grootscheepse wijziging van de begroting werd 

voorgesteld. Onder het motto ‘voor veiligheid van het bestaan’ hebben alle marineverenigingen 

toen een enorme manifestatie in de RAI in Amsterdam gehouden om daar de ongerustheid van 

het marinepersoneel te laten blijken.’

twee miljoen leden  25 voorzitters

VHV boek_HT.indd   209VHV boek_HT.indd   209 16-09-2008   01:21:2516-09-2008   01:21:25



210

2008  AFMP/FNV
Wim van den Burg, voorzitter

Onacceptabel  ‘Het is begonnen in 1898 met de belangenvereniging van onderoffi cieren, 

Ons Belang. Deze werd door de jaren heen als een linkse club ingeschat, gevaarlijk, we werden 

verdacht van communistische sympathieën. Dat was niet terecht, maar onderoffi cieren en hun 

manschappen leefden lang onder abominabele omstandigheden, en daar word je niet vrolijk van. 

Er waren toen ook kabinetsleden die het onacceptabel vonden dat onderoffi cieren konden gaan 

stemmen. Ons Belang had haar President, sergeant-majoor Willem Wijk in de Tweede Kamer. 

Die heeft heel veel voor de vereniging betekend. Een schilderij van hem hangt in onze spreek-

kamer. Later in 1933, toen er muiterij op de Zeven Provinciën uitbrak, werden onmiddellijk de 

rechten ingeperkt, en bestuurders aan banden gelegd. Dat heeft tot vrij lang geduurd, tot na de 

oorlog.’

Opstand tegen het gezag  ‘In de tijd voor de oorlog waren militairen zeker Oranjegezind, 

en denk ook niet dat er in het Corps Onderoffi cieren geen enorme discussies waren over de 

vereniging, zoals of het eigenlijk wel paste om op te komen voor je eigen rechten. Om zelfs maar 

een discussie aan te gaan met je meerdere, laat staan met de minister. Want die wisten toch wel 

wat goed was en het werd ook al heel snel gezien als insubordinatie en opstand tegen het gezag. 

Er was dus ook binnen de beroepsgroep aanvankelijk veel twijfel.’

De belangenvereniging zorgde voor alles  ‘Door Ons Belang zijn er op allerlei gebied 

voorzieningen getroffen, er was helemaal niets. Ze zorgde voor het eigen opleidingsfonds, zie-

kenfonds, werkloosheidsfonds, weduwefonds, want er waren geen pensioenen. Er waren plan-

nen voor een eigen sanatorium, de vereniging had eigen verzekeringen, een brandverzekering en 

een levensverzekering en een eigen spaarbank. Eigenlijk vergelijkbaar met de Diamantwerkers: 

die hadden ook alles zelf. Een eigen kwekerij, een woningstichting, een inkooporganisatie die 

levensmiddelen inkocht en kolen. Dan spreken we over dezelfde fase als van Henry Polak, vanaf 

1900.’

Kennis van de werkvloer  ‘De AFMP/FNV wordt een ‘militaire vakbond’ genoemd hoewel 

dat in formele zin niet zo is. Het suggereert dat de bond in de organisatie van defensie zit, maar 

dat is ‘natuurlijk’ niet zo. Ik zeg dit omdat de bond puur onafhankelijk is, maar wel heel dicht tegen 

de sector aan zit. 75 tot 80% is georganiseerd. Dat komt ook omdat het om een bijzondere be-

roepsgroep gaat, die eigenlijk alleen haar stem kan laten horen via de bond. Defensie is een sterk 

hiërarchische organisatie. Daarin wordt kritiek al snel uitgelegd als een aanval op het beleid. In de 

huidige situatie – waarin je praat over situaties die zeer ingrijpend kunnen zijn, je hebt te maken 

met mensenlevens – is het zo dat niemand er echt iets voor voelt om als individu zelf openlijk en 

in je eentje, de echte en eigen opvatting te tonen. De opvattingen van militairen wijken niet zoveel 

af van de doorsnee burger. Er zijn militairen die vinden dat de buitenlandse missies, Irak, Iran, et 

cetera., buitengewoon nuttig zijn, maar er zijn er ook die het volstrekte onzin vinden. Dat zijn dan 

ook herkenbare geluiden vanuit onze grote achterban. Onze leden verstrekken ons informatie 

vanuit hun deskundigheid. We zijn buitengewoon goed geïnformeerd en hebben ook vaak het 
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laatste nieuws. De bond is een plek om je te uiten, we behandelen dit, als men dat 

wenst, discreet en anoniem, en gaan voorzichtig met de informatie om. De bond 

geeft hen de zekerheid dat hun zorg ter kennis wordt gebracht van politici, maar 

ook van de samenleving, en dat maakt ook dat de vakbonden een belangrijke rol 

spelen. Dat blijkt ook uit het feit dat onze mening wordt gevraagd bij hoorzittingen 

van het parlement, ook ten aanzien van ingeschatte risico’s. Onze grote kennis en 

ons standpunt tellen mee in de besluitvorming. Dit heeft alles te maken met het feit 

dat onze leden fi jnmazig in de hele organisatie zitten en de bond daardoor als geen 

ander weet hoe op tal van plekken de feitelijk situatie op de werkvloer is.’

Staken  ‘Belangrijkste wapen voor een bond, de werknemer eigenlijk, is het 

stakingsrecht. De status daarvan was voor 2008 discutabel bij defensie, maar er 

is wel recht op collectieve acties. Per 1 januari 2008 is ook formeel in de militaire 

ambtenarenwet opgenomen dat militairen niet mogen staken. Ze hebben wel recht 

op collectieve acties, werkbesprekingen en stiptheidsacties. Dat kan allemaal zo-

lang het de operationele inzet bij uitzendingen niet hindert. In onze beroepsgroep 

leeft overigens weinig behoefte om echt te staken, er is een aversie tegen.’

Betere rechtspositie voor iedereen  ‘Was er vroeger nog een enorm ver-

schil in rechtspositie tussen offi cieren en onderoffi cieren en soldaten, dat verschil 

bestaat niet meer. Het is een en dezelfde rechtspositie geworden. De onderoffi cie-

ren zaten veel dichter bij de manschappen dan bij de leiding. Met de verbeteringen 

van de positie van de onderoffi cieren, verbeterde ook de positie van de soldaten.’

Eén-derde van het totaal  ‘De AFMP beslaat alle krijgsonderdelen, alle rangen. Overal in 

ons land ontstonden, ook in overzeese gebieden, afdelingen van de bond. Ook nu zijn we overal 

aanwezig in binnenland en buitenland. We zijn aangesloten bij de Europese organisatie van mili-

tairen, Euromil. Deze bundelt de organisaties in Europa die militairen vertegenwoordigen en die 

hebben samen 500.000 leden. De marine kent in de FNV geen aparte bond, de marinemensen 

zijn ook gewoon lid van onze bond. Je hebt ook nog de marechausseevereniging (MARVER/

FNV). De MARVER is collectief lid van de AFMP, maar wel zelfstandig rechtspersoon. De AFMP 

is mét dit collectief lid aangesloten bij de Vakcentrale FNV. De Marechausseevereniging was 

aanvankelijk aangesloten bij het CNV, maar is in de 90-er jaren overgestapt naar ons. Dat was 

voor haar een enorme stap. Het CNV heeft de ACOM als militaire vakbond. Daarnaast zijn er 

nog allerlei andere bonden en verenigingen, dat waren er vroeger nog veel meer. Vroeger zaten 

er ook nog de dienstplichtigen bij. Wij organiseren, als AFMP,  zo’n één-derde van het totale 

defensiepersoneel. In vier centrales van overheidspersoneel in de sector Defensie zijn nu de 

krachten gebundeld.’

Geen normale werknemer  ‘We zitten op basis van gelijkwaardigheid aan de overlegtafel als 

het om arbeidsvoorwaarden gaat. Het heeft in de geschiedenis bijzonder lang geduurd voordat 

we die positie verkregen. Er komen geen nieuwe arbeidsvoorwaarden als werkgever en bonden 

het niet met elkaar eens worden. In formele zin heeft de krijgsmacht geen cao, maar we ma-
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ken wel afspraken die daarmee vergelijkbaar zijn. We overleg-

gen zeer regelmatig, en daarin komen alle onderwerpen, zoals 

bij een normale vakbond, aan de orde. Een militair is niettemin 

geen normale werknemer, het is een bijzondere werknemer met 

bijzondere rechten en bijzondere plichten. Een bijzonder recht is 

dat de militair in tegenstelling tot andere werknemers bijvoor-

beeld allerlei bovenwettelijke voorzieningen heeft die te maken 

hebben met beroepsrisico’s. Maar daarentegen heeft hij ook 

een aantal beperkingen ten aanzien van zijn grondrechten.  Hij 

kan zich niet zomaar uiten, dat is toch sterk gerelateerd aan een 

aantal regels. Hij heeft geen stakingsrecht. Hij moet zich onder-

werpen aan de militaire gezondheidszorg. Kortom er zijn tal van 

regels die hem beperken, maar daar staat tegenover dat er een 

aantal voorzieningen zijn die dat min of meer compenseren.’

Niet vol te houden  ‘De pensioengerechtigde leeftijd is inmiddels opgetrokken naar 60 jaar 

voor alle militairen. Ik zet daar wel meteen een kanttekening bij, want die 60 jaar is vooral van-

uit politieke druk tot stand gekomen. Een militair, die met 18 jaar in dienst komt, trekt het in de 

huidige manier van werken bij de krijgsmacht echt niet tot die leeftijd. Ze zullen de organisatie 

eerder verlaten, het is niet vol te houden. Zo zijn er bijvoorbeeld mariniers en commando’s die 

met 45 jaar volledig zijn versleten, die kunnen lichamelijk dat zware werk niet meer opbrengen. 

Wat moeten zij dan nog tot hun 60e?’

Wij helpen het voormalig Oostblok  ‘In de Scandinavische landen, Nederland, België en 

Duitsland, is het heel normaal dat er organisaties zijn die voor militairen opkomen. In Portugal 

en Spanje mag het formeel, maar de overheid werkt het volkomen tegen. Sterker nog, mijn col-

lega-voorzitter in Spanje is al een aantal malen opgepakt en achter de tralies gezet omdat hij wil 

opkomen voor de rechten van militairen en daar kennelijk de overheid mee irriteert. In Frankrijk 

en Engeland zijn helemaal geen bonden voor militairen toegestaan, in Ierland sinds een aantal 

jaren nu wel en mogelijk gaat ook Engeland overstag. Het is heel bijzonder dat de ontwikkeling 

van vrije bonden in het voormalige Oostblok zich heel goed ontwikkeld. We helpen bijvoorbeeld 

Hongarije.’

‘Toen Havel in Tjechoslowakije aan de macht kwam, wilde hij dat zijn offi cieren onmiddellijk gin-

gen kennismaken met de democratie zoals die in de Westerse landen geldt. Het leger speelde 

in dat soort landen een bijzonder rol. Hij benutte de militaire kracht als basis om de democratie 

te vestigen, heel bijzonder, want daarvoor was er geen enkele ruimte voor democratie. Hij heeft 

ervoor gezorgd dat ze zich ook onmiddellijk vermengden binnen Europees verband, en zich ook 

aansloten bij EUROMIL. Ik zal nooit vergeten dat ik na ‘de Wende’ voor de eerste keer in Praag 

was, dat was heel merkwaardig - ik was zelf nog in actieve dienst en deed mijn vakbondswerk er 

parttime bij – dat je dan op enig moment aan tafel komt te zitten met je voormalige vermeende 

‘tegenstanders’. En dat de manier waarop jij naar hen kijkt, dezelfde is als zij naar jou kijken; 

vanuit een soort geïndoctrineerde achterdocht die er eigenlijk bij de mensen zelf niet is. Wat me 

verbaasde was de enorme openheid van die mensen toen. Je zag dat het voor hen ondenkbaar 

Prent die verscheen bij het 

voedselgebrek in 1917.
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was dat ze zouden terugvallen in de oude situatie. Het was ook 

niet zo dat we gezien werden als een verlengstuk van Amerika, 

vooral omdat de context waarin ze terechtkwamen een Euro-

pese was, en geen Atlantische. Met andere woorden: Amerika 

speelde daar geen rol in, en daar komt bij dat Amerika ook geen 

vakbonden kent voor militairen, en Havel daar direct ruimte voor 

creëerde .’

Afghanistan  ‘Een bijzonder probleem is het voortijdig ver-

trek van militairen uit de krijgsmacht. Tweeënhalf jaar geleden 

was ik voor het eerst in Afghanistan. Ik sprak met mensen van 

de Special Forces, de meest loyale mensen die je kunt beden-

ken, maar zelfs zij gaven ook aan dat er een grens is aan hun 

loyaliteit, wat niet zozeer met hun eigen instelling te maken 

heeft, maar wel met die van hun gezinnen. Als je in twee jaar 

tijd bij elkaar twee maanden thuis bent, dat kun je een tijdje volhouden maar niet al te lang. 

Het is soms moeilijk om te blijven geloven in de haalbaarheid van de opdracht. Als je voor de 

tiende keer op patrouille bent en je ziet dat je negen keer daarvoor dat werk voor ‘jan-met-de-

korte-achternaam’ gedaan hebt, groot risico hebt gelopen, dan raak je gefrustreerd. Laat ik het 

zo zeggen: we zijn in Afghanistan om veiligheid en stabiliteit te brengen en het bestuur te onder-

steunen, maar de veiligheid en stabiliteit zijn alleen maar afgenomen. En er is ook geen zicht op 

dat het beter wordt. Dat roept iedereen wel, maar ik heb het tot op de dag van vandaag nog niet 

gezien. Er zijn natuurlijk successen, maar het gaat om het doel. Het doel was toch stabiliteit en 

veiligheid brengen in het gebied waar wij verantwoordelijk voor zijn? Om het bestuur te verstevi-

gen, het gezag te herstellen, om politie en krijgsmacht op de been te zetten in Afghanistan? Met 

alle respect: dat is toch een doel dat wij niet zullen hebben bereikt in 2010.’

Duidelijke impact  ‘In de tijd van de Koude Oorlog bezetten wij de Noord-Duitse laagvlakte, 

om te voorkomen dat mogelijk de Oostbloklanden ons gingen overlopen. We waren voortdurend 

in afwachting. Toen hadden we te maken met een vrij statisch leger. Er was in feite niet zo gek 

veel verschil tussen de burger en de militair die bij defensie werkte. Dat zorgde voor een opvat-

ting dat je eigenlijk sprak van een burger in uniform en die burger in uniform die moest dan de-

zelfde rechten hebben als een andere burger die werknemer was. Dit hield eigenlijk gelijke tred 

in de jaren 80 met de ontwikkeling van de ambtenaren. We werden ook meer als ambtenaren 

aangemerkt, een ambtenaar in uniform. Een militaire ambtenaar laat maar zeggen. De dienst-

plicht van vroeger bracht militairen ook dichter bij de burgerij. Toen die werd afgeschaft heeft dit 

cultureel gezien ook binnen het militair gebeuren duidelijke impact gehad. De militair werd weer 

meer militair en ook weer meer bijzonder .’

Veel maatschappelijke waardering  ‘De maatschappelijke waardering, en ook de bewon-

dering, voor de militair is in Nederland enorm toegenomen en dat heeft vooral te maken met het 

feit hoe de doorsnee Nederlandse militair zijn werk in allerlei moeilijke situaties professioneel 

doet. Ook het feit dat er militairen gesneuveld zijn, heeft diepe indruk gemaakt. Daarenboven is 

Ook de buren vieren de terug-

komst. Elburg 2008.
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de Nederlandse militair een echte practicus en handelt verstandig. Natuurlijk hebben de Neder-

landse krijgsmacht en de militairen ook te maken gehad met trauma’s. Maar wij hebben gewoon 

hele goede militairen. Ik zeg altijd: zet een Nederlandse militair naast een Amerikaanse militair in 

de woestijn. Na een jaar heeft die Nederlander van alles gedaan: waarschijnlijk zijn eigen huis-

kamer gemaakt, overal spullen vandaan gesleept. Hij is wat aan het doen en de Amerikaanse 

militair die staat daar nog gewoon, die heeft nog helemaal niets gedaan. Misschien zit dat in onze 

genen of onze geschiedenis – dat we op het moment dat we ergens zijn, in staat zijn om er iets 

van te maken, ook al zijn de omstandigheden nog zo beroerd. We zijn hele goede militairen die 

de handen uit de mouwen steken, dat is gewoon zo.’

Traditie als uitdrukking van saamhorigheid   ‘De Nederlandse militaire geschiedenis is 

vooral een lange maritieme geschiedenis. Die had vooral te maken met de economische belan-

gen van ons land. De marine is heel lang in die traditie van beschermer van deze belangen door-

gegaan, en eigenlijk is dat ook nu nog een belangrijk aspect. In het algemeen gesteld is er maar 

weinig publiekelijk bekend van de militaire tradities, die ook nog volop aanwezig zijn. Vrijwel alle 

regimenten hebben nog hun eigen ‘traditieraad’. Bij elke reorganisatie speelt die traditie ook een 

belangrijke rol in het proces van reorganiseren. Wie gaat die traditie overnemen? Dat is geen los 

eindje, dat wordt haarfi jn geregeld. Traditie geeft ook uitdrukking aan de saamhorigheid.’

INFORMATIE EN MENINGEN

Marechaussee 200 jaar  De marechaussee doet op dit moment 80% van haar werk in de 

civiele sector en dat heeft vooral ook met Vreemdelingenzaken te maken en met Schiphol. Het 

heeft de marechaussee dichter bij de burger gebracht. Bijna 100% van de marechaussee zou 

zich nu vooral politie voelen. In 2008 bestaat de Marechaussee 200 jaar.

Dienstweigeraars Nederlands-Indië  Direct na de Tweede Wereldoorlog is nog een ander 

volk druk bezig zich te bevrijden, het Indonesische. Dat is gelukt, maar niet dan nadat er een 

Nederlandse troepenmacht, met inbegrip van de KNIL, van meer dan 100.000 man op af was 

gestuurd en er kon ‘huishouden’. 5.000 Nederlandse militairen verloren het leven. Slachtoffers 

aan de kant van Indonesië: naar schatting minimaal 150.000 mensen.

Duizenden dienstplichtigen hadden bijzonder grote (principiële) bezwaren om naar Nederlands-

Indië (Indonesië) te worden uitgezonden. Ze willen wel hun dienstplicht in Nederland vervullen, 

maar niet naar een land worden gezonden dat voor haar bevrijding vecht. De echt principiële 

dienstweigeraars worden door militaire instanties als deserteurs aangemerkt en ook door krijgs-

raden berecht. Ze zijn veroordeeld tot zeer zware straffen en werden daarna als uitschot behan-

deld. De aanpak en straffen hebben veel weg van de SS en zouden zelfs vaak nog harder zijn 

geweest. De beruchte Nederlandse kapitein Westerling (‘De Turk’) die met zijn manschappen 

misdaden begin tegen de Indonesische bevolking, is bij zijn terugkomst nooit veroordeeld.
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Diepo Negoro  In het gedenkboek van het Koninklijk Neder-

lands-Indisch Leger (KNIL), uitgegeven door de Vereniging van 

Oud-Onderoffi cieren ‘Madjoe’, die in 1961 vijftig jaar bestond, 

is nog een actie vermeld onder leiding van generaal De Cock in 

Indië. De Cock kreeg in 1825 een blanco volmacht van de Ne-

derlandse regering voor een expeditie tegen de Djokjase vorst 

Diepo Negoro. 8.000 Europeanen, 7.000 man Inlandse troepen 

en 250.000 Javanen zijn toen omgekomen. De Cock had met 

ijzeren hand ‘gewonnen’.

 

ACOM eist meer medezeggenschap voor militairen

Militairen willen meer medezeggenschap en een betere 

bescherming van hun positie bij kritiek op leidinggevenden.

Volgens de militaire vakbond Acom, de CNV-bond voor 

militairen, worden militairen die actief zijn in medezeggen-

schapscommissies soms geschorst of ontslagen omdat ze hun 

mening te duidelijk verkondigen. Om dezelfde reden lopen 

militairen soms promoties mis, zegt voorzitter Jan Kleian 

woensdag. 

Binnen de militaire organisatie is dit volgens de vakbondsleider 

de cultuur. ‘Mensen die zich sterk maken voor verbetering of 

verandering van de medezeggenschap of kritiek hebben op 

leidinggevenden krijgen het hoe dan ook moeilijk’, licht Kleian 

toe. ‘Zo gaat dat. Leidinggevenden vinden medezeggenschap 

maar lastig. Het interesseert ze geen bal.’ 

Volgens Kleian is de medezeggenschap voor militairen die op 

Curaçao zijn gestationeerd nog slechter georganiseerd: ‘Tot 

voor kort was daar überhaupt geen medezeggenschap omdat de 

commandant ter plaatse daar geen zin in had.’ Dit gebrek aan 

inspraak heeft er volgens de bond toe geleid dat het aantal vrije 

zondagen per jaar op Curaçao niet wijzigt. Militairen op het 

Antilliaanse eiland zouden in plaats van de wettelijke 26 slechts 

achttien vrije zondagen per jaar hebben. 

Het ministerie van Defensie is vooralsnog niet bereikbaar voor 

commentaar.

De Pers: 9 januari 2008

Update: woensdag 9 januari 2008 13:50
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2008  NPB, De Nederlandse Politiebond 
Hans van Duijn, voorzitter 

Ontwikkeling en bevrijding  ‘Voor mij gaat het binnen een bond niet alleen maar om ma-

teriële zaken, het moet vooral ook gaan om maatschappelijke ontwikkeling en de bevrijding van 

de arbeid.’

Integriteit en intimidatie  ‘Er zijn nogal wat leidinggevenden bij de politie die het niet kunnen 

hebben dat werknemers in de organisatie – het is toch een hiërarchische structuur – die lager in 

rang zijn, de vinger op de zere plek leggen. Soms gaat het om hele pijnlijke plekken. Als je daar 

als uitvoerend politieambtenaar ernstige twijfels bij hebt of aanleiding hebt om te veronderstellen 

dat er met de integriteit van het management wat aan de hand is dan merkt hij dat onmiddellijk 

terug. Bij lager personeel gaat daar echt de zweep overheen. Dat is niet incidenteel, maar dat 

komt vaker voor en dat zou je volgens mij bij een politieorganisatie überhaupt niet mogen ver-

wachten. Voorbeelden van niet integere leiding? Knoeien met de eigen declaraties, knoeien met 

bekeuringen die zelf ontvangen worden, wel of niet op een correcte manier van de hand doen 

van eigendommen van de organisatie en daarbij geen transparant en integer gedrag laten zien. 

De offi ciële onderzoekingen daarnaar worden naar de eigen hand gezet, afgezwakt, verdraait 

of terzijde geschoven. Bij een recent geval heeft de NPB er een eigen rechercheonderzoek, 

zoals we dat meer doen, door gepensioneerde rechercheurs op losgelaten. De gepensioneerde 

rechercheurs hebben er veel tijd in zitten. Zij stammen echt nog uit de hiërarchische periode, de 

oudste van hen is 80.’

Dealtjes  ‘Je zou mogen veronderstellen dat van boven naar beneden integriteit een heel be-

langrijk item is, en dat daar ook voorbeeld in gegeven wordt. Ook in het openbaar bestuur wor-

den dealtjes gesloten waarbij men – de een noemt dat niet rechtlijnig, de ander genuanceerd 

– beslissingen moet nemen naar omstandigheden. Men neemt 

het bij de zuiverheid van een afweging niet zo nauw en doet 

daarmee de waarheid geweld aan. Dat komt dan beter uit voor 

het resultaat van het totaal.’

Topinkomens  ‘Het is ook bepaald niet integer te noemen als 

je ziet wat de inkomensontwikkeling in de top van de politie is. 

Waarom moet bijvoorbeeld de korpschef van Amsterdam een 

bruto-inkomen van zo rond de 247.000 euro, belastbaar inko-

men, hebben. Dit is meer dan de minister-president. Men is cre-

atief aan het toebedelen, maar uiteraard is een burgermeester 

daar verantwoordelijk voor. Het ontrekt zich aan al het reguliere. 

Het trekt de onderliggende laag aan topfuncties mee. Moreel 

verwerpelijk, en niet alleen omdat de gewone politie in inkomen 

35  De PSP ging in 1990 samen de CPN, de EVP en de PPR op in Groen Links.

Nieuw vaandel voor de N.R.K. 

Politiebond St. Michael afdeling 

Rijksveldwacht. 

Den Bosch 1928.
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pijnlijk achterblijft. Een bijzonder slechte zaak, ook omdat het 

demotiverend werkt, en naast de andere kwalijke zaken, het 

slechte voorbeeld geeft. De Kamer maakt zich niet druk over 

deze topinkomens, omdat het politiek gevoelig ligt.’

Discipline en het vrije denken  ‘Er was vroeger veel meer 

discipline, je moest bijvoorbeeld salueren. Vroeger was het meer 

een uiterlijke discipline. Er is een andere discipline voor in de 

plaats gekomen. Ik heb die vroegere tijd zelf nog meegemaakt 

want ik ben in het midden van de 60-er jaren zelf bij de politie 

gaan werken en toen was de hiërarchie nog wel vast. Daar kon 

ik overigens vrij slecht tegen en heb me daar ook wel behoor-

lijk tegen verzet, maar dat heeft me blijkbaar nooit echt schade 

gebracht. Zolang je maar met argumenten aan de gang gaat. De 

formele hiërarchie is nu verworden tot het zeggen van ‘jij’ en 

‘jou’, ‘Henk’ en ‘Piet’ tegen de baas, maar daarvoor in de plaats 

is een vorm van beknotting gekomen die ik eigenlijk ernstiger 

vind. Ik doel op beknotting van het vrije denken, van de zuiverheid. Dat doet zich op meerdere 

locaties voor en niet incidenteel, dat gebeurt regelmatig en dat vind ik bijzonder ernstig. Er is 

offi cieel vrijheid van spreken, maar dat is het niet. We hebben niet voor niets een klokkenluider-

regeling in dit land, die overigens in mijn optiek averechts werkt in plaats van positief.’

Spannend en dienend  ‘Een heel groot deel van de politie heeft het beroep gekozen, omdat 

het spannend, interessant en afwisselend werk is. Ik denk dat pas na enige tijd het gevoel van 

een dienende functie ontstond, het belang van de hulpverlening en de maatschappelijke beteke-

nis van het politiewerk voor de democratische rechtstaat.’

Politieke keuze  ‘Over de persoonlijke politieke keuze zijn binnen de politie en de bond wel 

discussies geweest. Die discussies zijn wel al van oudere datum. Over de Berufsverboten is er 

daar één van. Destijds in de situatie van Bouwe Kalma, dat was een hoofdinspecteur in Rotter-

dam die lid was van de PSP.35 Dat was al een bijzonderheid want dat kon eigenlijk in de 60-er en 

70-er jaren niet. Dan deugde je niet als politieambtenaar want je moest eigenlijk christelijk zijn. 

Je moest uit Zeeland komen of uit Drenthe, je moest gezagsgetrouw zijn en mensen van de PSP 

waren dat in beginsel niet. Dat soort discussies heeft er toen toe geleid dat die man uiteindelijk, 

mede door zijn eigen gedrag is ontslagen.’

Diversiteit bij de politie  ‘Onze bond heeft zich het eerst hard gemaakt voor de komst van 

vrouwen, in 1976. De andere politiebonden vonden dat belachelijk. Vrouwen hoorden thuis. Dat 

heeft nog heel veel strijd gegeven tot ergens midden jaren 80, en toen was het over. Toen heb-

ben de andere bonden dat ook omarmd, misschien eerst wel schoorvoetend maar uiteindelijk zit 

daar tegenwoordig geen enkel verschil meer in. Later heb je zo’n strijd ook nog gezien rond de 

aanname van allochtonen, gehandicapten en homoseksuelen. De tijden zijn veranderd, maar de 

christelijke organisatie heeft duidelijk nog wat moeite met de aanname van homo’s.’
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Snelle wetgeving  ‘Als je nu kijkt bij sommige wetten naar de 

historie en de snelheid waarmee veranderingen in wetgeving wor-

den doorgevoerd, dan zie je het gebrek aan discussie en diepgang 

daarin. Als voorbeelden de bevoegdheden van politie als het gaat 

om de vraag hoe je politie organiseert en wat daarbij van belang 

is. Of de vraag over het wel of niet toelaten van immigranten en 

buitenlanders en onder welke voorwaarden. De manier waarop 

dat laatste debat met een onderbuikgevoel plaatsvindt, vind ik ei-

genlijk vanuit een rechtstaat gedacht beneden alle peil.’

Economie en criminaliteit  ‘Mensenrechten worden ver-

trapt als de economie daar belang bij heeft. Ook in de opvat-

tingen van dit en voorgaande kabinetten zie je dat, zowel voor 

het binnenland, maar zeker ook voor het buitenland, mensenrechten spelen totaal geen rol als de 

economie er maar een groot belang bij heeft. 

Een deel van de economische macht die hiervan mee snoept, is crimineel. Als je nu ziet dat ladin-

gen gifafval zomaar ergens gedumpt worden in een land en dat de bewoners daaromheen crepe-

ren. Daar wordt dan even aandacht besteed aan de duizenden mensen die daar slachtoffer van 

zijn en vervolgens gaat men over tot de orde van de dag. Er wordt verder niets aan gedaan.’

Tweede Wereldoorlog  ‘Ik kan me voorstellen dat politieagenten die in de oorlog een enorme 

betekenis hebben gehad voor het overeind houden van de democratie in de Tweede Wereldoorlog, 

nog levend of postuum bij de politie en publiekelijk worden geëerd. Maar dat zijn er niet veel. De 

bewijsbaarheid zal in een aantal gevallen moeilijk zijn. Er zijn er een paar denk ik, maar ik zou me 

dat goed kunnen voorstellen. Maar je zult het eren dan wel stelselmatig moeten herhalen, ook om 

iedereen, elke politieman en politievrouw, van de noodzaak van ‘integriteit’ en ‘mensenrechten’ en 

‘de waarde van de democratische rechtstaat’ onder alle omstandigheden te blijven doordringen.’

INFORMATIE EN MENINGEN

1887  De Algemene Nederlandsche Politiebond is in 1887 te Amsterdam opgericht, opmerkelijk 

genoeg door hogere politieambtenaren, waaronder twee commissarissen, twee inspecteurs en 

twee chef-veldwachters. Veel burgemeesters willen niet met de bond praten omdat ze het recht 

van vrije vereniging voor de politie onacceptabel vinden. Ander hoger kader van de politie en veel 

van de dienders, vinden dat ook. Er was dus veel moed voor nodig om door te gaan.

14 procent ME ziek  Het is 30 april 1980, 10.06 uur als prinses Beatrix offi cieel koningin Beatrix 

wordt. In de Nieuwe Kerk wordt de vorstin, gekleed in de rode koningsmantel met hermelijn, ce-

remonieel ingehuldigd. Buiten de muren van de kerk is geen plaats voor egards als in de hoofd-

36  Dossier NOS-journaal.

De Probo Koala zaak. Wet-

houder Vos van Amsterdam 

ontwijkt verantwoordelijkheid 

bij het afhandelen van de giftige 

lading, december 2006. 
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stad rellen uitbreken, rellen tegen alle mogelijke misstanden in het land van de nieuwe koningin.

Het is geen grote verrassing dat krakers, alternatievelingen en allerhande groeperingen de inhul-

diging aangrijpen als een excuus om aandacht te krijgen voor hun zaak. Het voorjaar van 1980 is 

een woeste tijd waarin de ontevredenheid over de leegstand van huizen en andere misstanden 

steeds verder boven de oppervlakte uitrijst. Onder het motto ‘geen woning, geen kroning’ komt 

de onvrede tot ontlading op 30 april.36 

‘Frappant vond ik, dat na 30 april vierentwintig procent van de ME-ers uit eigen beweging 

een vrije dag heeft genomen. Ze wilden even bijkomen. Veertien procent heeft zich ziek 

gemeld. Dat is wat veel, van de ene op andere dag.’

Leen van der Linden, voorzitter Nederlandse Politiebond

(Het Parool, 6 december 1980) 

twee miljoen leden  25 voorzitters

VHV boek_HT.indd   219VHV boek_HT.indd   219 16-09-2008   01:21:3016-09-2008   01:21:30



220

2008  NAUTILUS NL
Marcel van den Broek, voorzitter

Internationale primeur  ‘De naam Nautilus NL, voorheen FWZ, Federatie van Werknemers 

in de Zeevaart, is in 2007 ontstaan om uitdrukking te geven aan het feit dat we steeds nauwere 

banden hebben met onze Britse collega’s. Die heten nu Nautilus UK. Mei 2009 zal er een fusie 

zijn.

Het is voor het eerst in de geschiedenis dat bonden grensoverschrijdend samengaan. Dat is voor 

ons een logische stap voorwaarts. We komen op voor de zeevarenden en er is geen beroep dat 

meer mondiaal is dan dat van zeevarende. Grenzen bestaan bijna niet. Zeevarenden hebben te 

maken met concurrentie op de arbeidsmarkt vanuit de hele wereld, ze werken vaak schouder aan 

schouder met mensen uit de derde of zelfs de vierde wereld. Zij zijn al jaren gewend aan het le-

ven en werken in een internationaal speel- en krachtenveld en als bond moet je daarin meegaan. 

Veel wetgeving die direct zeevarenden aangaat, wordt niet meer in Nederland gemaakt, maar in 

Brussel en hier geïmplementeerd.

De versterking met de Britten is letterlijk te vertalen richting ‘samen sta je sterker’, want in Ne-

derland is het een vrij kleine beroepsgroep. Er zijn relatief gezien ook niet zoveel Nederlandse 

zeevarenden. Het is bepaald niet eenvoudig wat we proberen te doen en mede daarom worden 

de ontwikkelingen nationaal en internationaal met grote interesse gevolgd. Het grensoverschrij-

dend samengaan van bonden is nog nooit eerder gedaan. Er worden heldere afspraken gemaakt 

over de gebieden van samenwerking. Het is bijvoorbeeld overbodig om als Nautilus NL zitting 

te nemen in het bestuur van een Brits pensioenfonds en andersom. De afspraak is dat we de 

zaken in eigen land zelf regelen en organiseren, maar alles wat daarboven uitstijgt wordt samen 

gedaan.’

Internationalisering is de toekomst  ‘Als ik aan de toekomst van de vakbeweging denk 

dan zie ik stap voor stap het internationale wel opkomen. Maar het moet nog wel sterker wor-

den. Een aantal zaken ligt vrij voor de hand. De transportsector is daar een goed voorbeeld van. 

Werknemers in die sector zijn het al gewend om grenzen te overschrijden. Ik geef als bijvoor-

beeld het ITF, International Transportworkers Federation. Dat is nog geen perfecte organisatie 

maar wel een mondiale organisatie die gehoord wordt.’

Thatcher Laws  ‘In de UK zijn er enorme verschillen met de vakbeweging in Nederland, er 

zijn andere systemen die niet te harmoniseren zijn. Door de Thatcher Laws is de macht van de 

vakbeweging in Engeland heel erg gekrompen. Als de Britten naar het Nederlandse systeem 

kijken dan zijn ze jaloers op het overlegmodel. Zij zijn sowieso al het buitenbeentje in Europa en 

zij benijden de vrijheden die wij hier als vakbeweging hebben. Maar die Thatcher Laws zijn er 

niet zomaar gekomen. Engeland had te kampen met regelmatige en grote stakingen, en dat ging 

zich wreken. In vergelijking met het Engelse systeem en haar geschiedenis is het in Nederland 

wat eenvoudiger. Er is bij ons veel inspraak, er zijn makkelijkere omgangsvormen. Zaken zijn 

veel minder statusgebonden dan bij de Britten. Dat statusgevoel zit in hun genen, dat komen 

wij nu ook nog tegen. Met de altijd aanwezige humor van de Britten zijn veel zaken ook weer 

zo opgelost.’
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Interne verschuiving  ‘Nautilus NL behartigt van origine de 

belangen van kapiteins, offi cieren en gezellen in de koopvaardij. 

Daarbij behartigt ze nu tevens de belangen van deze zeevaren-

den in de ‘mobiele offshore’. De ‘vaste offshore’ valt onder FNV 

Bondgenoten. Maar ook in de sector Waterbouw is Nautilus 

actief. Waterbouw viel van origine onder FNV Bouw, maar er 

ontstond een grijs gebied omdat men steeds meer de zee op 

ging. Er waren een hoop leden van de koopvaardij die overstap-

ten naar de Waterbouw maar lid bleven bij Nautilus Er was dus 

een aantal jaren sprake van twee bonden op één terrein. Het 

afgelopen jaar hebben we daarom, samen met FNV Bouw, FNV 

Waterbouw opgericht. In plaats van elkaar tegen te werken, wer-

ken we nu samen. In 2007 is ook de sector binnenvaart onder de 

paraplu van Nautilus NL gekomen. Voorheen zat deze sector bij 

FNV Bondgenoten. Onder Nautilus NL vallen nu dus de ‘mobiele 

offshore’, de koopvaardij, de binnenvaart en samen met FNV Bouw de sector waterbouw.’

Onbekendheid en misverstand  ‘Nederland is groot geworden door de scheepvaart. Histo-

risch gezien heeft Nederland een grote band met de zee in goede en slechte zin. Als het gaat om 

het bewustzijn van de koopvaardij dan weten veel mensen daar wel iets van. Ze noemen Michiel 

de Ruyter en de VOC, maar er zijn helaas maar weinig medelanders die weten dat we nog steeds 

ook internationaal gezien een grote rol spelen in de zeevaart en aanpalende industrie. De Ne-

derlandse baggeraars behoren samen met de Belgen tot de grootste baggeraars van de wereld. 

Daarbij wordt er veel geïnnoveerd en ontstaat er ook daardoor veel aanpalende industrie. Wat 

dat betreft doen we volop mee, maar er zijn maar weinig mensen die dat weten. Het beeld dat 

zeemannen vroeger halve geronselde criminelen waren die de volgende dag op zee zaten, leeft 

nog steeds. Natuurlijk gebeurde dat deels zo, maar dat moet je wel bezien in de tijdsgeest. 

In 2007 vond de nationale consultatie plaats over een Europees Maritiem Beleid. Allerlei groe-

peringen die te maken hebben met activiteiten op het water en aan de kust waren bijeen om te 

debatteren over de vraag of er een Europees Beleid moest komen. Tijdens een bijeenkomst over 

het onderwerp cultureel erfgoed werd mijn vermoeden over de beelden die er leven bevestigd. 

Er werd weer gesproken over De Ruyter en de VOC-tijd en de speciale status van bijvoorbeeld 

wrakken voor de kust, terwijl er gekeken moet worden naar het nu. Het houdt niet op met het 

verleden, we moeten meer aandacht vragen voor de goede interessante dingen die nu spelen.’

Betrokken  ‘De organisatiegraad onder de zeevarenden is goed, ruim 70%. Dat heeft ook te 

maken met de service van Nautilus NL, die is heel professioneel en uitgebreid. Omdat de meeste 

die hier bij Nautilus werken ook zelf gevaren hebben, zijn ze erg betrokken bij de zeevarenden 

en de aard van hun werk. Als je als zeevarende een lange tijd van huis bent dan is het een goed 

gevoel dat je een goede vakorganisatie achter je hebt staan die de strijd voor je aangaat, ook als 

je er niet bent. Of dat je goed geholpen wordt als je een probleem hebt en je zit aan de andere 

kant van de wereld. Ook hebben we oog voor de gezinnen van de zeevarenden, want als de 

thuissituatie ongelukkig is dan krijgen wij daar ook mee te maken. Die rol stamt vooral uit de tijd 
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toen er nog geen of nauwelijks sociale voorzieningen waren. Die nood is er nog steeds maar veel 

minder dan vroeger. Bij de Engelse collega’s bestaan er veel meer liefdadigheidsorganisaties, 

speciaal voor het maritieme. Zij beheren bijvoorbeeld een complex met cottages voor gepensi-

oneerde zeevarenden. Dat bestaat hier niet of nauwelijks. Sterker nog: de zeemanshuizen staan 

hier ook onder druk. Dat vind ik een ernstige zaak omdat de zeemanshuizen een belangrijke rol 

spelen voor de zeevarenden als ze even van boord kunnen gaan. Het is belangrijk deze plek-

ken te behouden. Historisch gezien waren deze zeemanshuizen al belangrijk. Ik heb er zelf ook 

tijden doorgebracht en het is leuk dat je waar ook ter wereld daar naartoe kan om een biertje te 

drinken, om te ontspannen weg van het schip. Degene die in die zeemanshuizen werken, weten 

wat zeevarenden meemaken en dat is een meerwaarde. Als je tegenwoordig een lange reis hebt 

gemaakt, stel je komt aan in Rotterdam dan ben je veel tijd kwijt om naar de stad te gaan en dan 

is het prettig als er een zeemanshuis in de buurt is.’ 

Eitje  ‘In een bepaalde cao is opgenomen dat zeevarenden een goed bed met matras moesten 

hebben en dat je recht had op minimaal twee eitjes in de week. Waarom staat dat erin? Toen-

tertijd was het aan boord superberoerd en een matras was dus niet vanzelfsprekend, het eten 

was bovendien ook erg slecht. Het was toen dus een stap voorwaarts dat deze zaken in een cao 

werden geregeld.’

Stakende zeelieden proberen 

werkwilligen over te halen toch 

te staken. De arbeidsvoor-

waarden worden op de kade 

besproken. Rotterdam 1911.
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INFORMATIE EN MENINGEN

De internationale vakbeweging  Het ontstaan en de ontwikkeling, de geschiedenis van 

de vakbeweging in Nederland is nauw verweven met internationale sociale bewegingen. Het is 

juist het besef geweest dat Nederland en welk deel van de wereld ook, geen op zichzelf staande 

eilandjes zijn. Dat van alles internationaal kan meespelen en haar effecten kan hebben op het 

grotere en het kleinere. Het waren zeker de socialisten die daarom vanuit internationale organi-

saties aan de slag willen en daarmee een antwoord willen geven op de wereldeconomie en de 

werkelijke spelers daarin, bijvoorbeeld de ondernemers en het doorgeschoten liberalisme. Maar 

ook de protestanten en de katholieken in de verschillende Westerse landen hebben elkaar in de 

loop van de tijd weten te inspireren.

Dat de internationale vakbeweging in deze tijd van globalisering nog onvoldoende of nauwelijks 

voet aan de grond heeft, is zeker ook terug te voeren tot een gebrek aan werkelijke internationale 

werknemerssolidariteit. Een andere reden is het grote verschil in inkomen, arbeidsrecht, sociale 

wetgeving, stakings- en overlegtradities, en zeker ook het grote internationale verschil in inko-

men en democratie. Er is een groot verschil per land in positie, sterkte, invloed en macht, van de 

bonden. Wat de Nederlandse bonden hebben bereikt in ons land is vrij uniek. Formeel zijn hun 

posities nog (relatief) sterk en over het algemeen is de relatie met de werkgevers en de over-

heid goed. De wereldeconomie is echter echt van de wereld geworden en daarmee nagenoeg 

ongrijpbaar.

De twee belangrijkste internationale wereldorganisaties van werknemers zijn het Internationaal 

Verbond van Vrije Vakverenigingen (IVVV), waartoe ook de FNV behoort, en het christelijk 

(interconfessioneel) Wereldverbond van de Arbeid (WVA), met daarin ook het CNV. Samen heb-

ben hun bonden ruim 150 miljoen leden, waarvan het IVVV er 125 miljoen heeft en het WVA ruim 

25 miljoen. Het WVA is in 1920 opgericht door de Nederlanders Pieter Serrarens, secretaris van 

het RK Vakbureau, en Herman Amelink, secretaris van het CNV. Men kan het WVA het oudste 

bestaande internationaal verbond van vakbonden noemen. Het NKV hoorde tot de fusie met het 

NVV tot de FNV bij het WVA. IVVV en WVA zijn vooral actief in de rijke landen en fi nancieel 

afhankelijk van de vakcentrales in West-Europa en Noord-Ame-

rika. De verbonden hebben weinig of nauwelijks echt kracht in 

de sectoren banken en dienstverlening. De aanwezige kracht is 

vrij klassiek voor bijvoorbeeld loontrekkenden in de industrie, 

het transport en de bouw. Het profi el van de werknemer dat men 

het meest voor ogen heeft is dat van het Westerse type uit de rij-

kere landen, werknemers die één baas hebben, vrijelijk van baas 

kunnen veranderen en volledig bij de baas in loondienst zijn. Dit 

verdraagt zich minder tot landen, en dat is het grootste deel van 

de wereld, waar dit niet het geval is, waar er geen sprake is van 

een vrije arbeidsrelatie. IVVV en WVA organiseren slechts 5 á 

10% van de loonafhankelijke wereldbevolking.

Steunen IVVV en WVA op vakcentrales in de ‘wereld’, daarnaast 

zijn er ook nog internationale organisaties van beroepsgroepen, 

zoals de Internationale Federatie van Transportarbeiders, waar-
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Nederlands Tehuis voor 

Zeelieden, Hamburg 1929.
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toe Nautilus behoort. Op beroepsniveau is er internationaal wel degelijk een ontwikkeling ten 

positieve aan de gang. Op Europees niveau is er het Europees Verbond van Vakverenigingen 

(EVV), dat speciaal is opgericht om een tegenwicht te vormen voor de economische kracht 

van de Europese integratie. Het is een koepel voor iedereen, inclusief christenen, socialisten 

en communisten. In Europa bestaat de hoop, ook wel in delen van de wereld daarbuiten, dat de 

speelruimte van de bonden wordt vergroot. Iets wat landen als Duitsland, België en Nederland 

al lang binnen hebben.

De onderwerpen die het EVV (ETUC) behandelt, staan zeker ook op andere internationale agenda’s 

van de vakbeweging waar de Nederlandse bonden aan deelnemen (zie het lijstje in het kader).

37  Martin Spanjers, voormalig voorzitter van de FNV Dienstenbond, lid van het Hoofdbestuur van FNV Bondgenoten, nu voorzitter van FNV ZZP, is de 

drijvende kracht achter de oprichting van de jonge zelfstandige vereniging (bond) van ZZP-ers. FNV Dienstenbond wordt wel de grote animator van de 

fusie tot FNV Bondgenoten genoemd. Spanjers heeft daarin een grote rol gespeeld.  

38  Werkgeversorganisatie voor het Midden- en Kleinbedrijf.

twee miljoen leden  25 voorzitters

The ETUC by subject:

• Social dialogue and industrial relations;

• Gender equality; 

• Social policies; 

• Migration policy; 

• Social Europe; 

• European Works Councils; 

• Economic and employment policies - Lisbon strategy; 

• Flexicurity; 

• Internal market and public services; 

• Legal Cases; 

• Lisbon Treaty; 

• Environment; 

• External relations; 

• European trade unionism.

The ETUC was founded in 1973, it now represents 82 trade union organisations in 36 European 

countries, plus 12 industry-based federations.
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2008  FNV Zelfstandigen
Martin Spanjers, voorzitter

Zelfstandigen zonder personeel  ‘In 1998 werd er een discussie gevoerd 

of de FNV Dienstenbond ook de zelfstandigen moest organiseren. Men was het 

er over eens dat er met die groep wel iets moest gebeuren maar voor de Indu-

striebond, de Vervoersbond en de Voedingsbond, de fusiepartners, was het geen 

optie om het speciaal op te pakken.37 Het is er dus toch wel van gekomen, een 

eigen bond voor ZZP-ers. Zelfstandigen zonder personeel.

Een enorm groeiende groep in een speciale situatie, met een grote behoefte aan 

belangenbehartiging. Passend bij de FNV. Op het moment dat een ZZP-er perso-

neel in dienst neemt, kan hij of zij altijd overstappen naar het MKB38 maar dan is 

goed op weg.’

Aparte rechtspositie  ‘Voornaamste reden voor het apart organiseren van de 

ZZP-ers was en is hun aparte rechtspositie binnen de bond. Beleidsmatig waren 

de ZZP-ers niet echt te verenigen binnen de bond, maar ook het juridische dien-

stenpakket dat zij nodig hebben, paste niet binnen de reguliere afdeling Arbeids-

recht. Omdat ze anders bediend dienden te worden, paste de staande contributie-

opbouw ook niet bij hen.’

Structurele beweging  ‘In de bedrijfsorganisatie zijn grote veranderingen 

gaande. De vraagkant verandert doordat er projectmatig en in korte cyclussen 

wordt gewerkt. Dat betekent dat men op korte termijn mensen nodig heeft voor een beperkte 

periode. De mensen die 4 of 5 jaar bij die bedrijven werken, bedenken dat ze dat net zo goed zelf 

kunnen doen en beginnen voor zichzelf binnen hun bestaande netwerk. De vraagkant blijft dus 

fl exibel maar er komt enorme druk te staan op de personeelsbehoefte, zowel aan de boven- als 

onderkant. Daarbij is het ook zo, dat mocht een werknemer ontslagen worden en maar enigszins 

de gedachte hebben dat hij het ook zelf kan, hij dan eerder ZZP-er wil worden dan nog een keer 

het risico op ontslag te lopen. Soms beginnen mensen voor zichzelf vanuit een crisissituatie, 

maar de voornaamste ontwikkeling is dat veel mensen die bij een werkgever vertrekken voor 

zichzelf beginnen.’

Idealisme, het vak, ondernemerschap  ‘Het idealisme van FNV ZZP is gestoeld op een 

stevig netwerk met elkaar en het vak. Wij zijn daarbij een vakbeweging in hart en nieren. Een 

groot deel van onze medewerkers werkt zelf in deeltijd en als zelfstandige. Zij zijn in feite werk-

nemer en zelfstandige tegelijk en deze groep groeit ook enorm. De oriëntatie van ZZP-ers is 

overigens niet zozeer winstgedreven als wel gericht op vakmanschap. Vakmanschap is ook het 

centrale thema in mijn leven en ik zie dat FNV ZZP ook weer terug gaat naar het belang van 

vakmanschap. Wij zijn niet leeftijdsgebonden. Het gaat erom eerst een vak te beheersen en het 

vak is de trigger. Ik zie ook dat het belang van het vak weer helemaal terugkomt en dat men weer 

bezig is met de kern zoals de vakbeweging 150 jaar geleden begonnen is. Uitgaan van het vak 

en je daaromheen organiseren. Vanuit FNV ZZP organiseren we regiobijeenkomsten waarbij het 
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overdragen van vakkennis centraal staat. Ook zijn we betrokken bij de ontwikkeling van een cer-

tifi caat ondernemerschap op hbo- en mbo-niveau. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan de 

ondernemersrol. Er wordt een combinatie gemaakt tussen vakmanschap en ondernemerschap. 

Je denkt na vanuit je vak en wordt je bewust van de mogelijkheden die er zijn om zelfstandig aan 

de slag te gaan. Dat was 100 jaar geleden zo en dat doen we nu precies zo. In feite gaat deze 

ontwikkeling terug naar het oorspronkelijke vakbondswerk van voor de oorlog toen men zich ook 

zonder cao organiseerde. Toen er na de oorlog sectorale cao’s werden afgesloten, golden die 

voor alle beroepen in de sector en hadden die niet meer direct met het vak te maken, terwijl de 

oriëntatie van de vakbeweging daar nog wel lag of behoorde te liggen.’

Historisch bewustzijn  ‘Er zitten twee dimensies aan historisch bewustzijn. Enerzijds gaat 

dat over hoe de vakbeweging ooit begonnen is en wat de vakbeweging wil, anderzijds speelt de 

mondiale ontwikkeling een grote rol. Dit laatste is veel te veel verwaarloosd. Iedereen kijkt maar 

vanuit zijn eigen positie naar de dag van morgen. Vanuit belangenbehartiging en solidariteit zijn 

we als FNV ZPP nauwe samenwerkingsverbanden aangegaan met het Indiase SEWA39 en on-

dersteunen we hen fi nancieel. Maar als het gaat het om het basale, hoe het ook al weer werkte, 

kunnen wij veel van hen leren. Als we het dichter bij huis zoeken dan zijn de Polen die naar Ne-

derland komen een goed voorbeeld: ook zij komen hier als ZZP-er.’

Historische personen  ‘Ik ken geen historische fi guren die me nu speciaal inspireren. Ik 

moet dan wel denken aan de kaderleden, echte parels. Dat waren mensen die er helemaal voor 

gingen. Dat zijn mijn mensen en daar denk ik ook nog aan. Zij hebben bevochten waar wij nu zijn. 

Het geeft me ook een sterk gevoel dat ik een van hen ben. Dat is een historisch gevoel. Ik wil 

niet oordelen over de mensen van nu, maar het geeft wel aan dat het belangrijk is om te weten 

waar je het over hebt, wat er zich afspeelt en ook heeft afgespeeld, wil je ergens over kunnen 

beslissen.’

INFORMATIE EN MENINGEN

Aantal zelfstandigen daalde  Wie de arbeidsmarktstatistieken bestudeert, constateert dat 

er van een structurele groei van het aandeel zelfstandigen geen sprake is. Tussen 1995 en 2005 

is het aantal zelfstandigen gelijk gebleven (1,15 miljoen) en als percentage van het totale aantal 

werkenden zelfs gedaald (van zestien naar veertien procent). Feitelijk verschilt het huidige aantal 

zelfstandigen niet van dat in 1950, maar toen was de totale beroepsbevolking half zo groot! Op 

langere termijn bezien nam het aandeel zelfstandigen in de beroepsbevolking dus in die periode 

gestaag af.40

39  SEWA, Self Employed Women’s Association.

40  Beer, P. de (2007). De Arbeidsmarkt in 2050. In: Reijnders, L., Reuver, B. de en Tellegen E. (red.). Toekomst in het groot. Van aarde tot zingeving, Amsterdam: 

Amsterdam University Press.

41  Beer, P.T. de, (2004). Flexibilisering maakt banengroei fragiel. ESB, 17 september 2004. 
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Flexibiliteit niet toegenomen  Was er de afgelopen tien jaar sprake van een structurele 

toename van de fl exibiliteit van de arbeidsmarkt? En heeft de fl exibilisering van de arbeidsmarkt 

Nederland structurele werkgelegenheidswinst opgeleverd? Deze vragen beantwoordt arbeids-

marktdeskundige Paul de Beer in de ESB van 17 september 2004.

Uit verschillende databronnen blijkt dat de fl exibiliteit van de arbeidsmarkt, gemeten aan de hand 

van fl exwerk en baanmobiliteit, in de afgelopen tien jaar niet is toegenomen. Het aandeel van 

personen met een fl exibele baan in de werkzame beroepsbevolking is van 6,6% in 1993 geste-

gen naar 9,2% in 1998, maar het aandeel is daarna weer gedaald tot 6,6% in 2003. Het aandeel 

zelfstandigen is van 1992 tot 2002 gedaald van 15,2% naar 13,9%. Het aantal baanwisselaars 

steeg van 4% in 1994 naar 8% in 2001, maar het aandeel daalde daarna weer naar 6% in 2003.

Het vorige resultaat kan samenhangen met de vergrijzing van de beroepsbevolking omdat de da-

ling minder opgaat voor het aantal baanwisselaars onder 35 jaar. Hun aantal is gestegen van 6% 

in 1994 naar 12% in 2001. Hoewel in 2002 het aantal alweer is gedaald naar 9%.

De Beer concludeert dat de fl exibilisering niet heeft bijgedragen aan een groter structureel 

aandeel van fl exibele arbeid in de werkgelegenheid. Maar de conjunctuurgevoeligheid van de 

werkgelegenheid en werkloosheid is wel groter geworden. Over het effect van de fl exibilisering 

merkt de auteur op dat in termen van werkgelegenheid Nederland sinds de jaren tachtig forse 

vooruitgang heeft geboekt, maar dat de duurzaamheid van deze vooruitgang nog zal moeten 

blijken in de komende jaren.41
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2008  FNV Horecabond
Ben Francooy, voorzitter

Lage organisatiegraad  ‘We hebben als FNV Horecabond 25.000 leden. In de horeca wer-

ken 320.000 mensen per jaar, maar de mobiliteit is zo groot dat er ongeveer 80.000 werknemers 

per jaar uit gaan en er ook weer in komen. De organisatiegraad is dus hartstikke laag.’

Veel zakelijker  ‘We hebben in de tijd van Cees Schelling bijna op voet van oorlog gestaan 

met de Voedingsbond FNV. In 1989 is echter de vakgroep Horeca van deze laatste bij ons op-

genomen. We waren echte concurrenten. De Voedingsbond kwam bijzonder veel in het nieuws, 

dankzij goede vakbondsjournalistiek. Ze toonde zich bijzonder radicaal en bemoeide zich overal 

mee. Als er in Mozambique wat verkeerd ging, dan hadden ze daar ook wel een mening over en 

dat kwam ook in de krant. Toen Schelling weg was, werd het anders. Ik weet dat de leden zelf niet 

zo radicaal waren, integendeel. Enkele prominente kaderleden waren dat wel. Je ziet hoezeer het 

op een paar mensen hangt. Na hen werd het veel zakelijker. De Voedingsbond had veel meer dan 

alleen een stuk horeca: de landbouw, de vleessector, kippenslachterij, et cetera. Het had ook 

nog een grote katholieke achtergrond, vooral vanuit het zuiden. Namen van voorgangers als Sint 

Antonius. Dit zit nu allemaal bij FNV Bondgenoten.’

Vakmanschap  ‘Op 20 mei 2008 bestond onze bond 110 jaar. De eerste was de beroepsver-

eniging van de koks. Deze ging het niet om de arbeidsvoorwaarden, maar om het vak. Daarna 

kwamen om dezelfde reden de kelners. Koks en kelners zijn bij ons altijd twee verschillende 

groepen gebleven. De kerngedachte – los van wat er uiteindelijk meer door de bond of bonden 

werd gedaan – is altijd het vak, het beroep en het beroepsniveau, gebleven. Je kunt op allerlei 

niveaus binnen de horeca werken, maar het vak zelf blijft het allerbelangrijkste. Beroep, vakin-

houd, waardering, respect voor het vak. Passie, Trots en Vakmanschap. Daar gaat het om, en 

dat is altijd zo geweest.’

Vakwedstrijden en sterrenrestaurant  ‘In het vak zie je allerlei wedstrijden, bijvoorbeeld 

op de Horecava, en de laatste jaren zijn vakwedstrijden zeer in de media. Als je in een ster-

renrestaurant werkt, dan ben je iemand. Dat wil nog niet eens zeggen dat je persé een offi ciële 

vakopleiding hebt gehad. Hoewel dat meestal wel samengaat. Maar je kunt onderaan beginnen 

met een bbl-opleiding als basis, en vervolgens kan je altijd een topper worden door wat je van 

het vak zelf hebt geleerd in de praktijk te brengen in het bedrijf.’

Mensen in beweging krijgen  ‘Als we als bond discussie met de leden hebben over bij-

voorbeeld arbeidsvoorwaarden, dan merk je dat de betrokkenheid daarmee veel minder is dan bij 

andere bonden. Mensen in beweging krijgen, vanwege bijvoorbeeld de cao, is in onze sector niet 

mogelijk. Ze vinden dat de bond er is om het voor hen te regelen, het uit handen te nemen. Als je 

daar als bond niet in slaagt, dan is men niet kwaad op de bond maar accepteert men dat tot op 

zekere hoogte. Echt samen in actie komen voor een goede cao, dat doet men niet. Dat word je 

door de leden voorgehouden: zoiets niet past binnen de bedrijfstak. Dat geldt ook voor grotere 

bedrijven, maar als je kijkt naar de grote hotelketens dan zijn de arbeidsvoorwaarden daar sowieso 
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beter dan wat er in de cao is geregeld. De grotere horecabedrijven hebben een pro-

fessioneel personeelsbeleid. Dat wil niet zeggen dat het dan ook altijd goed is, maar 

er zitten in elk geval HRM-mensen die daarvoor opgeleid zijn en wiens vak het is om 

personeelsbeleid te ontwikkelen.’

De OR’s weten waar we staan  ‘De werkgever – dat is een beetje zoals het 

in de praktijk gaat – wil bij voorkeur afspraken maken met de ondernemingsraad 

en niet met de vakbond. Maar we doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de 

ondernemingsraad contact met ons houdt, en andersom ook. Die vragen ons raad 

en luisteren zeker wel naar ons. De werkgevers weten dat. We steken heel veel 

energie in informatie-uitwisseling. Wij doen de cao-onderhandelingen, de OR’s 

weten waar we staan. Van tevoren heeft de OR ons geïnformeerd en daardoor 

weten we ook heel goed wat er zich in de bedrijven afspeelt. Wij hebben het beste 

overzicht en inzicht hoe het bij alle bedrijven verloopt. Dat gaat allemaal heel open. 

Wij maken geen onderscheid tussen ongeorganiseerd en georganiseerd. Tegen-

woordig maken we uiteraard ook digitale nieuwsbrieven en die hangen wij op in 

de bedrijven.’

Bedrijfstak-cao  ‘De helft van de bedrijven heeft één tot 30 à 40 werknemers. 

Vaak familiebedrijven, zonder professioneel personeelsbeleid. Daarom is het van 

groot belang een bedrijfstak-cao af te sluiten. Let wel, het is een minimum-cao. 

Komt er een hele slechte cao tot stand, omdat het niet anders kon, dan schrijven 

we de bedrijven aan voor aanvullende afspraken. Wat ons tegen zit, is dat we geen 

echte vuist kunnen maken. Als er een horecabedrijf is dat aangeeft dat het een eigen cao wil en 

die melden zich bij ons of een andere vakbond, dan kan dat. Als wij een cao afsluiten met een 

bedrijf dan kunnen zij dispensatie krijgen voor de bedrijfstak-cao.’

Kinderschoenen  ‘Er is een visiedocument gekomen over PBO en Bedrijfschappen waar wel 

we mee kunnen leven. In ons geval gaat het om het bedrijfschap Horeca. Het heeft voor ons pas 

zin als er meer gedaan wordt in het belang van de werknemers. Onze inbreng zit er nu wel de-

gelijk in. Zo wordt er onderzoek gedaan naar sociale innovatie binnen onze bedrijfstak; dat staat 

nog in de kinderschoenen. Wat je er nu precies onder verstaat moet nog geformuleerd worden. 

Het wordt tijd want tot nu ging het er zeer conservatief aan toe.’

De Unie als stoorzender  ‘In 2005 lag er plotseling een cao-akkoord tussen de werkgevers-

organisatie, Koninklijke Horeca Nederland en De Unie. De Unie vond het voldoende. Wij niet, we 

hebben het besproken met onze leden en hebben niet getekend evenals het CNV. De Unie in z’n 

eentje wel en toen lag er een cao voor de hele bedrijfstak. Ze hadden nota bene maar een paar 

honderd leden, middelbaar en hoger personeel, 500 zeggen ze zelf. Ze sloten zonder ons een 

cao af voor ruim 320.000 werknemers. 

Dus ook voor de mevrouw van de schoonmaak en in de spoelkeuken, die vallen er namelijk ook 

onder. Deze bedrijfstak heeft 24.000 bedrijven. We nemen dit de werkgevers en vooral De Unie 

hoogst kwalijk. Toen heeft de FNV Horecabond een campagne gevoerd van langer dan een half 
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jaar. Ze is met haar kaderleden heel Nederland doorgetrokken, 

we zijn op alle grote plaatsen en in heel veel horecabedrijven ge-

weest. Dan zie je, als je in die horecabedrijven komt, dat er heel 

veel sympathie van de werknemers is. Die vinden het allemaal 

geweldig dat we dat doen, maar zij durven niet de stap te zetten 

om te zeggen: dan gaan wij hier ook twee uur een werkonderbre-

king houden. Dat is wel gebeurd, maar heel mondjesmaat. Wat 

wel werkt, is een publiciteitsoffensief, kort gedingen; de bedrijfs-

sector heeft daar dan veel last van. De grote bedrijven vinden 

dat heel vervelend omdat het een uitstraling heeft dat je maar 

niet in de horeca moet gaan werken, omdat de arbeidsvoorwaar-

den er zo slecht zijn. De horeca is kwetsbaar in haar personeel-

sprobleem. We zijn weer uitgenodigd om aan het cao-overleg 

aan te schuiven, dat hebben we dan ook maar weer gedaan. We 

moeten tenslotte voor onze leden opkomen. Totdat het moment 

weer is gekomen dat je beter weer weg kan blijven, omdat het nog verder wegzakt, dan doen wij 

niet meer mee. Dan maar geen cao, wat ons betreft. De Unie is wel de stoorzender. Maar er is 

altijd nog het landelijke centrale overleg, voor een reeks van bedrijfstakken tegelijk, zo ook die 

van ons, daar komen vaak akkoorden uit waar je juist in onze branche goed mee uit de voeten 

kunt. Het is meer dan we in ons eentje kunnen binnenhalen.’

Een uitgeklede cao  ‘Ik maak me nog steeds kwaad. Toen wij niet tekenden en De Unie wel, 

werd de cao op tal van punten slechter dan deze ooit was: jeugdlonen en gewone lonen omlaag, 

de arbeidstijden veel ruimer dan dat ze ooit geweest zijn. 12 uur per dag kon ineens en inciden-

teel 60 uur per week. Het was nota bene ook nog een driejarige cao. Op tal van belangrijke 

punten werd de cao gesloopt of wat hard nodig is onmogelijk gemaakt. De werkgevers waren 

zo handig om geen Algemeen Verbindend Verklaring aan te vragen, dat is wel jammer, dat was 

voor ons nog een mooie gelegenheid geweest om bij het ministerie van Sociale Zaken proble-

men te maken en de politiek erbij te betrekken. De wet is zo geregeld dat je als werkgever een 

vereniging moet zoeken die in zijn statuten het afsluiten van cao’s als één van haar taken heeft. 

Er wordt niets gezegd over representativiteit. Het moet wel een erkende vakbond zijn, maar de 

vraag is even ‘door wie dan?’ Maar de overheid die zegt ook niet dat het een bond moet zijn die 

aangesloten is bij het FNV of een vakcentrale, die zegt alleen – en daar kijken ze overigens wel 

naar hoor – je moet een vakvereniging zijn die de doelstelling heeft op te komen voor belangen 

van werknemers en er moet ook heel duidelijk in de statuten staan dat die vereniging het bestuur 

machtigt om cao’s af te sluiten.’

Profbokser  ‘Ik herinner me een citaat van een oud voorzitter van onze bond, Joop Wagener: 

‘Vroeger gingen wij naar de werkgevers. Dat doen we tegenwoordig niet meer. Nu schrijven we 

allemaal brieven. Ik ben vroeger ook wel eens bedreigd door een werkgever, die wilde me de zaak 

uitgooien Wat hielp? Dat ik zei zelf een aantal jaren profwedstrijden te hebben gebokst …’’

Kelnerswedstrijd. 

Den Bosch 1931.
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Vreemde eend  ‘ANBO is niet alleen een vreemde eend in 

de bijt binnen de vakbeweging omdat ze geen werkende leden 

heeft, maar ook omdat ze geen werkenden in het bestuur heeft. 

Ons bestuur is meer een soort Raad van Toezicht. Als ANBO 

hebben we zestig medewerkers in dienst en als ik dat vergelijk 

met een andere vakbond die ook ongeveer 200.000 leden heeft, 

dan doen wij het qua verhouding aantal leden en aantal beroeps-

krachten niet slecht.

Een vergelijking tussen ANBO en de andere vakbonden binnen 

FNV is deels mogelijk. Eén groot verschil is dat ANBO zich nu 

niet bemoeit met arbeidsrecht, behalve wanneer iemand 65 is, 

werkt en lid is van ANBO en er zich een confl ict voordoet als 

gevolg van leeftijdsproblematiek. De leden van ANBO zijn vooral 

mensen die niet meer te maken hebben met het arbeidsproces. 

Maar het kunnen ook mensen zijn die de pensioengerechtigde 

leeftijd bereikt hebben en nog steeds werken. We zetten ons op het moment ook in om een cao 

te ontwikkelen voor mensen die na hun 65e doorwerken. Voor hen is er namelijk veel niet of 

verkeerd geregeld. Nu is het zo dat je nagenoeg geen rechten meer hebt op het moment dat je 

65 wordt, maar dat is natuurlijk onzin. Je hebt recht op allerlei zaken, als je dat maar contractueel 

vastlegt.’

‘Nu ANBO zich op 1 januari 2009 gaat aansluiten bij de FNV is de doelgroep van ANBO niet 

langer meer de mensen van 50 jaar en ouder, maar de mensen die niet meer werken (senioren). 

We hebben met de FNV afgesproken dat we ons niet actief richten op het werven van mensen 

die nog werk hebben. Iemand die werkt en lid van ons wil worden, verwijzen we door naar een 

FNV-bond. De huidige ANBO-leden zijn voor deze verplichting vrijgesteld, maar wel is afgespro-

ken dat we de mensen die nog werken, actief benaderen en aanbevelen om lid te worden van een 

van de FNV-bonden. Die laatste groep bestaat uit circa 30.000 leden.

Onze leden komen vanuit allerlei beroepsgroepen. Er zijn de laatste tijd veel mensen ook lid 

geworden vanwege de mogelijke kortingen op de ziektekostenverzekering. Bij ANBO hebben 

leden keuze uit zestien zorgverzekeraars, dus vaak is het zelfs onnodig dat mensen moeten 

switchen van verzekeraar om in aanmerking te komen voor een korting.’

Emoties  ‘Binnen ANBO is er ook emotioneel gereageerd op de plannen voor aansluiting bij de 

FNV. Een aantal leden waren voor, een aantal waren zonder meer tegen, en een grote groep le-

den wist het eigenlijk niet. Vooral bij het kader was wel wat weerstand. Dat is echter niet vreemd, 

omdat de geschiedenis van ANBO en de vakbeweging er een is van grote tegenwerking. Te-

genwerking vanuit de vakbeweging. De vakbeweging had de macht en de mogelijkheden om de 

ouderenverenigingen toe te laten tot de pensioenorganisaties. Dat heeft ze pas zo’n 20 tot 25 

jaar geleden ook summier gedaan. De strijd met de vakbeweging was er van oudsher enkel en 

alleen omdat de vakbeweging de ouderen, als een aparte groep, niet wilde.’

2008  Algemene Nederlandse Bond van Ouderen (ANBO)
Aldert Hazenberg, voorzitter
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Samenwerking en toetreding  ‘Er is destijds een convenant afgesloten tussen het CSO, de 

samenwerkende ouderenorganisaties, en de FNV over de verschillende adviesfuncties binnen 

de Stichting van de Arbeid en deelname aan de afvaardigingen naar de pensioenorganisaties. 

Dat convenant bestaat nog steeds. Maar nu hebben we via de aansluiting bij de FNV evenveel 

recht op deelname in de pensioenraden en -besturen als alle andere organisaties binnen FNV. 

We worden nu volwaardig lid van de FNV. Voor de toetreding tot de FNV is een convenant afge-

sloten dat nu verder wordt uitgewerkt. De basis van vertrouwen is er en we vullen dat convenant 

nu samen met de FNV verder in. Wat verder van groot belang is, is dat ANBO en het FNV allebei 

onafhankelijk zijn en elkaars partner zijn. Er wordt dus niet door de FNV gedicteerd wat ANBO 

wel en niet mag. Het convenant is afgesloten op vakcentraleniveau maar de uitwerking, op het 

gebied van bijvoorbeeld pensioenvertegenwoordigingen, moet ook in overleg met de andere 

vakbonden binnen de FNV.’

Gesprekspartner  ‘Onze mensen werken dan wel niet meer in de klassieke zin van het woord, 

maar dat betekent niet dat ze hun kennis en kunde zijn kwijtgeraakt. Juist niet en dat is des te 

meer reden waarom ze moeten meepraten over de pensioenproblematiek. Juist daarom geeft 

het convenant aan dat er naast de beleidsadviesraden binnen de FNV, de BAR’s, en de advies-

raad voor de zelfstandigen, de ZAR, er nu ook een adviesraad voor senioren wordt opgericht: de 

SAR (de seniorenadviesraad). De oprichting van deze raad geeft aan welke verbreding ANBO 

binnen het FNV brengt.’

Verbreding  ‘De FNV focust zich vooral op arbeid en inkomen, de ANBO ‘levensbreed’. 

Wij houden ons ook onder meer bezig met wonen, welzijn, sociaal isolement, mobiliteit, so-

ciaal culturele activiteiten, verpleeg- en verzorgingstehuizen, homoseksuele ouderen, leef-

tijdsdiscriminatie en ziektekosten, en brengen daardoor een verbreding en verdieping bij de 

vakcentrale van het FNV. Wij worden dan ook op deze terreinen woordvoerder van de vakbe-

weging. Uiteraard kunnen, moeten, de andere 16 bonden ook over die levensbrede terreinen 

in de SAR meepraten. Daarvoor is nu juist die SAR opgericht om met alle 17 organisaties, 

jong en oud over al deze onderwerpen te kunnen spreken. Dus ook dertigjarigen mogen 

uiteraard meepraten. Maar doordat zij, als leeftijdsgroep, niet structureel vertegenwoordigd 

zijn, praten zij over deze onderwerpen mee via hun vakbond. In feite keert ANBO terug naar 

wat ooit de basis van de vakbeweging was: terug naar de mensen. De ANBO is ook aantrek-

kelijk voor jonge mensen. Zij kunnen ook lid worden van ANBO, maar moeten dan tevens lid 

worden van een eigen vakbond. ANBO blijft wat dat betreft wel vastzitten aan het criterium 

wel of niet werkende.’

Het beste  ‘Ik kom zelf niet uit de FNV-hoek maar vanuit de CMHF, de militairen, en de MHP. 

Desondanks heb ik er zelf van harte aan meegewerkt om  ANBO toch binnen de FNV een plek 

te willen geven omdat dat beter is voor  ANBO. Voor het samengaan van  ANBO met de FNV 

is er binnen de vereniging een inventarisatie gemaakt van voor- en tegenstanders en 70% van 

de leden bleek voorstander te zijn. Het proces tot nu toe heeft eigenlijk nog tot een minimaal 

ledenverlies geleid: 250 leden’.
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Eenheid  ‘PCOB en UnieKBO, protestanten en katholieken, hebben zich altijd bewust beperkt 

opgesteld, tot alleen de eigen 50-plus beweging. ANBO is daarentegen altijd een voorstander 

van eenheid geweest en heeft hen zelfs ooit aangeboden om een backoffi ce en drie frontof-

fi ces te organiseren om daarmee de ouderenorganisaties in één organisatie te vangen. Maar 

men wilde op de eerste plaats vasthouden aan de eigen katholieke en protestantse identiteit 

– ondanks de verdwijning van de verzuiling. Daarnaast gingen zij er ook vanuit dat ze de wet 

aangepast konden krijgen en dat er op die manier ook voor de ouderenorganisaties een zetel in 

de SER te krijgen zou zijn. Maar hoeveel jaar zal er over zo’n wetswijziging heengaan? De SER 

zit wat dat betreft potdicht.’

Gehoor  ‘ANBO had, voordat zij zich aansloot bij de FNV, al veel contact met Kamerleden van 

diverse partijen, maar we merken nu wel dat er na de aansluiting bij de FNV meer geluisterd 

wordt. Sinds 9 mei 2008 ontvangen we ook meer aanvragen vanuit de politiek als het gaat om 

advies over ouderenzaken. We zijn wekelijks, soms zelfs dagelijks in Den Haag te vinden. We 

hadden al ingangen, maar dat zijn er nu meer en intensiever.’

Stop op de fl es  ‘ANBO kan voor de FNV ook fungeren als een soort ‘stop op de fl es’. De 

FNV loopt langzaam maar zeker leger. Ouderen blijven of worden geen lid meer van de FNV. Mo-

gelijk omdat voor hen het accent op de werkenden en de jongeren ligt. Daar ligt de aandacht. Stel 

dat je dan geen werk meer hebt, waarom zou je dan nog lid blijven van de FNV? Maar ANBO en 

het FNV hoeven nu geen leeftijden meer te onderscheiden omdat ANBO de FNV op dit gebied 

juist versterkt. De FNV krijgt nu de kans om het beeld dat ze te weinig doen voor ouderen bij te 

sturen. Het is erg belangrijk dat de vakcentrale, en in haar de bonden, ook veel voor de (latere) 

ouderen gaan doen.’

Canon  ‘Dat de vakbeweging niet voorkomt in de Canon van de Nederlandse Geschiedenis is 

niet zo erg. Dan heeft ze blijkbaar onvoldoende indruk gemaakt. Maar ik vind het wel triest voor 

iedereen die zich met hart en ziel voor de vakbeweging heeft ingezet en nog steeds inzet. Je kunt 

je tegelijkertijd afvragen of de vakbeweging vandaag de dag zo netjes is geworden, dat ze niet 

meer herkenbaar is als belangenbehartiger.’

INFORMATIE EN MENINGEN

Pensioen en oudererenbeweging  Met haar 108 jaar is de pensioen- en ouderenbeweging 

ANBO een van de oudste sociale bewegingen van ons land. Wie deze beweging badinerend 

typeert als een ‘gezelligheidsvereniging’ weet niet waar hij of zij het over heeft. De beweging 

kreeg in de geschiedschrijving nauwelijks de aandacht de het verdiende. Kent de geschiedenis 

van de vakbeweging grote up’s en down’s, de geschiedenis van de pensioen- en ouderenbe-

weging is die van een voortdurende vasthoudendheid. Het was een hele prestatie om enerzijds 

een pensioenbeweging (one-issue beweging) te zijn en anderzijds door te groeien naar een 

ouderenemancipatiebeweging, vooral toen een min of meer acceptabel pensioen in zicht kwam. 

‘Beslissend voor de welstand van een land, is niet het aantal miljonairs, maar het geringe aantal 
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armen’, schrijft de Algemene Bond van bejaarden (ABvB) in 1963 in een wervingsfolder. De 

ABvB is een van de twee voorlopers van de ANBO, de andere is de Bond voor Staatspensione-

ring (BvS; 1900).

Ellie Smolenaars vertelt over drie golfbewegingen in de geschiedenis van de ouderenbonden in 

haar publicatie ‘De Macht van het Getal, honderd jaar pensioen- en ouderenbeweging’.

De eerste beweging is de strijd om economische rechten (1900-2000), de tweede die van de 

strijd om de politieke rechten (1974-2000) en de derde die van de strijd om de sociaal-culturele 

rechten (1992-2000). De strijd is voortdurend om de zelfstandigheid van de oudere gegaan en 

dat vroeg om een materiële basis. Stemrecht kwam er als voor elk ander, maar waar nog voor ge-

streden moest worden, was voor eigen inspraak op tal van terreinen, zoals in de pensioenfond-

sen. Vanaf 1992, de derde emancipatiegolf, gaat het om echte gelijke behandeling en positieve 

beeldvorming. Inzet is ontplooiing op tal van terreinen, onafhankelijk van de leeftijd.

De Bond voor Staatspensionering, opgericht in 1900 in Arnhem, richt zich in eerste instantie 

op ‘een pensioen voor allen’. Eén gulden per week voor iedere Nederlander van 60 jaar en ou-

der, verzorgd door de Staat en zonder premiebetaling. De bond, maar ook ANBO later, heeft 

sterk in de clinch gelegen met de politiek, maar ook de vakbeweging, die vooral gericht was op 

de werkenden. De arbeidersbeweging en de vroegere SDAP vonden ook dat ‘allen’ dat recht 

moesten krijgen, maar ze bedoelden daar alleen mannelijke arbeiders mee. De Bond voor Staats-

pensionering had het werkelijk over iedereen: rijk, arm, man en vrouw. Het ‘gewetensdocument’ 

van de Bond, ‘Staatspensioen voor Iedereen’ meldt dat armoe op de oude dag een universeel 

risico is, iets dat iedereen kan treffen en waarvoor zelfs de rijken ‘van nu’ zich niet beschermd 

weten. 

De BvS is opgericht tegen de achtergrond van de industrialisatie. De grote man en oprichter achter 

de BvS was Perio (echte naam G.L. Jansen). Oude gildenregels beschermden niet langer het arbeids-

tempo voor ouderen tot op een aanvaardbaar peil en de invoering van stuklonen na 1865 maakt dat 

oudere arbeiders minder loon gingen verdienen. Eigenlijk werd er tot aan de dood toe gewerkt.

In het in 2007 verschenen gedenkboek ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het Pensioen-

fonds Metaal- en Electro (PME), staat nog een opmerkelijke passage over september 1940. Het 

orgaan van de Bond, geheten de Pensioenpartij, citeert met grote instemming dr. Jakob, leider 

van de ‘Geschäftsgruppe Soziale Verwaltung’. Jakob is van mening dat het bedrijfs-, of onderne-

mingspensioen onvoldoende is en noemt het zelfs een ‘primitieve vorm van sociale verzorging’. 

Een bedrijfstakpensioenfonds bindt de arbeiders op ‘onredelijke en ongewenschte wijze aan hun 

werkgever’. Zo verliest de arbeider ‘vrijheid om zijn arbeidsterrein te kiezen’. Jakob besluit: ‘De 

veiligstelling van den ouden dag van een volksgenoot kan daarom moeilijk aan de ondernemers 

der bedrijven worden overgelaten: Het is een taak van den Staat als orgaan der gemeenschap. 

Elk voor allen en allen voor elk.’42

42  - (2007). Voorzorg eischt Offers. 60 jaar geschiedenis van het Metaalpensioenfonds PME.
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LEDENAANTAL VAN DE GESPROKEN 3 VAKCENTRALES EN 22 BONDEN 

FNV Vakcentrale ca 1.193.000 leden  per 1-1-2008

Vakcentrale CNV ca 334.000 leden  per 1-1-2008

Vakcentrale MHP ca 160.000 leden  per 1-1-2008

FNV Jong FNV Jong behartigt de belangen van ca 181.000 leden onder de 35 

jaar. Deze leden zijn niet direct lid van FNV Jong maar lid van andere 

FNV bonden.

CNV Jongeren ca 1.500 leden  per 1-1-2008

FNV Bondgenoten ca 470.000 leden  per 1-1-2008

CNV Bedrijvenbond ca 89.000 leden  per 1-1-2008

CNV Dienstenbond ca 36.000 leden  per 1-1-2008

FNV Bouw 130.636 leden  per 1-7-2008

CNV Hout en Bouw 45.698 leden  per 1-7-2008

AOb 77.943 leden  per 1-1-2008

CNV Onderwijs 53.000 leden  per 1-1-2008

NVJ ca 9.000 leden  per 1-1 2008

AbvaKabo  ca 350.000 leden  per 1-1-2008

CNV Publieke Zaak 78.900 leden  per 1-7-2008

FNV Kiem ca 40.000 leden  per 1-1-2008

FNV Vrouwenbond 4.202 leden  per 1-8-2008 

De Unie ca 75.000 leden  per 1-1-2008  

CMHF 58.333 leden  per 1-1-2008

AFMP 24.684 leden  per 1-7-2008

NPB ca 23.000 leden  per 1-1-2008

Nautilus NL ca 6.200 leden  per 1-1-2008

FNV Zelfstandigen 11.082 leden  per 1-6-2008

FNV Horecabond 25.045 leden  per 1-7- 2008

ANBO ca 200.000 leden  per 1-1-2008
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HOOFDSTUK 5 

WAT IK U WILDE 
ZEGGEN…

SUCCES GEPROLONGEERD

DE HISTORISCHE BALANS

Kijken we terug in de tijd, dan moet de conclusie in ieder geval zijn dat het ontstaan van de 
verzorgingsstaat en de welvaartsstaat in Nederland een uniek proces is geweest waarin politici, 
vakbondsleiders en hun leden, en werkgevers, soms naast elkaar, soms samen, soms ook tegen 
elkaar in, een ‘bijzondere samenleving’ hebben ‘gemaakt’, waarin goed te leven valt.

De positieve kant van de balans: een goed georganiseerde en toch vrije democratische 
samenleving, prima bedrijfsleven, goed draaiende economie en een sterke concurrentiepositie, 
prima arbeids- en sociale wetgeving, goede arbeidsverhoudingen, met een gemiddeld 
hoog welvaartspeil, spreiding van inkomen en kennis, gemiddeld duidelijk hoger opgeleid 
dan vroeger, ongekend goede gezondheid, een redelijke vrouwenemancipatie, et cetera. 
Verworvenheden om bepaald niet al te ontevreden over te zijn! Vooral als men dat vergelijkt 
met de grotere wereld dan alleen dit kleine land. 

Het klinkt allemaal nogal positief, wat geenszins wil zeggen dat dit land voor iedereen een paradijs 
is. De macht van bijvoorbeeld de multinationale ondernemingen is bijzonder toegenomen en 
daar heeft de internationale vakbeweging (nog) geen antwoord op. En de vakbeweging niet 
alleen, ook nationale en internationale overheden hebben er niet echt grip op.
Velen in de wereld, ook in ons land, zijn nog (zwaar), met een duur woord, gedepriveerd. De 
‘politiek’ in ons land staat onder vuur, en heeft de grip op zichzelf en het electoraat verloren. 
Bot populisme viert hoogtij. Er wordt hard en steeds meer aan de verzorgingstaat geknaagd, 
en de zogenaamde marktwerking schept ook chaos. Er wordt aan ‘vredesmissies’ meegedaan 
die nogal discutabel zijn.  
Maar dat er in ons land heel veel bereikt is, staat buiten kijf. Zeker ook de Nederlandse 
vakbeweging kan als een drijvende kracht het succes van ons land ruimschoots op haar conto 
schrijven. Als ze heel goed bij de les blijft, valt er voor haar nog veel te scoren, zo menen ook 
alle vakbondsvoorzitters die ik heb gesproken.

Vanuit de prilste beweegredenen van de vakbeweging gezien, kan de wordingsgeschiedenis 
van de verzorgingsstaat en de welvaartsstaat niet anders worden opgevat dan als een groot 
succesverhaal. Dat dit succesverhaal niet doorklinkt in de Canon van de Nederlandse 
Geschiedenis wordt door alle vakbondsvoorzitters terecht als een gemiste kans gezien. 

twee miljoen leden  wat ik u wilde zeggen...

VHV boek_HT.indd   236VHV boek_HT.indd   236 16-09-2008   01:21:3216-09-2008   01:21:32



237

Jongerius noemt het zelfs ‘schandalig’. Het leidt er bijvoorbeeld ook toe dat de echte 
wordingsgeschiedenis van ons land in de 19e en de 20e eeuw niet formeel regulier op school 
aan de orde komt.

CIVIL SOCIETY

Dat de vakbeweging nog over een groot draagvlak, ‘een grote markt’, beschikt, is duidelijk. 
Met haar bijna twee miljoen leden in Nederland is ze nog het grootste georganiseerde 
maatschappelijke verbond tussen de mensen. Dat deze twee miljoen leden bepaald niet de 
enigen zullen zijn die behoefte hebben aan informatie en hulp als het om hun arbeidsvoor-
waarden en omstandigheden gaat, is ook duidelijk. De potentiële markt is nog groter, zeker 
voor de vakbeweging, die haar kennis en ervaring, en wettelijke bevoegdheden die alleen aan 
haar zijn voorbehouden, paart aan een breed en diep ontwikkeld relatienetwerk, en bij velen 
aanwezig vertrouwen. Dit tegen een contributie die hoog lijkt, maar dit gezien het aanbod 
en de prestaties zeker niet is.

Civil society pur sang, noemt Agnes Jongerius het, voorzitter van de grootste vakcentrale van 
Nederland, de FNV.

CORE BUSINESS

De vakbondsvoorzitters zijn het over één ding in ieder geval hartgrondig en unaniem met 
elkaar eens, de vakbeweging excelleert, en heeft daarin geen serieuze concurrent, als het 
om de arbeidsvoorwaarden gaat, de core business van de vakbeweging. Dat was het, en dat is 
het nog. Er zou geen grotere kenner zijn van de cao en de arbeidsvoorwaarden die daarin 
zijn vastgelegd dan degene die aan de wieg daarvan heeft gestaan: de vakbond. Ook als 
bewaker en verdediger van het arbeidsrecht, waarin ze gespecialiseerd is. Ook als die per 
individu met aanvullende arbeidsvoorwaarden verder moet worden ingevuld (cao à la carte). 
De vakbondsvoorzitters zijn hier zeer zelfbewust in en lusten de concurrentie rauw, ook 
vanwege de bevoegdheden die de vakbeweging formeel heeft. Een kracht die collectief, 
centraal en decentraal, wordt ingezet, en vooral voor het individuele vakbondslid van grote 
betekenis is, maar daarmee ook voor alle werkers, en voor het hele land. Wat de vakbeweging 
van nu ook verder aan richting en activiteiten kan bedenken, zonder deze core business is ze 
een lege huls. Ze is voor de bescherming en ontwikkeling van het vak (vakbond) ontstaan, 
maar ‘arbeidsvoorwaarden’ is haar hoofdtaak. Mogelijk komt in de komende jaren het vak en 
de vakinhoud toch ook weer centraler te staan. De grote meerderheid van de voorzitters heeft 
die ambitie. Bonden en beroepsorganisaties die zich hier al lang succesvol mee bezig houden, 
hebben daarin een voorsprong.
Door veel, zoals ook de sociale zekerheid, weer terug te brengen op het niveau van het 
directe overleg tussen de sociale partners, met name in de cao zou de positie van de sociale 
partners weer kunnen versterken, en ook de leden en werknemers kunnen plezieren
De vakbondsvoorzitters vinden van wel, en zien bijvoorbeeld het kwijtraken van de sociale 
zekerheid binnen het overleg als een van de grootste rampen die de vakbeweging ooit is 
overkomen. De meeste van hen vinden dat de vakbeweging weer meer grip moet krijgen op 
de sociale zekerheid.
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DE BREDE VAKBEWEGING

Vaak wordt de vakbeweging verweten een te materialistische organisatie te zijn, maar dat 
verwijt lijkt ten onrechte, want het is juist de eerste taak en opdracht van de vakbeweging 
om werknemers een rechtvaardig inkomen te helpen bezorgen. Daar zijn alle voorzitters het 
over eens.
Dat er meer is dan het geld alleen, daar is de vakbeweging zich altijd heel bewust van geweest, 
het is niet voor niets dat die al groeiend een brede vakbeweging is geworden, maatschappelijk 
bewust en actief, en de maatschappij dienend, en speciaal haar leden, in de emancipatie en 
vooruitgang. Dat deze brede positionering en inbedding aan erosie onderhevig is geraakt, is 
duidelijk. Het zal in de komende tijd een belangrijke keuze zijn hoe breed men de vakbeweging 
eigenlijk nog of weer wil hebben. Het is een van de belangrijkste vragen die de hedendaagse 
vakbeweging zich voorhoudt.

Er zijn echter bij alle bonden nog duidelijke sporen van concreet maatschappelijk handelen, 
waarin bij elke bond nog wel min of meer vier exact dezelfde domeinen zichtbaar zijn.  
Het gaat om de oude domeinen: verzorgen, verzekeren, verheffen en verbinden. De 
vakbonden zorgden primair voor de leden, en later, na de oorlog, ook voor het algemeen 
belang van de werknemers van ons land. Dat doen ze in feite nog steeds als het om collectieve 
arbeidsvoorwaarden gaat. In SER en Stichting, en in tal van andere organen, is de vakbeweging 
nog steeds aan de slag in het breder belang, ook op onderwerpen die niet tot haar core business 
behoren, maar de samenleving in alle breedte en diepte raken.
Ze zet nog steeds - in ieders belang - politici aan om goede wetgeving te regelen of te 
behouden. De leden van de bonden waren – en lijken dat nog steeds – bereid daar zelf 
fi nanciële offers voor te brengen, ook al denken ze primair aan hun eigen voordeel, wat 
vroeger trouwens ook het geval was of leek. Althans voor de grote groep. 
De meeste geïnterviewde vakbondsvoorzitters hebben zich, zoals ik al eerder aangaf, er voor 
uitgesproken om werknemers weer te gaan ‘verheffen’ door een toenemende focus op vak 
of beroep, en de kwaliteit van de inhoud daarvan, zo ook op hun werkomstandigheden. 
Aan meer medezeggenschap in de bedrijven wordt nog hard gewerkt. De relatie tussen de 
ondernemingsraad en de bonden staat hierbij volop ter discussie, en lijkt in het voordeel van 
beide beslecht te worden als ze elkaar blijven versterken.
En tot slot droeg en draagt de vakbeweging bij aan de verbinding tussen de mensen in 
de samenleving. Een ‘verbinding’ die we nu ‘sociale cohesie’ noemen. Aanvankelijk alleen 
binnen de eigen verenigingen en zuilen, maar later ook steeds meer tussen de mensen van de 
verschillende zuilen, en later weer zonder de zuilen, met medeneming, na veel geaarzel, van 
de ‘niet-actieven’. 

Dat de beoogde sociale cohesie niet altijd is gelukt, mag blijken uit de nog altijd bestaande 
maatschappelijke en culturele verschillen, in ouderwetse termen, tussen ‘witte’ en ‘blauwe’ 
(technische) boorden, hoewel dit minder schrijnend lijkt dan vroeger. Dat er minder 
verschil lijkt komt door de grote toename van mensen met een middeninkomen, één van de 
successen van ook de vakbeweging, en door het gezamenlijk inkomen van tweeverdieners. 
Standenverschillen zijn er echter gebleven, als men denkt aan de mensen met echt lage 
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inkomens en het toenemend aantal mensen met als maar groeiende echt hogere inkomens 
of topinkomens. Ook de verhoging van het opleidingsniveau heeft tot een minder bewust 
standenverschil geleid. Daarnaast ligt er nog steeds het ‘standenverschil’ tussen autochtonen en 
allochtonen. Voor vrouwen valt er ook nog veel te doen, en er lijkt een toenemende spanning 
tussen jongeren en ouderen te ontstaan. De ouderenzorg is veel beter geregeld dan vroeger, 
maar nog steeds lijkt er een discriminatie van de echte ouderen, die optimale hulp behoeven, 
en dat nog onvoldoende krijgen, iets wat zeker niet aan de harde werkers in de zorg ligt.

Zeer velen, diep in de haarvaten van de samenleving, mensen met lage inkomens en vaak 
kansloos, bereikt de vakbeweging niet. Het ziet er naar uit dat de bonden daar ook niet 
echt moeite voor doen. Op diep culturele en milieukwesties die ons land raken, lijkt ook de 
vakbeweging (nog) geen echt antwoord te hebben. 

In de internationale vakbeweging is er onvoldoende kracht om een antwoord te geven, of een 
voorhoede te vormen, zelfs niet in Europa, als het gaat om internationale solidariteit tussen 
werknemers. De echte beroepsorganisaties zijn daar nog wel weer wat krachtiger in. Een 
internationale solidariteit die onontbeerlijk is om de multinationale ondernemingen in de 
teugels te houden, en, in oude termen, ‘het beest dat kapitalisme heet te temmen’. Niet iedere 
vakbondsvoorzitter zal zich zo uitdrukken, maar het komt vaak op hetzelfde neer.

REPRESENTATIVITEIT

Met de discussie over de representativiteit hangt ook de kwestie ‘georganiseerd’ en 
‘ongeorganiseerd’ samen. Het gaat dan niet om de organisatiegraad van de bonden, maar van 
de werkgevers, en hoeveel werknemers deze hebben.
De vakbeweging in de Verenigde Staten werkt uitsluitend voor de ‘georganiseerden’, maar de 
Nederlandse vakbeweging, en de werkgeversorganisaties, zetten zich in feite ook in voor de 
‘ongeorganiseerden’. Dit is deels een gevolg van de algemeen verbindend verklaring. Ik heb 
de indruk dat de vakbondsvoorzitters van vandaag de ‘ongeorganiseerden’ nog meer willen 
charmeren, achter zich willen krijgen, en wel uit twee overwegingen. De vakbeweging kan 
hiermee nog meer pretenderen namens alle werknemers te spreken en het biedt een ingang 
voor de ongeorganiseerden om kennis te maken met de bond.

DE KRACHT VAN DE SOCIALE PARTNERS

Het voor ons land zo karakteristieke centrale overleg in de Sociaal Economische Raad en de 
Stichting van de Arbeid heeft van oudsher voor de vakbeweging een belangrijke betekenis. 
De voorzitters onderschrijven dit. De Stichting is echt van de sociale partners, en schept 
kaders, de SER geeft sociaal-economische raad en inmiddels veel meer dan dat, en lijkt naar 
zich toe te ‘zuigen’ wat eigenlijk in de Stichting thuis hoort. Nogal wat voorzitters maken 
zich daar erg bezorgd over. Er zouden ook zaken in de SER worden gedaan die in ieder 
geval mogelijk meer voor de vakbeweging hadden opgeleverd als die zaken in de Stichting 
zouden zijn afgehandeld. Zo mogelijk ook voor de werkgevers. Wat er tussen de sociale 
partners in de Stichting gebeurt, vindt plaats in alle onderhandelingsvrijheid, en er wordt 
weliswaar een robbertje gevochten, maar zeer zeker in verantwoordelijkheid gehandeld. De 
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overheid kan wat betreft het bereikte resultaat er nauwelijks om heen, en doet dat meestal 
ook niet. De vrijheid en de bevoegdheden zijn ook stevig wettelijk vastgelegd. Toch is er wat 
meer aan de hand dan alleen de rolverdeling tussen SER en Stichting. De echte slag in de 
onderhandelingen wordt immers op meso-niveau en ondernemingsniveau geleverd. Dit is al 
lang aan de gang, de decentralisatie wordt steeds dominanter.

Mag de vakbeweging echter op centraal niveau structurele en geheide formele posities hebben, 
op meso-niveau is dit niet zo. Paritaire overlegorganen, met dezelfde bevoegdheden als op 
centraal niveau, zijn er niet. Een tussenlaag is immers nooit in die zin gebouwd. De PBO was 
daar ooit voor bedoeld. Daarin lijkt een zwakte te zitten, vooral omdat dit het niveau is waar 
de werkelijke zaken, zoals in een bedrijfstak of sector geregeld worden, wat ook weer basaal 
is voor de uitwerking in cao’s of afspraken op ondernemingsniveau. Dit wordt door nogal wat 
vakbondsvoorzitters onderkend en bevestigd.
Wat er aan de basis gebeurt, wordt daarmee steeds meer pluriform. Dat is overigens ook in de 
geest van een tijd waarin het individualisme hoogtij viert. Het is een ontwikkeling waar de 
vakbeweging nu ook op inschiet, en die haar bijzonder veel werk en energie kost, maar ook 
kansen biedt, zo stellen de vakbondsvoorzitters. Het brengt de sociale partners ook in een rol 
die teruggaat naar vroeger, toen per onderneming moest worden onderhandeld.
Het hangt er nu helemaal vanaf hoe verstrekkend en veel betekenend centrale akkoorden 
zullen zijn, zo ook op meso-niveau. De echte betekenis van de Algemeen Verbindend 
Verklaring is hiermee nauw verbonden. Die betekenis raakt de verhouding tussen de 
sociale partners zeer, want werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties ontlenen hier 
grotendeels hun autoriteit aan.

Een opmerkelijke gedachte, die ook in de hoofden van de vakbondsvoorzitters speelt, is: Wat 
zou er nu gebeuren als de AVV zou verdwijnen? De eerste gedachte bij hen is dan dat ook de 
vakbeweging in belangrijke mate aan betekenis zal inboeten. Het zou de vakbeweging weer 
terugbrengen naar haar uitgangspositie. Zo ver zal het in de ogen van de vakbondsvoorzitters 
niet komen, vooral ook gezien de chaos en spanning die het in de samenleving zou 
opleveren.
Toch is het interessant er eens verder over na te denken wat er nu zou gebeuren als dit wel 
het geval was. Dat deden sommige voorzitters ook. Brengt het de vakbeweging als redder 
des vaderlands, van overheid, werkgevers, georganiseerden en ongeorganiseerden, juist 
niet een heel sterke positie? Wie is dan haar echte concurrent? Misschien zijn het wel de 
werkgevers en de overheid die in de grootste paniek raken, is de mening van een aantal 
vakbondsvoorzitters.

In de zeventiger jaren barstte er een discussie los over ons systeem van arbeidsverhoudingen. 
Die discussie werd bevorderd door nieuwe visie- en actieprogramma’s van de vakbeweging, 

1 Breij, A.C.M. (1977). Is de SER als instituut van het ‘harmoniemodel’ te handhaven in het zich ontwikkelend ‘coalitiemodel’? Utrecht: Rijksuniversiteit Utrecht.
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het toenemend aantal arbeidsconfl icten en zich ontwikkelende andere arbeidsverhoudingen 
tussen overheid, werkgevers en werknemers.
De discussie onder de wetenschappers kwam vooral los na een publicatie van Bram Peper 
in Economisch Statistische Berichten (ESB) van januari 1971. De kopregel van zijn artikel 
luidde: ‘De overgangsjaren van de Nederlandse arbeidsverhoudingen’. Zijn betoog kwam er in 
het kort op neer dat ons systeem van arbeidsverhoudingen niet meer past bij het zogenaamde 
coalitiemodel (de begrippen coalitiemodel, harmoniemodel, confl ictmodel, zijn van Peper). 
Kenmerkend voor dit model was een strikte scheiding van verantwoordelijkheden van 
werknemers, werkgevers en overheid. In het coalitiemodel gaat men er vanuit dat, gegeven 
de evidente noodzaak om uiteindelijk tot een oplossing te komen, partijen slechts tot een 
voor allen zo bevredigend mogelijke oplossing kunnen komen door vanuit een duidelijk 
eisenpakket te opereren. Het model, dat is essentieel, regelt de onderhandelingsstructuur tussen 
partijen. Dat coalitiemodel wordt nog gehanteerd in bijvoorbeeld de Stichting van de Arbeid. 
De vraag die zich toen al voordeed was of een dergelijk model strijdig is met de beoogde 
positie en werkwijze van de SER, die opgezet is om te ‘integreren’, een overlegorgaan te zijn 
van partners die het met elkaar eens zijn over de belangrijke doelstellingen van de sociaal-
economische ordening en politiek. Door veel auteurs in de zeventiger jaren wordt dit laatste 
als passend binnen het zogenaamde ‘harmoniemodel’ genoemd. Peper stelt in zijn artikel 
dat de SER, een instituut volgens hem van het harmoniemodel, opgeheven moet worden, 
en dat er naar een institutionalisering moet worden gezocht die meer bij de werkelijke 
ontwikkelingen van de arbeidsverhoudingen past, bij het coalitiemodel. De actuele vragen 
die toen werden opgeworpen waren: Wat zijn de gevolgen van het verdwijnen van de SER 
of van het onveranderd handhaven? Wat zijn de gevolgen van handhaving van de Kroonleden 
in de SER, maar met ontneming van stemrecht, of het verdwijnen van de Kroonleden uit 
de SER? Hoewel de SER sinds 1971 nogal wat ontwikkelingen heeft doorgemaakt, blijven 
het actuele vragen die zo door de tijd heen steeds weer opdoemen. Een actuele vraag in de 
zeventiger jaren was ook: Wat gebeurt er als de SER haar dochters verliest, de PBO-organen? 
Duidelijk is in ieder geval dat de SER nooit hun moeder is geworden.
Blijft ook nog de grote, nog altijd actuele hamvraag van Peper: Wat te doen met het systeem 
van arbeidsverhoudingen? Een nog altijd actuele vraag, vooral nu decentralisatie troef is.
Eigenlijk wees de in de zeventiger jaren zeer bekende TBK-hoogleraar prof. dr. H. van 
Zuthem de richting: ‘Democratie houdt voor mij in, dat mensen zelf kunnen oordelen en 
beslissen over omstandigheden, waaronder de doelstellingen, waarvoor zij willen leven en 
werken’.1 Een richting die ook nu nog geldt, en door de hedendaagse vakbeweging helemaal 
is ingeslagen, mogelijk ook met alle consequenties, die nog niet helemaal zijn te overzien.

DE MATRIX

Binnen de bonden is er discussie over de vraag of de leden nu in regio’s of in bedrijfstakken 
moeten worden georganiseerd. Dit laatste lijkt de overhand te krijgen of al te hebben. 
Servicediensten zoals rechtsbijstand en de ledenadviseurs worden bij de ene bond centraal 
georganiseerd, fysiek dus op afstand van de leden, bij de andere bond juist in de regio. 
Mengvormen komen natuurlijk ook voor. In bepaalde branches wordt het niet of nauwelijks 
gepikt als er geen persoonlijk contact mogelijk is of als er geen briefverkeer plaatsvindt.
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De oude matrix, waarbij de regionale structuren en de sectorale structuren al dan niet bewust 
door elkaar heen liepen en waar bijvoorbeeld het NKV heel sterk in was, wordt nu vooral 
als verwarrend ervaren. Maar juist in die wat ongemakkelijke, niet altijd volmaakte mix 
van modellen, wisten de bonden vroeger hun kracht te ontplooien, ook op allerlei andere 
maatschappelijke terreinen dan werk en inkomen, zoals zorg en welzijn en wonen en 
economische ontwikkeling.
De regiokantoren van de bonden zijn grotendeels al verdwenen. De bedrijfsledengroepen 
(‘de bond in het bedrijf ’) zijn gebleven, maar het lijken er minder. Die bedrijfsledengroepen 
onderhouden (nauwe) contacten met de bestuurders die actief zijn in de bedrijfstakken. In de 
wereld van de ambtenaren is het fenomeen bedrijfsledengroep van oudsher minder bekend.

Het overleg in de bedrijfssectoren is dus dominant, wel meer verfi jnd, maar zou nog meer op 
de specifi eke vakgebieden of beroepen, individuen, kunnen worden gefocust, wat overigens 
heel bewerkelijk is. Maar eigenlijk, zo stelt de voorzitter van CNV Hout en Bouw, is die 
individuele hulp niet nieuw. Het gebeurt al zo lang de vakbeweging bestaat, de vraag is nog 
steeds vaak dezelfde, maar er zijn wel heel andere behoeftes bijgekomen. Daarnaast is de 
zelfwerkzaamheid toegenomen, maar ook die kan niet zonder informatie en zonodig hulp.

Een aantal bonden wil in toenemende mate een strakke scheidslijn aanbrengen tussen de bond 
als bedrijf en de bond als vereniging. Daarin is er een aantal varianten te onderscheiden. De 
één kiest voor het zogenaamde RABO-model, waarbij het bedrijf en de corporatie apart zijn. 
Wat er in en rond de vereniging gebeurt, zou los kunnen worden gemaakt van de concrete 
betekenis van het dienstenpakket. Dit dienstenpakket zou dan de ruimte krijgen om apart 
te worden gezet (outsourcen heet dat in het Angelsaksiche model). Ook ongeorganiseerden 
zouden dan tegen betaling de diensten kunnen afnemen. Mensen die dan nog geïnteresseerd 
zouden kunnen zijn, zouden dan ook nog aan de vereniging kunnen deelnemen. Andere 
bonden willen van een scheiding per se niet weten: een bond is een vereniging en moet dat 
blijven, met al haar idealen en het bijbehorende dienstenpakket. In deze ‘richtingenstrijd’ zou 
de kracht van het centrale merk wel eens verloren kunnen gaan.

DE IDENTITEIT EN DE PROFILERING

Het is logisch dat de bonden naarstig proberen aantrekkelijk te blijven of nog aantrekkelijker 
te worden voor de leden en voor potentiële leden. Bijvoorbeeld door meer, betere, en ook 
echt gevraagde diensten en service te bieden. De vakbond zou dan meer als een uitstekende 
verzekeraar of als bijvoorbeeld de ANWB of de Vereniging Eigen Huis moeten kunnen 
worden gezien. Willen de bonden zich met name hierop profi leren, dan moeten ze wel 
iets markants uitstralen, ze moeten laten zien met hun dienstverlening boven commerciële 
organisaties of concurrerende belangenverenigingen uit te stijgen, bijvoorbeeld door het vak 
of de vakinhoud meer nadruk te geven, en ook door het merk FNV of CNV of bijvoorbeeld 
De Unie te versterken.
De door de voorzitters gemelde goede onderlinge relatie, voelbaar ook in de verbondsraden, 
schept mogelijk een sterke basis om de identiteit van de verschillende bonden meer op elkaar 
af te stemmen. Het besef is er in de vakbeweging ook dat een goede missie, en een daarop 
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gebouwde visie, onontbeerlijk zijn, voor de verdere voortgang en het succes. Het ontbreken 
ervan staat ook een succesvolle profi lering naar de samenleving en de achterban in de weg. 
Binnen de FNV, binnen CNV en MHP, zou een gezamenlijke visie en missie, elke centrale 
voor zich, de basis kunnen bieden voor de profi lering en vertaalslag in en vanuit elke bond, 
sector of specifi eke groep.
De meeste bonden van FNV en CNV hebben er voor gekozen om de naam van hun 
vakcentrale in hun eigen naamgeving voorop te zetten. Het is een teken van de behoefte 
om makkelijker herkend en gewaardeerd te worden, het is een keuze van wat in het 
vakjargon heet merkenbouw. Maar met merkenbouw is men er niet. De keuze die men 
in de naamgeving heeft gemaakt, impliceert ook gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 
het merk. Het impliceert de onderlinge discipline die bijvoorbeeld ook de Rabobank in 
acht neemt, complete afstemming en zeer goed mogelijk ook een verdere integratie van 
de organisatie. Dat dit nog een moeilijke weg is om te gaan en dat die goed moet worden 
voorbereid, is duidelijk, maar in gesprek met de vakbondsvoorzitters lijkt de wil aanwezig, bij 
FNV en CNV zeker, voor de MHP is mij dit onbekend. Nogal wat voorzitters van FNV en 
CNV ambiëren organisatorische integratie, en indien dat gebeurt, kan dit van bijzonder grote 
betekenis zijn, mits het vakbondslid er zich in zijn eigenheid maar bij thuis voelt. 

HET KADERLID

Als er iemand is die de vakbeweging profi leert en dit al doet vanaf de eerste jaren van haar 
bestaan dan is dat het kaderlid. Het kaderlid brengt de vakbeweging terug naar de basis, 
naar waar het ooit is begonnen, namelijk naar de werkplek zelf. Op die werkplek heeft 
men altijd kunnen, en dat kan de bond nog steeds, steunen op de kaderleden, vrijwilligers 
die er echt nog voor gaan. Die kaderleden, ze waren vroeger ook niet echt jong, hebben 
in vergaande mate het praktisch werk van de vakbeweging verricht, en doen dat in 
grote mate nog steeds. Nogal wat van hen neemt ook belangrijke posities in, zoals in de 
ondernemingsraden. Het voordeel van de kaderleden is dat zij hun directe omgeving vaak 
heel goed kennen.
De bonden investeren fors in hun kaderleden, niet alleen om de leden nog beter te kunnen 
helpen, maar bijvoorbeeld ook om nieuwe leden te werven – de meeste nieuwe leden komen 
via kaderleden - maar ook om hen te sterken voor het overleg en de onderhandelingen met 
de werkgevers. Door de toenemende decentralisatie is er nu de verwachting of de hoop dat 
het kaderlid van de bond steeds meer verantwoordelijkheid op zijn schouders neemt, en dit 
in bepaald niet een van de gemakkelijkste perioden van de geschiedenis van de vakbeweging. 
Terwijl ook het aantal kaderleden afneemt en ‘vergrijsd’. Dit plaatst niet alleen de kaderleden 
voor een groot probleem, maar de bond als geheel. Het vraagt van iedereen grote kunde, 
tact en ervaring, en vooral ook motivatie. En juist die motivatie kan wel eens onder druk 
komen te staan, vooral ook als de vakbond alleen nog kan worden geïdentifi ceerd als een 
verzekeringmaatschappij, een zaakwaarnemer of louter een sociale ANWB met voordeeltjes, 
en niet meer de drijvende maatschappelijke kracht zou zijn die het nu nog is.
Als de kaderleden er niet meer zijn, dan kunnen we de vakbeweging beter opdoeken, zo stelt 
een aantal voorzitters. De vakbondsvoorzitters vertelden mij dat het van voortdurend belang is 
te weten wat er onder de leden leeft, en ook onder de kaderleden, maar weet men daar genoeg 
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van om het toekomstige beleid op te kunnen baseren? In de persoonlijke begeleiding van de 
leden komen nu onderwerpen voor de dag als levensloop- en carrièreplanning, onderwerpen 
waar de commerciële concurrentie veel meer ervaring mee heeft dan de vakbeweging zelf. 
Het is duidelijk dat de meeste kaderleden die ervaring en kennis niet hebben. Het is daarom 
ook niet voor niets dat er bonden zijn die er speciale medewerkers voor aantrekken. Kleinere 
bonden of bonden die slecht bij kas zijn, lijken zich dergelijke investeringen niet echt te kunnen 
veroorloven, wat de behoefte aan integratie van bonden alleen maar zal versterken. Ook uit 
de behoefte om logischer de werkterreinen en ‘markten’ in te delen. De organisatieopzet van 
de vakbeweging lijkt erg achterhaald, en met meer effi ciency en afstemming kunnen heel 
wat investeringen worden bespaard. Zo kunnen dan ook de vele kaderleden, bestuurders, 
medewerkers, gebouwen en faciliteiten, effectiever, geld en energiebesparend, worden 
ingezet. Vanuit een gerichte ‘pakketkeuze’ in de juiste product/markt-combinaties, zonder 
het aantrekkelijke van de vakbeweging, dat grotendeels in haar roots ligt, namelijk een grote 
maatschappelijke betrokkenheid, wat haar altijd een heel speciale aantrekkelijkheid heeft 
gegeven, ook maar één moment te verwaarlozen. Zeer mogelijk motiveert dit ook de leden, 
en mogelijk nog meer de kaderleden. Maar het probleem is hiermee niet opgelost, en daarom 
is de vakbeweging nog steeds zoekende naar de oplossing op basis van de echte en gewenste 
mogelijkheden. Scenariostudies komen hierbij ongetwijfeld van pas. 

BESTUURDERS

Waren vroeger de bestuurders en ook de medewerkers bereid desnoods dag en nacht te 
werken, dat is zeker nu niet meer het geval. De nieuwe medewerkers en bestuurders zijn 
vaak goed opgeleid, maar komen niet meer van de werkvloer. Sommige bonden ervaren dit 
als een tekortkoming en zijn aan de slag om weer meer mensen direct van de werkvloer af te 
halen, dan maar eerst wat minder professionaliteit ‘dat komt later wel’. De oudere bestuurders 
zeggen: ‘Zo ging het bij ons vroeger ook, je leerde snel.’ 

DIVERSITEIT

De bonden worstelen nog al met een paar ‘culturele’ uitdagingen. Ze zijn ‘wit, mannelijk 
en van oudere leeftijd’, zo oordeelt de voorzitter van de FNV Vrouwenbond. Vrouwen, 
jongeren en allochtonen mogen dan wel een groter en groeiend deel van het ledenbestand 
vormen of moeten gaan vormen, maar  de voorzitter van de vrouwenbond geeft aan dat 
diversiteit niet de sterkste kant is van het beleid van de vakbeweging. Voor de ouderen en 
niet-actieven binnen de FNV ziet het er binnenkort heel wat beter uit. Op 1 januari 2009 
treedt de ANBO toe tot de vakcentrale (ca 200.000 leden), en wordt daarmee in omvang 
de derde bond van de FNV. De ANBO lijkt zich bepaald niet het kaas van het brood te 
zullen laten eten, en heeft allerlei harde garanties bedongen voor succes. De aandacht die nu 
wordt gegeven aan de niet-actieven en die duidelijk veel groter is dan vroeger, zou wel eens 
de overhand kunnen krijgen, wat een groot gevaar in zich herbergt voor de positie van de 
actieven. Toch is met de komst van de ANBO iets binnengekomen wat de vakbeweging weer 
breder maakt. De ANBO neemt het in de volle breedte op voor de welvaart en het welzijn 
van met name 50-plussers, ook al mag ze zich alleen met de niet-werkenden bemoeien. Ik 
ben erg benieuwd of de ANBO haar mond gaat houden, met haar 200.000 leden, als ze 
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binnenkort in de Federatieraad van de FNV zit, als het om alles wat de toekomst raakt gaat, 
zoals ook van de toekomstige ouderen, die nog aan het werk zijn.

Allochtonen zijn in de interviews met de vakbondsvoorzitters als belangrijke doelgroep 
nauwelijks spontaan aan de orde gekomen. Allochtonen blijken in het algemeen gezegd ook 
minder bereid om lid te worden. De liefde komt kennelijk niet van twee kanten. Dit is zorgelijk 
omdat vakbonden en allochtonen bijzonder veel aan elkaar zouden kunnen hebben. Opvallend 
is het dat de interconfessionele CNV er duidelijk ook niet echt raad mee weet. De islam is dan 
wel een religie waar vanuit dat perspectief verwantschap mee wordt ervaren en er sympathie 
voor is, maar het is geen christelijke religie. De CNV is er duidelijk nog niet helemaal uit.

LEDEN EN INKOMSTEN

Maakt de hedendaagse vakbeweging het redelijk wel? Ja, zou het antwoord kunnen zijn, 
want met de ontwikkeling van het ledental valt het nogal mee, maar dan gaat het om alle 
bonden samen. Er zijn eigenlijk heel veel leden, bijna twee miljoen. 
Per bond zijn er duidelijk verschillen, zo zijn er ook duidelijk bonden met veel leden en een 
hoge organisatiegraad. Maar gemiddeld gezien is de organisatiegraad – ondanks de stijging van 
het aantal werknemers – gedaald, en stabiliseert zich nu wat. De komst van de ‘opmerkelijke 
nieuwkomer’, de ANBO, zal het aantal leden van de FNV aanzienlijk vergroten.
Toch maakt een aantal bonden zich grote zorgen over de ontwikkeling van het aantal leden, 
en deze zorg raakt ook de fi nanciële inkomsten, waardoor men nog meer afhankelijk dreigt 
te worden van werkgeversbijdragen en alternatieve inkomensstromen.

HET SUCCES WERD GEBOUWD 
OP ZUILEN

DE FUNCTIONELE GESCHIEDENIS

De geschiedenis van de vakbeweging is de geschiedenis van het Nederlandse volk. De 
opbouw van de verzorgingsstaat, ja ook de welvaartsstaat, zoals wij die nu kennen, was 
ondenkbaar zonder de jarenlange inzet, en soms ook harde strijd, van de arbeiders, die later 
de (georganiseerde) werknemers worden genoemd. Zo ook de inzet van hun onmisbaar 
talent en vakmanschap. Zonder de inzet en strijd voor de eigen emancipatie, voor een beter 
leven, voor een betere samenleving, vanuit het verband van vakverenigingen die ze zelf 
hebben opgezet, geleid en gefi nancierd, was Nederland zeer mogelijk niet wat het nu is. Het 
ging ook om het leven van alledag, om vreugde en verdriet, van generatie op generatie, om 
hard werken in andermans dienst, die op zijn beurt ook weer afhankelijk van jou was.

Het is het verhaal van de moeizame vooruitgang. Maar juist ook het verhaal waarin voelbaar 
wordt wanneer er weer sprake is van achteruitgang. Ook in het nu en in de toekomst. 
Geschiedenis waarschuwt ons niet, het houdt ons iets voor, en eigenlijk houdt het onszelf iets 
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voor dat inspirerend kan zijn, en tot refl ectie kan leiden. In die zin kan geschiedenis uiterst 
functioneel zijn. Altijd weer bezien vanuit de context van de eigen tijd, zoals Agnes Jongerius 
van de FNV terecht opmerkt. 

DE ARBEIDER EN DE VAKBEWEGING

Eigenlijk zit er iets raars in de benaming ‘werknemer’ - die neemt geen werk, maar geeft het 
juist. Zo bezien is de werkgever eigenlijk de werknemer. De benaming werknemer drukt de 
afhankelijkheid van de werkgever uit. Arbeider, een prachtig woord, drukt zelfbewustzijn 
uit. Het drukt kracht en onafhankelijkheid uit, het is niet voor niets dat de oude vakbeweging 
de arbeider heel krachtig in affi ches toont. De kracht en onafhankelijkheid die ook de 
vakbeweging heeft getoond als collectief van arbeiders, is de collectieve kracht die ieder 
sterker maakt. De kracht begint bij jezelf, en samen staat ieder sterker. Wat nu het mooie 
is, is dat de meeste vakbondsvoorzitters zonder naar het verleden te wijzen, deze kracht 
hebben aangekondigd als een hele nieuwe benadering. Ooit (1980, De Dam) heb ik in mijn 
vakbondstijd een rond en rood omrand verkeersbordje laten maken met ‘Ik pik het niet’, dat 
ieder op zijn borst kon spelden. Honderdduizenden zijn er toen in één dag gemaakt. Zelden 
liep de demonstrerende werknemer zo bewust van zichzelf, en ook als collectief samen, met 
z’n vele duizenden tijdens het toenmalig protest. Over het gehele land. Zelfs meelopende 
kinderen, kinderen ook nog in kinderwagentjes. Het zag er naar uit dat ieder zich persoonlijk 
verantwoordelijk had gemaakt. Het was het grote protest tegen de dreigende afbraak van de 
sociale zekerheid. Van Kooten en De Bie maakten er nog een vermakelijke persifl age op.

GEGROEID EN GESLAAGD SAMENSPEL

De ‘verzorgingsstaat’ zou kunnen worden voorgesteld als een product en de prestatie van 
de politiek en de overheid, en misschien dan ook nog als het gelijk van socialisten in de 
noodzaak de overheid steeds een grote of duidelijke regulerende rol te geven. Maar dat is wel 
een bijzonder éénzijdige kijk op zoals het is gelopen.
De verbeteringen zijn bepaald niet louter in ‘Den Haag’ ontstaan, maar vanuit de energie en 
kracht van vooral het privaat initiatief, zoals de vakbeweging, en ook kerken, en tal van andere 
private organisaties. Met eigen leiders, eigen elites, die mensen bij elkaar hielden, om ook samen 
een meer rechtvaardige en daarvoor geordende samenleving te veroorzaken. Dat verliep in haar 
vorderingen heel moeizaam, en aarzelend, soms heel snel, zoals na de Tweede Wereldoorlog. 

De overheid heeft zich pas na de Tweede Wereldoorlog - de grote crisis in het voortbestaan van 
onze natie -  echt serieus medeverantwoordelijk verklaard voor het sociale en economische 
beleid in dit land. Voor 1940, toen sociaal-democraten alleen in 1939 en begin 1940 in de 
regering hebben gezeten, was er echter nog steeds een overheid die sterk op afstand bleef, en 
alleen het hoogst nodige deed. 

Vóór de oorlog werd de samenleving nog vergaand ongestructureerd overgelaten aan de vrije 
krachten van allerlei soort, met als ultieme recht dat van de sterkste. Het was duidelijk ook 
nog een maatschappij van grote standenverschillen en zonder echt ontwikkeld arbeidsrecht. 
Het was vrij baan voor een onbelemmerde marktwerking, zonder een echt publiek 
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sociaal opvangnet. Voor zover er een sociaal opvangnet was, had dit (ook in Duitsland) 
veel kenmerken van charitas, van diakonaat, en noodopvang. Een wereld van een formeel 
geaccepteerde ongelijkheid en ongelijkwaardigheid, ook al spraken ideologieën, het geloof en 
maatschappijvisies, dat er een betere en meer rechtvaardige wereld moest komen. 
Dat heeft wel een stroom doen ontstaan van georganiseerde private zelfzorg in collectief 
verband. Ook de vakbeweging is daar een grote en immens belangrijke voorhoede in geweest. 
Het heeft een stevige bodem gelegd voor wat er later publiekelijk is geregeld. 
Elke verbetering is niet zo maar uit de lucht komen vallen, het is in feite door de samenleving 
zelf en door groeiende regulerende wetgeving afgedwongen. De vakbeweging heeft daar 
haar grote rol in gespeeld, als een ultieme vorm van een krachtig particulier initiatief, en is 
dat nog steeds. 

Maar niet miskend mag worden wat voor grote rol in positieve betekenis ook de politiek, 
de politieke partijen en de politieke leiders, bij de verbetering van de positie van arbeiders, 
zieken, armen en werklozen hebben gespeeld. In feite is dit ook een vorm van particulier 
initiatief, een wel heel bijzondere, omdat zij een directe toegang heeft tot het landsbestuur, en 
dat ook zelf is. Bijvoorbeeld als het gaat om de verankering van de sociale zekerheid in ‘harde’ 
wetten en regels. Er mag dan wel bijna 100 jaar hebben gezeten tussen het Kinderwetje van 
Van Houten en de WAO, dit laat onverlet dat wetgeving in ieder geval voor de vakbeweging 
altijd een belangrijk instrument is geweest om de eigen eisen waar te kunnen maken. Niet de 
vakbeweging maakt wetten, hoe grote invloed ze er ook op heeft gehad, het is het parlement 
als vertegenwoordiging van de burgers zelf.
Vanuit de politiek zijn er veel eigen en goede initiatieven ondernomen en wetten tot 
stand gebracht. Daarnaast hebben politici een grote invloed gehad op het ontstaan van de 
vakbeweging, en de ruimte die ze heeft gekregen. Of ze nu wel of niet zelf uit de vakbeweging 
voortkwamen.

Op het gebied van de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsomstandigheden zijn de kaarten iets 
anders geschud. Daar zijn het toch veel meer de werknemers die samen met de werkgevers, via 
hun organisatorische verbanden, de grenzen hebben verkend en afgesproken. Ook moet dus 
worden erkend, dat de werkgevers – vaak ook afgedwongen door allerlei omstandigheden, zo 
ook om praktische redenen – hun grote rol in de vooruitgang hebben gespeeld.

DE KRACHT VAN DE VERZUILING

Als de vakbeweging ontstaat, is er nog geen sprake van een grootschalige wereldeconomie. Toch 
kun je het eind 19e eeuw zien aankomen, en al eerder, zoals de marxisten. De industrialisatie, 
de grootschalige productie, barst los. In Nederland nog vrij laat. De arbeider die de kurk is 
waarop de vooruitgang drijft – wat is techniek zonder hem, hij maakt en onderhoudt het 
zelf – vervreemdt binnen de industrialisatie van zijn eigen prestatie en oorspronkelijk wezen, 
wordt zeker uitgebuit, en zijn ellende wordt opvallend manifest.
De reactie daarop van staten en de samenleving betreft niet zozeer het fenomeen economie zelf 
– bij de Marxisten eigenlijk ook niet – maar de grote gevolgen van het kapitalistisch systeem: 
het ongeorganiseerde karakter daarvan, de grote ongrijpbaarheid van de sociale gevolgen, en 
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de rücksichtlose houding van de meeste toenmalige ondernemers. Wat niet wil zeggen dat de 
arbeidsverhoudingen voorafgaand aan de industrialisatie nu zo’n pretje waren. Integendeel.

De marxisten, anarchisten, opstanden (1848, 1871), oorlogen (1870, 1914) en de revolutie in 
Rusland (1917), schudden Europa wakker.
Staten en kerken verdedigen zich, organiseren zich, niet alleen tegen de negatieve sociale 
gevolgen van de industrialisatie, maar ook tegen de revolutionaire hardliners. Liberalen en 
protestants-christelijken domineren nog. De katholieken en de softliners van het socialisme 
volgen, maar worden pas later echt serieus genomen.
De gezamenlijke bezorgdheid en het gezamenlijk belang leiden tot de komst van het eerste 
arbeidsrecht, de eerste sociale wetgeving, scheppen ruim baan voor het algemeen kiesrecht en 
vrije vakbonden van diverse soort, vanuit eigen signatuur. Gedeelde bezorgdheid en gedeeld 
belang sporen werkgevers en werknemers aan om elkaar eens meer positief aan te spreken en 
vaker met elkaar af te spreken.

Maar de bezorgdheid heerst ook over de eigen ‘kudde’. De politieke en religieuze gezagsdragers 
zijn bang dat de groeiende economische en maatschappelijke vrijheid de eigen politieke of 
religieuze cultuur aantast. Dit leidt tot in zichzelf gekeerde organisaties. Mensen, daartoe 
hevig aangespoord, en vaak verordonneerd, schermen zich af in eigen kring. ‘Alleen’ de 
gezagsdragers, de bestuurlijke elites, onderhouden de contacten met de buitenwereld. De 
verzuiling wordt als maar sterker.

De zuilen ontstaan in en rond crisisperioden. Het zijn organisaties met een uitgesproken 
en ‘eigen’ politieke, maatschappelijke of religieuze signatuur, zoals politieke partijen en 
vakbonden, maar ook de geestverwante media, zoals kranten en tijdschriften en later radio- 
en televisie-omroepen. Die bastions, de één geslotener dan de ander, waren liberaal, rooms-
katholiek, protestants-christelijk of socialistisch. 
Dominerend was het zorgvuldig in stand gehouden vijandbeeld of beweerd ‘echt’ verschil 
met de andere zuil, om de eigen, interne discipline te bewaren. Men zette zich af, verdedigde 
zich, om zelf beter, sterker en belangrijker te lijken of te zijn.

De interne discipline geeft aan de leiders ook de ruimte om binnen elke zuil de leiding 
te pakken in (pluriform) democratisch-centralistische zin. Een begrip dat communistisch 
klinkt, en eigenlijk is het woord ‘autocratisch’ meer op haar plaats. Het gaat immers vaak om 
‘gezagsdragers‘ met een ultiem mandaat, of steunend op een nog hoger gezag (bijvoorbeeld 
de Paus of de Synode). De leiders van de verschillende zuilen zoeken elkaar op en proberen 
voor de eigen zuil zaken te doen. Aanvankelijk gaat het om meer burgerrechten, zoals het 
recht op vereniging en vergadering, en om beter onderwijs, en later ook om betere arbeids-
voorwaarden, betere arbeidsomstandigheden, en meer sociale zekerheid.
Er is sprake van een verzuilde democratische autocratie, met (licht) despotische trekken.

Het is ook vanuit een samenspel tussen politici en sociale partners van en binnen elke zuil, 
waarin Nederland haar eerste georganiserde kracht heeft gevonden. Binnen de zuil lijkt 
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het echte samenspel pas begonnen. Binnen elke zuil zijn de echte bonden en de politieke 
partijen ontstaan. Als het ware ieder opgesloten in een zuil, maar wel iedere zuil met een 
eigen interne cultuur. Het is in feite een grote ontmoeting van subculturen binnen ons land 
geworden, met eerst de elites voorop.
De leiders van de zuilen werkten samen uit welbegrepen eigenbelang aan de opbouw van 
de verzorgingsstaat. De emancipatie van de eigen zuil kan alleen worden waargemaakt als 
binnen het bestaande machtsevenwicht de andere zuilen daar ook de ruimte voor krijgen. 
Alleen dan kunnen de leden van de eigen zuil opstoten in de vaart der volkeren.

Maar als de integratie van de vakbeweging in de samenleving toeneemt, de zuilen open breken, 
wordt de mogelijkheid en noodzaak van autocratisch leiderschap aanzienlijk verzwakt.
Een leiderschapstijl die overigens niet uitsloot dat de werkelijke wensen van de deelnemers 
in een zuil werden opgepakt en verwoord. Door het gebrek aan echte interne democratie, 
kreeg de autocraat daarin wel bijzonder veel vrijheid. Een ‘vrijheid in mandaat’ die destijds 
overigens wel als vrij normaal en vanzelfsprekend werd geacht. Dat zuilen verdwenen, en ook 
het autocratisch leiderschap, paste binnen het algemene tijdbeeld van de zestiger en zeventiger 
jaren om zelf veel meer eigen individuele of klein-collectieve verantwoordelijkheid te dragen, 
weliswaar met een publiek vangnet op de achtergrond, dat inmiddels dan ook grotendeels was 
gecreëerd. Het tastte echter wel de collectieve kracht aan, die er vanuit de zuilen uitging.  

ZUILEN EN HUN POSITIES

Pas in 1939 krijgt de SDAP voor het eerst met twee ministers een plek in de regering, in 
1940 is het om de bekende redenen al afgelopen. Waarom heeft het zo lang geduurd voordat 
de SDAP in de regering kwam, en daarmee ook meer kon betekenen binnen haar zuil, met 
name ook voor het NVV en ons land?
Het opkomende zuilenspel werd in de 19e eeuw door de liberalen met de protestants-
christelijken gespeeld, hoe verdeeld ze als stromingen ook waren. Daarna, tot aan de Tweede 
Wereldoorlog, door de rooms-katholieken met de protestanten. Eigenlijk is de positie van de 
SDAP in die tijd enigszins te vergelijken met die van de SP nu. Een grote partij, met een grote 
actieve aanhang, én in de parlementaire banken, maar niet in de regering. 

De relatie tussen het parlement en de vakbeweging heeft duidelijk ook haar sterkte gehad doordat 
politici uit de zuil regeringsverantwoordelijkheid kregen. Nogal wat van die politici waren 
ook vakbondsbestuurders, vaak de voorzitter. Vaak waren het ook dubbelfuncties. Voordeel 
was de grote macht en besluitkracht die zo ontstond. Nadeel is dat de vertegenwoordigers, 
die zowel parlementariër waren als bijvoorbeeld voorzitter van een vakcentrale, de kleine 
autocraten werden die vrij dictatoriaal ‘regeren’ over de zuil waarvan zij zich ‘koning’ wanen 
of ook echt waren. Ze wisten niet altijd voldoende de politieke en vakbondsbelangen, die vaak 
ook heel verschillend waren, uit elkaar te houden. Binnen elke zuil waren er ook regelmatig 
aanvaringen en onenigheden, maar er was wel zeker een met de eigen zuil gevoelde band, en 
culturele en sociale cohesie. Binnen de zuil werden ook gezamenlijke plannen gemaakt, zoals 
het Plan van de Arbeid (1935) van SDAP en NVV.
Om niet langer alleen in de parlementaire bankjes te hoeven zitten, maakt de SDAP vanaf 1917 
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het de liberale en confessionele zuilen meer naar de zin. Dit hield ook het ‘charmeren’ van het 
CNV en RKWV in, ook min of meer door het NVV. In Het Plan van de Arbeid is duidelijk 
merkbaar dat de laatste ‘marxistische veertjes’ worden afgeschud. Men wil voortaan nog alleen 
maar het algemeen belang van het hele volk, en niet alleen van de arbeiders, dienen. Maar 
dan wel met een sterke overheid, een geleide economie, en vanuit strakke ordeningsprincipes. 
Pijnlijk is het dan dat een kracht die zo de centrale overheid steunt, niet zelf in de regering zit. 

De corporatistische ambitie van de katholieke zuil was duidelijk, en dat spoort met de ambitie 
van de protestants-christelijke zuil. Beide willen ze de komst van de Publiekrechtelijke 
Bedrijfsorganisatie (PBO), als belangrijkste instrument, doorzetten.
Katholieken en protestanten, weliswaar met duidelijk meningsverschil over hoe de PBO moet 
worden ingevuld, trekken wat de PBO betreft wel samen op. De veel minder ontwikkelde 
liberale zuil zwabbert van het een naar het ander, en mist organisatorische stevigheid. De 
progressief-liberalen tonen zich opvallend sociaal.
Voor de oorlog bewoog de socialistische zuil wat de PBO betreft al in de richting van de 
confessionelen, maar niet helemaal van harte, althans niet bij alle sociaal-democraten. In het 
Plan van de Arbeid wordt er wel ruimte voor gemaakt, en worden voor de invulling ook 
eigen ideeën ontwikkeld, weliswaar met steeds een duidelijke en zware rol voor een sterke 
overheid. Voor de katholieken en de protestanten zijn respectievelijk het ‘subsidiariteits begin-
sel’ en ‘de soevereiniteit in eigen kring’ leidend. Met een prioriteit dus voor een ontwikkeling 
op meso-niveau via de PBO.

Vrij direct na de Tweede Wereldoorlog komt er een indrukwekkende rooms-rode-coalitie 
tot stand onder leiding van de sociaal-democraat Drees. Onder dit ‘rood’ vallen nu ook veel 
progressief-liberalen. Nu zitten de protestanten in de oppositie, een ongekende situatie. De 
socialisten (eigenlijk liberaal getinte sociaal-democraten) zijn onder meer in deze positie 
terecht gekomen om eendrachtig met de confessionelen, als gezamenlijke zuilen of machten, 
de communisten te bestrijden. Zoals dat ook al voor de oorlog gebeurde. Dat het NVV 
in de oorlog een kwalijke rol heeft gespeeld, wordt wel onthouden, maar er worden geen 
consequenties aan verbonden. Het land moet eendrachtig weer worden opgebouwd. 

Na de oorlog krijgen de sociaal-democraten nog iets anders waar ze lang op hebben moeten 
wachten. De overheid gaat zich nu eens echt met het land bemoeien. Om het land zo snel 
mogelijk te kunnen herstellen, wordt de economie prioriteit nummer 1. Een direct resultaat 
van ‘de politiek van herstel’ is de door de overheid geleide loonpolitiek, die maar liefst tot 
1969 heeft geduurd. Dat de overheid ook in tijden van welvaart zo sterk aan het roer zou 
blijven, was zeker niet de oorspronkelijke bedoeling van de confessionele zuilen. Hoewel 
de bonden veel invloed en ook een grote eigen vrijheid hadden, werden ze 24 jaar in hun 
kernactiviteit, onder meer de loonontwikkeling, aan de geleide loonpolitiek gebonden. Dat 
sprak de leden van de bonden op den duur steeds minder aan, en het werd de bonden en hun 
leiders in toenemende mate verweten. Vooral toen het met de economie steeds beter ging. 
Het leidde tot een statusverlies voor de bonden en ook de politieke partijen, die dan ook veel 
leden verloren. Ook de ‘rode zuil’ kreeg de wind van voren.
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Dat de beoogde PBO uiteindelijk bepaald niet uit de verf is gekomen, is ook door ook vele 
voorstanders ervan niet echt betreurd. Het overleg tussen de sociale partners miste daarmee 
wel een formeel en wettelijk georganiseerd meso-niveau.
De geleide loonpolitiek zorgt voor grote spanningen binnen elke zuil. Er is behoefte aan 
een scherpere scheiding tussen de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen. De 
verstoorde relaties dragen zeker bij aan de ontzuiling die in de zestiger en begin zeventiger 
jaren van de vorige eeuw doorzet. De vakbeweging wil haar handen vrij hebben.

Veel katholieken ontvluchten eind zestiger en begin zeventiger jaren in opvallend grote 
aantallen hun kerk en hun politieke partij. De roomse ontzuiling lijkt bijna compleet. De 
‘afvallige’ katholieken richten nieuwe partijen op, zoals de PPR, en sluiten zich aan bij 
bestaande, zoals de Partij van de Arbeid. Het is een herhaling van de ontzuiling die aan het 
eind van de 19e eeuw bij de protestanten begon en die heeft bijgedragen aan de groei van 
de toenmalige SDAP en het NVV. Weinig katholieken stappen echter over naar het NVV, 
eerder nog in beperkte mate naar het CNV. De roomse zuil is in feite door al de jaren heen het 
meest stabiel geweest in haar sterkte en groei, maar dat het zo snel uiteen kon spatten, hadden 
weinigen gedacht. Vanaf de zeventiger jaren zijn er geen echte zuilen meer. Hoogstens nog 
gevoelde culturele verwantschap. De vakbeweging, het NKV, NVV, en CNV moeten het 
voortaan alleen zien te rooien, niet alleen omdat hen dit is overkomen, maar ook omdat dit 
door hen wordt geambieerd. In de zeventiger jaren, maar eigenlijk al daarvoor, komt in de 
vakbeweging de federatievorming op gang. Vrijgemaakt als ze zijn vanuit hun zuilen fuseren 
uiteindelijk NKV en NVV tot FNV. Het CNV is bang haar eigenheid te verliezen en blijft 
zelfstandig. Het afscheid van het NKV van de KVP kwam ook in een versnelling toen het 
CDA werd opgericht, en andersom.

Er waren nog heel veel katholieken trouw aan het NKV, wat van grote betekenis is geweest 
in de federatiebesprekingen. Haar positie in het zuiden van het land was op tal van plaatsen 
en in tal van bedrijven sterker dan van het NVV, en zeker dan van het CNV. Bovendien 
waren er ook regio’s boven de Moerdijk waar het NKV bijzonder sterk was. Niet alleen in de 
bedrijven, maar vooral ook als onderdeel van de regionale samenleving.
Het NKV was dan wel wat zwakker geworden, maar bepaald niet zwak. Met ook een 
duidelijke visie (Visie ter Visie), die aan de basis heeft gelegen van de eerste programma’s van 
de FNV, en die nog getuigden van een brede vakbeweging. 

DECENT WORK FOR DECENT LIVES

Vanaf het heden terugkijkend in de geschiedenis, moeten we tot de slotsom komen dat Marx 
weliswaar een scherpe analyse van zijn tijd heeft gemaakt, maar dat Weber de toekomst beter 
heeft voorspeld. Zijn vier ‘ideaaltypen’ kunnen worden opgevat als de vier ontwikkelingsfasen 
van de vakbeweging. Tot 1872 is er sprake van repressie, de vakbonden worden op allerlei 
manieren onderdrukt. Daarna treedt een fase van tolerantie in. Die pas vanaf de Russische 
Revolutie (1917) langzaam wordt omgezet in serieuze erkenning. Erkenning die na de 
Tweede Wereldoorlog geleidelijk overgaat in de volledige integratie van de vakbeweging in 
de maatschappelijke structuur van de Nederlandse samenleving.

twee miljoen leden  wat ik u wilde zeggen...

VHV boek_HT.indd   251VHV boek_HT.indd   251 16-09-2008   01:21:3216-09-2008   01:21:32



252

Maar Weber had het ook over de toenemende waarde die werd gehecht aan het ‘doelrationeel’ 
handelen dat de industriële revolutie mogelijk maakt en de arbeiders in hun ellende stort, en 
die volgens Weber ten koste gaat van de oriëntatie op affectie, traditie en maatschappelijke 
normen en waarden. Het is juist ook tegen het eenzijdig ‘doelrationeel’ handelen dat de 
vakbeweging zich vanaf haar prille bestaan verzet, én vandaag de dag nog steeds verzet. Het 
gaat de oude en de nieuwe vakbeweging immers om: Decent work for decent lives.

‘HET SCHANDAAL’

CANON VAN DE NEDERLANDSE GESCHIEDENIS

Op 3 juli 2007 presenteert de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon de defi nitieve 
versie van de Canon van de Nederlandse Geschiedenis in de Haagse Ridderzaal. Bij die 
gelegenheid maakt de minister van OCW bekend dat de canon per september 2009 wordt 
opgenomen in de kerndoelen van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet 
onderwijs. Dit betekent dat vanaf dan alle Nederlandse scholen verplicht worden de canon 
te behandelen. De Canon bevat onder meer vijftig vensters van waaruit Nederland in haar 
historie bekeken kan worden.
Geen van deze vensters geeft daar echt ingang tot of leidt tot kennis of verdieping in 
de geschiedenis van de vakbeweging. De geschiedenis van de arbeidersstrijd en de 
arbeidersemancipatie komen niet of nauwelijks aan de orde. Dit geldt eigenlijk ook voor de 
sociale geschiedenis.

De verbazing hierover onder de vakbondsvoorzitters is groot. Als het gaat om het bestaande 
historisch bewustzijn, dan vindt Agnes Jongerius (FNV Vakcentrale) het schandalig dat de 
vakbeweging niet in de Canon van de Nederlandse Geschiedenis voorkomt. Ze verwijt dit 
niet de vakbeweging zelf, maar wel bijvoorbeeld de universiteiten.
René Paas van de CNV Vakcentrale vindt onomwonden dat er een ‘sociaal-economisch 
venster moeten worden geopend, dan komt vanzelf ook de vakbeweging aan de orde. 
Een beetje meer aandacht voor de vorige en de 19e eeuw lijkt me zeker nodig. De sociale 
verhoudingen zijn niet altijd zo irenisch2 geweest als nu. Er was een tijd van verschrikkelijke 
uitbuiting. Het is zeer leerzaam om te weten hoe we daaruit zijn gekomen, waar we voor op 
moeten passen. Het betrof toen onze hele samenleving, en is een van de markantste perioden 
in onze geschiedenis.’
Ad Verhoeven (Vakcentrale MHP) constateert dat de vakbeweging van grote invloed is 
geweest voor ons land, en dat nog is: ‘Het is natuurlijk wel zo dat de sociaal economische 
verhoudingen allemaal processen waren die plaatsvonden en dat het niet één specifi eke 
gebeurtenis betreft zoals de ‘Slag bij Nieuwpoort’. Maar dat neemt niet weg dat ik het raar 
vind dat ze er niet in voorkomt en dat de sociale geschiedenis wordt verzwegen.’
Dat de Nederlandse vakbeweging ontbreekt in de Canon van de Nederlandse Geschiedenis, 

2 Vredestichtend.
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vindt Walter Dresscher (Algemene Onderwijsbond) duidelijk een voorbeeld van een 
momentopname. ‘Er is een commissie gevormd, bepaalde mensen maken eigenlijk een foto 
van hun opvattingen en kennelijk was het een dominante opvatting dat de vakbeweging daar 
niet in thuishoort. Maar al die zaken zijn continu in beweging en op de lange termijn gezien 
kunnen de verschillen in geschiedschrijving zeer groot zijn.’
Hij noemt dan de oorspronkelijke beleving van geschiedenis, die ging over oorlog en 
diplomatie. Er werden lijsten volgeschreven met koningen en oorlogen, maar daar kwamen 
steeds meer dingen bij.
Hoe leraren en leerlingen meer over de geschiedenis van de vakbeweging kunnen leren, weet 
Dresscher niet precies: ‘Daarvoor is een proces nodig waarbij mensen die zich daarin verdiept 
hebben, daar iets over willen vertellen. Als je de vakbeweging van belang vindt, dan vindt 
je de geschiedenis automatisch ook van belang. Mijn kritiek op de canon is alleen dat het 
teruggrijpt op een aantal feitjes en weetjes terwijl de geschiedenis meer is dan dat. De sociale 
geschiedenis is daar natuurlijk gewoon onderdeel van.’
Klaas-Pieter Derks van de CNV-Jongeren begrijpt volstrekt niet dat de geschiedenis van 
de vakbeweging niet in de canon is terug te vinden: ‘En het erge is dat de canon wel een 
belangrijke plek in gaat nemen in het onderwijs. Ik vind het typisch iets voor dit kabinet 
dat de vakbeweging niet in de canon staat.’ Hij verwijst hierbij naar minister Donner, de 
minister van sociale zaken, die de vakbeweging van een solide basis, de ontslagbescherming, 
wil ontdoen en ‘naar Bernard Wientjes die ook op alle mogelijke manieren de grond onder 
de vakbeweging wil wegslaan. Ze zijn de boel aan het opblazen en het ontbreken van de 
vakbeweging in de canon is daar maar een enkel voorbeeld van.’
Paul Koeslag van CNV Publieke Zaak beziet de omissie vanuit een nog heel ander perspectief: 
‘We hebben het in dit land steeds over inburgering, zonder de geschiedenis van ons land kan 
het niet. Maar eigenlijk zou iedere Nederlander een vast pakket moeten krijgen over de 
inrichting van ons land en onze samenleving. En daar hoort de sociale wording, dus ook de 
vakbeweging, en de parlementaire geschiedenis bij. Het is zeker ook goed voor allochtonen 
om ons land beter te kunnen begrijpen, maar dat moet gelijk op gaan met Nederlanders. Dat 
het niet in de canon is meegenomen, vind ik bijzonder jammer, en een gemiste kans.’
‘Een blunder van de eerste orde,’ vindt Huub Elzerman van de Nederlandse Vereniging 
van Journalisten. ‘Ik vind dat als je vijftig historische hoogtepunten uit de geschiedenis van 
Nederland op een rij zet, de vakbeweging daarbij hoort.’
Hij stelt voor om daar als FNV alsnog het initiatief toe te nemen: ‘Om een aanvullende canon 
te laten maken. En als over een paar jaar de canon, die er nu ligt, wordt herzien, dan moet de 
vakbeweging gewoon bij de 50 vensters.’
Hij wijst ook op de teloorgang van sociaal-economische kennis bij kranten. Het aantal mensen 
dat zich daarmee bezig houdt, is drastisch afgenomen. Dus die kennis zal ook door de kranten 
minder of nog maar heel weinig worden verspreid. ‘Als je dan ook nog het onderwijs opgeeft, 
dan weet over tien jaar niemand meer wat van de geschiedenis van de vakbeweging.’
Dirk Swagerman van de CNV Dienstenbond voegt er tot slot nog aan toe: ‘Misschien hebben 
we vanuit de vakbeweging te weinig gelobbyd en er te weinig aandacht voor gevraagd.’

twee miljoen leden  wat ik u wilde zeggen...

VHV boek_HT.indd   253VHV boek_HT.indd   253 16-09-2008   01:21:3216-09-2008   01:21:32



twee miljoen leden254

LITERATUUR
- (1936). Een halve eeuw. Gedenkboek van de Algemene Nederlandsche 

Metaalbewerkersbond (1886-1936).

- (1950). Op hechte fundamenten. Geschiedenis van de Algemene Nederlandse 

Bouwarbeidersbond.

- (1974). Interim-nota inzake de bestrijding van de werkloosheid. Ministerie van 

Sociale Zaken.

- (1978). Socialisme en vakbeweging 1. Jaarboek 1978. Nijmegen: Sun.

- (2006). Ons Voltooid Verleden. 100 jaar FNV. Kwartaalblad voor geschiedenis van 

sociale bewegingen.

- (2007). Voorzorg eischt Offers. 60 jaar geschiedenis van het Metaalpensioenfonds 

PME.

Albeda, W. (1957). De rol van de vakbeweging in de moderne maatschappij. Hoorn: 

Edeca.

Albeda, W. (2004). Ik en de verzorgingsstaat. Herinneringen van Wil Albeda. 

Meppel: Boom.

Amerongen, M. van, e.a. (1984). Voor buurt en beweging. Negentig jaar 

sociaal-democratie tussen IJ en Amstel. Amsterdam: Bert Bakker/Wiardi 

Beckmanstichting.

Andriessen, J.E., S. Miedema en C.J. Oort (1974). De sociaal-economische 

besturing van Nederland. Groningen: Tjeenk Willink.

Ankersmit, F. (2007). De sublieme historische ervaring. Groningen: Historische 

Uitgeverij.

August, A. (2007). The British Working Class 1832-1940. Harlow (UK): 

Pearson.

Banning, W. en H.E.S. Woldring (1998). Hedendaagse Sociale Bewegingen. 

Achtergronden en beginselen. Houten: Bohn Stafl eu Van Loghum.

Beer, P.T. de, (2004). Flexibilisering maakt banengroei fragiel. ESB, 17 september 

2004. 

Beer, P. de (2007). De Arbeidsmarkt in 2050. In: Reijnders, L., Reuver, 

B. de en Tellegen E. (red.). Toekomst in het groot. Van aarde tot zingeving, 

Amsterdam: Amsterdam University Press.

Beer, P. de en F. Koster (2007). Voor elkaar of uit elkaar? Individualisering, 

globalisering en solidariteit. Amsterdam: Aksant Academic Publishers.

Beer, P. de, (2008). Werknemer of kapitalist?, in Vos, C.J. c.s. Stichting 

Nederlandse Participatie. Zie de website van Paul de Beer.

Bella, S. de la (1932). De Nederlandsche vakbeweging. De vakvereenigingsinternatio

nale. Haar ontstaan, ontwikkeling, doel en wezen. 

Bella, S. de la (1932). Ordening van theorie naar praktijk. NVV.

Bleich, A. (2008). Joop den Uyl 1919-1987. Dromer en doordouwer. Amsterdam: 

Balans.

Blom, E. e.a. (z.j.). Zien, oordelen, handelen. Jongerenbeweging verbonden met de 

FNV.

Blom, A. van der (1980). Kunst die partij koos. Een eeuw sociale strijd in de 

Nederlandse beeldende kunst. Utrecht: Kosmos.

Bol, H.H.J. en A.M. Dierik (1989). Het coöperatieve bankwezen in Nederland. 

Amsterdam: NIBE.

Broekmeyer, M. en I. Cornelissen (1969). Arbeidersraad of Ondernemersstaat. 

Macht en machtsstrijd in Nederland en in Joegoslavië. Amsterdam: Van Gennep.

Borgerhoff, H.J. e.a. (circa 1900/1910). De Wonderen der techniek. Delen I tot en 

met VI. Amsterdam: Dalmeijer.

Bornebroek, A. (1996). De strijd voor harmonie. De geschiedenis van de Industrie- en 

Voedingsbond CNV, 1896-1996. Amsterdam: Aksant Academic Publishers.

Bornebroek, A. en G. Harinck, red. (2003). Het Kromme Recht Buigen. 

Amsterdam: Aksant Academic Publishers.

Breij, B. (1973). Een kwestie van principe. Getuigschrift voor stakers. De fascinerende 

strijd van de industriebonden in 1973. Amsterdam: J.M. Meulenhoff.

Breij, B. (1981). De mijnen gingen open, de mijnen gingen dicht. Amsterdam/

Baarn: Kosmos/In den Toren.

Brug, L. en H. Peer (red.) (1993). Collectief Geregeld. Amsterdam: VHV. 

Brugmans, I.J. (1978). Stapvoets voorwaarts. Sociale geschiedenis van Nederland in 

de negentiende eeuw. Haarlem: Fibula van Dishoeck.

Bruin, P.B. de (1904). Sociologische beginselen, leidraad bij de studie der sociale 

quaestie. Nijmegen: Malmberg.

Buitelaar, W. en R. Vreeman (1985). Vakbondswerk en kwaliteit van de arbeid. 

Voorbeelden van werknemersonderzoek in de Nederlandse industrie. Nijmegen: 

Sun.

Buter, A. (1985). De kadans van de weefgetouwen. Amsterdam: Elsevier.

Colsen, J. (1955). Poels. Roermond: J. Romen en Zonen.

Commandeur, C. (1986). Ik herinner mij de toekomst. Signalen van een ex-

vakbondsbestuurder. Baarn: In den Toren.

Cornelissen, C. (1902). Op weg naar een nieuwe maatschappij. Beginselen en taktiek 

van den klassenstrijd. Amsterdam: H.J.W. Becht.

Cortenberghe, A. van en J. Terlingen (1972). Enka-dossier. Handboek voor 

bezetters. Utrecht: A.W. Bruna.

Deppe, F. (1971). Das Bewusstsein der Arbeiter. Studien zur politischen Soziologie 

des Arbeiterbewußstseins. Keulen: Pahl-Rugenverlag Verlag.

Det, E.J. van (1983). De Bond van Nederlandse Onderwijzers. Nieuwe uitgave van 

Zestig Jaren Bondsleven, deel I en II. Bewerkt door Sjoerd Karsten en Henk van 

Setten. Amsterdam: SUA.

Diepenhorst, C.A.M. (1932 of 1934). De sociaaldemocratie in de residentie. Den 

Haag: SDAP.

Dijk, J. van en J. Slok (2000). Samengesnoerd tot eenen band. Odijk: Bouw- en 

Houtbond CNV.

Divendal, J., A. Koper en M. van Weezel (red.) (1982). Nederland, links en de 

Koude Oorlog. Breuken en bruggen. Amsterdam: Uitgeverij De Populier.

Domela Nieuwenhuis, F. (1910). Van Christen tot Anarchist. Amsterdam: De 

Roode Bibliotheek.

Doorn, K. van, G. Dubbeld, P. Rosielle en F. van Waarden (1976). De beheerste 

vakbeweging. Het NVV tussen loonpolitiek en loonstrijd 1959-1973. Amsterdam: 

Van Gennep.

Draaisma, D. (2001). Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt. De geheimen 

van het geheugen. Groningen: Historische Uitgeverij.

Edelman, prof. dr. C. e.a. (z.j.). De Nederlandsche Geest. Naarden: In den 

Toren.

Eijl, C. van (1997). Maandag tolereren we niets meer…. Vrouwen, arbeid en 

vakbeweging 1945-1990. Amsterdam: IISG/FNV Pers.

VHV boek_HT.indd   254VHV boek_HT.indd   254 16-09-2008   01:21:3216-09-2008   01:21:32



twee miljoen leden 255

Etty, E., (1997). Liefde is heel het leven niet. Henriette Roland Holst 1869-1952. 

Amsterdam: Uitgeverij Balans.

Fahrenfort, J.J. ( 1945). Socialisme in oude tijden. Amsterdam: Noord-

Hollandsche Uitgevers Maatschappij.

Fase, W. en J. van Drongelen (2004). CAO-recht. Deventer: Kluwer.

Fried, F. (1932). De ineenstorting van het kapitalisme. Leiden: M. Dubbelman’s 

Uitgevers Maatschappij.

Galbraith, J.K. (1969). Aspecten van de nieuwe industriële samenleving. Amsterdam: 

Van Gennep.

Gerwen, J. van (1993). De Centrale centraal. Geschiedenis van de NV de Centrale 

Arbeidersverzekerings- en Deposito-bank vanaf de oprichting in 1904 tot aan de 

fusie in de Reaal Groep in 1990. Amsterdam: IISG/NEHA.

Giele, J. (1976). Willem Ansing en de oprichting van de Sociaal-Democratische 

Vereniging. In: Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging 

in Nederland.

Giele, J. (1981). Een kwaad leven. De arbeidsenquête van 1887. Amsterdam: 

Uitgeverij Link.

Gorris S.J., G. en J.G. le Sage ten Broek (1947; 1949). Urbi et Orbi. Twee 

delen.

Groot, P. de (1967). De dertiger jaren. Herinneringen en overdenkingen. Amsterdam: 

Pegasus.

Harmsen, G. en B. Reinalda (1975). Voor de bevrijding van de arbeid. Beknopte 

geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging. Nijmegen: Sun.

Harmsen, G., J. Perry en F. van Gelder (1980). Mensenwerk. Baarn: Ambo.

Hoogerwef, A. (red) (1973). Verkenningen in de politiek 2. Alphen aan den Rijn: 

Samsom.

Hoogerwerf, A. (1986). Vanaf de top gezien. Visies van de politieke elite: uitspraken 

van 57 ministers, staatssecretarissen, kamerleden, ambtenaren en adviseurs. 

Amsterdam: Sijthoff.

Hoogerwerf, A. (2006). Vooruitgang en verval. Denkers over geschiedenis en 

toekomst. Budel: Damon.

Houten, dr. D. van, (1974). Toekomstplanning. Planning als veranderingsstrategie in 

de welvaartsstaat. Meppel: Boom.

Houtman, D., P. Achterberg en A. Derk (2008). Farewell to the Leftist Working 

Class. New York: Transaction Publishers.

Hueting, E., F. de Jong en R. Neij (1983). Naar grotere eenheid. De geschiedenis 

van het NVV. Amsterdam: Van Gennep.

Huizinga, J. (1945). Geschonden wereld. Een beschouwing over de kansen op herstel 

voor onze samenleving. Haarlem: Tjeenk Willink.

Hulst, H. van, A. Pleysier en A. Scheffer (1969). Het Roode Vaandel volgen wij. 

Geschiedenis van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij van 1880 tot 1940. ‘s-

Gravenhage: Kruseman’s Uitgeversmaatschappij.

Jacobs, prof.dr. A.T.J.M. (2005). Collectief Arbeidsrecht. Deventer: Kluwer.

Jansen, S. (2008). Het pauperparadijs. Een familiegeschiedenis. Amsterdam: 

Balans. 

Jong, F. de (1976). Een beeld van een vakbeweging: geschiedenis van het NVV. 

Wageningen: L.J. van Veen.

Jong, F. de, R. Kok, M. Schrevel en E. Somers (2008). Het Socialistenboek. 

Zwolle/Amsterdam: Waanders/IISG.

Kok, R. (1988). Max Blokzijl. Stem van het nationaal-socialisme. Amsterdam: 

Sijthoff.

Kruijt, J.P. (1957). Sociologische beschouwingen over zuilen en verzuiling. 

In: Socialisme en Democratie XIV, p. 11-29.

Kuiper, C.J. (1924). Uit het rijk van de arbeid. Ontstaan, groei en werk van de 

Katholieke Arbeidersbeweging in Nederland. KAB.

Lansink  H., H. Noordegraaf en E. van Vilsteren (1991). Herman Bode, 

vakbondsman. Baarn: Arbor.

Leisink, P. en Leisink, H. (1995). ’t Schild der Solidariteit. Amsterdam: FNV 

Pers/Druk en Papier.

Leo XIII, Paus en Pius XI, Paus (1949). Rerum Novarum en Quadragesimo 

Anno. 

KAB.

Liagre Böhl, H. de, (1996). Met al mijn bloed heb ik voor u geleefd. Herman Gorter 

1864-1927. Amsterdam: Uitgeverij Balans.

Lijphart, dr. A. (1968). Verzuiling, pacifi catie en kentering in de Nederlandse 

politiek. Amsterdam: De Bussy.

Louw, A. van der (2001). Op de huid van de tijd. Herinneringen. Amsterdam: 

De arbeiderspers.

MacMillan, M. (2001). Parijs 1919. Zes maanden die de wereld veranderden. 

Amsterdam: Mouria.

Merwe, J. van de (1974). Gij zijt kanalje! Heeft men ons verweten. Het proletariërslied 

in Nederland en Vlaanderen. Utrecht: Bruna.

Middelhuis, J.A. (1952). De aanspraak der arbeiders op een aandeel in de 

investeringen. KAB.

Montefi ore, S.S. (2004). Stalin. Aan het hof van de rode tsaar. Utrecht/

Antwerpen: Spectrum/Manteau.

Offermans, P. en B. Feis (1975). Geschiedenis van het gewone volk. Nijmegen: 

Socialistisch Onderwijs Front.

Palm, J. (2005). De vergeten geschiedenis van Nederland. Waarom Nederlanders 

hun verleden zouden moeten kennen. Amsterdam: Atheneum-Polak & Van 

Gennep.

Peet, J. (1996). Herwonnen Levenskracht. Een episode in de geschiedenis van de 

verzorgingssamenleving. De herstellingsoorden Nieuwenoord, Sonnehaert en 

Ariënshof, 1938-1992. Nijmegen: Valkhof Pers.

Pen, J. (1962). Harmonie en Confl ict. Kapitaal tegen arbeid, vakbonden tegen het 

publiek, pressiegroepen tegen de schatkist, de schatkist tegen de belastingbetalers en 

andere tegenstellingen. Amsterdam: Bezige Bij.

Pesch, H. en P. Aalberse (1917). Liberalisme, socialisme en de katholieke 

maatschappijleer. Boek IV.

Righart, H. (1995). De eindeloze jaren zestig. Geschiedenis van een generatieconfl ict. 

Amsterdam: De Arbeiderspers.

Rooy, P. de (1981). Crisis in Nederland. Beelden en interviews uit de jaren dertig. 

Rijswijk: Uitgeverij Elmar.

Schouten, M. (1976). De socialisten zijn in aantocht. De Nederlandse 

arbeidersbeweging in de 19e eeuw. Amsterdam: Van Gennep.

Smollemans, E. (2000). De macht van het getal. Honderd jaar pensioen- en 

ouderenbeweging. Amsterdam/Utrecht: IISG/ANBO.

Smollemans, E. (2007). Lang leve de AOW. Voor iedereen door iedereen. 

Amsterdam/Utrecht: Mediadam/ANBO.

Stapelkamp, A. en J. Schipper (1956). De banier opnieuw geheven. De geschiedenis 

van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland in de jaren van de tweede 

wereldoorlog. CNV.

VHV boek_HT.indd   255VHV boek_HT.indd   255 16-09-2008   01:21:3316-09-2008   01:21:33



twee miljoen leden256

Struik, mr. L.A. (1998). Van Willem I tot Paars. Een schets van de gang van 

het katholiek onderwijs in de negentiende en twintigste eeuw: van vrij en rooms-

katholiek naar gekooid en levensbeschouwelijk onderwijs. Oegstgeest: Colomba.

Terlingen, J.F.J.M. (2005). Allemansvriend. Het levensverhaal van Johan 

Stekelenburg. Loenen aan de Vecht: Terlingen.

Thoenes, dr. P. (1962). De elite in de verzorgingsstaat. Leiden: H. E. Stenfert 

Kroese.

Uyl, J.M. den (1978). Inzicht en uitzicht. Opstellen over economie en politiek. 

Amsterdam: Bert Bakker/Wiarda Beckmanstichting. 1978.

Vall, M. van de (1963). De vakbeweging in de welvaartsstaat. Een macro- en micro-

sociale analyse. Meppel: Boom.

Velden, S. van der (2004). Werknemers in actie. Twee eeuwen stakingen, 

bedrijfsbezettingen en andere acties in Nederland. Amsterdam: Aksant Academic 

Publishers.

Velden, S. van der (2005). Werknemers georganiseerd. Een geschiedenis van de 

vakbeweging bij het honderjarig jubileum van de Federatie Nederlandse Vakbeweging 

(FNV). Amsterdam: Aksant Academic Publishers.

Ven, prof. dr. F.J.H.M. van der (1959). Het arbeidsconfl ict. Mens en 

medemens: aspecten der sociale werkelijkheid, in Sociale Wetenschappen, 

2e jaargang, nr. 3.

Verhoeff, H. (2007). Een Haagse jongen in de 19e eeuw. De jonge jaren van G.L. 

Janssen.  Den Haag: Uitgeverij De Nieuwe Haagsche.

Vet, E.J. van der, (1983). De Bond van Nederlandse Onderwijzers. Amsterdam: 

SUA.

Vos, P. e.a. (1993). De toekomst van de vakbeweging. In: Het veertiende 

jaarboek voor het democratisch socialisme. Amsterdam: De Arbeiderspers/

Wiardi Beckmanstichting.

Wennekes, W. (1993). De aartsvaders. Grondleggers van het Nederlandse 

bedrijfsleven. Amsterdam: Atlas.

Wiedijk, C.H. (1986). Koos Vorrink. Gezindheid, veralgemening, integratie. Een 

biografi sche studie. Groningen: Wolters-Noordhoff.

Wijf jes, H. (2004). Journalistiek in Nederland 1850-2000. Meppel: Boom.

Windmuller, J. (e.a.) (1970). Arbeidsverhoudingen in Nederland. Utrecht: Aula.

Witkamp, F. e.a. (1961). Gedenkboek K.N.I.L. Vereniging van oud-onderoffi cieren 

van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. “Madjoe” 1911-1961. Amersfoort: 

G.J. van Amerongen.

Zeijden, A. van der, (2002). Katholieke Identiteit en Historisch Bewustzijn, W.J.F. 

Nuyens (1823-1894). Hilversum: Verloren.

Zweeden, A.F. van (1977). Arbeidsverhoudingen in beweging. Utrecht: 

Spectrum.

 

VHV boek_HT.indd   256VHV boek_HT.indd   256 16-09-2008   01:21:3316-09-2008   01:21:33




