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De barbier
De Parijzenaar Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (1732-1799) is een
veelzijdig man. Begonnen als leerling-horlogemaker, is hij achtereenvolgens:
harpleraar van de dochters van Lodewijk XV, bankspeculant, wapensmokkelaar voor de rebellerende Amerikaanse koloniën en geheim agent voor de
Franse troon. Een gentleman-avonturier wiens leven tot de verbeelding
spreekt, maar zijn eeuwige roem dankt hij aan het schrijven van de toneelstukken De Barbier van Sevilla (1772) en De Bruiloft van Figaro (1778). Hoewel eeuwige roem? Bekendheid verwerft Figaro meer dan zijn geestelijk vader vooral nadat Rossini in 1816 van de Barbier van Sevilla een opera heeft
gemaakt. Mozart voorzag in 1786 de bruiloft van de beroemdste aller kappers al van muziek.
De beroemdste aller kappers is natuurlijk ook verfilmd, zelfs meerdere malen. De eerste maal in
1904 onder regie van George Méliès, die ook de
hoofdrol voor zijn rekening nam.

Figaro is barbier in
Sevilla, zeept in en
scheert, knipt en
kapt en is verder manusje van alles om
aan de kost te komen. Als hij de jonge
Spaanse graaf Almaviva, die hij van vroeger kent, terugziet,
treedt hij bij de edelman in dienst, is hem
behulpzaam met zijn
coiffure, maar meer
nog met hem in contact te brengen met
de mooie Rosina. De
plannetjes van Figaro om Rosina te
bevrijden uit de greep van haar oom en voogd dr. Bartolo, die zelf met haar
wenst te trouwen, lopen steeds in het honderd. Figaro en de graaf besluiten
ten einde raad om Rosina te schaken. Ondanks dat het vak van kapper in het
verhaal er niet zoveel toe doet, is het type van de gedienstige antiheld wel
duidelijk. Wie heeft zijn karikatuur niet zo voor de geest staan? Een man met
strak gekamde haren, kam achter het oor, buigend als het knipmes wat hij zo
vaardig hanteert bij het fatsoeneren van een herenschedel en meegaand als
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de kwast met scheerzeep die hij met ruime bewegingen over de kin beweegt? De naam kapper is pas van de laatste 100-150 jaar. Voor die tijd
wordt de man in kwestie barbier genoemd. Een naam die we via het Frans
aan het Latijnse ‘barba’ hebben ontleend. Barba betekent baard.
De barbier in vroegere tijden trekt ook tanden en kiezen en verricht kleine geneeskundige handelingen, vooral aderlatingen,
waaraan de rood-witte stok voor de kapperswinkel nog altijd doet herinneren. De
patiënt moet de stok stevig vasthouden om
de aderen te laten zwellen, zodat het aderlaten vlotter verloopt. De rode kleur verwijst
naar het bloed en de witte kleur staat symbool voor de laatdoeken, die in de wind te
drogen hangen. De wind draait de doeken
rond de stok, wat de spiraalvorm verklaard.
De stok voor de deur op de foto hangt aan
de historische kapperswinkel in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. (foto: Dina)

Zijn positie dankt de barbier-chirurgijn aan het gebrek aan doctoren.
Onder het volk wordt hij gewaardeerd, omdat hij de enige is die door
hen voor gezondheidsproblemen
geconsulteerd kan worden en, misschien nog wel belangrijker, betaalbaar is.
Natuurlijk zorgt de barbier in de eerste plaats voor de verfraaiing van het
mannelijk hoofd. Door de eeuwen heen zijn er altijd lieden geweest die om
een inkomen te verwerven zich dienstbaar maken om anderen hun haar te
knippen en baard te scheren of te trimmen. Mode speelt daarin een rol. De
haren kort of lang en verschillende baardmodellen wisselen elkaar af. Een
volwassen man heeft tussen de 15.000 en 25.000 baardharen, die per dag
zo’n 0,4 millimeter groeien. Dat levert in één jaar tijd een baard op van circa
tien centimeter.
Octrooitekening van het krabbertje. In 1847
krijgt de Amerikaan William S. Henson octrooi
op het z.g. krabbertje of veiligheidsscheermes.
Nadat de Amerikaanse uitvinder King Camp Gillette in 1901 het dubbelzijdige scheermesje met
bijbehorende houder heeft uitgevonden neemt
de populariteit van het krabbertje snel toe. In de
Eerste Wereldoorlog zijn 3,5 miljoen Gillettekrabbertjes uitgedeeld onder Amerikaanse soldaten. Na terugkeer blijven ze het scheermes
gebruiken waarmee de consumentenmarkt
door Gillette is veroverd. De marketingtruc om
de houder goedkoop of zelfs gratis te verstrekken terwijl de mesje relatief duur zijn wordt tot
heden toegepast.

Historische portretten tonen de mode van voorbije eeuwen, terwijl hedendaagse websites de trends van nu laten zien. In het laatste decennium van
de twintigste eeuw is het modebeeld vooral gladgeschoren, maar na de millenniumwisseling zijn snor, sik en bakkebaard weer oké, mits kort gehouden
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en smal getrimd. Het veiligheidsscheermes, door Gillette in 1903 geïntroduceerd, is het begin van het einde van het scheren door de kapper. Het elektrische droogscheerapparaat, een vinding van Jacob Schick in 1933, maakt
het scheren vrijwel uitsluitend tot een thuisaangelegenheid.
De barbier/kapper heeft uitsluitend mannen tot klant. Vrouwen gaan (nog)
niet naar de kapper. Zonder uitzondering hebben ze lang haar en daar is geen
schaar bij nodig. Dames van stand laten hun haar verzorgen door hun kamenier. In de negentiende eeuw verschijnt een elitekapper op het toneel, die
zich siert met de naam van coiffeur, wat natuurlijk gewoon Frans voor kapper
is, maar de betere stand bedient zich nu eenmaal graag van de Franse taal.
De coiffeur groeit uit tot een voorname ambachtsman, of eigenlijk meer een
artiest, die in zijn eigen rijtuig erop uittrekt om de dames aan huis te kappen.
De aard van het kapsel wordt steeds ingewikkelder en groeit uit tot een
bouwwerk waarin veel vreemd haar is verwerkt. Ter gelegenheid van belangrijke gebeurtenissen worden er soms torenhoge kapsels gemaakt, symbolen
gelijk praalwagens in een bloemencorso.
Interieur uit de jaren twintig
van de vorige eeuw van een
kapperswinkel te Utrecht.
Nu te bewonderen in het
openluchtmuseum in Arnhem. (foto: Baronas)

De meeste kapperszaken zijn te vinden in de
volksbuurten. In de regel zijn het kleine,
nogal sober ingerichte
winkels. Desondanks
voldoen ze aan de behoefte van de klant.
Naast het café is de
kapperszaak een ontmoetingsplaats. Hoe
snel je aan de beurt
bent om geknipt of geschoren te worden
doet er niet zoveel toe.
Tijdens het wachten
kan het nieuws worden uitgewisseld en het is zelfs zo dat men na de knip of scheerbeurt nog
uren bij de kapper bivakkeert om het gesprek voort te zetten. In het algemeen heeft de kapper het niet breed en moet zuinig leven. Het komt voor
dat ze vanwege hun armoe door hun klanten worden geholpen met levensmiddelen, brandstof en kleding. De inrichting van de winkel is veelal eenvoudig, omdat de kapper zich geen grote investeringen kan permitteren. Wil een
kapper beter in zijn levensonderhoud voorzien dan moet hij naast het knippen en scheren andere inkomstenbronnen aanboren. Combinatie van het
beroep van barbier met die van chirurgijn is al genoemd, maar ook de combinatie barbier-koster of barbier-doodgraver is niet ongebruikelijk. Meer
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naar het heden zien we als neveninkomsten de verkoop van parfumerie, verzorgings- en reinigingsmiddelen, zoals shampoos, luxe zeep en lotions en cosmetica. Ook de verkoop van tabakswaren is vrij algemeen.
De kapper zag zich in het verleden vaak genoodzaakt om met
nevenactiviteiten zijn inkomen
aan te vullen. Ook vandaag de
dag hebben veel kapsalons neveninkomsten uit de verkoop
van aan het vak verwante cosmetica. (foto: Dina)

Verwant aan het vak van
kapper is het pruiken maken en het vervaardigen
van haarwerken. Kettinkjes, medaillons en schilderijtjes van mensenhaar
zijn in de negentiende en
begin twintigste eeuw populair onder dames uit de
betere stand. Meestal is er
sprake van huisvlijt door
een nabestaande van een
dierbare
overledenen,
maar er zijn kunstenaars,
haarwerkers en ook kappers die zich specialiseren
in het maken van haarwerkschilderijtjes. Een specialist is ook de toneelkapper die tevens een goed
grimeur en een handige pruikenmaker moet zijn.
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Baardschurft, kapperseczeem en beroerd
lange werktijden
Inte Onsman, de eerste bezoldigde secretaris van de Nederlandsche Barbiers- en Kappersbond (N.B. en K.B.) schrijft in 1916 bij het 25-jarig bestaan
van zijn organisatie in het jubileumboek: “Het begin is de leerling. De grootste vijand van de welstand van het bedrijf, de oorzaak van nu veler leed en
zorg, de bedreiging in een simpele jongensblouse. Waar er in ons bedrijf ook
gebrek aan mogen zijn, zeker niet aan leerlingen.” Ook al ontdoen we deze
ontboezeming van zijn retoriek, de boodschap is duidelijk: te veel leerlingen
maken de spoeling dun. De leerling komt, naast de kapperszoon, vooral uit
de kring van de loonafhankelijke. De vader, die voor zijn jongen na afloop van
de lagere school werk zoekt, die zelf maar al te goed weet hoe zwaar, slecht
betaald en geestdodend het werk op de fabriek is, lijkt een baantje in een
winkel zo slecht nog niet. Voor de kapper, die een volwassen hulp in de zaak
niet kan betalen, zijn een paar goedkope rappe jongenshanden welkom. Nadat een leerling een paar jaar in het vak is en enkele patroons heeft gehad,
krijgt hij de status van aankomend of 2e bediende.
Gravure van een kapper uit 1842.
De inrichting van de winkel is nog
zeer sober.

In de personeelsadvertenties wordt gevraagd naar
goede scheerders. Vaak
wordt erbij vermeld ‘haarsnijden geen vereischten’
een duidelijke boodschap
over de behoefte die er is in
de dagelijkse bedrijfsvoering. De patroon met één
bediende wil er graag een
goede hulp bij en de patroon
zonder bediende wil een
aankomend bediende, omdat hij geen volwaardig personeel kan betalen.
Verschillend naar winkel en afhankelijk van bekwaamheid verdient de 2e bediende ƒ1,50 tot ƒ3,50 per week met kost en, voornamelijk in de provincie,
inwoning en zonder kost en inwoning ƒ2,50 tot ƒ5.00 per week. Een volwaardig bediende verdient ruim tweemaal zoveel. ƒ12.00 of wat meer is in de steden geen uitzondering. In vergelijking met bedienden op bijvoorbeeld de
kantoren of in kruidenierswinkels die rond de ƒ10,00 verdienen is dat niet
eens zo slecht, mits er rekening mee wordt gehouden dat het om volwaardige kappersbedienden gaat in de beter lopende zaken. De uitzonderingen
die de regel bevestigen. Door de bank genomen ligt de leeftijd van een bediende tussen de achttien en vijfentwintig jaar. De werkdag is lang, normaal
van acht uur ’s morgens tot pakweg negen uur of halftien in de avond. Een
werkdag van dertien uur is voor de kapper en voor de kappersbedienden niet
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abnormaal, terwijl een werkweek van zeven dagen ook niet uitzonderlijk genoemd kan worden. Gedurende de dag gaat menig uur voorbij met leegloop,
zodat verveling de vaste metgezel is van de kaper.
In het laatste kwart van de negentiende eeuw is scheren de meest voorkomende dienstverlening. Drie cent voor een scheerbeurt is een algemeen toegepast tarief. Vijf cent als de klant zich tweemaal per week laat scheren. Rond
de eeuwwisseling wordt door de meeste barbiers vijf cent voor een scheerbeurt gerekend. De winkelinrichting getuigt van grote eenvoud. Zand op de
vloer of simpelweg geboende planken. Voor de pruimers een spuwbak in de
hoek. Niet iedere klant is even trefzeker. Een houten bank langs de wand,
een tweetal scheerstoelen en verder een wit porseleinen fonteintje met een
koper kraantje, of simpelweg een lampetkan, om scheerzeep aan te maken.
De inzeper moet wrijven zonder te morsen en het schuim mag vanzelfsprekend niet in de mond of de neusgaten van de klant terechtkomen. Komt het
schuim iets over de lippen, dan wordt het met een secure beweging met de
duimnagel verwijderd. Slechts in één beweging wordt geschoren waarna de
klant mag zoeken naar een schoon plekje aan de handdoek, die voor algemeen gebruik naast de spiegel hangt. Het afgeschoren baardhaar met
scheerzeep wordt door de kapper afgeveegd aan een doek die net zolang van
de ene schouder naar de andere gaat totdat ze is verzadigd en in een emmer
of bak wordt gegooid. ´s Maandagsochtends is het eerste karwei van de leerling of de bediende, uitspoelen en te drogen hangen van de doeken.
Veel variatie in het harenknippen is er niet al wijzigt de stijl van tijd tot tijd
wel iets. Polka met uitgeschoren nek is de standaard. Later komen er halfkorte modellen. Aan de achterzijde wordt kort op de kam geknipt, terwijl aan
de voorzijde een korte scheiding met kuifje wordt aangebracht. Weer wat
later zien we een aflopend model, dat menig kapper de nodige hoofdbrekens
kost. In zijn opleiding is niet voorzien in het schuin bijscheren van de haargrenzen in de hals. Wanneer met goed weer de winkeldeur openstaat is de
meesterkapper al van verre herkenbaar aan het geklepper van zijn nogal
groot uitgevallen schaar. Gedurende lange tijd is het tarief voor knippen vijf
cent, maar tegen het einde van de negentiende eeuw kost het een dubbeltje.
Het rustige wereldje van de kappers wordt in het laatste decennium van de
negentiende eeuw ruw verstoord door de komst van de zogenaamde ‘coiffeurs’. Een fraaiere inrichting en een wat luxere bediening. Elke klant krijgt
een (op)nieuw gevouwen doek omgehangen, wat niet betekent dat het ook
een schone is. Er wordt tweemaal ingezeept en geschoren eenmaal omlaag
en eenmaal omhoog, waarmee het woord opscheren is geboren. En dat allemaal voor hetzelfde tarief van vijf cent. Het laat zich raden hoe de gewone
barbier over deze nieuwe concurrenten denkt. Een eeuw geleden gingen de
veranderingen trager dan nu, maar toch passen vrijwel alle kappers binnen
enkele jaren de nieuwe en omslachtiger scheermethode toe. Hygiëne gaat
een grotere rol spelen. De scheerkwast komt in de plaats van het handmatig
inzepen, iedere klant krijgt een schone doek, de marmeren waskom met waterleiding komt in de plaats van de lampetkan en op de kale vloer komt zeil
te liggen. Wat later komen daar de papierrollen aan de stoel, het afspuiten
van de klant en een eigen-potten-en-kwasten-abonnement bij. Terwijl de
scheerwinkel ´salon´ wordt en de barbier ´coiffeur´, blijft het tarief voor een
scheer- of knipbeurt zo’n vijfentwintig jaar lang hetzelfde: vijf resp. tien cent.
Is de kapper niet altijd even schoon voor zijn klanten, omgekeerd is de clientèle niet altijd vrij van minder prettige aandoeningen. Baardschurft is een
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door schimmel veroorzaakte ontsteking in het gelaat tussen de baardharen.
Hoofdroos is een milde vorm van eczeem waarbij kleine schilfertjes ontstaan.
De cellen van de hoofdhuid vernieuwen zich iedere drie weken. De schilfertjes zijn oude huidcellen die bij een gezonde hoofdhuid klein en onzichtbaar
zijn. Bij eczeem verloopt het proces van vernieuwing sneller en de schilfertjes
hebben de neiging tot klonteren waardoor ze zichtbaar worden. Hoofdroos
is niet besmettelijk en voor de kapper dus alleen maar minder aangenaam.
Overdracht van baardschurft komt vaker voor van dier op mens dan van
mens op mens en komt daardoor vooral voor bij agrariërs.
Kapperseczeem is berucht als oorzaak van verzuim onder kappers. De ernst
van het eczeem kan wisselen van enkele kleine hinderlijke rode bultjes aan
de toppen van de vingers tot uitgebreid eczeem aan de handen, armen en in
het gezicht. Ontsteking van de huid tussen de vingers met roodheid, schilfering en jeuk is vaak het eerste signaal van beschadiging van de huid en treedt
vaak op in de eerste maanden na de start in het kappersvak. Kapperseczeem
is meestal het gevolg van een combinatie van factoren. Door veelvuldig contact met water wordt de huid week en vermindert de barrièrefunctie van de
opperhuid. Irriterende en/of allergie veroorzakende stoffen kunnen gemakkelijker de huid binnendringen en eczeem veroorzaken. Door wassen en föhnen staat de huid bloot aan temperatuurswisselingen, droogt uit, gaat vervellen en er ontstaan pijnlijke kloofjes. Blootstelling aan bepaalde irriterende
stoffen, zoals zeepbestanddelen in shampoos, thioglycolesters in permanentvloeistoffen en stoffen als ammoniumpersulfaat en waterstofperoxide
bij het blonderen, kan de huidbarrière nog verder beschadigen. Door de druk
van de schaar tijdens het knippen en de schurende werking van geknipt en
behandeld haar kan de beschadiging van de huid nog verergeren. Het is mogelijk dat in het beginstadium van de kwaal ‘harding’ van de huid optreedt,
waarna de ontsteking afneemt en het eczeem zonder verdere behandeling
geneest. Blootstelling aan sommige kappersproducten kan behalve eczeem
ook tot ademhalingsklachten leiden. Een voorbeeld hiervan is het blondeermiddel ammoniumpersulfaat. Ongeveer 40% van alle kappers en kapsters
heeft weleens kapperseczeem gehad. Vaak is sprake van langdurig licht eczeem en irritatie. Het advies om alleen droog werk te verrichten is vaak voldoende. Ernstige vormen van eczeem is niet zeldzaam en kan het nodig maken dat het werk (tijdelijk) wordt gestaakt. Kapperseczeem is verantwoordelijk voor ongeveer 10% van het totale ziekteverzuim bij kappers en kapsters.
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Patroons gaan voor
De ballotage van de Amsterdamsche Barbiersvereeniging “Standvastige Hulp
in Tegenspoed” is de aanleiding voor een achttal Amsterdamse kappers om
een vakorganisatie te beginnen. Voor L. de Vries, die een barbierszaak aan
de Spuistraat heeft, is de druppel die de emmer doet overlopen, dat een door
hem voorgedragen kapper door Standvastige Hulp in Tegenspoed wordt geweigerd. Enige leden, tevens aansprekers, hebben problemen met diens vader, ook een aanspreker. De Vries heeft al langer een probleem met het functioneren van Standvastige Hulp in Tegenspoed, die erop neerkomt dat het
geen vakorganisatie is maar een fondsorganisatie. Standvastigheid is in 1821
opgericht om te voorzien in de leemte die is ontstaan door opheffing van de
gilden en het wegvallen van de fondsen voor uitkering bij ziekte of overlijden.
Dat Standvastige Hulp een fondsorganisatie is, is derhalve niet zo verwonderlijk. De Vries wil echter een organisatie die zich sterk maakt voor de belangen van de barbiers in brede zin: een vakbond. In de eerste bijeenkomsten
van de nieuwe Amsterdamsche Barbiersvereeniging ‘Eensgezindheid’, onder
voorzitterschap van De Vries, komen twee onderwerpen aan de orde waar
de bond zich mee bezig moet houden: een leerlingstelsel en gezamenlijke
inkoop onder de naam van vakdepot. Nog voor het einde van het jaar ziet
een leerling-reglement het licht. Helaas, in 1885 is er zegge en schrijve één
leerling in Amsterdam te vinden, niet toevallig bij De Vries, die is aangesteld
volgens het leerling-reglement. Ook het stichten van een vakdepot laat geen
vordering zien. Het heeft dan ook veel weg van een vlucht naar voren als De
Vries medio 1886 een voorstel doet om een landelijke bond op te richten.
Tezelfdertijd doet hij een voorstel om een plaatsings- of informatiebureau te
stichten om de patroons van leerlingen te voorzien. De voorstellen worden
uitvoerig besproken, maar er wordt geen uitvoering aangegeven en dat geldt
evenzeer voor het opnieuw ter sprake gebrachte vakdepot. Het kost de nodige overreding, maar in 1889 wordt besloten om ook kappers tot de vereniging toe te laten. De naam wordt gewijzigd in Amsterdamsche Barbiers- en
Kappers Vereeniging ‘Eensgezindheid’. Het kabbelt zo allemaal nog enige jaren voort, totdat het bestuur van Eensgezindheid manmoedig een advertentie plaatst in dertien provinciale en stedelijke dagbladen omtrent het voornemen een landelijke bond op te richten. Een conceptreglement wordt verstuurd naar barbiers- en kappersverenigingen in Alkmaar, Amsterdam, Arnhem, Dordrecht, Den Haag, Hoorn, Leiden, Rotterdam en Zutphen. Op 23 februari 1891 vindt in café Du Parc aan het Rembrandtsplein te Amsterdam de
oprichtingsvergadering plaats van de Nederlandsche Barbiers- en Kappersbond (N.B. en K.B.). Aanwezig zijn, naast vertegenwoordigers van Eensgezindheid en Standvastige Hulp in Tegenspoed beide uit Amsterdam, afgevaardigden van de Barbiersvereeniging van Zutphen en de Barbiers- en Kappersvereeniging van Hoorn, in totaal 23 personen. F.E.J. ter Veen wordt tot
voorzitter gekozen. In juli sluit de Leidsche Barbiers- en Kappersvereeniging
zich aan, zodat de bond in het eerste jaar van haar bestaan bestaat uit vier
afdelingen en vijf verenigingen. Het reglement laat toe dat meerdere verenigingen in een plaats lid zijn van de bond, maar zij moeten wel één afdeling
vormen. Hoe dat in de praktijk moet functioneren wordt niet duidelijk.
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In 1892 treden de bestaande verenigingen in Alkmaar en Utrecht toe en
wordt in Haarlem een afdeling opgericht, daar staat tegenover dat de afdeling Hoorn ter ziele is gegaan. Kennelijk is het blote feit van het bestaan van
een landelijke organisatie een stimulans. Zowel te Leiden als in Haarlem en
Utrecht komt een vakdepot tot stand, terwijl Leiden ook met succes vakvergaderingen organiseert en een vakschool in voorbereiding heeft. Het bondsorgaan ziet in 1892 voor het eerst het licht met een oplage van 500 exemplaren. Er moet een ruime verspreiding van het blad zijn geweest, aangezien de
bond in 1892 nog slechts 195 leden telt.
Voorblad van het eerste nummer van
het vakblad van de Nederlandsche
Barbiers- en Kappersbond (N.B. en
K.B.) van 1 februari 1892.

Met een plaatsingsbureau is
een aanvang gemaakt en tal
van bemiddelingen vinden
plaats, waardoor aan het licht
komt dat er een tekort is aan
kappersbedienden die voor het
gehele vak bekwaam zijn. Het
verbeterde inzicht in de kappersarbeidsmarkt toont de
noodzaak van een goede opleiding aan. De bestaande Amsterdamse
Kapperschool
‘Vooruitgang’ wordt voor ƒ150
met pak en zak overgenomen
inclusief de achttien leerlingen.
Alhoewel de vakschool een zorgenkindje zal blijken is het jaar 1892 voor de N.B. en K.B. een vruchtbaar jaar.
P. Kok, de secretaris van de bond geeft dan ook blijk van tevredenheid in het
door hem opgestelde jaarverslag, die hij moet voorgedragen op de jaarvergadering. Het geeft grote consternatie en een flink oponthoud als blijkt dat
hij het verslag in de trein heeft laten liggen. De jaren die volgen zijn lang niet
zo succesvol. Haarlem gaat als afdeling verloren, terwijl de toetreding van de
Rotterdamse barbiersvereniging ‘Hulp in Nood’, gelet op de naam een fondsvereniging, mislukt. Hoe vóór en tegenspoed elkaar kunnen opvolgen blijkt
in 1895. Er worden nieuwe afdelingen opgericht in Den Helder, Nijmegen,
Zwolle, Sneek, Deventer, Gouda, Hilversum en Zaandam, maar Sneek, Gouda
en Hilversum gaan in hetzelfde jaar alweer teniet. De plaatselijke barbiers en
kappersverenigingen, die al vóór de oprichting van de bond bestaan, zijn organisaties die zich vooral richten op onderlinge bijstand en verzekering. Het
is dan ook niet verwonderlijk dat er binnen de bond al spoedig verzekering
ter sprake wordt gebracht. In 1894 komt een levensverzekering op vrijwillige
basis tot stand, maar deze blijkt niet levensvatbaar. Een jaar later komt er
een verplichte levensverzekering voor in de plaats. Voor een premie van 50
cent kan aan een nabestaande ƒ150 worden uitgekeerd. De Amsterdamse afdeling Standvastige Hulp in Tegenspoed is tegen de verplichting en treedt in
zijn geheel uit de bond, wat een gevoelig verlies van honderd leden betekent
en het draagvlak onder de levensverzekering wegslaat. De bond handhaaft
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de verzekering en door een krachtige propaganda weet ze het ledenverlies
goed te maken. Tot de eeuwwisseling gaat het voort met wisselend succes
van nieuwe en weer opgeheven afdelingen, maar wel met een licht opgaande
lijn, zodat in 1900 de bond 20 afdelingen telt, met 480 leden en 40 donateurs.
De N.B. en K.B. streeft voor alles neutraliteit na en wenst een organisatie te
zijn voor alle gezindte. Aparte organisaties voor christelijke of katholieke kappers is in hun ogen niet alleen niet noodzakelijk, maar zelfs ongewenst, omdat ze de kracht van organisatie doet versnipperen. Omwille van die neutraliteit worden de congressen op maandag gehouden, zodat de zondagsrust
wordt geëerbiedigd. Tijdens de gezamenlijke maaltijden wordt om stilte gevraagd om aan wie dat wil gelegenheid te bieden tot gebed. Onsmans correspondentie in 1919 met het ‘Doorluchtig Nederlandsch Episcopaat’ getuigt
van zijn diplomatieke en intellectuele gaven. Het offensief van de roomse
clerus om al haar gelovigen rooms te organiseren weet hij aanvankelijk te
pareren. Onsman schept voor hen de mogelijkheid om zich binnen de N.B.
en K.B. in aparte groepen te verenigen. Aartsbisschop H. van de Wetering
verleent zelfs dispensatie, maar de storm van protest tegen deze uitzondering in rooms vakbondsland dwingt de bisschop de dispensatie weer schielijk
in te trekken, waarna de R.K. Patroonsorganisatie ‘St. Franciscus van Assisie’
tot stand komt.
Het doel van de N.B. en K.B. is tweeledig. Enerzijds vakactie: regelen van het
leerlingwezen, het vakonderwijs, de arbeidstijden en overige arbeidsvoorwaarden voor het personeel en anderzijds dienstverlening aan de leden: het
vakdepot, het plaatsingsbureau en ondersteuning en verzekering bij ziekte,
arbeidsongeschiktheid en overlijden. Om deze doelen te verwezenlijken is
een sterke organisatie nodig met een hoge organisatiegraad. Naast de doelen die op eigen kracht kunnen worden verwezenlijkt is het nodig om anderen te benaderen voor steun. Daarbij wordt een strikte neutraliteit betracht
en geen politieke stellingen betrokken. De bond kan en moet omwille van
het realiseren van haar doelen steun vragen aan andere organisaties en politieke partijen, maar zichzelf onthouden van enige politieke voorkeur. Ook
naar politieke richting hangt de N.B. en K.B. een strikt neutrale koers aan.
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Pionier in zelfbewustzijn
Inte Onsman wijdt een groot deel van zijn leven aan de emancipatie van de
kapper en aan de opwaardering van het kappersvak. Meer dan dertig jaar is
hij actief voor de Nederlandsche Barbiers- en Kappersbond, aanvankelijk als
vrijwilliger, maar na enige jaren als bezoldigd bestuurder. Onsman heeft stevige opvattingen over de arbeidsverhoudingen in het kappersambacht en die
steekt hij niet onder stoelen of banken en dat maakt hem bij tijd en wijle
omstreden. Hij is een impulsieve man die zijn gevoelens niet altijd de baas
kan. Het neemt niet weg dat Onsman als geen ander op de bres heeft gestaan
voor het zelfbewustzijn van de kapper en zijn organisatie. Onsman, geboren
in Harlingen op 28 september 1872, groeit op in een Luthers gezin. Zijn vader,
die als pakhuisknecht de kost verdient, overlijdt als hij negen jaar oud is. Het
vaderloze gezin, moeder met vier kinderen, trekt in bij een gehuwde dochter
in Amsterdam. Na de lagere school komt Onsman als inzeper in de leer bij
een barbier. Na zijn leertijd maakt hij een reis als scheepsbarbier op de s.s.
Werkendam van de Holland-Amerika-Lijn. Kennelijk bevalt het varen niet,
want het blijft bij één reis.
Inte Onsman is secretaris van de Nederlandsche Kappersbond van 1895 tot zijn
overlijden in 1929. Hij ijvert voor een groter zelfbewustzijn onder zijn vakgenoten
en levert al doende een grote bijdrage
aan de ontwikkeling van de kappersorganisaties, zowel aan werkgevers als aan
werknemerszijde.

Van 1891 tot 1894 maakt hij deel
uit van het toneelgezelschap
Kreukniet en Poolman dat de Salon des Variétés in Amsterdam
bespeelt. In diezelfde Salon, op
18 mei 1893, speelt Onsman een
rol in de eerste opvoering van
‘Ahasverus’ van Herman Heijermans. Tijdens een verblijf in
Haarlem leert hij Margaretha
Martha van Ake kennen met wie
hij op 11 oktober 1894 trouwt.
Zonder zijn liefde voor het toneel
te verloochenen neemt Onsman
de kappersschaar weer ter hand
en wordt hij lid van de N.B. en
K.B. In 1895 wordt hij gekozen tot bondssecretaris. In 1897 treedt hij af en
gaat naar Den Haag om aldaar de kappers te organiseren. Het door hem bijeengebrachte groepje kappers richt op 10 juli 1897 een afdeling op van de
N.B. en K.B. met Onsman als voorzitter. Het jaar daarna keert hij terug naar
Amsterdam en maakt opnieuw deel uit van het bondsbestuur, die hem echGeknipt en geschoren 15

ter om onbekende redenen wenst te royeren. Op een buitengewone ledenvergadering verwerpen de afdelingen het voorstel en het royement gaat niet
door. Op de jaarvergadering van 1899 maakt hij zijn herverkiezing als secretaris afhankelijk van het besluit hem tot redacteur van het bondsorgaan te
benoemen in plaats van, zoals tot dan toe gebruikelijk, de voorzitter. Hij
houdt vast aan zijn ultimatieve voorstel en krijgt zijn zin. Onsman ziet het
goed, het bondsorgaan gebruikt als strijdmiddel versterkt de organisatie. Hij
is lid van de Sociaaldemocratische Arbeiderspartij (SDAP), maar hangt dat
niet aan de grote klok. Hij is ervan overtuigd dat de bond zijn neutrale karakter moet behouden. Iedereen is welkom ongeacht politieke of godsdienstige kleur. De kappersbranche kenmerkt zich door gildeachtige trekken. De
patroon en de bediende(n) werk(t)(en) gelijk op. Het is een schraal bestaan.
Bedienden willen veelal zo snel mogelijk zelfstandig zijn met een eigen zaak.
Dat maakt de spoeling in de branche almaar dunner. Onsman verzet zich tegen de socialistische opvatting dat er in de kappersbranche sprake hoort te
zijn van klassenstrijd. Hij beroept zich op uitspraken van de Duitse socialist
Karl Kautsky die hij uitgebreid citeert. Hij is er voorstander van dat de bedienden zich organiseren en ondersteund dat ook. Als in 1903 een tarievenactie
van de bediendenbond dreigt te mislukken zwicht Onsman voor de aandrang
“de zaak nog eens stevig aan te pakken”, maar zonder succes. “De ingespannen jaren van propaganda, de groote zorgen die de organisatie meebracht
naast het beheer van mijn zaak, waarvan ik m’n gezin moest onderhouden,
een zaak die terugliep, naarmate de Organisatie vooruitkwam, de groote teleurstelling van ‘t verlies der actie voor tariefsverhooging, de tegenwerking
van onze vijanden, alles bijeenbracht mij een zenuwziekte en een berg leed.”
De affaire greep Onsman zo sterk aan, dat hij meent nadien nooit meer de
oude te zijn geworden. In 1904 wordt op de jaarvergadering van de bond
voorgesteld de secretaris te bezoldigen. Een omstreden zaak, die na een
zorgvuldige procedure met 56 tegen 4 stemmen wordt aanvaard. Het valt
hem niet licht zich te laten betalen. Honende opmerkingen als: “hij leidt een
gemakkelijk leventje van onze centen” dringen tot hem door. Hij reageert
hierop met: “de betrekking van een gesalarieerd bestuurder is er eene, die ik
mijn vijand niet gun”.
Onsman heeft een sterke behoefte om alles nauwkeurig vast te leggen in historische overzichten. Hij maakt veel werk van het documenteren van de arbeidsomstandigheden in de kappersbranche. Uitgebreide enquêtes en de
statistische bewerking hiervan verschaffen hem de nodige kwantitatieve gegevens. Tijdens de eerste jaren van de Eerste Wereldoorlog schrijft hij het
gedenkboek over de eerste 25 jaar van de Nederlandsche Barbiers- en Kappersbond. Het verschijnt in 1916 en is een bijzonder boek van een gedreven
bestuurder over een unieke bond. Het is een kroniek, doorspekt met een
overvloed aan statistische gegevens en afgewisseld door genrestukjes, ontboezemingen en persoonlijke opmerkingen. Het bevat tevens artikeltjes over
de afdelingen met getekende portretten van de afdelingsbestuurders.
Enkele toneelstukken van de hand van Onsman tonen aan dat de Eerste Wereldoorlog in al zijn wreedheid hem zeer aangrijpt. Als toneelschrijver kan hij
in zijn stukken uiting geven aan zijn socialistische opvattingen die hij in het
bondswerk voor zich houdt. Zijn stukken gaan over het leven van de arbeidersklasse en over het militarisme.
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De eenakter uit 1904 Naar het huis, een pleidooi voor staatspensioen, is in
1917 al een kleine achthonderd keer door amateurtoneelverenigingen opgevoerd. Het licht in den Nacht, Tooneelspel in vijf bedrijven uit 1917 gaat over
een blind geworden soldaat die van het front terugkeert. Het stuk, bestemd
voor het amateurtoneel, vindt zijn weg naar het beroepstoneel en beleeft
daar meer dan honderd opvoeringen. Naast het schrijven van toneelstukken
heeft Onsman ook nog de energie om in Het Volk een zaterdagse rubriek te
verzorgen onder het pseudoniem Leckie Down. Na afloop van de oorlog zet
Onsman zich in voor Oostenrijkse en Duitse kinderen, die er door de oorlog
slecht aan toe zijn. Hij haalt hen naar Nederland en brengt ze onder bij gastgezinnen.
Tijdens het uitspreken van een rede aan het graf van een oud-bestuurslid van
de Amsterdamse vereniging Standvastige Hulp in Tegenspoed op 26 augustus 1929 zakt Onsman ineen en overlijdt. Aan het graf van Onsman is niet
gesproken. Een groot gedenkteken tooit Onsmans graf op de Nieuwe Oosterbegraafplaats. De door zijn reliëfs bekende beeldend kunstenaar Anton
Fortuin wordt bij de onthulling op 5 mei 1930 bedankt voor zijn ‘uit sympathie voor den overledenen geheel belangeloos aangeboden arbeid’. Het gedenkteken herinnert aan Onsmans toneelstukken. Balke, de hoofdfiguur
uit Licht in de nacht, en De Zwerver sieren zijn graf.
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Negen heit de klok
De werkdag is, zoals we al zagen, beroerd lang. Dertien uur is niet abnormaal.
De zogenaamde 9-uur-winkelsluiting beperkt de lange werkdag niet of nauwelijks, maar het zorgt er wel voor dat de winkel niet nog langer openblijft.
In gemeenten waar de 9-uur-winkelsluiting niet is verordend is het openhouden van de winkel tot 11 uur ’s avonds niet ongewoon. De patroon en de
bedienden hebben dezelfde dagtaak, maar qua werktijd komt de patroon er
het slechtste af, want zijn personeel heeft tenminste nog één vrije avond.
Uitsluitend de ‘externe’ bedienden hebben een middagpauze, want bedienden die in de kost zijn kunnen daar nauwelijks van genieten aangezien de
uren tussen twaalf en twee veelal het drukst zijn. De klanten maken gebruik
van hun middagpauze om zich te laten scheren of knippen. Niet alleen de
werkdag is lang, maar ook de werkweek, want zeven dagen per week is de
winkel open. De redenatie van de voorstanders van het openhouden van de
kapperswinkel op zondag komt eigenlijk neer op: de baard groeit elke dag,
dus moet je ook elke dag geschoren kunnen worden. Het is jammer voor kappers die voor de zondagsrust zijn, maar voor de meeste barbiers is de zondag
een van de meest lucratieve dagen. Er zijn honderden kleine barbiers die alleen met een inzeper werken en hoofdzakelijk hun brood verdienen op zaterdagavond en op zondag in de voormiddag. Sluiting op zondag zou voor
hen, zo menen zij, de doodsteek betekenen. Deze situatie zien we vooral in
de steden. Op het platteland is er uit religieuze overwegingen vaak wel
sprake van een zondagssluiting. Het spreekt vanzelf dat er aan de luxe van
een vakantiedag niet eens wordt gedacht.
Vanaf 1900 zet de N.B. en K.B. onder leiding van Onsman zich in voor een
sluiting om 9 uur ‘s avonds, en zaterdags om 10 uur. Door de zware onderlinge concurrentie kan de bond de arbeidstijdbeperking maar gedeeltelijk op
eigen kracht realiseren. Onsman onderkent de betekenis van de publieke
opinie en doet er alles aan om het publiek bij de actie te betrekken. Amsterdam is het centrum van de actie. Er komt steun uit de gemeenteraad. De
vrijzinnig-democraat mr. Zadok van den Berg sympathiseert met de actie van
de Kappersbond en dient een voorstel in voor vervroegde sluiting van de kapperszaken. In 1906 verwerpt de gemeenteraad het voorstel met 23 tegen 21
stemmen, maar Onsman geeft niet op. Hij betrekt de bediendenorganisatie
in het spel en er wordt door bedienden bij onwillige kappers gepost. In 1910
komt het voorstel opnieuw in de gemeenteraad aan de orde. Adressen met
in totaal 6163 handtekeningen ondersteunen het raadsvoorstel. Het voorstel, gesteund door vrijzinnig-democraten en sociaaldemocraten wordt nu
met 22 tegen 14 stemmen aanvaard. Na tien jaar is de beperking van de arbeidsduur in Amsterdam een feit. Daarna staan Onsman en de zijne voor de
zware taak het land te bewerken en ook dit lukt uiteindelijk.
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Neutrale en socialistische bediendenorganisaties
Gilden bestaan er in de Nederlanden - de koopliedengilden voorop - vanaf de
elfde eeuw. Gilden - zowel van handelaren als van ambachtslieden - verkrijgen van de stedelijke overheid het monopolie om hun bedrijf uit te oefenen.
De burgers van een stad kunnen uitsluitend bij een gildemeester terecht voor
hun aankopen of opdrachten. Het maximumaantal knechten en leerlingen in
dienst bij een meester ligt vast in een door het stadsbestuur opgestelde ordonnantie. Zo wordt de omvang van het bedrijf bepaald en concurrentie
voorkomen. Niet alleen in economische zin is het gilde van belang. Het zijn
ook gezelligheidsverenigingen en verzorgers van de sociale zekerheid door
het instellen van zogenaamde zieke- en dodenbussen. Weduwen en wezen
van overleden gildebroeders worden gesteund. Een gildebroeder die geen
arbeid meer kan verrichten, kan op steun rekenen. In de zestiende eeuw met de opkomst van de groothandel - wordt het gildesysteem doorbroken,
al blijven de meeste gilden bestaan. De oorspronkelijk democratische gilden
worden nu, oligarchieën waarin slechts weinigen het voor het zeggen hebben. In 1798 worden de gilden verboden. Het opheffen van het gildestelsel
wordt vrij algemeen als positief beoordeelt, omdat het beginsel van vrije concurrentie nu eenmaal geen monopolie verdraagt. Met deze louter economische beoordeling worden veelal de ‘bijwerkingen’ over het hoofd gezien. Met
het verbod wordt ook het sociaal zekerheidsstelsel van de gildebroeders geslecht. Het verbod geldt niet alleen de ambachtsgilden maar ook die gilden
waarvan moeilijk is vol te houden dat hun bestaan een vrije economische
ontwikkeling tegenhoudt. Voordelen van het opheffen van hun gilden zijn
moeilijk te benoemen de nadelen daarentegen wel. In de eerste plaats natuurlijk het wegvallen van de sociale zekerheidsfondsen, maar evenzeer het
wegvallen van de bepalingen omtrent het aantal leerlingen. De kappers zullen nog heel lang last houden van een ongelimiteerd aantal leerlingen. De
kappersbranche behoudt ook na het opheffen van de gilden een gildeachtige
sfeer. De patroon en de bediende(n) werk(t)(en) gelijk op. Het is een schraal
bestaan. Het moeilijke in dit bedrijf is en blijft, dat de bedienden er altijd op
uit zijn om een eigen zaak te stichten en patroon te worden. Een groot deel
slaagt daarin, waarna ze voor de bediendenvakbonden verloren zijn. Daardoor is het zo moeilijk een goed en ervaren bestuur samen te stellen en een
duurzame organisatie tot stand te brengen, of beter gezegd, te behouden.
Volgens overlevering is er rond 1885 een eerste poging om een kappersbediendenvereniging op te richten. Initiatiefnemer is ene L. de Vries, die later
als patroon een belangrijke rol speelt in het oprichten van de N.B. en K.B. De
vereniging is al spoedig ter ziele en laat geen sporen na. Rond 1890 wordt
opnieuw een bediendenvereniging gesticht. De initiatiefnemers zijn Gerard
Rosiers en de broers Polman Tuin. Nadat ook zij de overstap naar het patroonschap hebben gemaakt spelen ze een rol in de patroons organisatie.
Rosiers doet dat als secretaris van ‘Eensgezindheid’ en de Polman Tuins zijn
jarenlang actief in het bestuur van de N.B. en K.B. Er is voor hen geen opvolging in het bestuur van de bediendenvereniging en deze is dan ook al snel
geschiedenis.
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In april 1900 wordt op initiatief van het Nationaal Arbeidssecretariaat (NAS)
een kappersbediendenvereniging opgericht met de naam Streven naar Verbetering. De oprichtingsvergadering staat onder leiding van de secretaris van
het Plaatselijk Arbeidssecretariaat (PAS) te Amsterdam. Volgens Onsman, die
als redacteur van het bondsorgaan van de N.B. en K.B., de oprichtingsvergadering bijwoont, is deze man meer gewend om met loonarbeiders om te
gaan en slaat hij diverse malen de plank mis waar het gaat om de arbeidsverhouding in het kappersbedrijf. Als Onsman wordt ‘ontdekt’ wordt hij als een
ongewenste gast de vergadering uitgezet. Toch ontstaat er een relatie tussen
de bedienden- en de patroons vereniging. Met steun van de N.B. en K.B.
komt er een bediendenkrant tot stand. De bediendenvereniging is als gast
aanwezig op het congres van de N.B. en K.B., maar daar ontstaat wrevel.
Voorgesteld wordt om dienstboekjes in het leven te roepen. Een van de bedienden protesteert hiertegen waarna de gehele bediendenafvaardiging het
congres verlaat. Het betekent niet het einde van de betrekkingen tussen de
bediendenvereniging Streven naar Verbetering en de N.B. en K.B. In de beginjaren van de twintigste eeuw wordt onder leiding van voorzitter A. Hofman en secretaris H. Schlosser door de bediendenvereniging krachtig steun
gegeven aan de acties voor de negen-uur-sluitingstijd. In 1903, het jaar van
de grote spoorwegstakingen, breekt er een bediendenstaking uit voor loonsverhoging, enige vrije tijd en regulering van het aantal leerlingen. Ten tijde
van de actie, die plaatsvindt na de eerste en gewonnen spoorwegstaking, is
er een zekere euforie die voor een overspannen verwachting zorgt. Op de
vergaderingen wordt de actie in het teken van de klassenstrijd gezet en ‘alle
patroons klein en groot natuurlijke klassenvijanden’ genoemd. Het draagt
niet bij aan de bereidwilligheid van de patroons om aan de eis tegemoet te
komen. Onder de patroons wordt de looneis niet als overdreven gezien, maar
een hoger loon moet gepaard gaan aan een tariefsverhoging en dat kan alleen als alle kappers die doorvoeren en dat is gelet op de moordende concurrentie bij kappers zonder bedienden niet erg waarschijnlijk. De staking
gaat buiten Onsman om, maar wanneer die dreigt te mislukken zwicht hij
voor de aandrang ‘de zaak nog eens stevig aan te pakken’. Het mag niet baten, de staking gaat verloren. Secretaris Schlosser van Streven naar Verbetering zien we in de jaren 1907-1911 terug als bestuurslid van de N.B. en K.B.
Hij heeft dan kennelijk de welhaast traditionele overstap naar het patroonschap gemaakt.
De Wet op het Arbeidscontract van 1909 verplicht de kappers om de arbeidsovereenkomst met hun personeel op schrift te regelen of een arbeidsreglement op te stellen. Op verzoek van de N.B. en K.B. stelt Streven naar Verbetering in samenwerking met de Amsterdamsche Bestuurdersbond een ontwerpcontract op. De N.B. en K.B. brengt er nog enkele veranderingen in aan.
De twee andere Amsterdamse patroonsverenigingen, Standvastige Hulp in
Tegenspoed en de Nederlandsche Kapperspatroonsvereniging, een 26-tal
Amsterdamse leden van de N.B. en K.B. die zich in 1902 hebben afgescheiden, stellen zonder inbreng van de werknemers hun eigen modelcontract op.
Streven naar Verbetering verspreidt een circulaire onder de bedienden met
de waarschuwing geen contract te tekenen alvorens die te hebben laten zien
aan het bestuur. Deze waarschuwing geldt niet voor het contract van N.B. en
K.B. integendeel zelfs. Volgens de bediendenbond bevat dit contract geen
schadelijke artikelen voor de werknemers, maar bepalingen van loon en verpleging, zowel voor intern als voor extern personeel en kan dus zonder enige
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aarzeling ondertekend worden. In 1909 is Streven naar Verbetering dus nog
actief, maar niet lang daarna zal de bediendenorganisatie van het toneel verdwijnen.
Op kosten van de N.B. en K.B. wordt in mei 1911 een constituerend bediendencongres georganiseerd. Het lijkt een succes te worden te meer omdat de
N.B. en K.B. een ziekenfonds voor bedienden in het vooruitzicht stelt en de
nieuw op te richten bond een plaats toekent in op te richten plaatselijke vakraden. Er moet op het congres uit twee kandidaten een voorzitter worden
gekozen. De niet gekozene blijkt een slecht verliezer en het congres eindigt
in een conflict. De nieuwe bond komt niet tot stand.
In 1918 wordt door een aantal plaatselijke kappersbediendenorganisaties de
Nederlandsche Bond van Barbiers- en Kappersbedienden (NBBK) opgericht
die zich bij het NVV aansluit. Op het eerste de beste congres wordt door het
hoofdbestuur voorgesteld zich van het NVV af te scheiden, maar het voorstel
haalt het niet. De organisatie spant zich in voor verbetering van de lonen en
verkorting van de arbeidstijd. In 1919 slaagt de afdeling Leeuwarden erin, na
een dag staken, om een collectief contract af te sluiten. Hetzelfde jaar wordt
door de bond een weerstandskas in het leven geroepen. De NBBK stelt een
model collectief contract op, maar de poging tot samenwerking met de patroons organisatie mislukt vanwege de eis dat de NBBK zich moet afscheiden
van het NVV. In 1921 organiseert de bond met succes salarisacties in Utrecht,
Den Haag, Deventer en Arnhem al moet in het geval van de laatste wel kort
worden gestaakt. De lonen stijgen met 100% tot ƒ17,50 voor een 1e bediende
en ƒ20 voor een salonier. De bond groeit naar 500 leden. In 1925 wordt de
neutrale Nederlandsche Vereniging van Kapperspersoneel (NVKP) opgericht
als reactie op de aansluiting van de NBBK bij het NVV. Al spoedig heeft de
neutrale bond afdelingen in een vijftiental gemeenten. Onsman treed op als
adviseur en helpt hen aan een eigen vakblad. In 1926 komt verrassend snel
een fusie tot stand tussen de NVKP en de NBBK. De fusiebond krijgt de naam
van Nederlandsche Bond van Kapperspersoneel en heeft 23 afdeling met
ruim 700 leden, waaronder enkele vrouwen. Voorzitter is H. Nieuwenhuis en
secretaris H. Schlosser, die we eerder zagen als secretaris van Streven naar
Verbetering en als bestuurder van de patroons bond. De Nederlandsche
Bond van Kapperspersoneel is de oudste voorloper van FNV Mooi, de bond
die nu de belangen van het personeel in het kappersbedrijf verzorgt.
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Niet goed? Haren terug!
In Utrecht waar de gemeentelijke Gezondheidscommissie in 1903 voorstellen doet ter verbetering van de hygiëne in het kappersbedrijf begint nog niet
de victorie. De voorgestelde maatregelen zijn naar het oordeel van de Nederlandsche Barbiers- en Kappersbond in de praktijk onuitvoerbaar. Enige jaren later komt de Gezondheidscommissie van Amsterdam met soortgelijke
voorstellen, maar die legt ze voor aan de kappers met het verzoek ze te beoordelen en zo nodig met wijzigingsvoorstellen te komen. De Amsterdamse
afdeling van de N.B. en K.B. draagt de vraag over aan het bondsbestuur en
die legt op zijn beurt de voorstellen voor aan haar ca. 800 leden. Vrijwel alle
afdelingen komen tot dezelfde conclusie: onuitvoerbaar. De N.B. en K.B.
heeft haar leden echter ook gevraagd een en ander te motiveren. Uit de reacties stelt zij een 15-tal nieuwe bepalingen op die opnieuw aan de leden
worden voorgelegd. Deze nieuwe bepalingen ondervinden bij de leden van
de N.B. en K.B. brede steun. De Gezondheidscommissie van Amsterdam
neemt in 1906 de voorstellen van de N.B. en K.B. onverkort over. Al spoedig
volgen andere gemeenten, w.o. Delft, Zutphen en Arnhem het goede voorbeeld. De N.B. en K.B. maakt er een campagne van en voert het bondswapen
in als keurmerk om te zorgen dat de kappers volgens de voorschriften werken. Prof. Dr. van Hamel, voorzitter van de Amsterdamse Gezondheidscommissie, noemt het in het Algemeen Handelsblad van 24 juli 1906, “een verheugend iets, dat in al deze zaken – voornamelijk behoorende tot de z.g.
volkszaken – de hygiënische belangen van het vak met zooveel ijver worden
ter harte genomen. De Bond verdiend daarvoor een woord van hulde.”
De kapper die de voorschriften naleeft mag
het bondswapen voeren
om zo zijn klanten te laten weten dat het een
kapperszaak is met een
zindelijke bediening. Het
succes van zelfregulering
heeft de bond mede te
danken aan de lovende
commentaren in de pers
en de steun van derden,
zoals die van de Amsterdamse Bestuurdersbond die een manifest verspreidt
onder de Amsterdamse werklieden. Het bondswapen wordt het kwaliteitskenmerk van de gekwalificeerde kapper en de garantie voor een hygiënische
kapsalon. Haren knip, scheren meneer? Niet goed, haren terug!
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Confessionele bediendenbonden
Het is Wilhelm Pastoors, voorzitter van de R.K. Volksbond, die in 1893 een
kappersbediendenvereniging tot stand probeert te brengen. Een voorlopig
bestuur wordt benoemd en een program van actie opgesteld. Een vervolg
vergadering wordt belegd, maar van het nieuwbakken bestuur geeft alleen
de secretaris, naast een drietal leden, acte de préséance waardoor het initiatief in de kiem smoort. In 1910 wordt ten tweede male een Katholieke Kappersbediendenbond opgericht. Het initiatief gaat uit van het R.K. Vakbureau.
De bond weet het tot een kleine 300 leden te brengen. C.Th. Zorn, bezoldigd
secretaris, die ook voor een deel van zijn tijd voor het Vakbureau moet werken, slaagt er niet in een duurzame organisatie op te bouwen. Na enige jaren
houdt de bond op te bestaan. Als de Nederlandsche Bond van Kapperspersoneel zich in 1928 aansluit bij het NVV menen een aantal katholieke bedienden dat daarin voor hun geen plaats is. Jos. Veldman, bestuurder van het R.K.
Werkliedenverbond (opvolger van het R.K. Vakbureau), neemt het initiatief
en richt in een aantal plaatsen een kappersbediendenclub op. Op 16 oktober
1932 komen deze clubs te Utrecht bijeen in Huize St. Jan, waar ze onder leiding van A.C. de Bruijn, voorzitter van het R.K. Werkliedenverbond, de R.K.
Bond van Kappersbedienden ‘St. Cosmas’ oprichten. G.S. Peters uit Rotterdam wordt voorzitter, G. Keet uit Den Haag, secretaris en Th. Sturkenboom
uit Utrecht penningmeester. Zorn treedt op als algemene tweede en zal later
ook schrijven voor het vakblad. Door het voorbereidende werk van Veldman
beschikt de bond vanaf de oprichting over elf afdelingen: Amsterdam, Delft,
Gouda, Den Haag, Haarlem, Den Bosch, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Zaandam en Utrecht, en twee correspondentschappen. Vanaf 1 januari 1933 beschikt de bond over een eigen orgaan onder de naam De Kapper, een maandelijkse uitgave, onder redactie van L. Kleijne. Als Keet in 1938 aftreedt wordt
Sturkenboom secretaris/penningmeester. Intussen is er in het kappersbedrijf
ook een bedrijfsraad ingesteld en de bond heeft daarin de helft van de bediendeplaatsen. Met een onderbreking tijdens de Tweede Wereldoorlog behoudt St. Cosmas zijn zelfstandigheid en blijft afzijdig bij alle fusies die in vakbondsland plaats vinden. Na het samengaan van de vakcentrales NKV en NVV
wordt St. Cosmas die aangesloten is bij het NKV, opgenomen in de Federatie
Nederlandse Vakbeweging (FNV), waarna de bond de naam aanpast tot Kappersbond FNV.
Op 11 juli 1933 wordt de Christelijke Bond van Kappersbedienden opgericht.
Tot dat tijdstip zijn de Christelijke kappers lid van de Christelijke Kantoor- en
Handelsbediendenbond. De bond is geen succes en na enige jaren houdt hij
op te bestaan.
De Christelijke Bond van Kapperspersoneel (CBK), opgericht op 1 september
1948, treedt op 1 september 1949 toe tot het CNV. De bond maakt een goede
start met honderd leden. In 1955 heeft de bond 340 leden. De groei zet door
zodat de CBK begin jaren zeventig ruim 650 leden telt.
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Roaring Twenties
Nederland is tijdens de Eerste Wereldoorlog neutraal, maar dat betekent allerminst dat deze afgrijselijke volkerenmoord ongemerkt aan ons land voorbijgaat. In de grensstreek is het kanongebulder regelmatig te horen, honderdduizenden voor het oorlogsgeweld gevluchte Belgen moeten worden
opgevangen en industrie en handel ondervinden de weerslag van de vijandigheden van en in de buurlanden. Er wordt geprofiteerd van de grotere export naar Duitsland en het wegvallen van Duitse import, voor Nederlandse
bedrijven een gat in de markt. Maar er wordt ook schade geleden vanwege
schaarste aan grondstoffen waardoor bedrijven stil komen te liggen. Voor de
kapper, een lokaal opererende ondernemer, zou je op het eerste gezicht
geen gevolgen verwachten, maar opmerkelijk genoeg heeft de schaarste zowel een positief als een negatief effect. Het is nogal wrang als in 1917, vanwege een gebrek aan kolen, in vele gemeenten lichtverordeningen worden
vastgesteld waardoor een sluitingstijd wordt afgedwongen. Daar waar de negen-uur-sluitingstijd nog tot voor kort tot de onmogelijkheden behoorden,
moet de schaar en het scheermes nu al om acht uur terzijde worden gelegd,
omdat de gemeente het licht uit doet. Gebrek aan kolen brengt in korte tijd
tot stand wat decennialang maar niet wilde lukken. En het mooie is, deze
arbeidstijdverkorting blijft, ook als er weer voldoende kolen zijn. In datzelfde
jaar komt ook nog een andere arbeidstijdbeperking tot stand: de zondagsrust. Gedurende meer dan twintig jaar is geijverd om op zondag de kapperswinkels gesloten te houden. Elke poging loopt stuk op een minderheid die de
winkel open wil houden en zo de meerderheid dwingt dat ook te doen. In
1916 komt wederom een beweging opgang voor de zondagsluiting. Het Amsterdamse gemeentebestuur neemt de wens over en op 13 juni 1917 wordt
door de gemeenteraad met grote meerderheid een verordening aanvaard
die de zondagsrust voor kappers en barbiers verplicht stelt.
Schaarste aan oliën en vetten brengt de Minister van Landbouw, Handel en
Nijverheid ertoe een maatregel te nemen waardoor eetbare vetten alleen
nog voor levensmiddelen mogen worden gebruikt. Een barbier zonder
scheerzeep is echter net zoiets als een café zonder bier. De N.B. en K.B. went
zich tot het ministerie en weet gedaan te krijgen dat voor scheerzeep het
verbod wat milder wordt toegepast. Het voorkomt echter niet dat er
schaarste aan scheerzeep ontstaat. Er komt een handel opgang van duur en
kwalitatief slecht scheerzeep. Deze dubieuze productie onttrekt grondstoffen aan een toch al schaarse markt, maar veroorzaakt ook een oneerlijke verdeling onder de kappers. De N.B. en K.B. trekt de stoute schoenen aan en
stelt aan het ministerie voor de distributie voor haar rekening te nemen en
een beperkt aantal bedrijven aan te wijzen voor de productie van scheerzeep. De voorstellen vallen bij het ministerie in goede aarde en afspraken
komen tot stand. Slecht scheerzeep verdwijnt van de markt, de prijs kan op
een redelijk niveau worden gehandhaafd en hoewel de kappers zuinig moeten blijven met hun scheerzeep komt er een gecontroleerde en eerlijke distributieregeling tot stand. De ene ingrijpende gebeurtenis is nog niet achter
de rug of de volgende komt er al weer aan. De Arbeidswet van 1919 moet
ook een paragraaf gaan bevatten die de werktijd in het winkelbedrijf op
maximaal 55 uur stelt.
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De kapperswinkels vallen binnen deze categorie waardoor ook de werktijden
van de kappersbedienden tot 55 uur moeten worden teruggebracht. In tegenstelling tot eerdere beperking van de werktijd neemt de N.B. en K.B. stelling tegen deze arbeidstijdverkorting en dient een uitgebreide pleitnotitie bij
de minister in. Het is onmogelijk aldus de bond, om in het kappersbedrijf korter dan zestig uur te werken. De aard van de dienstverlening laat dat niet toe.
Als er een wisseling van ministers plaats vindt gaan de voorstellen de la in en
is een verdere arbeidstijdverkorting, althans voorlopig, van de baan.
Mogelijk de meest ingrijpende verandering in het kappersbedrijf wordt veroorzaakt door een revolutie in de haardracht van vrouwen. Het zijn de verpleegsters die tijdens de Eerste Wereldoorlog in veldhospitalen werken en
uit hygiënische overwegingen hun haar kort knippen. Bij hun terugkeer worden ze nogal vreemd aangekeken, maar hun voorbeeld wordt al spoedig gevolgd door duizenden vrouwen die eveneens hun vlechten of lange lokken
laten afsnijden. De aandacht voor haarverzorging neemt daardoor toe en de
kapsalon voor dames maakt furore. Terzijde kan worden opgemerkt dat het
haar tot begin twintigste eeuw moet worden gewassen met gewone zeep die
ook voor andere schoonmaakkarweitjes in het huishouden wordt gebruikt.
De alkalische bestanddelen van het huishoudzeep verlenen aan het haar een
grauwsluier en maakt het tevens wat onhandelbaar en stug. In 1903 wordt
door Hans Schwartzkopf in zijn drogisterij te Berlijn voor het eerst shampoo
gemaakt, die hij in poedervorm in een papieren zak verkoopt. Het is een succes en hij levert het product al spoedig aan andere drogisterijen in Berlijn en
daarbuiten. De eerste export van de droogshampoo gaat naar Nederland.
Schwarzkopf is een innovatief mens. In 1927 ontwikkelt hij vloeibare shampoo, om in 1933 met de eerste alkalivrije shampoo op de markt te komen.
De Grote Oorlog heeft niet alleen invloed op de haardracht van dames maar
ook op die van de heren. Vóór de Eerste Wereldoorlog droegen de mannen
hun haar naar verhouding lang. Vanwege hygiëne en luizen wordt de haardracht in de loopgraven korter. De verstandige verzorging van het haar van
de vrouw bestaat volgens de handboeken uit het dagelijks kammen en borstelen en regelmatig wassen. Het gebruik van pommade en haarwater, maar
vooral het krullen, bleken en verven van het haar wordt afgeraden.
Ondulatie-ijzer of onduleertang
met elektrische verhitter. (foto:
Dina)

Hoe schadelijk friseren,
onduleren en - vanaf
1906 – het permanenten
voor het haar ook mag
zijn, vrouwen met krullen
van ‘zichzelf’ hebben nu eenmaal een streepje voor. Kun je desnoods nog wel
zelf krullen zetten, voor het verven van het haar is de mening dat je dat aan
de kapper moet overlaten, aangezien het de nodige vakkennis vereist. Bovendien moet het wekelijks worden bijgehouden om lelijke afscheiding tussen gekleurd en ongekleurd haar te voorkomen. De verandering in mode van
het dameskapsel van lang naar kort haar komt bij ons wat later opgang, maar
medio jaren twintig is de grootste verandering in het kappersbedrijf in volle
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gang en komt er een wijdvertakt netwerk van dameskapsalons tot stand. De
lange lokken en de vlechten van de dames worden bij duizenden ingekort.
Naar het schijnt is de beslissing om je haar kort te laten knippen zo emotioneel dat sommige dames er bij flauw vallen. Het palet aan werkzaamheden
van met name de dameskapper krijgt na de Eerste Wereldoorlog een stevige
uitbreiding. De kapper wordt steeds meer kapster en de klantenkring, zeker
gemeten naar tijdsduur en omzet, verschuift van mannen naar vrouwen.
Knippen en wassen zijn de meest voorkomende behandelingen, maar de behoefte naar meer dynamiek in de haarstijl neemt toe. Krullen en golven in
het haar worden aangebracht met een ondulatie-ijzer, dat op een spiritus of
gasvlam wordt verhit. Met onduleren, een techniek die lastig is om te leren,
wordt van de kapper meer geëist aan vakbekwaamheid. De ‘permanentwave’ doet zijn intrede waardoor de ondulatie wordt verdrongen. Er komen
elektrische apparaten op de markt waarmee een blijvende krul in het haar
kan worden gezet.
Wella permanenttoestel gebruikt
in de jaren veertig en vijftig van de
vorige eeuw. Op elke draad wordt
een
haarwikkel
aangesloten
waarna de krullen in wording worden verwarmd. (foto: kappersmuseum.nl)

De dameskapper moet zijn
vakbekwaamheid verbreden
en onderhouden en wordt
dus meer en meer een vakman, of beter: vakvrouw. De
technische installatie in de
kapsalon ondergaat grote
veranderingen. Aanvankelijk
worden droogkappen gebruikt waar warme lucht
doorheen wordt geblazen
met behulp van een föhn.
Daarna verschijnen de centrale drooginstallaties met
in de kelder of aan de muur
een ventilator die verwarmde lucht door de leiding perst naar de droogkappen. De losstaande elektrische droogkap blijkt
daarna doelmatiger te zijn. De (chemische) wetenschap gaat zich met de
haarbehandeling bemoeien. In de researchafdelingen van cosmeticafabrieken over de hele wereld wordt gezocht naar (betere) haarverfmiddelen, permanentvloeistoffen en watergolflotions. Een bezoek aan de dameskapper
neemt door de steeds uitgebreidere behandeling uren in beslag. Maar wie
mooi wil gaan…
Het is Onsman die met een ruime blik op de maatschappij en een scherp inzicht in de branche het idee lanceert van een Kappers Bedrijfsorganisatie met
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provinciale en plaatselijke vakraden, die met de nodige bevoegdheden bekleed moeten zijn. Deze organisatievorm doet volgens hem recht aan het
specifieke karakter van de branche. Onsman verzet zich tegen de socialistische opvatting dat er in de kappersbranche sprake hoort te zijn van klassenstrijd. Hij beroept zich op uitspraken van Karl Kautsky, opgenomen in het zogenaamde Erfürter Program van de Duitse socialistische partij, die hij uitgebreid citeert. Hij steunt aanvankelijk het stichten van een bediendenvereniging, maar pogingen daartoe mislukken door gebrek aan continuïteit vanwege doorstroming van bediende naar het patroonschap en later door radicalisme en het ontbreken van realiteitszin. Eerst midden jaren twintig en begin jaren dertig komen er bediendenbonden tot stand die duurzaam zijn.
Kappersbedienden verrichten loonarbeid, maar staan niet in dezelfde verhouding tot hun werkgever als werknemers in industriële bedrijven. De belangen van bedienden en patroon zijn te zeer aan elkaar gekoppeld, zodat
indien ieder op eigen houtje vakactie wil voeren de een toch altijd weer bij
de ander terecht moet komen. Verbetering van de lonen heeft iets van een
vicieuze cirkel. De marges in het kappersbedrijf zijn vanwege de moordende
concurrentie klein. In veel bedrijven verdiend de patroon niet of nauwelijks
meer dan zijn bedienden. Loonsverhoging is niet mogelijk zonder stijging van
de tarieven voor het knippen en scheren. De kapperswinkels met bedienden
zullen, zo is de vrees, door een tariefsverhoging klanten verliezen aan kappers zonder bedienden, die hun tarief niet voor loonsverhoging hoeven te
verhogen. Verbetering van de lonen kan derhalve alleen als er in solidariteit
door alle kappers de tarieven worden aangepast. De N.B. en K.B. vindt ook
na de teloorgang van Streven naar Verbetering dat een goed geleide bediendenorganisatie gewenst is. Op het buitengewoon congres in 1911 wordt besproken hoe er een bediendenorganisatie door het hele land tot stand gebracht kan worden. Om wederzijdse erkenning en overleg te waarborgen
wordt het idee geopperd, om waar mogelijk vakraden op te richten, waarin
patroons en bedienden gelijkelijk vertegenwoordigd zijn. Deze vakraden hebben tot taak te overleggen en te adviseren en een gemeenschappelijk arbeidsprogramma op te stellen. Voorts zullen ze op moeten treden als geschillencommissie inzake het arbeidscontract. Begin 1920 ijvert de N.B. en K.B.
opnieuw voor de invoering van een kappersbedrijfsorganisatie en benadert
daarvoor ook het NVV. Bij monde van voorzitter Evert Kupers laat het NVV in
haar vakblad weten hier niets voor te voelen. Ook kappersbedienden hebben
recht op een zelfstandige organisatie. Niets belet de N.B. en K.B. om met de
Kappersbediendenbond cao-afspraken te maken is de repliek van Kupers.
Het NVV doet hiermee onrecht aan de bedoelingen van Onsman, maar zijn
verwachting van het corporatisme is mogelijk ook wel wat naïef te noemen.
Het neemt echter niet weg dat Onsmans voorspelling dat een zelfstandige
bediendenbond geen blijvertje zal zijn opnieuw uitkomt. Het mag dan ook
opmerkelijk worden genoemd als op het congres van de Nederlandsche Bond
van Kapperspersoneel in 1931 secretaris Schlosser een wasecht pleidooi
houdt voor een kappersbedrijfsorganisatie. De argumenten die Schlosser
hanteert zouden van Onsman hebben kunnen zijn. Na de dood van Onsman
in 1929 is er wat verandert in de houding van de patroons-organisatie want
nu zijn zij het die de boot afhouden voor het invoeren van een bedrijfsorganisatie. Enkele jaren later zal er een bedrijfsraad tot stand komen waarin bedienden en patroons evenredig zijn vertegenwoordigd.
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De eerste onder zijns gelijke
In 1928 op de vergadering waar de Utrechtse R.K. Kappersbediendenclub het
licht ziet vraagt een achttienjarige leerling-kapper “Waarom kunnen wij geen
eigen bond krijgen?” Het is de start van een levenslange loopbaan als vakbondsman. Theodorus Johannes Albertus Sturkenboom is op 17 oktober
1910 geboren in Utrecht. Zijn vader is Albertus Sturkenboom en zijn moeder
Theodora van Rijnsoever. Wat opvalt is dat hij vernoemd is naar zijn moeder.
Het gezin is belijdend katholiek en actief voor de parochie waarin zij wonen.
Op achttienjarige leeftijd is Sturkenboom voorzitter van de parochiale gezellenvereniging. Hij volgt na enige jaren middelbaar onderwijs de vakschool
voor kappers. Sturkenboom wordt de eerste penningmeester van de in 1932
opgerichte R.K. Kappersbediendenbond St. Cosmas en na enige jaren secretaris/penningmeester. De bond telt nog geen tweehonderd leden en kan het
nog wel af met één functionaris voor twee functies. In de jaren voor de
Tweede Wereldoorlog wordt het ‘gezicht’ van de bond voornamelijk bepaald
door voorzitter G.H. Peters uit Rotterdam. Sturkenboom zorgt voor de administratie van de bond en draagt bij aan het vakblad. Hij huwt met Antonia
Adriana Johanna van Stralen, met wie hij dertien kinderen krijgt. Persoonlijk
leed blijft hen niet bespaard. In 1946 overlijdt hun zoon Theo op driejarige
leeftijd. In 1951 wordt Sturkenboom gekozen tot voorzitter. St. Cosmas
groeit onder zijn leiding uit tot een bond met 2.000 leden en wordt groter
dan de socialistische zusterorganisatie. Sturkenboom groeit niet alleen uit tot
‘het gezicht’ van de bond, maar ook tot die van de bedrijfstak. Zijn persoonlijkheid, een rijzige man met een goed verzorgde stevige haardos, brengt dat
met zich mee, maar het zijn ook de omstandigheden die eraan bijdragen. St.
Cosmas is de grootste bediendenbond en in vakbondsland is het de gewoonte dat de grootste bond woordvoerder is. Daar komt bij dat de NVVkappersbond in 1954 opgaat in de Algemene Bedrijfsgroepen Centrale en
daar met haar duizend leden ‘slechts’ een vakgroep is in een bond met meer
dan 30.000 leden. Een louter kappersbediendenbond als St. Cosmas is herkenbaarder.
Terwijl Sturkenboom altijd bezig is met zijn werk voor de bond regelt moeder
Sturkenboom als een ware manager het huishouden. In het grote gezin is niet
gauw iemand te veel en iedereen kan altijd blijven eten. Op de zondagen na
de hoogmis zijn er soms wel 24-25 mensen in huis. Eten moet gebeuren in
twee ploegen van 12 aan een grote kloostertafel. De kinderen Sturkenboom
discussiëren op dezelfde toonhoogte als hun vader en moeder doet daar enthousiast aan mee. Verjaardagen zijn een absolute kakafonie.
Vanaf het begin van de jaren vijftig komt Sturkenboom, in zijn rol van voorzitter van St. Cosmas, regelmatig in de publiciteit om een lans te breken voor
de kappers en het kappersvak. Hij maakt zich sterk voor het afschaffen van
het ‘fooienstelsel’. Een kapper is een vakman met een gedegen opleiding die
een volwaardig loon verdiend en niet zijn hand moet hoeven ophouden, is
zijn mening. Vanzelfsprekend maakt Sturkenboom deel uit van de Vakraad
en is hij lid van het bestuur van de Vereniging tot Bevordering van de Vakopleiding in het Kapperbedrijf. Op de vakschool geeft hij met veel enthousiasme
les als onbezoldigd leraar. De vakopleiding in het kappersbedrijf wordt niet
gesubsidieerd door de overheid. Het Ministerie van Onderwijs is van mening
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dat de kappersopleiding ook op de ambachtsschool kan plaatsvinden. Deze
opvatting is tegen het zere been van Sturkenboom: ‘het vakonderwijs moet
niet in handen worden gelegd van leken, die geen verstand hebben van ons
vak’, laat hij in 1957 in De Tijd weten. Vanwege zijn 25-jarig jubileum als bestuurder van St. Cosmas wordt Sturkenboom eind 1957 benoemd tot ridder
in de orde van de H. Sylvester.

Theo Sturkenboom, tweede van rechts, tijdens een jubilarissenhuldiging in 1989, 79 jaar oud
en reeds meer dan tien jaar met pensioen. Tweede van links Paul Jekkers de bezoldigd bestuurder van de inmiddels tot Kappersbond FNV omgedoopte bond.

Sturkenbooms zwanenzang is zijn offensief tegen de particulieren kappersopleidingen, die voor honderden guldens de leerling kapper opleidt voor de
werkloosheid, omdat er domweg onvoldoende emplooi is. Het is misbruik
maken van de onderwijsvrijheid louter uit winstbejag. Er is alleen plaats voor
hele jonge mensen die zodra ze 23 jaar zijn en het vak-volwassenloon verdienen hun biezen kunnen pakken. Na meer dan veertig jaar zich actief te hebben ingezet om de positie van de kappersbedienden te verbeteren gaat hij in
1975 met pensioen, al zal hij nog tot 1979 als voorzitter blijven functioneren.
In 1982 wordt hij bij het vijftigjarig jubileum van de bond gehuldigd met zijn
vijftigjarig lidmaatschap. Opkomen voor anderen kan hij toch niet helemaal
laten. Hij is al ver in de zeventig, hij woont dan in een aanleunwoning, als hij
wordt gekozen als bewonersvertegenwoordiger. Sturkenboom overlijdt in
1993.
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Ordening
In de tweede helft van de jaren twintig krijgt het herenkappersbedrijf wat
meer aanzien. Het aantal herenkapsalons verminderd vanwege de overgang
naar het dameskappen, waardoor de moordende concurrentie afneemt. Betere tarieven zorgen voor een wat royaler inkomen en er kan meer aandacht
worden besteed aan de inrichting van de zaak. De vreugde duurt niet lang.
De wereldwijde economische crisis na de beurskrach van 1929 laat zich ook
voelen in het kappersbedrijf. De klandizie neemt af terwijl de concurrentie
weer toeneemt doordat werklozen uit andere bedrijfstakken en uit het buitenland een kans wagen in het kappersbedrijf. De nieuwe concurrentie is van
een geweldige omvang. In 1930 is het aantal kapperswinkels bijna 9.000 in
1939 zijn dat er 14.000. De tarieven duikelen naar beneden. Scheren kan
weer voor een dubbeltje en knippen voor twee dubbeltjes.
Eind jaren dertig, als de schaduwen van een wereldramp zich vooruitwerpen,
is er sprake van enig economisch herstel, maar de financiële omstandigheden
van duizenden werknemers zijn verre van rooskleurig. Met de Duitse inval in
Polen in augustus 1939 begint de Tweede Wereldoorlog en op 14 mei 1940
capituleert ook Nederland voor de Duitse overmacht. De bezetting is nog
maar enige maanden oud als de bezetter socialistische organisaties verbiedt.
Het NVV krijgt een door de Duitsers aangewezen bewindvoerder. De confessionele arbeidersbeweging mag onder toezicht nog even zelfstandig verder.
In juli 1941 verordent de bezetter een eenheidsvakbeweging en dwingt de
katholieke en christelijke bonden op te gaan in het NVV. De confessionele
vakbeweging houdt op te bestaan. Ook de patroons-organisatie NKB ondergaat in 1942 het lot van opheffing, waarmee alle vakorganisaties (werknemers en werkgevers) in het kappersbedrijf zijn uitgeschakeld. Een kleine
bond als St. Cosmas ondergaat de gang van zaken een beetje langs de zijlijn.
De dagelijkse sores houdt voorrang. De bond heeft net een opgaande lijn te
pakken als ze in 1941 gelijk met de andere katholieke bonden gedwongen
wordt samen te gaan met de zusterorganisatie in het NVV. Het aantal leden
bedraagt in 1931, het jaar waarin de bond is opgericht, 179. Eind 1938 zijn
dat er nog geen 200, maar op 31 december 1939 zijn het 232 en dat is een
opmerkelijke groei. Bij de opheffing in 1941 is het aantal leden met 178 weer
terug bij af. Kennelijk zijn crisisjaren niet gunstig om met een vakorganisatie
te beginnen.
Wil het voor de oorlog nauwelijks lukken om in ledental te groeien, de heroprichting in 1945 laat een nieuw elan zien. Op 1 oktober staan er al 350
leden ingeschreven en drie maanden later zijn dat er zelfs 702. De groei zet
door en op 1 januari 1947 staat de teller op 1177. Het ledental van St. Cosmas
blijft daarna gedurende een aantal jaren stabiel. De vrijheidsbeperking tijdens de oorlogsjaren brengt ook de kapperspatroons tot het inzicht, dat met
een gemeenschappelijke aanpak meer bereikt kan worden dan in je eentje.
De overtuiging dat het anders en beter moet leeft breed in de samenleving.
Echter tijdens de oorlog kan niets tot stand worden gebracht en plannen voor
een betere organisatie in en van de bedrijfstak moeten wachten tot na de
bevrijding. Onder gezag van de bezetter is er een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie tot stand gekomen. De Vakgroep, het bestuurlijk orgaan in het
kappersbedrijf, zwaait de scepter, maar is onder de branchegenoten niet erg
populair. Na de bevrijding wil men van deze organisatievorm af omdat er een
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oorlogssmet op rust en ook vanwege het verplichte lidmaatschap. F.J. Werner en J. Huis nemen in juni 1945 het initiatief tot heroprichting van de Nederlandse Kappersbond (NKB). Zij reizen het land af om de afdelingen nieuw
leven in te blazen, maar stuiten op weerstand van de regering die De Vakgroep wenst te continueren. De Vakgroep wordt door de Nederlandse overheid gezien als de wettige vertegenwoordiger van de branche. De regering
gaat zelfs zover dat ze het lidmaatschap van een vrije organisatie tegengaat
door de kappers te dwingen hun bijdrage aan de Vakgroep voort te zetten
met als dreiging dat hun distributiebonnen (scheerzeep toewijzing) worden
ingetrokken. Aangezien vele kappers geen dubbele contributie willen of kunnen betalen belemmert dat het lidmaatschap van de NKB, die in 1950 dan
ook nog maar 2.000 leden telt. Spoedig nadat beide werknemersorganisaties
NBK en St. Cosmas zijn heropgericht breken ze met De Vakgroep, waarna ze
samen met de werkgeversorganisatie de Vakraad voor het Kappersbedrijf
oprichten. De vreemde figuur doet zich nu voor dat er twee corporatistische
organen bestaan in één branche die concurreren met elkaar. Er is veel energie nodig om de regering te overreden de bevoegdheden van De Vakgroep
(vakopleiding, examenbevoegdheid) over te hevelen naar de Vakraad, maar
stukje bij beetje lukt dat. Het economisch beleid van de Nederlandse regering
ijlt enige jaren voort op maatregelen genomen door de bezetter met de kennelijke bedoeling het bedrijfsleven te ordenen in een corporatistische structuur. Instellingen als De Vakgroep in de kappersbranche worden gehandhaafd en binnen het Ministerie van Economische Zaken worden afdelingen
en commissies gevormd, zoals de Directie Ordeningsvraagstukken en de
Commissie Bedrijfsregelingen. De laatste stelt de (maximum) prijzen vast en
bemoeid zich met de Geleide Loonpolitiek. De wijze van besturen die daaruit
voortkomt is naar hedendaagse maatstaven nogal autoritair te noemen.
Jan Huis, van 1940 tot
1973 secretaris van de
NKB en van 1973 tot
1977 secretaris/directeur van de ANKO.

Jan Huis moet van
jongs af aan na
schooltijd, maar
ook later in zijn
studententijd, helpen in de herenkapperszaak van
zijn vader. In de jaren twintig komt het dameskappersbedrijf op en dat geeft een gunstige impuls aan de branche. In 1929 begint Huis voor zichzelf en opent een dameskapsalon. Gedurende twaalf jaar oefent hij het kappersvak uit als zelfstandig
ondernemer. Hij is lid van de NKB en ontplooid vanaf 1933, zoals hij het zelf
zegt: “enige eenvoudige activiteiten op het gebied van de vakopleiding”. In
dat jaar wordt hij gekozen tot voorzitter van de Rotterdamse Kappersvakschool. Tot zijn verbazing gaan “op een betrekkelijk grote schaal alle leerkrachten hun eigen weg.” Hij start met instructieve bijeenkomsten voor de
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leerkrachten om meer eenvormigheid in de opleiding te krijgen. Hieruit ontstaat een lesboekje, dat lange tijd in gebruik is geweest in Rotterdam, maar
ook belangstelling ondervindt bij kappersscholen in andere plaatsen. Huis levert in de tweede helft van de jaren dertig enige bijdragen aan het Kappersblad en is actief bij technische demonstraties. Op 4 augustus 1940 wordt hij
gekozen tot secretaris van de NKB. In het eerste oorlogsjaar worden de
bondswerkzaamheden min of meer normaal voortgezet. Huis moet de al langer gekoesterde wens van een eigen bondskantoor zien te realiseren. Na een
korte tijd de bond gerund te hebben vanuit een gehuurde kamer wordt het
eerste kantoor van de NKB gevestigd aan de Alberdinck Thijmstraat in Amsterdam.
Huis stelt een lessenpakket samen voor een lerarenopleiding waaraan in
1942 uitvoering wordt gegeven. De opleiding werkt volgens het ‘linking pin’
principe. Elke veertien dagen komen de districtsdocenten in Utrecht bijeen.
De verworven kennis geven zij op hun beurt door aan de cursisten in hun
district. Uit de lessen ontstaat in 1943 het door Huis geschreven Handboek
voor het Dames- en Herenkappersvak dat een standaardwerk is geworden in
de kappersopleiding.
Op 27 april 1951 ontvangt Huis, secretaris van de NKB, een telefoontje van
EZ waarin hij wordt verzocht op 4 mei met een zo’n breed mogelijke afvaardiging uit het kappersbedrijf op het ministerie te komen. Ter vergadering
wordt de nieuwe prijzenregeling (verlaging van de tarieven ten opzichte van
de vigerende prijzen) meegedeeld. De NKB krijgt vijf dagen de tijd om te adviseren. Het advies, dat inhoud dat de kosten zijn gestegen en dat een prijsverlaging eigenlijk niet kan, leidt ertoe dat de NKB in de gelegenheid wordt
gesteld binnen nog eens vijf dagen een uitgewerkte kostprijscalculatie bij het
ministerie te deponeren. Eén dag later vindt overleg plaats, maar er wordt
geen overeenstemming bereikt, waarna de NKB nog een eindadvies aan het
ministerie zendt waarin bemiddeling wordt voorgesteld. Er wordt enige
maanden niets meer van het ministerie vernomen, maar het eindresultaat is
dat er geen nieuwe prijsregeling komt.
De Wet op de Publiek Rechterlijke Bedrijfsorganisatie van 1952 vervangt de
ordeningsstructuur uit de Tweede Wereldoorlog. Behoudens voor de Sociaal
Economische Raad (SER) is er voor de structuur van de voorgestelde producten bedrijfschappen geen verplichte invoering. Bij de ambachten en in de voedingssector is er sprake van uitvoering van de wet, maar in de industrie komt
er niets van terecht. In de breedte gezien is de wet een mislukking. Ook in de
kappersbranche komt het beoogde bedrijfschap niet tot stand. Men is tevreden met het functioneren van de ‘eigen’ Vakraad en wil geen avontuur aangaan met een nieuw en onbekend bedrijfstakorgaan. De uit de oorlog stammende Vakgroep wordt in 1954, bijna tien jaar na afloop van de Tweede Wereldoorlog, geliquideerd.
In de naoorlogse jaren krijgen de kapsalons, zowel die van de heren als die
van de dames, een doelmatiger inrichting en een fraaier aanzien. Er is onder
de dameskapsalons nog even sprake van een inrichting met appartementen.
De dames laten zich niet graag in het openbaar zien met natte slierten langs
het gezicht, maar na de ontdekking dat niemand ‘onder behandeling’ er beter uitziet, wordt de zogenaamde ‘open salon’ geaccepteerd. De kapper is
vaak meer een artistiek aangelegd ambachtsmens dan een handelaar.
Slechts 20% van de ondernemers in het kappersbedrijf hebben, naast het
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knippen en scheren, een verkoop, van hoofdzakelijk parfumerie en toiletartikelen, van enige betekenis. Er zijn herenkappers waar je tabak en sigaretten
kunt kopen, terwijl er ook wel bijouterieën, kunstnijverheidsartikelen, koffers en lederwaren, en in de badplaatsen souvenirs, worden aangeboden.
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Education permanent
De afschaffing van de gilden laat een leemte achter voor wat betreft het aantal, de opvang en opleiding van leerlingen. Gedurende de negentiende en de
eerste decennia van de twintigste eeuw is de vakopleiding van de kapper niet
goed geregeld en volstrekt afhankelijk van de kwaliteit van de patroon als
leermeester. Door het ontbreken van een leerling-contract is de kans groot
dat de goede patroon/leermeester zich inspant voor de concurrent. Begin
twintigste eeuw worden enkele vakscholen opgericht die gedurende enkele
maanden per jaar avondcursussen verzorgen. Het kent een moeizame start
omdat er een gebrek is aan modellen om op te oefenen.
Minister Kuyper dient in 1904 een wetsontwerp in ter regeling van het leerling-contract, maar het ontwerp komt nooit in behandeling. De Nederlandsche Bond tot bevordering van het Vakonderwijs in het Kappersbedrijf
(B.V.V.) wordt in 1913 opgericht op initiatief van de N.B. en K.B., die via deze
organisatie samenwerking met Standvastige Hulp in Tegenspoed, de Nederlandsche Kapperspatroonsvereniging en de Vereenigde Rotterdamsche Kapperspatroons mogelijk wil maken. Alleen Standvastig geeft aan de uitnodiging gehoor. Het doel van de N.B. en K.B. is, met voorbijgaan aan alle geharrewar tussen personen en verenigingen, plaatselijke combinaties te vormen
die met een behoorlijke reglementering en toezicht een vakschool kunnen
beheren, die de vakschool voor de kappersbranche is en als enige in aanmerking komt voor subsidie. Plaatselijk en regionaal is er weliswaar in beperkte
mate sprake van particuliere opleidingen voor barbier en kapper, maar uit de
summier aanwezige documenten valt op te maken dat de ondernemers in
het kappersbedrijf, naast de opleiding in de kapsalon, een reguliere schoolse
opleiding van belang vinden. In de grotere steden zijn opleidingen in ontwikkeling. In 1915 dient minister Cort van der Linden een wetsontwerp in ter
regeling van het vakonderwijs. Bij de N.B. en K.B. bestaat waardering voor
het wetsontwerp waar het gaat om de invoering van een wettelijk leerlingcontract, maar groter is de behoefte om de ongebreidelde instroom van leerlingen aan banden te leggen en dat ontbreekt in het wetsontwerp. J. Cornax,
secretaris van de B.V.V., schrijft in september 1915 in het Kappersvakblad:
“Met de mooiste theorieën over “de vrije arbeidsmarkt” en de “vrije
concurrentie” zijn onze cijfers, die de bijna vernietiging van ons bedrijf aantonen, niet weg te redeneren. Met zorg en angst denken we
aan de toekomst. Reeds voor 15 jaar geleden bracht een onderzoek
aan het licht, dat de steeds toenemende concurrentie, die geen gelijke tred hield met de toename van de bevolking, het gevolg was van
den onbeperkte leerlingentoevoer.”
De bond heeft ook kritiek op de naleving van de kwaliteitseisen aan de opleiding en de examens en is ‘not-amused’ dat aan hen geen rol in de uitvoering
is toegekend. De kappersvakorganisatie moet op zijn minst gekend en gehoord worden alvorens een burgemeester verlof geeft aan een meesterkapper om leerlingen aan te nemen is de mening. De parlementaire behandeling
van het wetsontwerp neemt jaren in beslag, maar uiteindelijk wordt het ontwerp in 1919, onder de naam Nijverheidsonderwijswet, tot wet verheven. De
toenmalige minister heeft echter geen haast want eerst op 1 januari 1921
wordt de wet van kracht. Door diezelfde minister wordt in de jaren daarna
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vanwege bezuinigingen met aanvullingswetjes en Koninklijke Besluiten de
wet ontzield. Eind 1924 valt het besluit om de subsidie aan de Kappersvakscholen in te trekken. De vakscholen in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en
Zaandam houden op te bestaan. In Den Haag weten ze nog een cursus overeind te houden, terwijl in Groningen en Arnhem de kappersopleiding kan
voortbestaan, omdat ze deel uitmaken van de gemeentelijke Ambachtsscholen.

Van de jaren twintig tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw was dit een normale inrichting
van een kapperswinkel. Dit interieur valt te bewonderen in het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen.
(foto: Baronas)

In de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog wordt nog lesgegeven in het
kappersvak, maar komt daarna geheel stil te liggen. In de in augustus 1947
opgerichte Vakraad voor het Kappersbedrijf wordt van werknemerszijde
deelgenomen door de Nederlandse Bond voor Kapperspersoneel en de Katholieke bond van Kapperspersoneel “St. Cosmas” en van werkgeverszijde
door de Nederlandse Kappers Bond. Van het Ministerie van Economische Zaken, die aan de tijdens de oorlog tot stand gekomen Vakgroep de voorkeur
geeft, krijgt de Vakraad na moeizaam overleg, de bevoegdheid vakbekwaamheidsexamens af te nemen. Een examencommissie wordt in het leven geroepen die later wordt omgezet tot de Stichting Examens en Proeven (SEP). De
examens voor vakbekwaamheid zijn gebaseerd op de Vestigingswet 1917 en
het Vestigingsbesluit Kappersbedrijven 1937, die later vervangen wordt door
het Vestigingsbesluit Kappersbedrijven 1958. In 1947 wordt in Den Haag een
kappersopleiding gestart onder de naam Haagsche Vakschool voor Kappers.
De initiatiefnemers zijn kapperspatroons georganiseerd in de Nederlandse
Vereniging van Ondernemers in het Kappersbedrijf (NEVOK). Met behulp van
gemeentesubsidie komt er een avondopleiding tot stand. In de jaren die volgen wordt de opleiding breder, praktijk en theorie geperfectioneerd en de
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cao-afspraken tot uitvoering gebracht. Vanaf eind 1945 vinden gesprekken
plaats om de opleiding in de kappersbranche op landelijk niveau gestalte te
geven. De sociale partners richten in 1946 de Nederlandse Vereniging Vakscholen voor Kappers op. Bestuurders van het eerste uur zijn J. Huis, A. Jansen en P. Vijgeboom (NKB), Theo Sturkenboom en Willem Scheepmaker (St.
Cosmas) en Leo Visser en Henk Nieuwenhuizen (NBK). Aan het beginkapitaal
wordt bijgedragen door elk van de deelnemende organisaties door ƒ10 voor
elk lid in de kas te storten. Het lesgeld bedraagt ƒ50 per cursus voor de gezellenopleiding en ƒ75 voor de opleiding tot patroon. Al snel is er in dertig verschillende plaatsen een vakopleiding voor kappers. De eerste paar jaar is de
vereniging noodlijdend en zijn er tekorten waarin wordt voorzien met donaties en kunstgrepen, zoals een loterij. Nadat in 1948 de vereniging is omgezet
in een stichting krijgen vakbondsleden een korting op het lesgeld van ƒ5. In
dat jaar wordt een aanvang gemaakt om het leerlingstelsel te introduceren,
maar het zal tot 1964 duren aleer het leerlingstelsel daadwerkelijk functioneert. In de jaren vijftig komt een fusie tot stand met de Haagsche Vakschool
en treedt de NEVOK toe tot het bestuur en dat doet ook de Christelijke Kappers Patroonsbond. De Christelijke Bond van Kapperspersoneel zal dit voorbeeld enige jaren later volgen. Animator achter de fusie is Scheepmaker die
in het fusiejaar als algemeen directeur van de vakopleiding wordt aangesteld.
Midden jaren vijftig zijn er vier mensen in dienst ten behoeve van beheer en
administratie van de scholen. Direct na de Tweede Wereldoorlog is het aantal leerlingen op jaarbasis 1000. In de jaren vijftig schommelt het aantal leerlingen rond de 2500, maar tegen het eind van dat decennium stijgt het tot
boven de 3300.
Om uit maken wie zich de beste kapper mag
noemen worden er Wereldkampioenschappen georganiseerd. De deelnemers werden
verrast met een gedenkbord in de vorm van
een scheerbekken. Het Delftsblauwe bekken
is gemaakt bij de Plateelbakkerij & Pijpenfabriek “Zenith” te Gouda, die er een certificaat van echtheid heeft bijgeleverd.

In 1959 wordt de naam gewijzigd in
Stichting Vakopleiding in het Kappersbedrijf. Er is behoefte aan een snellere opleiding door middel van dagonderwijs voor zowel dames- als herenkapper. In 1960 wordt daarvoor de
N.V. Kappersdagscholen in het leven geroepen met als enig aandeelhouder
de Stichting Vakopleiding in het Kappersbedrijf. De andere opleidingen blijven binnen de stichting, waaronder de zojuist gestarte opleiding voor manicure. In de beginjaren wordt de nodige praktijkervaring opgedaan die ten
goede komt aan inrichting van de organisatie en de onderwijsmethode. Het
beroepsonderwijs krijgt in de kappersbranche, mede door betere wetgeving,
een toonaangevende status. Een belangrijke rol in die veranderingen spelen
Henk Penninkhof en Gerrit Uit de Bosch (ABC), Theo Sturkenboom en Willem
Scheepmaker (St. Cosmas), Luc Uffels (Stichting Vakopleiding, Kappersdagscholen NV) en Piet Kalle (ANKO). Midden jaren zestig zijn er zo’n 45 vakscholen met zo’n 6.000 leerlingen en 11 dagopleidingen met 500 cursisten. In
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1964 wordt begonnen met de uitvoering van het leerlingstelsel, een combinatie van dagonderwijs en praktijkonderwijs. In datzelfde jaar wordt de eerste scholenwedstrijd gehouden ten tijde van een kappersconcours in Arnhem. Tweehonderd kappersleerlingen doen mee aan de competitie wie zich
de beste leerling kapper in Nederland mag noemen.
Naast de vakopleiding ontstaan op plaatselijk niveau technische clubs waar
werkgevers en werknemers tezamen zich één á twee avonden per week verdiepen in de techniek van de “haarkunst”. Op landelijk niveau is op initiatief
van de NKB de Nederlandse Bond van Technische Clubs in het Kappersbedrijf
(NBTCK) opgericht, later omgedoopt tot Technische Artistieke Kappersorganisatie Nederland (TAKON), die zich onder meer bezighoudt met het organiseren van wedstrijden en modeshows. De spoeling op de kappersmarkt is
dun en je onderscheiden in techniek en kwaliteit kan het verschil maken of
je het hoofd boven water houdt of niet. Het werkt competitie in de hand en
elke organisatie, zowel van werknemers als van werkgeverszijde, heeft zijn
eigen vakbekwaamheidswedstrijden. De competitie kent een plaatselijke,
een regionale en uiteindelijke een landelijke finale. Om door te kunnen gaan
naar de volgende ronde moet op de plaatselijke competitie tenminste 65%
van het maximum te behalen punten worden gescoord. Om naar de finale te
kunnen moet minstens 75% worden gehaald. De ABC organiseerde bijvoorbeeld haar finale in de kantine van de Gevato te Zeist. Iedere club heeft op
deze wijze zijn eigen Nederlandse kampioenen. Omdat ingezien wordt dat
zoveel kampioenen toch wel raar overkomt, wordt uiteindelijk de finale een
gezamenlijke aangelegenheid.

Eind 1976 worden de Stichting Vakopleiding met zijn leerlingwezen, de Dagvakscholen BV, de
TAKON, de Vakraad en de Examencommissie van de Vakraad gezamenlijk gehuisvest in een
groot pand aan de Maliesingel in Utrecht, dat daarna bekend staat als het ‘Kappershuis’.

Vroeger leerde men het dames- en herenvak apart, tegenwoordig is het dames- en herenvak één opleiding. In het eerste gedeelte van de opleiding leert
de leerling permanenten, knippen en föhnen bij zowel vrouwen als mannen.
Als dit diploma is behaald, kan de leerling verder met de opleiding tot allround kapper en wordt de leerling snijden, watergolven, omvormen, kleuren,
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vlechten en opsteken geleerd. Voor elk onderdeel wordt een theorie- en
praktijkexamen afgenomen. De examencommissie bestaat uit vakdocenten
en onafhankelijke observatoren. De opleiding kan worden gevolgd aan een
regionaal opleidingscentrum of aan een particuliere school. Aan een regionaal opleidingscentrum duurt de opleiding tot kapper twee jaar en de vervolgopleiding tot allround kapper één jaar. Dit geeft uiteindelijk een mbo-diploma niveau 3. Vele Mbo-scholen hebben tegenwoordig uiterlijke verzorging in het studiepakket. De opleiding op het regionaal opleidingscentrum
kan op twee manieren worden gevolgd. De eerste manier is de beroepsopleidende leerweg (BOL), waarin de leerling elke dag naar school gaat en op
afgesproken tijden stageloopt in een kapsalon. De andere manier is de beroepsbegeleidende leerweg (BBL), waarin de leerling één dag per week naar
school gaat voor de theorie. De andere vier dagen werkt de leerling in een
door de Kappers Opleiding Centra (KOC) erkende kapsalon, die tot taak heeft
de leerling in de praktijk op te leiden. Op een particuliere kappersschool
duurt de opleiding twee jaar. De leerling gaat vijf dagen per week naar
school. Zodra de leerling de leerstof voldoende beheerst, mag zij/hij in de
kapsalon van de school werken met echte klanten. De klanten kunnen bij een
kappersopleiding voor een voordelig tarief een kappersbehandeling naar
keuze krijgen, verzorgd door een leerling van de opleiding. Zodra de leerling
het diploma heeft behaald kan hij/zij gaan werken in een kapsalon, waar de
kapper uiteindelijk door ervaring het meeste leert. De kapper kan cursussen
volgen om zich bij te scholen of shows bijwonen om op de hoogte te blijven
van de laatste modetrends en technieken.
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… en de fooi voor het beleg
Wie vindt het niet het leuk om een fooitje te krijgen als blijk van waardering?
Het wordt echter anders als de fooi wordt beschouwd als een structureel
deel van het inkomen waardoor het vastgestelde loon laag gehouden kan
worden. Namens werkgevers- en werknemersorganisaties in het kappersbedrijf vragen Theo Sturkenboom (St. Cosmas), Gerrit Uit de Bosch (ABC) en Jan
Huis (NKB) in 1957 aan het Hoofdbedrijfschap Ambachten om onderzoek te
doen naar de wenselijkheid en de mogelijkheid om het fooienstelsel af te
schaffen. Er wordt een Commissie onderzoek fooienstelsel Kappersbedrijf ingesteld. De commissie telt twaalf leden onder wie ‘zwaargewichten’ als Jaap
Boersma, de latere minister van sociale zaken en Harry ter Heide, de latere
voorzitter van het NVV. De commissie raadpleegt niet alleen de belangenorganisaties, maar vraagt ook advies aan de rechtsgeleerden prof. mr. N.E.H.
van Esveld en prof. mr. W.F. de Gaay Fortman. De commissie brengt advies
uit op 22 oktober 1957. Naast het advies om de fooien af te schaffen is het
rapport vooral ook interessant vanwege de hoeveelheid gegevens die zijn
verzameld over omvang en structuur, lonen en prijzen en de economische
positie van de branche. Nederland telt ruim 10.000 kappersvestigingen, 5450
heren-, 2170 dames- en 2920 gemengde salons. Er werken bijna 24.000 personen in de branche, ruim 10.000 als ondernemer en ruim 13.000 als werknemer, waarvan 5.000 mannen en ca. 8.000 vrouwen. Ruim 4.300 vestigingen zijn éénmanszaken, terwijl in 3.000 vestigingen naast de eigenaar één
bediende werkzaam is, waaruit volgt dat slechts in ca. 30% van de kapperszaken drie of meer mensen werkzaam zijn. Kapperszaken waar meer dan tien
mensen werken zijn zeldzaam, slechts in 65 vestigingen, minder dan 1% van
de winkels, is dat het geval. De omzet van de branche is 116 miljoen gulden
terwijl de loonsom bijna 12 miljoen gulden bedraagt. Omdat bekend is dat
een deel van het inkomen tot stand moet komen door fooien, officieel netjes
verval genoemd, houden de belastingdienst en de sociale zekerheidsinstellingen daar rekening mee. Voor de inhouding van de premies wordt door hen
het loon met 20% verhoogd. Uit voorgaande cijfers kan de conclusie worden
getrokken dat het gemiddelde vaste loon van de werknemers in de kappersbranche nog geen 1.000 gulden per jaar bedraagt, maar dat de belastingdienst het inkomen 200 gulden hoger inschat. De voornaamste adviezen van
de commissie onderzoek fooienstelsel kappersbedrijf luiden:
-

de kappersbediende dient net als elke andere geschoolde vakarbeider
een volledig loon te ontvangen;
de ondernemers moeten een tarief in rekening kunnen brengen die
noodzakelijk is voor het verkrijgen van een redelijk rendement;
cao-partijen zijn verantwoordelijk voor de invoering van een nieuw
loonsysteem;
een tariefsverhoging ter compensatie van het afschaffen van de
fooien is noodzakelijk; medewerking van het publiek is nodig. In de
cao kan een verbod voor het aannemen van fooien worden opgenomen, die in de salons op een duidelijke wijze kenbaar moet worden
gemaakt.
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De conclusie is derhalve: het fooienstelsel moet worden afgeschaft en de sociale partners moeten dat in de cao regelen. In 1960 wordt in de cao het verbod van aannemen van fooien vastgelegd. Een fooi aannemen kan zelfs reden voor ontslag zijn. De afschaffing is groot nieuws en Huis kan in een radiorede het publiek voorlichten en ook op het nog prille medium tv komt het
aan de orde.
In de jaren zestig vindt er nog een grote verandering plaats in de arbeidsverhoudingen, de invoering van de vrije zaterdag. Voor een dienstverlenende
branche als de kappers is een vrije zaterdag niet zo handig, dus wordt er in
plaats van de zaterdag een sluiting op maandag afgesproken. Als overgangsmaatregel kunnen kapperswinkels bij de Vakraad ontheffing voor de sluiting
op maandag aanvragen. In 1965 vervalt de overgangsmaatregel en is de vijfdaagse werkweek een feit, met een collectieve sluiting op maandag in plaats
van op zaterdag, die merkwaardigerwijs, in de branche ‘beroepsverbod op
maandag’ wordt genoemd.
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Naar groter eenheid
De Nederlandse Bond van Kapperspersoneel organiseert uitsluitend kappersbedienden. Omdat dat qua slagkracht toch zijn beperkingen heeft wordt naar
verbreding gezocht en dat leidt in 1950 tot een fusie met de bonden van badhuis en zwembad personeel en de Nederlandse Bond van Huispersoneel.
Naast deze beroepsgroepen wordt het werkterrein nog uitgebreid met werknemers in sociale instellingen zoals jeugdherbergen. De aldus ontstane organisatie krijgt de weidse naam van Algemene Bedrijfsbond van personeel,
werkzaam in Sociaal Hygiënische Instellingen en Huishoudelijke Diensten,
ietwat mysterieus afgekort tot SHHD. Ook deze qua werkterrein verbrede organisatie wordt te weinig levensvatbaar geacht, zodat ze al op 20 juli 1954
wordt geliquideerd om op te gaan in de Algemene Bedrijfsgroepen Centrale
(ABC). In voorbereidende besprekingen is omtrent de overgang volledig overeenstemming bereikt en het besluit wordt door de leden met algemene
stemmen aanvaard. De drie bestuurders J. Theunissen, G. Uit de Bosch en
mej. T. v.d. Meulen, worden in bezoldigde dienst van de ABC aangesteld. De
SHHD heeft op het tijdstip van de fusie 1641 leden (895 vrouwen, 746 mannen) onder wie 1041 kappers (494 vrouwen, 547 mannen). Op 1 september
1954 is de overgang afgerond en zijn de leden ingevoegd in de ABC-afdelingen.
In 1957 wordt door de ABC
ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan een persglazen fruitschaal cadeau
gedaan aan de leden. In
symbolen, voor de kappers:
spiegel, kam en schaar,
staan de acht bedrijfsgroepen afgebeeld. De bedrijfsgroep kappers staat bovenaan geflankeerd door de
bedrijfsgroepen Papier- en
kartonindustrie en Glas en
Aardewerkindustrie. (foto:
dina)

De ABC kent een
structuur van bedrijfsgroepen. Voor de nieuwkomers worden drie bedrijfsgroepen ingesteld: die
voor het kapperspersoneel, voor het personeel in de bad- en zweminrichtingen en voor personeel in huishoudelijke diensten en sociale instellingen. De
bedrijfsgroep Kappers is veruit de grootste, ook wat het werkterrein betreft.
De beroepstelling wijst uit, dat er circa 14.000 personen in het kappersbedrijf
werkzaam zijn. De SHHD telt een flink aantal kaderleden die binnen de ABC
meer armslag krijgen. Er is na de overgang al spoedig sprake van flinke activiteiten in de drie groepen. De toetreding van de SHHD betekent voor de ABC
dat zij een grote groep vrouwelijke leden rijker worden. Het leidt tot het besef dat specifieke aandacht voor werkende vrouwen nodig is. Tiets van der
Meulen is dienstbode en later verzorgster in een kindertehuis. Ze maakt deel
Geknipt en geschoren 41

uit van het hoofdbestuur van de SHHD als onbezoldigde alvorens in vaste
dienst te komen. Bij de ABC krijgt ze ‘het vrouwenwerk’ in haar portefeuille.
Ze toont zich een ware pionierster die met veel energie de achtergestelde
positie van vrouwen onder de aandacht brengt.
Gerrit Uit de Bosch is in 1914 geboren in Ermelo. Op vijfjarige leeftijd verliest
hij beide ouders. In Ermelo gaat hij naar de lagere school. Op veertienjarige
leeftijd verhuist hij naar Utrecht en wordt leerling-kapper. Hij behaalt de diverse vakdiploma’s en verzorgt als leraar aan de kappersvakschool te Utrecht
theoretische en praktische lessen. Later is hij directeur van de school. Na de
Tweede Wereldoorlog wordt hij gekozen tot voorzitter van de afdeling Zeist
van de Nederlandse Bond van Kapperspersoneel die zich onder zijn leiding
aansluit bij het NVV. Na de fusie met de bonden van zwembad en badhuis
personeel en huispersoneel wordt hij lid van het landelijk bestuur en voorzitter van de kappersvakgroep van de SHHD. In juni 1953 treedt hij in bezoldigde dienst van de bond.
Interne circulaire van 13 oktober 1971,
waarin Gerrit Uit de Bosch in zijn hoedanigheid van secretaris van de Bedrijfsgroep Kapperspersoneel melding maakt
dat de cao voor het Kappersbedrijf 19711972 algemeen verbindend is verklaard.
Briefhoofd van de Algemene Bedrijfsgroepen Centrale met het logo van de Bedrijfsgroep Kapperspersoneel.

Na het opgaan van de SHHD in de
Algemene Bedrijfsgroepen Centrale (ABC) krijgt Uit de Bosch de
functie van bedrijfsgroepssecretaris, die hij vanaf 1 augustus 1955
combineert met de functie van
districtbestuurder te Utrecht. Op
1 januari 1962 wordt hij lid van
het hoofdbestuur van de ABC. Uit de Bosch is een beminnelijk mens die zeer
sociaal bewogen is, wat vooral tot uiting komt in zijn inzet voor de positie van
het kapperspersoneel. De kappers in het NVV zijn onderdeel van de ABC en
als zodanig minder herkenbaar dan St. Cosmas, de kappersbond van het NKV.
Sturkenboom, voorzitter van St. Cosmas, kan zich beter profileren en vertegenwoordigt de grootste werknemersorganisatie in de kappersbranche. Uit
de Bosch moet zijn aandacht verdelen over meerdere branches terwijl Sturkenboom zich uitsluitend met de kappers bezighoudt. Uit de Bosch, die deel
uitmaakt van het bestuur van de Stichting Vakopleiding Kappersbedrijf (SVK),
neemt in 1965 zitting in de Commissie Opleiding Kappersbedrijf ingesteld
door de Vakraad en de SVK. De commissie heeft tot opdracht de bestaande
opleiding van leerling tot ondernemer in het kappersbedrijf door te lichten
en met voorstellen ter verbetering te komen. Aan het ondernemerschap
worden steeds hogere eisen gesteld en de opleiding die het diploma Vakbekwaamheid oplevert is daartoe onvoldoende. In 1966 wordt gerapporteerd
met onder meer het advies op te gaan leiden tot zwaardere functies dan alleen voor bedienden. Uit de Bosch moet in 1975 vanwege zijn gezondheid
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zijn werkzaamheden voor de bond neerleggen waarmee aan een meer dan
twintig jaar durende intensieve inzet voor de kappers een einde komt.
Uit de Bosch (links) en
echtgenote nemen afscheid van Huis bij diens
pensionering in 1977.

De organisatiegraad
in het kappersbedrijf
is midden jaren vijftig onder de werkgevers het hoogst. De
vier patroons-organisaties hebben gezamenlijk ruim 6500 leden, een organisatiegraad van ruim 60%.
Nederlandse Kappersbond
Nederlandse Katholieke Kapperspatroonsbond
NEVOK
Christelijke Kapperspatroonsbond

4650
1327
127
389

De NKB neemt op een buitengewoon congres eind 1973 het besluit te fuseren. De Nederlandse Katholieke Kapperspatroonsbond, de Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Kappersbedrijf (NEVOK) en de Christelijke
Kapperspatroonsbond hadden dat al eerder besloten. Op 1 januari 1974 ontstaat door de fusie van deze vier organisaties de Algemene Nederlandse Kappersorganisatie (ANKO). Het bestuur bestaat de eerste twee jaar uit 16 personen, 12 uit de voormalige Nederlandse Kappersbond en 4 uit de drie overige fusiepartners. De krachtsverhouding tussen de fusiepartners komt in
deze verdeling tot uiting. De fusie past binnen de trend van schaalvergroting
die zich in de gehele samenleving voltrekt. Het adagium van de tijd lijkt ‘groter is beter’ te zijn. Ook werknemers en werkgeversorganisaties ontkomen
niet aan deze trend. De samenleving is ook op andere terreinen turbulent.
De ontzuiling die in Nederland plaats vindt, is ook bij deze fusie waarneembaar. In de politiek is een democratischer samenleving een topic. Een politieke partij als D66 dankt er haar ontstaan aan. In de werknemerswereld
tracht de Maatschappij Kritische Vakbeweging de Nederlandse vakbeweging
een meer kritische rol te laten spelen, terwijl studenten proberen de universiteit te democratiseren. Ook de binnen het gehele economische krachtenveld toch betrekkelijk bescheiden organisatie als de Nederlandse Kappersbond ontkomt niet aan de kritische geluiden uit eigen gelederen. Leden uit
o.m. Nijmegen bezetten het kantoor van de NKB met de eis dat de organisatie meer actie onderneemt tegen de voor de kapers schadelijke ontwikkelingen zoals de invoering van de hoge btw.
Begin 1977 is er sprake van een bestuurswisseling. Piet Kalle neemt de voorzittershamer over van Prinsen en Jan Huis, de secretaris/directeur gaat met
pensioen. Kalle is geheel in de traditie van de organisatie kapper en zoon van
een kapper. Bij het aanvaarden van de functie krijgt hij als opdracht: het bestuur weer te laten besturen, wat betekent dat de rol van de directeur moet
worden teruggebracht tot advisering en uitvoering. Een ander heet hangijzer
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die hij als opdracht meekrijgt is zich in te zetten om de btw op de kappersdiensten van het hoge (19%) naar het lage tarief (6%) te krijgen. Het is een
van Kalles ‘finest days’ als dat uiteindelijk ook lukt. Het is dan ook bijzonder
wrang dat in 2015 het kabinet Rutten overweegt het lage tarief af te schaffen
(behoudens op levensmiddelen) en derhalve voor de kappersbedrijven weer
het hoge tarief (van inmiddels 21%) te laten gelden.

In 1975 besluit de ANKO om actie te voeren tegen de invoering van de hoge btw voor het kappersbedrijf. Voorzitter Prinsen spreekt op het Binnenhof waar 3.500 kappers demonstreerden
tegen de btw. Links naast hem secretaris Jan Huis en achter hen Piet Kalle die twee jaar later
Prinsen zal opvolgen als voorzitter.

De drie werknemersorganisaties tellen samen bijna 3400 leden. Een organisatiegraad van ca. 25%.
Ned. Kath. Bond van Kapperspersoneel ‘St. Cosmas’
Algemene Bedrijfsgroepen Centrale
Christelijke Bond van Kapperspersoneel

1516
1500
378

De Algemene Bedrijfsgroepen Centrale gaat op 1 januari 1972 een fusie aan
met de Metaalbedrijfsbond NVV en de Algemene Bond voor Textiel- en Kleding ‘De Eendracht’. Gezamenlijk gaan ze verder als Industriebond NVV, die
al snel, door geruchtmakende acties en stakingen, bekend staat als een radicale organisatie. In het kader van de fusie van de vakcentrales NVV en NKV,
fuseren in 1979 de Industriebonden NVV en NKV tot Industriebond FNV. De
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bedrijfsgroep kappers in de Industriebond FNV is relatief klein en een afwijkende dienstverlenende branche in een sterk op de industrie georiënteerde
organisatie. Eind jaren tachtig stelt de bond zich de vraag of de belangenbehartiging van de kappersleden niet ondergesneeuwd dreigt te raken. St. Cosmas, die zich afzijdig heeft gehouden van de fusies in het NKV, verandert begin jaren ’70 de naam in Kappersbond NKV. Na de totstandkoming van de
FNV wordt in 1980 de naam aangepast tot Kappersbond FNV. Het komt ze op
een stevige reprimande te staan van Arie Groenevelt, de voorzitter van de
Industriebond FNV, die meent dat met deze naamaanpassing ten onrechte
de suggestie wordt gewekt dat de Kappersbond FNV alle kappers organiseert
terwijl de Industriebond FNV dat ook doet.
Aan de Kappersbond NKV gaat de fusie van NVV en NKV grotendeels voorbij.
Ze hebben hun handen vol aan de eigen interne sores. Door het vertrek van
secretaris/penningmeester Jan Oudegroen, die na tien jaar lang de bond in
die functie te hebben gediend, geen goedkeuring krijgt voor zijn financieel
beleid en de pensionering van Sturkenboom zit de bond zonder bezoldigde
bestuurders. Sturkenboom, hoewel gepensioneerd, blijft aan als voorzitter
en schuift zijn zoon Wil naar voren als ad interim bestuurder. Naar diens mening moet in een branche, met meer dan 80% vrouwelijke werknemers, vrouwen aangesteld worden als bestuurder. Sturkenboom wordt opgevolgd door
het duo Heleen Buys, een juriste en Hennie van Wijngaarden, een kapster.
De selectie, die snel is gegaan, is mogelijk toch niet streng genoeg geweest.
Het koppel dat aan de slag gaat heeft meer oog voor feministische idealen
dan voor de dagelijkse problemen van de kapsters en kappers. Het bestuur
van de Kappersbond NKV, voor een groot deel nog bestaand uit de meer traditiegetrouwe kappers, krijgt met de gang van zaken meer en meer een probleem en de spanningen binnen de bond nemen toe. Op de jaarvergadering
van 1981 komen de spanningen tot ontlading en wordt tot ieders verrassing
een nieuwkomer en buitenstaander tot voorzitter gebombardeerd. De politicoloog Paul Jekkers heeft een opdracht aanvaard om een nota over werkgelegenheid in het kappersbedrijf voor de Kappersbond NKV op te stellen.
Hij is daar nog maar drie weken mee bezig als de jaarvergadering plaats vindt.
Na de nodige emotionele discussies staat een lid op en vraagt, wijzend op
Jekkers, wie is die vent, kunnen we die geen voorzitter maken? En zo geschied. Het gaat in die tijd niet goed met de Kappersbond. Het ledental kalft
af en bedraagt nog circa 1200 leden. De algemene gevoelens onder de leden
gaan in de richting van aansluiting zoeken bij een grotere bond, maar niet bij
de Industriebond FNV. Jekkers krijgt na zijn verrassende verkiezing tot voorzitter een jaarcontract en de opdracht aansluiting te zoeken bij de Dienstenbond. De Dienstenbond heeft wel belangstelling, maar geen geld en kan dus
geen garantie geven dat er voldoende aandacht voor de kappers zal zijn en
blijven. Daar komt bij dat de Dienstenbond alleen bereid is tot overname als
de Industriebond zijn kappersleden ook aan de Dienstenbond overdoet. Jekkers verbruid het bij de Industriebond door in een interview bekend te maken dat de leden uitsluitend naar de Dienstenbond willen. De Industriebond
is bovendien van mening dat het eenvoudiger is de Kappersbond gewoon in
te schuiven in hun organisatie. Door deze patstelling ziet de Kappersbond
FNV zich genoodzaakt te kiezen voor een eigen zelfstandige koers. Ze besluit
zich minder te focussen op de sociaaleconomische doelstellingen, maar zich
sterker te richten op de kwaliteit van het kappersvak en de individuele belangbehartiging, in die jaren ook wel smalend ‘sociale ANWB’ genoemd. De
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Kappersbond heeft er succes mee want in de jaren tachtig zal hij van 1200
naar 3500 leden groeien. Ter vergelijking het aantal kappersleden in de Industriebond gaat in diezelfde periode van 1000 naar 500.
Omdat er na alle fusies van de NVV en NKV bonden vele overlappingen bestaan start eind jaren tachtig de FNV een reorganisatie onder de titel ‘één
bond per cao’. In die tijd krijgt de Industriebond FNV, na stevige interne problemen, een nieuw bestuur, dat niet belast is met de ergernissen en tegenstellingen uit het recente verleden. In 1989 besluit de Industriebond zich terug te trekken uit de kappers-cao en de ca. 500 kappersleden die ze dan nog
telt over te dragen aan de Kappersbond FNV, die daarmee een omvang bereikt van 4000 leden.
Na 35 jaar kantoor te hebben gehouden
aan de Oudenoord verhuist de Kappersbond FNV begin 1982 naar de Maliebaan.
Het statige herenhuis is inmiddels ingewisseld voor een pand aan de Nachtegaalstraat eveneens te Utrecht.

Kort na de millenniumwisseling
wordt de naam verandert in FNV
Mooi. De ontwikkeling van de
dienstverlening in zowel de dames
als in de herensalons gaat in de
richting van totale verzorging. Er
komen steeds meer brede salons
met diensten als pedicure, manicure en massage en sommige zelfs
met sauna. Er zijn ook de nodige
ZZP’ers actief in de schoonheidsverzorging. De naam Kappersbond
dekt de lading niet meer voldoende
en daarom is voor FNV Mooi gekozen.
Binnen het CNV is eveneens sprake van schaalvergroting door fusie. Op 1 januari 1973 fuseren de Christelijke kappers met de Christelijke fabrieksarbeiders en de Christelijke metaalbewerkers tot Industriebond CNV, die in 1998
samen met de Vervoersbond CNV de CNV Bedrijvenbond gaat vormen. Eind
twintigste eeuw krijgt deze bond de naam van CNV Vakmensen.
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Strijdperk of bindmiddel?
De afkorting cao is volledig ingeburgerd. De drie letters vormen geen afkorting meer, maar zijn een zelfstandig naamwoord geworden. Vrijwel iedereen
weet wel wat er mee bedoeld wordt, maar waarschijnlijk geldt dat minder
voor waar de letters exact voor staan. Grappig is dat cao zowel collectieve
arbeidsovereenkomst als calciumoxide betekend, ook wel ongebluste kalk
genoemd. Gebluste kalk (met water) levert een grondstof op voor mortel en
cement een bindmiddel waar letterlijk de bouwnijverheid van samenhangt.
De collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is ook een bindmiddel. Het regelt
gelijkheid van behandeling van werknemers, sluit concurrentie op basis van
arbeidskosten uit en reguleert de arbeidsvoorwaarden, wat een mate van
zekerheid schept voor de werknemers. Het op tijd vastleggen van het niveau
aan arbeidskosten maakt het de werkgever mogelijk kostendekkende tarieven vast te stellen, wat een mate van zekerheid schept in de bedrijfsvoering.
Een cao wordt overeengekomen tussen werkgeversorganisatie(s) en werknemersorganisatie(s) die daardoor genoodzaakt zijn met elkaar in overleg te
treden en te onderhandelen. De toezegging van de werkgevers om voor een
bepaald niveau aan arbeidsvoorwaarden te zorgen, staat tegenover de belofte van werknemerszijde om gedurende de looptijd van de overeenkomst
de arbeidsrust te handhaven. In het verleden werd dat zelfs letterlijk in de
cao’s opgenomen. In het zogenaamde Vredesplichtartikel staat dat de werknemersorganisaties gedurende de looptijd van het contract geen acties zullen ondernemen die beogen veranderingen in het contract af te dwingen. De
eerste cao’s komen eind negentiende eeuw tot stand. De eerste landelijke
cao is in 1914 afgesloten. Deze primeur is van de grafici. Nu zijn er ruim 900
bedrijfstak, concern en onderneming cao’s in Nederland waar ca. 85% van
alle werknemers onder vallen. In het kappersbedrijf komt voor het eerst na
de Tweede Wereldoorlog een cao tot stand. De in 1946 door werkgevers en
werknemers opgerichte Vakraad voor het Kappersbedrijf houdt zich aanvankelijk bezig met het organiseren van de vakopleiding en het regelen van lonen en arbeidstijden. In mei 1946 komt, opgelegd door het College van Rijksbemiddelaars, een bindende loonregeling tot stand. Onder aandrang van de
Vakraad wordt de bindende loonregeling omgezet in een cao. De onderhandelingen tussen de sociale partners verlopen, ondanks de overtuiging bij de
bestuurders van beide partijen dat een cao voor de branche van belang is,
nogal moeizaam. Het duurt tot 2 oktober 1951 alvorens de eerste cao voor
het kappersbedrijf kan worden getekend. Vergeleken met de huidige cao is
de cao van 1951 maar een dun boekje. Het loon bijvoorbeeld is nog niet zo
naar functie ingedeeld als nu het geval is.
Het kappersbedrijf moet zich sinds het begin van de oorlog houden aan een
maximum prijsbeschikking die ook na afloop van de oorlog van kracht blijft.
De Bedrijfsregeling van 1 januari 1950 geeft de Vakraad invloed op de vaststelling van de prijzen. De winkelsluitingswet van 1952 bepaald, middels een
algemene maatregel van bestuur, dat kapperswinkels tot halfnegen in de
avond geopend mogen zijn, wat een beperking van de werktijden met zich
meebrengt. De Vakraad heeft met al deze regelingen het gehele sociaaleconomische terrein onder zijn hoede gekregen. In 1954 willen de werknemersvertegenwoordigers in de Vakraad niet instemmen met de vaststelling van
minimumprijzen als dat niet gepaard gaat aan een loonsverhoging. Het
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maakt een einde aan de bemoeienis van de Vakraad met het vaststellen van
de prijzen. Voortaan zorgt de Federatie van Werkgeversorganisatie in het
Kappersbedrijf voor de uitvoering van de Bedrijfsregeling.
In de jaren vijftig is de aloude barbierszaak nagenoeg verdwenen. De herenkapperszaken zijn in de meerderheid, maar aan het eind van de jaren vijftig
is dat beeld volledig verandert. Met slechts enkele cijfers laat de metamorfose van de bedrijfstak zich illustreren. In 1953 zijn er 9.000 werknemers in
het kappersbedrijf, 4.000 mannen en 5.000 vrouwen. In 1963 zijn dat er
16.000, 3.000 mannen en 13.000 vrouwen. Het aantal kapsalons in 1950 is
bijna elfduizend. Bijna twee-derde zijn herensalons. Tien jaar later is het aantal kapsalons nagenoeg hetzelfde, maar nu is bijna zestig procent een damessalon. De krapte op de arbeidsmarkt in de jaren zestig gaat niet voorbij aan
de kappersbranche. Voor wie het maar horen wil laat Sturkenboom, voorzitter van St. Cosmas, weten dat er steeds minder mannen kiezen voor het vak
van kapper en dat de heren genoegen zullen moeten nemen dat zij door dames worden geknipt. Hij wijst op de vaak erbarmelijke wijze waarop de kapsters hun werk moeten doen. Zij krijgen nauwelijks tijd om te eten en hun
werktijden zijn veel te lang. Het gebrek aan enthousiasme bij mannen om
kapper te worden wijt hij aan de te lage lonen, die naar zijn mening ver ten
achter liggen bij andere sectoren. Een wel heel curieus conflict vindt plaats
in 1969 als de drie samenwerkende patroons organisaties verklaren zich niet
meer gebonden te achten aan de overeengekomen cao. Het is een reactie op
een staaltje ongecoördineerd gedrag tussen de ministeries van Sociale Zaken
en Economische Zaken. De eerste heeft de cao algemeen verbindend verklaard, terwijl de tweede een prijsverhoging verbiedt. Al vanaf de dagen van
Inte Onsman geldt als ongeschreven wet, dat voor een loonsverhoging een
tariefsverhoging nodig is. Om de cao-afspraken uit te kunnen voeren passen
de kappers derhalve hun tarieven aan. Het is een restant van de geleidelijke
loonpolitiek, maar het ministerie van Economische Zaken is nog in de positie
dat ze prijsverhogingen moet goedkeuren en dat doet ze in het geval van de
kappers niet. Het gevolg is dat de kapperspatroons op hun beurt de cao-afspraken niet na wensen te komen. Het lijkt erop dat aan de neus van de
16.000 werknemers in het kappersbedrijf de loonsverhoging voorbij gaat. De
Vakraad doet een beroep op minister de Block van Economische Zaken. Er
komen boze stukken in de krant en er worden kamer-vragen gesteld, maar
uiteindelijk loopt het met een sisser af. De tarieven gaan omhoog en de lonen
ook.
Ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van zijn bond laat Sturkenboom
in 1972 weten dat de uittocht van de herenkapper dramatische vormen heeft
aangenomen. Het gaat niet goed met de werkgelegenheid in de branche
want ook het aantal kapsters loopt terug. De kapper is te duur geworden. De
werkgevers hebben voor de tweede maal dat jaar de tarieven verhoogd,
meer dan de inflatie noodzakelijk maakt. Ook de mode speelt een rol, de heren dragen hun haren langer en gaan nog maar eenmaal in de drie a vier
maanden naar de kapper, terwijl dat eerder eenmaal in de maand plaatsvond. Het vak van herenkapper dreigt uit te sterven en daarom moeten de
opleidingen voor dames en herenkapper worden gekoppeld. Midden jaren
zeventig is 83% van de werknemers in het kappersbedrijf vrouw en daarvan
is ruim 80% jonger dan 23 jaar. Twintig jaar eerder was de verhouding mannen en vrouwen nog vijftig-vijftig.
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Het kappersvakonderwijs en de Technische Clubs dragen bij aan de vakbekwaamheid van de medewerkers en brengen het kappersvak meer in aanzien. Het aantal functies wordt steeds gedifferentieerder. In de jaren vijftig
wordt een begin gemaakt met het omschrijven van de functies naar het onderscheid van heren en dameskappers. De indeling in functies is: leerling 1e
en leerling 2e jaar, aankomend bedienden 1e en 2e jaar en tot slot bediende
met of zonder diploma. De cao kent voor de werknemer die de bediendestatus heeft bereikt een loonschaal met een uitloop van 5 jaar (periodieken).
Het vak van kapper staat niet stil. Nieuwe mode en nieuwe technieken vraagt
om het bijhouden van de vakbekwaamheid. In de cao voor het kappersbedrijf
worden de functieomschrijvingen en functiebenamingen regelmatig aangepast aan de praktijkontwikkeling. De functiereeks ziet er nu als volgt uit: leerling, vmbo-leerling, junior stylist A en B, salon assistent, haarstylist 1, 2 en 3,
topstylist, bedrijfsleider of chef.
De vakbekwaamheid van de kapper is een van de meest centrale
aandachtspunten van alle belangenorganisaties in het kappersbedrijf. Er wordt veel werk gemaakt
van de opleiding en de informatievoorziening over de techniek. Onder de titel ‘Hair Level XL’ geeft de
ANKO een reeks uit over alle bekwaamheden, van knippen tot
verven, en wat er verder maar
voor een goede vakvrouw en vakman noodzakelijk is.

In 1975 lopen de onderhandelingen voor een nieuwe cao, voor de inmiddels
tot 13.000 werknemers geslonken kappersbranche, nogal stroef. De werknemers willen een loonsverhoging voor het personeel onder de 23 jaar en de
invoering van de 40-urige werkweek. De werkgevers zijn bereid tot een toeslag op het minimumloon voor werknemers boven de 23. De bonden willen
een bescheiden halt toeroepen aan het gebruik van goedkopere werkkrachten ten koste van de volwassen werknemers. De werkgevers weten dat ze
met de aangeboden loonsverhoging slechts een toezegging doen voor een
nog maar kleine groep van werknemers, omdat deze als ze vakvolwassen zijn
vanwege de slechte betaling de branche verlaten.
De cao in het kappersbedrijf kun je nauwelijks een strijdperk noemen, de
kappersbranche met zijn vele eenmanszaken, familiebedrijven en vestigingen met één á twee v/m aan personeel leent zich daartoe niet of nauwelijks.
Een bindmiddel voor zowel de gehele branche als op winkelniveau is het wel,
al heeft het er veel van weg dat na de millenniumwisseling er sprake is van
een zekere erosie, die veroorzaakt wordt door de verandering die zich in de
bedrijfstak voltrekt.
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Terug naar de toekomst
Van oudsher zijn vakorganisaties in hun streven sterk toekomstgericht. Gestelde doelen staan (of stonden) in het teken van een betere toekomst, zo
niet voor jezelf dan toch voor je kinderen. Heel mooi is dat tot uiting gebracht door het NVV en aangesloten
bonden in de jaren zestig met de uitgave van een wit aardewerken
beeldje waar een man een kind optilt
met de uitspraak ‘ook voor jou en je
toekomst, ben ik lid van het NVV’.
Het kost tijd en inspanning, maar de
geknechte en uitgebuite loonslaaf
wordt een zelfbewuste werkman, die
uitgroeit tot een gerespecteerde
werknemer om tenslotte een meedenkende medewerker te worden.
Het hongerloontje wordt een reëel
inkomen, uit de ellende van arbeidsongeschiktheid groeit een zorgstelsel, op je oude dag wordt je niet
meer onverzorgd aan je lot overgelaten en de bijna ongeletterde is een
goed opgeleide volwaardige burger
geworden. De emancipatiestrijd van
de loonafhankelijke is gestreden en het wenkend perspectief van de toekomst lijkt bereikt. Met het bereiken van de toekomst, en mogelijk zijn we al
over de top gelet op de verslechteringen in de sociale zekerheid en de oudedagsvoorziening, lijkt de vakbeweging overbodig geworden. Lijkt, want de
vraagtekens die worden gezet bij nut en representativiteit van de vakbeweging is een periodiek verschijnsel die samenhangt met de conjunctuur en de
heersende politieke ideologie. De verhouding tussen werknemer en werkgever is in de achter ons liggende twintigste eeuw ontegenzeggelijk verandert,
maar afspraken tussen ‘partijen’ over de te verrichten arbeid en de beloning
die daar tegenover staat, compromissen in de belangentegenstelling, zijn en
blijven noodzakelijk. De arbeidsverhoudingen, of wel de onderlinge krachtsverhouding tussen partijen op de arbeidsmarkt, verschuiven zodra de economie groeit of inzakt. De legitimering van bezuinigen valt weg zodra er weer
sprake is van economische groei en dat brengt met zich mee dat werknemersorganisaties niet langer in de verdediging worden gedrongen. De andere kant van de medaille is dat de wereld verandert en dat geldt niet in de
laatste plaats voor de arbeidsmarkt. Het aantal flexwerkers is aanzienlijk en
als de groei doorzet zijn er binnenkort één miljoen zelfstandige zonder personeel (ZZP’ers) op een werkzame beroepsbevolking van 7,3 miljoen. Bezien
we meer in het bijzonder de ontwikkeling van het kappersbedrijf gedurende
het nog jonge derde millennium dan zien we dat het aantal kappersondernemingen met 12% is afgenomen. Het traditionele familiebedrijf is in hoog
tempo aan het verdwijnen, terwijl de ketens (bedrijven met meer dan tien
vestigingen) sterk zijn opgekomen en nog steeds in betekenis toenemen. In
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2012 zijn er 15 ketenbedrijven die gezamenlijk meer dan 700 vestigingen exploiteren, wat ruim 10% van de in totaal 6.000 kappersbedrijven is. 33.000
mensen verdienen hun brood in het kappersvak. 26.000 van hen zijn werknemer, van wie ‘slechts’ 40% fulltime werkt.

De kapperszaak is vaak een familieaangelegenheid. De salon gaat over van vader op zoon of
dochter al is deze gang van zaken vanaf de jaren zeventig wel afgenomen. De broers Kettmann
zijn allemaal kapper van beroep en hebben hun eigen kapperszaak in Den Haag e.o. Piet Kettmann is als eerste in 1948 gestart op het Spui. Op een gegeven moment hebben de zeven
broers Kettmann 22 kapperswinkels in Groot-Den Haag. Allen op de foto behoren tot de familie
en zijn actief in het kappersvak, m.u.v. van Jeffrey in de kinderstoel. Hij geldt als bewijs dat de
familietraditie in het kappersbedrijf afneemt, want hij is geen kapper geworden. Achter v.l.n.r.
Astrid, Els, Petra, Basje, Hans en Ria. Voor v.l.n.r. Piet, Henk, Wil, Leo, Toon en Bas. De foto is
genomen in 1978.

Was er pakweg twintig jaar geleden nog sprake van een overzichtelijke tweedeling van werkgevers en werknemers inmiddels is daar een derde categorie
tussen gekomen: de ZZP’er. Formeel zelfstandig, dus een ondernemer, maar
geen werkgever waardoor de belangen van deze groep erg op die van werknemers lijkt. Is de ZZP’er voor de gehele arbeidsmarkt een betrekkelijk nieuw
fenomeen, de eenmanszaak behoort al sinds mensenheugenis tot de vaste
inventaris van de kapperswereld, met dit verschil dat het aantal ‘alleenwerkers’ sterk is toegenomen en de ZZP’er over het algemeen geen eigen winkel
heeft. Van de 13.000 ZZP’ers werken er ruim 10.000 thuis of zijn ambulant.
Zestig jaar geleden waren er 11.000 kapperswinkels, waarvan 4.300 eenmanszaken (ca. 40%). Nu zijn er 6.000 kappersondernemingen en 13.000
ZZP’ers. De traditionele kapper zit klem tussen enerzijds de ketens die kosten
effectiever zijn en anderzijds de ZZP’ers die zonder overheadkosten werken.
Bij alle veranderingen is er ook een opvallende constante. De servicedichtheid (aantal potentiële klanten per kapper) is midden jaren vijftig ca. 460 en
nu ca. 485.

Geknipt en geschoren 51

Cees de Wildt is onafhankelijk adviseur arbeidsverhoudingen en directeur
van het adviesbureau Altersum te Amersfoort. Na te zijn gestopt als hoofdbestuurder bij FNV Bondgenoten wordt hem door MKB-Nederland gevraagd
hun bureau arbeidsverhoudingen op poten te zetten. De ANKO maakt deel
uit van MKB-Nederland en Kalle, voorzitter van de ANKO, vraagt in 2004 aan
De Wildt om hen te adviseren omtrent de af te sluiten cao. De ANKO worstelt
met het afkalven van het aantal familiebedrijven en de opkomst van het ketenbedrijf, een proces wat zich tien jaar later nog steeds voortzet. De al decennialange gezaghebbende positie in de bedrijfstak van de werkgeversorganisatie komt door de sterke verschuiving in bedrijfstype onder druk. Het
ketenbedrijf is niet tevreden over het beleid van de ANKO en een aantal treden uit als lid. De representativiteit van de werkgeversorganisatie dreigt
daardoor in gevaar te komen, wat als risico met zich meebrengt dat een overeengekomen cao niet meer algemeen verbindend wordt verklaard en ongeorganiseerde werkgevers niet meer gebonden zouden zijn aan de cao. Een
oud probleem van de bedrijfstak, concurreren op loonkosten, zou daardoor
terug kunnen keren en de arbeidsverhouding compleet kunnen verzieken.
De ANKO moet opzoek naar middelen om de ketenbedrijven aan zich te binden zonder de traditionele leden van zich te vervreemden. De oplossing
wordt gezocht in het karakter van de cao die te star zou zijn en te weinig
ruimte laat om flexibel te werken. Het redmiddel is het jaaruren-model. Geen
vaste arbeidstijden meer per dag of week, maar een overeengekomen aantal
uren op jaarbasis. De te werken uren kunnen wisselend worden bepaald en
naar behoefte (werkaanbod) worden ingezet. De wens tot ‘vernieuwing’ van
de cao is geen verschijnsel alleen bij de kappers. Al begin jaren negentig
wordt door Akzo de cao-onderhandeling ingezet met de oneliner ‘de wendbare onderneming en de flexibele werknemer’. De trend van de ‘nieuwe cao’
heeft zich sedert dien onder verschillende benamingen voortgezet. Vrijwel
elke onderhandeling verloopt stroef, omdat de kloof tussen de inzet van de
werkgevers, die de afspraken over de arbeidstijden willen schrappen en het
verzet van de werknemers, die elke regeling strak overeind wensen te houden. Partijen verliezen het basisbeginsel van onderhandelen uit het oog, namelijk dat je bereidt moet zijn compromissen te sluiten en dat je die moet
zoeken door de wederzijdse belangen te doorgronden waardoor je tot uitwisseling van verlangens kan komen. De werknemerspartij is bang om zich
aan koud water te branden en ziet over het hoofd dat het gros van de geemancipeerde werknemers heel goed in staat is op ondernemingsniveau afspraken te maken over haar of zijn arbeidstijd. Volgens Marga Patijn, voorzitter van FNV Mooi, willen werknemers wel praten over flexibeler werken,
maar dan wel gelijktijdig met het regelen van inspraak in de kapsalon. Werkgevers zien over het hoofd dat ze er helemaal niet zo’n punt van hoeven te
maken aangezien in de regel cao’s voldoende artikelen bevatten die een
flexibele inzet van werknemers mogelijk maakt. Daarenboven moet er wel
een besef zijn dat er werknemers zijn die niet in staat zijn voor zichzelf op te
komen waar misbruik van kan worden gemaakt. Voor die laatste categorie
moet je de cao niet inrichten, maar wel moet je ervoor zorgen dat diegene
die te weinig weerbaar zijn ook aan hun recht kunnen komen.
In 2004 slagen partijen er niet in een cao af te sluiten. Naast de flexibilisering
van de arbeidstijd zijn er nog enkele onoverbrugbare kloven. Enerzijds is er
het al lang bestaande probleem van snelle doorstroming van werknemers.
Het gros van de werknemers zijn vrouwen in de leeftijd van 16 t/m 24 jaar.
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De uitstroom valt de verklaren uit gezinsvorming, maar ook vanwege het bereiken van de vakvolwassenleeftijd waardoor de werknemer te duur is geworden. Het vergt veel om het verloop almaar aan te vullen en nieuwe kapsters op te leiden. Het grote verloop brengt ook met zich mee dat het draagvlak onder het pensioenfonds smal is en het fonds veel zogenaamde ‘slapers’
kent. Een aanzienlijk aantal vrouwen keert terug in het vak (herintreders) als
ze uit de kleine kinderen zijn. Ze komen niet terug op reguliere arbeidsplaatsen, maar worden ZZP’er waardoor de concurrentie toeneemt. ZZP’er is weliswaar een relatief nieuwe verschijningsvorm, maar geen nieuw verschijnsel.
Het almaar doorschuiven van leerling naar vakkracht en tenslotte naar eigen
baas is al sinds de dagen van Inte Onsman een ‘plaag’ voor de bedrijfstak.
Het kantoor van de
ANKO aan het Gooierserf te Huizen. (foto:
Dina)

Rob Vos geeft begin 2016 bijna een
kwart eeuw leiding aan het
bondskantoor van
de ANKO in Huizen
waar 28 mensen
dagelijks actief zijn
voor de belangen
van het kappersambacht in sociale, economische en educatieve zin. Als directeur is hij de schakel tussen bestuur, staf en administratie en verantwoordelijk voor de beleidsadvisering en maakt de veranderingen in de bedrijfstak
van nabij mee. Voor hem is het klip en klaar dat de grootste bedreiging voor
de traditionele kapper en daarmee voor de reguliere arbeidsplaatsen in het
kappersbedrijf komt van de ZZP’er die er geen volwaardige dagtaak van
maakt, maar bijklust voor wat extra verdiensten. Wat vooral steekt is de concurrentievervalsing doordat de ZZP’er goedkoper kan werken, niet alleen
door de lagere overheadkosten, maar ook omdat ze geen btw hoeven af te
dragen.
Partijen bij de cao voor het kappersbedrijf slagen een aantal jaren er niet in
om de kloof die hen scheidt te overbruggen. Er is sprake van een cao-loos
tijdperk. Het instituut van Vakraad, nu Branche Platform Kappers genaamd,
zorgt er echter voor dat partijen met elkaar in gesprek blijven. Omdat gesprek in goede banen te leiden wordt De Wildt in 2009 gevraagd om onafhankelijk voorzitter te worden. Een onafhankelijk voorzitter is er niet alleen
om het gesprek te leiden, maar ook als het gesprek stagneert als bemiddelaar
tussen partijen op te treden en met voorstellen te komen die de verschillen
tussen partijen kunnen overbruggen. De voorstellen van 2004, met name het
jaaruren-model, komen telkens opnieuw aan de orde, zo ook bij de cao-onderhandelingen in 2014. Inmiddels blijkt dat feitelijk niemand op het regelen
van een jaaruren-model zit te wachten. Werknemers en werkgevers zijn
prima instaat om lokaal afspraken te maken hoe de werktijden het best kunnen worden ingevuld. Bij moderne arbeidsverhoudingen bestaat dus de behoefte aan goede facilitaire afspraken in de cao die het gros van de mondige
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werknemers in staat stelt met het gros van de goedwillende werkgevers tot
lokale afspraken te komen. De Wildt is in 2014 aan de onderhandelingstafel
opnieuw van positie verschoven en treedt nu op als adviseur aan werknemerszijde. Het is een opmerkelijke ‘carrière’, maar voor de kappersbranche
met zijn gildeachtige trekken, niet ongewoon. In een bedrijfstak waar met
grote regelmaat werknemers de overstap maken naar het zelfstandige ondernemerschap hoeft het niet te verbazen dat ook hun vertegenwoordigers
dat doen. Al vanaf de tijd van Inte Onsman, die zich bemoeide met zowel
patroons als bedienden, komt het regelmatig voor dat er een overstap wordt
gemaakt. Wat De Wildt wel onderscheidt van al zijn voorgangers is dat hij
niet uit het kappersvak komt. In 2014 zijn de onderhandelingen voor een
nieuwe tweejarige cao in het kappersbedrijf succesvol. De belangrijkste punten zijn: 3,5% loonsverhoging gedurende de looptijd van het contract, in de
arbeidsovereenkomst moet een werkrooster zijn opgenomen met dag en
weektijden, maar op basis van vrijwilligheid kan anders overeengekomen
worden en er zal een studie worden gemaakt naar de toekomstbestendigheid van het pensioenfonds. Het klinkt niet spectaculair maar het gaat wel
over de actuele problematiek van de bedrijfstak en het lijkt een stap in de
goede richting. Maar misschien is wel het allerbelangrijkste dat werknemers
en werkgevers in een bedrijfstak die voor alles afhankelijk is van een goede
sfeer elkaar weer hebben gevonden en overeenstemming hebben bereikt.
Los van de stress van onderhandelen voor een cao kan in de Vakraad worden
gesproken over wat Altersum, het adviesbureau van De Wildt, de Visie-cao
noemt, een eigentijds contract dat ruimte biedt voor maatwerk voor zowel
werknemers als werkgevers. Al met al heeft het er veel van weg dat de
‘nieuwe-cao’ vooral een wervende titel is. De problematiek in de kappersbedrijfstak kent nieuwe verschijningsvormen, maar is in de kern niet nieuw: de
hoge doorstroming van personeel, het ‘eigen baas’ worden, waardoor de
spoeling dun wordt; de concurrentie op loonkosten en het geringe draagvlak
voor een pensioenfonds. In een bijzondere bedrijfstak als die van de kappers,
waar ‘patroons en bedienden’ naast elkaar dezelfde dienstverlening plegen
is een goede sfeer alles bepalend voor een goede bedrijfsvoering. In een
branche, waar werknemers regelmatig de overstap maken naar het ondernemerschap is onderscheidt in dienstverlening en vakbekwaamheid noodzaak om het hoofd boven water te houden en zijn werknemers en werkgevers tot elkaar veroordeelt. Voor partijen bij de cao betekent het dat zij oog
moeten hebben voor elkanders bestaansrecht. De werknemersorganisaties
moeten goede arbeidsvoorwaarden kunnen afspreken voor hun leden, maar
evenzeer moet er besef zijn dat nieuwe ontwikkelingen, zoals het faciliteren
van mondige werknemers en het regelen van collectieve belangen van
ZZP’ers een plaats moeten krijgen. Het wederzijdse belang in het oog houden, zodat iedere partij in staat wordt gesteld zijn werk te doen is nodig om
voldoende representativiteit te houden. Zonder een cao en zonder algemeenverbindendverklaring wordt het weer concurreren op loonkosten. Het
wordt dan weer het recht van de sterkste en die gaat nu eenmaal altijd ten
koste van de zwakste, zowel bij werkgevers als bij werknemers.
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Bijlage: De kappersorganisaties
Patroonsorganisaties
Amsterdamsche Barbiersvereeniging “Eensgezindheid” (28 april 1884)
=> Amsterdamsche Barbiers- en Kappersvereeniging “Eensgezindheid”
(5 augustus 1889) => Nederlandschen Barbiers- en Kappersbond (N.B.
en K.B.) (23 februari 1891) => Nederlandse Kappersbond (NKB) => Algemene Nederlandse Kappersorganisatie (ANKO)(1974)
R.K. Patroonsorganisatie ‘St. Franciscus van Assisie’ (1920) => Nederlandsche Katholieke Patroonsorganisatie (?) => ANKO (1974)
Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Kappersbedrijf (NEVOK) (1946) => ANKO (1974)
Christelijke Kapperspatroonsbond (?) => ANKO (1974)

Bediendenorganisaties
Kappersbediendenvereniging (1885-1886)
Kappersbediendenvereniging (1890-1891)
Streven naar Verbetering (1900-1910)
Nederlandsche Bond van Barbiers en Kappersbedienden (1918) fuseert met de Neutrale Vereeniging van Kappersbedienden (1925) =>
Algemene Nederlandsche Bond van Kapperspersoneel (1926) => Algemene Nederlandse Bond voor werknemers in Sociaal-Hygiënische Instellingen en Huishoudelijke Diensten (SHHD) (1950) => Algemene Bedrijfsgroepen Centrale (ABC) (1954) => Industriebond NVV (1971) =>
Industriebond FNV (1979) => Overdracht kappersleden aan Kappersbond FNV (1989) => FNV Mooi (2001)
R.K. Kapersbediendenvereniging (1893-1893)
R.K. Bond voor werknemers in het Kappersbedrijf (1910-1914?)
Ned. R.K. Bond voor Kappers- en Barbiersbedienden (1919-1922).
R.K. Bond voor Kappersbedienden ‘St. Cosmas’ (1932) => Kappersbond
NKV (1975) => Kappersbond FNV (1982) => FNV Mooi (2001)
Christelijke Bond van Kappersbedienden (1933-1935)
Christelijke Bond van Kapperspersoneel (1948) => Industriebond CNV
(1974) => CNV Bedrijvenbond (1998) => CNV Vakmensen
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De auteurs
Wil Wemmers (’s-Gravenhage,
1938), gaat nadat hij op de Handelsdagschool zijn middenstandsdiploma heeft behaald, naar de kappersschool, omdat de sfeer in het
kappersbedrijf en de omgang met
mensen hem aanspreekt. Hoewel
hij alle vakdiploma’s behaalt begint
hij geen eigen zaak, omdat hem een
baan als docent op de kappersdagschool wordt aangeboden. Hij geeft
les op de kappersscholen in Den
Haag en Rotterdam en incidenteel
ook in andere plaatsen. Hij is lid van
de Algemene Bedrijfsgroepen Centrale (ABC), wordt lid van het afdelingsbestuur en organiseert o.m.
kappersweekenden op het Veluweoord het scholingsoord van de ABC in Nunspeet. In de Stichting Vakopleidingen voor
het Kappersbedrijf ontmoet hij Henk Penninkhof, hoofdbestuurder van de ABC en
voorzitter van de Stichting Vakopleiding die hem vraagt in dienst te treden bij de ABC
als assistent van Gerrit Uit den Bosch, verantwoordelijke voor de bedrijfsgroep kappers. Als Uit den Bosch wegens gezondheid moet stoppen neemt Wemmers diens
verantwoordelijkheden over. Wemmers wordt, na een periode districtsbestuurder
te zijn geweest in Noord-Holland, districtshoofd van de Industriebond FNV in Friesland.
Dik Nas (Rotterdam, 1948) was ruim dertig jaar werkzaam in en voor de vakbeweging. Hij is achtereenvolgens bestuurder voor de Industriebond NVV in Noord-Brabant, voor de Industriebond FNV in het Waterweggebied ten tijde van de ondergang
van het RSV-concern en districtshoofd in Gelderland. In de functie van algemeen secretaris van de Industriebond FNV is hij een van de wegbereiders van de fusie tot
FNV Bondgenoten (1998). Gedurende zijn loopbaan groeit zijn passie voor de geschiedenis van de arbeidersbeweging, wat heeft geleid tot meerdere publicaties op
het gebied van arbeid en arbeidersbeweging o.m. Het Twentse model (1998), Koerier
van een nieuwe tijd (2002), 100 jaar Volkshuis. De arbeidersbeweging in Wageningen
(2006), IJzer. De geschiedenis van een machtig materiaal (2015) en samen met andere: Organisatie in het ijzeren tijdperk (1995), Een stad, vier dorpen en een buurtschap (2004).
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