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WOORD VOORAF
In het voorjaar van 2017 geeft de VHV het
boek 'Onder Dak!' uit, over de vakbeweging in
de Bouw.
Nee, dat is niet waar: FNV Bouwen en Wonen,
zoals de sector sinds 2015 heet binnen de
vernieuwde FNV, is de uitgever.
Toch is het boek in zekere zin een kind-van-deVHV te noemen. Niet alleen omdat het een
belangrijk stuk vakbondshistorie over het
voetlicht brengt, namelijk de geschiedenis van
FNV Bouw en zijn directe voorganger, Bouwen Houtbond FNV, in de 25 jaar die vooraf
gaan aan de fusie met andere FNV Bonden.
Maar tevens omdat actieve VHVers, zoals Floor van Gelder, Jeroen Sprenger en Harry Peer tekenen voor een
aantal hoofdstukken.
Ook de publicatiedatum is vanuit vakbondshistorisch gezichtpunt niet toevallig: precies 100 jaar vóór 17 mei
2017 aanschouwt de oudste voorloper van FNV Bouwen en Wonen, de Rooms-Katholieke
Bouwvakarbeidersbond St.-Joseph het levenslicht.
En dat is nu ook allemaal alweer ruim 3 jaar en geleden. Wie vandaag de dag - juli 2020 - Googelt naar 'Onder
dak!' komt de publicatie slechts op één vakbondslocatie tegen: de website van de VHV. En wel in zijn geheel, zij
het opgedeeld in, als ik goed tel, 32 afzonderlijke webartikelen. Inclusief de colofon dan.
Om misverstanden te voorkomen: dit VHV Digiboek bevat niet de tekst van 'Onder Dak!', maar wel een viertal
artikelen die door Harry Peer 'om het boek heen' zijn geschreven voor de website van de VHV en voor het
webzine Solidariteit. Ook in dat voorjaar van 2017. Niet over de 25 vakbondsjaren die 'Onder Dak!' schildert,
maar over vervlogen tijden, de oprichtingstijd van de vakbeweging in de bouw. En over het vakmanschap en de
gepaste vaktrots van de werkers in de bouw.
Tot slot hebben we, bij wijze van 'toetje', een artikel van Harry Peer opgenomen uit zijn in 1986 verschenen
publicatie 'Historisch mozaïek van de FNV'. Ook in die tekst verbindt Peer op knappe wijze vak en vakbond met
elkaar. De hoge leeftijd van het boek brengt met zich mee dat we niet de beschikking hebben over digitale
'bronteksten'. Daarom is het artikel geplaatst als scan, waarbij het oorspronkelijk, papieren karakter, duidelijk
zichtbaar is, wat wellicht het vakbondshistorisch gevoel nog versterkt.
Het geheel is het lezen meer dan waard...En wie weet blijkt het een 'voorafje' voor een te zijner tijd als VHV
Digiboek te publiceren versie van 'Onder Dak!'. Ook dat kan dan digitaal in één adem worden gelezen.

Jan Verhagen (VHV-redactie)
juli 2020
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Timmerman, metselaar, schilder, stukadoor, opperman, koppensneller

MOOIE BEROEPEN IN DE BOUW
Mijn vader was timmerman van beroep. Bij dat vak kan iedereen zich wel wat voorstellen. De Amerikaanse
arbeidssocioloog Richard Sennett begint zijn veel geprezen studie De Ambachtsman (2008), een briljante
cultuurgeschiedenis over onze verhouding tot ons werk, meteen met een nostalgische passage over de vakman
in problemen.
Sennet neemt de timmerman als voorbeeld:
Het woord ‘vakman’ roept onmiddellijk een beeld op. Je gluurt door een raampje van een timmermanszaak en
ziet een oudere man omringd door zijn leerlingen en zijn gereedschap. Binnen heerst orde, stoelonderdelen zijn
keurig vastgeklemd, in het vertrek hangt de geur van vers houtschaafsel, de timmerman buigt zich over zijn
werkbank om een nauwkeurige incisie te maken voor het inlegwerk. De zaak wordt in zijn bestaan bedreigd
door een meubelfabriek even verderop.
Mijn vader had geen leerlingen, behalve
misschien zijn kinderen. Evenmin een eigen
bedrijf, maar verder herken ik dit beeld
volledig. Ik kan er nog iets aan toevoegen
wat eigen was aan de generatie
ambachtslieden die de crisis van de jaren
dertig en de oorlog hadden meegemaakt. Ze
waren zuinig. Er mocht niets aan materiaal
verloren gaan. Mijn vader was zo precies
dat hij zelfs kromme spijkers recht sloeg om
ze te kunnen hergebruiken.

De vakman
En de collectieve arbeidsovereenkomst
(cao)? Deze is na te lezen op lonen en
werktijden, maar ook op andere
interessante zaken. Neem de cao
Timmerman Th. Peer, vader van de auteur
Bouwbedrijf uit 1969-1970. Deze gold ook
voor mijn vader destijds. Boeiend is de
omschrijving van de tientallen in de bouwsector voorkomende beroepen. Neem de timmerman. Ga er even
voor zitten:
Onder timmerman wordt verstaan een werknemer, die belast is met het volgens tekening stellen van profielen,
kozijnen, formelen, balklagen, kappen, het aanbrengen van trappen, bebordingen, beschoten kappen,
dakgoten, het construeren van eenvoudige kapspanten, het verrichten van werkzaamheden voor aftimmering,
waaronder het beplaten van plafonds, het afhangen van deuren en ramen, de afmontering en het behulpzaam
zijn bij het uitzetten van bouwwerken, alsmede de werknemer, die belast is met het vervaardigen van de meest
voorkomende houtconstructies en bij zijn werkzaamheden gebruik maakt van verschillende
houtbewerkingsmachines en zo nodig het verrichten van voorkomende bekistingswerkzaamheden.
Dat is niet mis. Een vakbekwame timmerman is zo te herkennen. Naast de vereiste kennis over materialen en
gereedschap, beschikt hij/zij over bepaalde eigenschappen: nauwkeurigheid, zorgvuldigheid, ruimtelijk inzicht,
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goede handvaardigheid, kwaliteitsbewustzijn. Bij timmerlieden van de oudere generatie kon je er geheid van
op aan dat ze net als mijn vader een stuk van een vinger of een duim misten.

De duizendpoter
Een ander veel voorkomend beroep in de bouw:
Onder metselaar wordt verstaan een werknemer, die belast is met het verrichten van alle voorkomende
metselwerk in de nieuwbouw zoals funderingen, muren, gevels, schoorstenen, vloeren, stoepen, lekdorpels,
putten en dergelijke en in voorkomende gevallen eenvoudig voegwerk en eenvoudig raapwerk op wanden.
Een metselaar bouwt aan een woning,
een gebouw dat wel eeuwen mee kan
gaan.
Een zichtbaar en tastbaar resultaat dus,
wat lang niet voor alle banen geldt.
Zeker bij kundig restauratiewerk een
prestatie om trots op te zijn. Maar de
metselaar tilt wel gemiddeld 1.100
stenen per dag. ‘Duizendpoter’ heeft hij
als bijnaam, hoofdzakelijk te vinden bij
grote bouwprojecten met veel en grote
oppervlakten metselwerk.
Maak maar eens een optelsom van ruim
1000 stenen per dag voor een week,
een jaar of een heel arbeidsleven.
Metselaar Gijs Rijsdijk, legt even pannen;
later vakbondsbestuurder bij de Bouw- en Houtbond FNV.

Dan zijn, net als bij andere beroepen in
de bouw, de klachten aan het houdingsen bewegingsapparaat wel voor te
stellen: aan knieën, rug, nek, schouders, handen, tenniselleboog, artrose. Maar ook lawaaidoofheid en
psychosociale arbeidsbelasting, een belangrijke voorbode van werkstress.
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Kunstenaars
Tijdens de presentatie van “Onder dak! Uit de geschiedenis
van de Bouw- en Houtbond FNV/FNV Bouw in de periode 19822015” op 7 juni jongstleden, kwam ik een oude bekende tegen
uit de ondernemingsraad van een groot aannemingsbedrijf. De
man heeft altijd met grote inzet en plezier gewerkt, maar had
na dertig jaar in de bouw versleten rugwervels gekregen. Zeer
pijnlijk dus. Het bedrijf zegt geen plaats meer voor hem te
hebben en probeert hem er uit te werken. Het is een
geschiedenis van alle tijden, maar nemen we de vrome
praatjes over duurzame inzetbaarheid serieus, zou er eerst
een ontslagverbod moeten komen. Dan pas is er
daadwerkelijk handen en voeten te geven aan een beleid van
duurzame inzetbaarheid in een onderneming.
De beroepen van timmerman en metselaar zijn het object van
kunstenaars door de eeuwen heen. Wie weer eens in de kerk
of in een klooster komt: kijk opzij omhoog naar de
gebrandschilderde ramen. Misschien is daar Jozef achter de
werkbank te signaleren, soms in het gezelschap van zijn door
een stralenkrans omgeven beroemde zoon. Denk ook aan de
Jozef en zijn beroemde zoon in de werkplaats. verbeelding van de timmerman door Johannes en Caspaares
Luiken in “Het Menselyk Bedryf” uit 1694. Jozef is de
patroonheilige van de vroegere R.K. Bond van Timmerlieden.
Met zijn gereedschap om hem heen gedrapeerd, staat
timmerman Jozef op vlaggen en vaandels van de vakbond. De metselaar is vanzelfsprekend eveneens
opgenomen bij de honderd verbeeldingen van ambachten van vader en zoon Luiken. Metselaar is een fysiek
zwaar beroep en het ongeval loert om de hoek. Onlangs zag ik in het Museum voor Schone Kunsten in Gent het
levensgrote schilderij “de Metselaar van Goya” (1746-1828), twee arbeiders op een steiger vervoeren een
gewonde kameraad.

Allround
De schilder wordt vaak in één adem genoemd met de timmerman en metselaar. Hier dus ook. Maar de schilder
heeft al wel van oudsher een eigen cao. Hiervoor raadplegen we de cao voor het Schilders-, Afwerkings- en
Glaszetbedrijf in Nederland 2016-2019. Het boekje telt 103 bladzijden. Er worden 36 referentiefuncties
genoemd, waarvan er vier betrekking hebben op de schilders, namelijk Schilder 1, Schilder 2, Allround Schilder
en Specialistschilder/restauratieschilder.
Wat wordt zo al vereist van de allround schilder? Kennis van schilderen op MBO 3 niveau, van alle relevante
verftechnieken, van wet- en regelgeving over milieu en veiligheid, van instructies en werkmethoden van het
bedrijf. De persoon beschikt over sociale vaardigheden om effectief met klanten en collega’s te kunnen
communiceren, moet uitdrukkingsvaardigheid hebben voor het opstellen van rapportages en vanzelfsprekend
manuele vaardigheid voor het uitvoeren van schilderwerk. De bezwarende werkomstandigheden worden
precies genoemd. Er is fysiek risico door het tillen van zware voorwerpen, het werken in een inspannende
houding, het inademen van vuil, stof en chemische dampen in een risicovolle werkomgeving. Voorts moet de
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schilder ingesteld zijn op hinder door het werken onder
uiteenlopende weersomstandigheden. Het is duidelijk dat de
schilder goed betaald mag worden en recht heeft op een
goede cao. En dat is dus de reden dat Vakbond
FNV zich niet kon vinden in het onderhandelingsresultaat en
er niet voor heeft getekend.
De schilder versterkt en verfraait houtwerk en muren.
Wanneer dat afbladdert besef je een beunhaas en geen
vakman in dienst te hebben genomen. De schilder van vader
en zoon Luiken zit met palet en kwast in de hand voor een
schildersezel met doek. Soms evolueert een gewone
huisschilder tot kunstschilder.
Voor alle hier beschreven ambachten geldt dat de op school
geleerde kennis en vaardigheden een goede start bieden,
maar de echte fijne kneepjes van het vak worden pas eigen
maakt door jarenlange, soms tientallen jarenlange
uitoefening ervan. Daarvoor is een functieclassificatie
ontwikkeld met onder andere een honorering naar ervaring.
Het is dan ook ongepast, noem het indien gewenst asociaal,
dat sommige werkgevers, politici en
personeelsfunctionarissen de laatste tijd proefballonnetjes
opgooien om oudere werknemers financieel ‘af te bouwen’.
Schilder Willem van de Berg
op zijn laatste werkdag op vrijdag 17 juli 2015.

Proza
Ieder die wel eens thuis een muur heeft aangesmeerd, weet
dat het resultaat niet zal kunnen evenaren met dat van een
echte ervaren stukadoor. Een korte omschrijving van dit werk:

Een stukadoor, een stuc-, plak- of pleisterwerker is een vakman die een afwerklaag van stucwerk aanbrengt op
muren en plafonds in het interieur van een gebouw en op gevels aan de buitenzijde. De werknemer gebruikt
daarbij materialen als kalk, zand, cement, natuurlijke en chemische hand- en spuitgipsen en andere soorten
bindmiddel.
De stukadoor werkt op bouwprojecten, maar zeker ook bij particulieren. Kijk eens naar een stukadoor en stel
de vraag hoe lang en soepel zijn bewegingen tijdens het werk zijn na te doen. Besef dan dat de kans groot is dat
hij bij het ouder worden reumatische klachten krijgt net als bij een schilder die vaak boven zijn hoofd heeft
moet werken.
De lopende cao “Afbouw 2015-2017” laat zien dat de aangeduide werkzaamheden veel meer behelzen. Ze
omvat 198 bladzijden, waarvan de laatste zes blanco voor te maken notities, en telt 85 artikelen, 13 bijlagen,
een trefwoordenregister, enzovoort. Wat is de werkingssfeer van deze cao?
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Stukadoors Bertus en John Rijsdijk.
Bertus (links) was de laatste voorzitter van FNV Bouw, afdeling Dordrecht.

De bepalingen van de cao zijn van toepassing op alle werkgevers, die werkzaamheden verrichten of doen
verrichten in ondernemingen op het gebied van het stukadoors- en afwerkbedrijf, het plafond- en wandbedrijf,
het vloerenbedrijf, het terrazzobedrijf en het blokkenstellers-bedrijf.
Het personeel van de bouwplaats is dit uiteraard bekend. Zelfs van de lagere school herinner ik me dat een
kwajongen wel eens uittestte wie vertrouwd was met het milieu van bouwvakkers. En heus een opperman is
niet een soort baas op een bouwproject. Nee, hij heeft een dienende functie. Opnieuw een lange uitleg:
Een opperman is een werknemer, die belast is met het maken van metselspecie, het aanvoeren van stenen en
specie, en het plaatsen casu quo verplaatsen en afbreken van een schraagsteiger op zodanige wijze, dat geen
stagnaties in de werkzaamheden van de metselaars optreden wegens gebrek aan materiaal.
Bij het horen van het woord koppensneller ontstaat waarschijnlijk een heel akelig beeld, maar het is zelfs niet
uitgesloten dat de buurman er één is. De cao is echter geruststellend:
Onder koppensneller wordt verstaan een werknemer, die belast is met het op de juiste hoogte afkappen en
eventueel afvoeren, casu quo verdelen van overtollige einden van betonpalen en daarbij al dan niet gebruik
maakt van eenvoudig mechanisch gereedschap en snijbranders.
Ja, zo wordt zelfs een cao een boeiend stukje proza.

8

OP DE STEIGER
Het kan zijn dat mijn leeslust en de eerste belangstelling voor de vakbeweging in mijn jeugd is opgewekt
door Op de Steiger, het bondsblad van de Rooms Katholieke Bouwvakarbeidersbond St. Joseph. Het was het
weinige aan lectuur dat naast de Gelderlander en de Libelle in huis kwam.
Met zes jaar kon ik lezen en liet ik het timmeren verder aan mijn vader over.
De bibliotheek werd voor mij wat de schatkamer voor Dagobert Duck was. Ik
betwijfel of er een goede timmerman aan mij verloren is gegaan. Wat
vertwijfeld kijk ik om me heen als er iets technisch moet gebeuren. Met
bewondering denk ik dan aan allround vaklieden zoals mijn vader die van
alle markten thuis was, meubels maakte, radio en televisie repareerde,
schoenen lapte, loodgieterwerk verrichtte, zijn hele woning verbouwde, de
moestuin onderhield en ons verraste met zelfgemaakt kinderspeelgoed.
Vakmanschap is meesterwerk. Van oudsher zeker in de bouw.
In de ons omringende landen stonden een eeuw geleden de legers
tegenover elkaar en sneuvelden miljoenen soldaten in de loopgraven. In
1917 stort in Rusland het tsarenrijk in en breekt de revolutie uit. De
Amerikanen gaan meevechten aan de zijde van de Entente. Nederland blijft neutraal in de Grote Oorlog. Het
vergt grote balanceerkunst van het kabinet-Cort van der Linden om buiten de strijd te blijven. Maar de
gevolgen ervan voor het dagelijkse leven kan het niet voorkomen.
De Nederlandsche R.K.
Bouwvakarbeidersbond

Om maar een paar voorbeelden te noemen. In januari 1917 wordt brood gerantsoeneerd, in februari gevolgd
door rantsoenering van gas, elektriciteit en een aantal levensmiddelen. De eerste week van juli schrikt
Nederland op van het aardappeloproer in Amsterdam, honderdduizenden jongemannen zijn gemobiliseerd.
Maar het dagelijkse leven gaat door.
Medio mei 2017 vieren we dat honderd jaar geleden de Nederlandsche R.K. Bouwvakarbeidersbond in Utrecht
werd opgericht. Op Hemelvaartsdag 17 mei 1917 komen de afgevaardigden van de drie bonden bijeen op de
stichtingsvergadering in Utrecht die drie dagen zou duren. We hebben het dan over de organisaties van de
kalk- en steenbewerkers, de schildersgezellen en de timmerlieden. Veel deelnemers hadden de oprichting van
hun beroepsbond, die voortkwam uit plaatselijke vakverenigingen, aan het begin van de eeuw eveneens
meegemaakt.
Op zaterdag 19 mei 1917 nemen ze het formele besluit eensgezind verder te gaan. De naar hun beroep
genoemde bondsbladen – zoals de Katholieke Timmerman – worden opgeheven en er komt een nieuwe
bredere publicatie voor terug. Aanvankelijk met de naam de R.K. Bouwvakarbeider, later Op de Steiger. De
bond sluit zich aan bij het R.K. Vakbureau en het weerstandsfonds. Bij de stichting telt de vakbond 7820 leden
verdeeld over 130 afdelingen.

Samen optrekken in katholiek verband
De arbeiders zien elkaar dagelijks op het werk, op de steiger, dus ligt het voor de hand om ook samen in de
bond op te trekken. In de omgeving waarin ik opgroeide vanzelfsprekend in katholiek verband; de afstand tot
andere gezindten was in het steeds verder verzuilende Nederland groot. In Noord-Brabant, Limburg en delen
van Gelderland en Overijssel ademde je katholiek, de arbeider, de boer, de middenstander, de industrieel, de
notabele. De standsverschillen werden sterk en soms pijnlijk gevoeld, maar het geloof gaf troost. Van de wieg
tot het graf was de gelovige opgenomen in het rijke roomse leven.
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De Volkskrant en de regionale katholieke bladen schreven je voor wat je moest denken en stemmen. Het
episcopaat waakte over zijn schapen. Bij katholieke organisaties en verenigingen en dus ook de vakbond keek
de geestelijk adviseur toe, meestal een pastoor of kapelaan. Wat meer over dit fenomeen dat nu is verdwenen.
Als vertegenwoordiger van God, de paus en de aartsbisschop en omdat hij veel had gestudeerd keken de
arbeiders tegen deze priester op. Naar de driedeling van de socioloog Max Weber kunnen we de geestelijk
adviseur geen charismatisch of rationeel gezag toeschrijven. Uit onderzoek weten we dat de geestelijk adviseur
zelf vaak worstelde met zijn vage taakomschrijving en verantwoordelijkheid. Het vanuit de functie
toegeschreven traditioneel gezag aan de priester kon niet verhinderen dat zijn wat ambivalente rol in de
vakorganisatie daaraan afbreuk deed.
Het Tweede Vaticaans Concilie vormt een breuk met het verleden. Vanaf de tweede helft van de jaren zestig
raken de bisschoppen hun greep op het kerkvolk kwijt en komen ze op een andere manier in het nieuws. De
groeiende welvaart, de secularisatie, de ontzuiling, hoger onderwijs en de roep om democratisering geven met
name jongeren een bredere kijk op de wereld en maken het hen gemakkelijker om aan zich aan de sfeer en de
sociale conventies van het ouderlijke c.q. katholieke milieu te onttrekken. Het zijn factoren die ook de
vakbeweging veranderen.

Een sterke bond. Een stevig bestuur
Weer terug naar 1917. De aanvang van de fusiebijeenkomst op juist Hemelvaartsdag is misschien wel
symbolisch. Hogere, langer nagestreefde doelen, worden korte tijd later gerealiseerd. Op 3 juli 1918 kunnen
alle mannen boven de 24 jaar stemmen bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer. De vrouwen krijgen in 1919
het actieve kiesrecht. Hulde aan de mannen die in 1918 toch nog een vrouw en wel Suze Groeneweg van de
Sociaal-Democratische Arbeiders Partij de Tweede Kamer inloodsen.
Met de Arbeidswet van 1919 komt er een eind aan arbeidsdagen in sommige bedrijfstakken wel oplopend tot
15 uur. De arbeidsweek wordt tot 45 uur teruggebracht, al moet ook al gauw ook op zaterdag weer 8 uur
worden gewerkt. In de bouw is sprake van zwaar werk, maar het maakt natuurlijk wel verschil of je twaalf of
acht uur per dag moet sloven en in de vrije tijd kunt uitrusten en je familie nog eens ziet. Nog geen paradijs op
aarde, maar het leven wordt voor gewone mensen wel een stuk draaglijker, aangenamer. De grotere en
sterkere R.K. Bouwvakarbeidersbond komt op tijd, gelet op pogingen van de werkgevers tot aan uitsluiting toe
om aan de vastgelegde lonen en andere arbeidsvoorwaarden in de collectieve arbeidsovereenkomst onderuit
te komen.
Katholieke patroons gedragen zich in de praktijk tegenover hun arbeiders niet anders dan werkgevers van
andere gezindte. Geestelijk adviseur van de nieuwe bond wordt pater A. Hoogstraten S.J. De bestuursleden
komen uit de voorlopers. A.H. Smulders en C.A. van Zeeland van de timmerlieden worden respectievelijk
secretaris-redacteur en penningmeester. A. Allesie van de R.K. Kalk- en Steenbewerkersbond wordt voorzitter
en dat blijft hij tot zijn benoeming als wethouder van de gemeente Hilversum in 1923. Hij wordt opgevolgd
door Jan Andriessen. Afrondend wat biografische gegevens over deze
indrukwekkende man.
Andriessen verbindt meerdere opeenvolgende vakbonden in de bouwsector met
elkaar. Geboren te Goor op 24 februari 1894 gaat hij daags na zijn dertiende
verjaardag als leerjongen aan de slag in de textielfabriek van Jannink, wordt al
gauw actief in de katholieke arbeidersbeweging en op zijn 25-ste aangesteld als
bezoldigd propagandist van St. Joseph. Andriessen blijft slechts onderbroken
door de oorlogsjaren voorzitter van de R.K. Bouwvakarbeidersbond tot 1946. Hij
is enige tijd Eerste Kamerlid en Tweede Kamerlid (onder andere korte tijd
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waarnemend fractievoorzitter), van 1947 tot 1972 president-directeur bij Bredero´s Bouwbedrijf, voorzitter van
de Katholieke Volkspartij en nog veel meer.
In de schets uit deel 6 van het Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in
Nederland lezen we voorts dat Jan Andriessen vóór zijn dood in 1978 nog meemaakte dat zijn zoon Frans, die
ook fractievoorzitter van de KVP was, benoemd werd tot minister van Financiën. Bij zijn dood stond Jan
Andriessen – onder lidmaatschapsnummer 1 – nog steeds ingeschreven als lid van de Federatie Bouw- en
Houtbonden van NKV en NVV. Welke hoge posten Jan Andriessen in zijn leven ook bekleedde, zijn hart bleef
altijd bij zijn collega’s op de steiger. Op de steiger sta je trouwens ook hoog en het is bovendien een geweldige
bron van informatie. Van de opvolger van die vakbond – de Bouw- en Houtbond FNV/FNV Bouw – komt
binnenkort een mooi boek uit.

DE ALGEMENE NEDERLANDSE BOUWARBEIDERSBOND IN 1920
“Moge dit eerste nummer zowel wat vorm als inhoud betreft, het besluit doen rijpen bij al onze lezers, de krant
voortaan met aandacht te lezen. Dan heeft de redactie de blijde zekerheid geen werk voor niets te doen en –
daar zijn wij van overtuigd – zullen de leden van onze organisatie zich niet berooven, van het opdoen van meer
kennis, meer inzicht, meer strijdvaardigheid in den strijd die ons allen wacht, de strijd voor de vrijmaking der
arbeidersklasse”. Uit: De Bouwer, 8 januari 1920
November 1919 besloten de leden van de Algemeenen Nederlandschen
Timmerliedenbond (ANTB) en de Centralen Bond van
Bouwvakarbeiders (CBT) met ingang van 1 januari 1920 samen de weg
te vervolgen als Algemeene Nederlandsche Bouwarbeidersbond (ANB).
De bonden van de stukadoors en schildersgezellen bleven buiten de
fusie.
De ANB is de tweede grote voorloper van FNV Bouw, nu sector
Bouwen & Wonen in Vakbond FNV. Over de in 1917 opgerichte R.K.
Bouwvakarbeidersbond ‘St. Joseph‘ is eerder in de Nieuwsbrief
geschreven. Tegenwoordig kunnen we op internet met een druk op de knop de bond bereiken, maar de leden
werden destijds met elke week De Bouwer in de bus eveneens goed op de hoogte gehouden van de gang van
zaken in de bedrijfstak, de arbeidsomstandigheden en de bondsactiviteiten.

Prestatie van formaat
We beseffen dat de frequente uitgave van het bondsorgaan met alle werk voor het verzamelen van kopij, het
schrijven van artikelen, het drukken en het uitgeven een prestatie van formaat is. Een passage onder de kop
Aan den Arbeid in nummer 1 van De Bouwer van donderdag 8 januari 1920 typeert het
tijdsgewricht: “Socialisatie is de leus, overal aangeheven. Verandering van het productiestelsel,
medezeggingschap, leiding van de arbeiders, produceeren niet uitsluitend voor winstmaking, doch met het oog
op de behoeften der menschheid, daar moet het heen."
“Breken met de oude vormen, met het oude stelsel, dat de wereld heeft veranderd in een chaos. Dat gansche
volken tot den rand van den afgrond heeft gebracht, dat millioenen heeft gedood en andere millioenen met
den dood bedreigt. Dat een leed aan de gansche menschheid heeft gebracht zoo groot, zoo ontzettend, als
onder den loop der eeuwen de menschheid niet heeft meegemaakt.”

11

Eigen koers varen
De bond vindt het spijtig dat hij niet op de medewerking van alle arbeiders kan rekenen. Zelfs niet van alle
georganiseerde arbeiders. De ANB positioneert zich in het krachtenveld van de belangenbehartiging: “Rechts
van ons staan de Christelijke en de Katholieke organisaties, die met alle mogelijke middelen hun standje
trachten te verdedigen, de reden van hun bestaan trachten aannemelijk te maken. Dat in dezen niet altijd met
eerlijke middelen wordt gestreden en de heeren het wapen van verdachtmaking en laster niet schuwen, is
meer dan eens aangetoond. Aan de anderen kant de syndicalisten. Deze pogen van de gelegenheid gebruik te
maken om hun dikwijls zeer dolle theorieën door te voeren”.
De bond zal zich er niet door laten beïnvloeden, de moderne organisatie zal haar eigen koers varen. Redacteur
Coen van der Lende was na de lagere school op zijn dertiende gaan werken in een bouwbedrijf. Hij had beslist
schrijftalent. In Rotterdam schreef hij het afdelingsblad De Krullenschaver vol. In 1917 werd Van der Lende
aangesteld als tweede secretaris van de ANTB en redacteur van De Timmerman.

Bondsprofiel
Iets over het profiel van de bij het NVV aangesloten Algemeene Nederlandsche Bouwarbeidersbond. Het
ledental bij aanvang bedroeg 21.678, waarvan de ANTB bij de fusie 10.542 timmerlieden inbracht en de
Centrale Bond vooral metselaars (2.837), opperlieden (3.327) en grondwerkers (3.166). Het bondsvermogen
bedroeg fl. 102.000.van der Wal afkomstig uit de ANTB werd gekozen tot voorzitter van de nieuwe bond. Een
tweede lid van het hoofdbestuur is de al genoemde Coen van der Lende. Hij zou het later tot secretaris van het
NVV brengen (1929-1949). Een derde persoon is Eimert Sinoo. Zijn naam klinkt u mogelijk bekend in de oren. In
1987 stelde de Bouw- en Houtbond FNV een naar hem genoemde jaarlijkse prijs in voor wie zich uitgesproken
heeft ingezet voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden.
De bondsraad bestond uit 63 leden, waarvan 7 bondsbestuurders, 7 districtsbestuurders, 3 afdelingsgesalarieerden/gedeeltelijk districtsbestuurders, 8 afdelings-gesalarieerden
en 38 niet gesalarieerde leden. Bij de laatste groep is erop gelet die zo
representatief mogelijk te verdelen over de diverse beroepsgroepen. We
ontmoeten 1 granitowerker, 1 heier, 1 machinaal houtbewerker, 1
steenzetter, 2 steenhouwers, 4 grondwerkers, 5 metselaars, 6 opperlieden
en 17 timmerlieden.
De medewerkers van de bond hebben de handen vol aan de omvangrijke
administratie van uitkeringen bij met name ziekte en werkloosheid van de
leden. Tegenwoordig kan de betrokken werknemer zich digitaal tot het
UWV wenden en dan via een Checklist WW aanvragen en voor
doorbetaling voor Ziektewet, WIA en WAO de uitkering op zijn rekening
gestort krijgen. Maar destijds, stel u voor: eind 1920 tellen we 273
afdelingen (van Aalsmeer en Aalten tot Zwijndrecht en Zijpe).

Nauwgezette registratie
De dagen van ziekte of werkloosheid van elk lid worden elke maand nauwgezet met de hand geregistreerd en
daarna uitbetaald. In het jaarverslag over meerdere bladzijden – ook nog onderverdeeld naar beroep – keurig
in een matrixmodel verantwoord. In de bouw komen perioden van werkloosheid, bijvoorbeeld vanwege het
weer of afnemende opdrachten, geregeld voor. Een werknemer, een bondslid, kan zich dus meerdere keren
per jaar bij de plaatselijke afdelingssecretaris hebben gemeld. De onvrijwillig werkloze had recht op 50 dagen
per jaar bondsuitkering.
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Naast uitkering bij ziekte en werkloosheid was die er ook nog bij overlijden, staking en uitsluiting. De hoogte
van het loon was tevens afhankelijk van de gemeenteclassificatie. De kosten van levensonderhoud waren in de
grote stad hoger dan in de provincie waar de ingezetene een lagere huur betaalde en vanuit een eigen
moestuin zijn maal op tafel kon zetten. Uurlonen liepen dus uiteen. In de drie grote steden Amsterdam,
Rotterdam en ’s-Gravenhage kregen bijvoorbeeld metselaars en timmerlieden een uurloon van 94 cent. In
Arnemuiden en Zierikzee nog niet de helft daarvan, namelijk 45 cent per uur.
De vakorganisatie zet zich in voor goede arbeidsvoorwaarden en rechtszekerheid. Het loonde dus om lid te zijn
van de ANB, maar daarvoor betaalde de arbeider natuurlijk wel contributie. Over 1920 ontving de bond totaal
fl. 543.540,86 aan contributie.

Stakingen
Stakingen zijn een bekend fenomeen in de bouw. In 1920 was de bond gewikkeld in 27 grote en kleinere
conflicten. Meestal ging het dan om twee zaken: a) een verhoging van tarieven en het uur- of weekloon en b)
het verlagen van de arbeidsduur. Maar ook om de werkgever te dwingen zich te houden aan
arbeidsvoorwaarden overeengekomen in een contract of om de 8-urige werkdag in te voeren zonder het
weekloon te verminderen.
Op 8 juni nam de bond deel aan stakingen tegen de ‘Anti-revolutiewet’ van minister van Justitie Heemskerk.
Voorafgaand had er in Amsterdam al een grote protestdemonstratie plaatsgevonden, waarbij SDAP-leider P.J.
Troelstra repte over de mogelijkheid van een algemene staking. Het kabinet-Ruys de Beerenbrouck was zo
angstig geworden van de revolutiedreiging uit Midden- en Oost-Europa en de (amateuristische) poging van
Troelstra in november 1918 om de macht te grijpen, dat het meende een revolutie in Nederland te kunnen
stoppen met een wetje.
Nederland is een door en door burgerlijk land dus daar hoefden de autoriteiten niet bang voor te zijn. Maar
conservatieve krachten hoopten en de bonden vreesden dat de wet aangegrepen zou kunnen worden om
stakingen te verbieden. De gedachte was niet helemaal uit de lucht gegrepen, tenslotte was er al sinds 1903
een stakingsverbod voor ambtenaren en spoorwegpersoneel. Protest in de drie grote steden en in de
Zaanstreek bijgestaan door wat stakingen hebben niet geholpen om de wet waarvan we daarna overigens
nooit meer gehoord hebben, van tafel te krijgen.
Wel succesvol was de ANB bij het afsluiten van tientallen contracten met
plaatselijke patroons. Meestal in samenwerking met andere bonden. We
noemen twee stakingen. Die in Eelde-Paterswolde duurde van 19 januari tot 3
februari. 14 arbeiders waren erbij betrokken, waarvan 9 bondsleden en 5
ongeorganiseerden. Met een gunstig resultaat. De 54-urige werkweek werd
teruggebracht tot een 50-urige werkweek, die zou gelden tot aan het van kracht
worden van de wettelijke 45-urige werkweek.
In Nijmegen waren alle 8 bonden in de bedrijfstak betrokken bij een staking
waaraan 666 arbeiders deelnamen en die duurde van 9 februari tot 29 maart. De
RK bond was met 341 leden veruit het sterkst vertegenwoordigd. De Federatie
met 84 en de ANB met 68 leden. De inzet was een uurloon van 75 cent voor
geschoolde en 72 cent voor ongeschoolde arbeiders. De deelnemers aan de
staking waren tevreden met het uiteindelijke resultaat, respectievelijk 73 en 70 cent uurloon en de 8-urige
werkdag.
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Uitsluiting
De gebeurtenis met de meeste impact in 1920 is het verloop van de onderhandelingen, de stakingen en de
uitsluiting bij het eerste Landelijk Collectief Contract, steeds met hoofdletters aangeduid in de publicaties. Kort
samengevat: in 1920 wilden de Bond van Patroonsverenigingen in de Bouwvakken en de R.K. Bond van
Bouwpatroons de vele plaatselijke en regionale overeenkomsten in één landelijke cao verenigen. De
totstandkoming van al die overeenkomsten ging altijd vergezeld door conflicten die de rust op de arbeidsmarkt
en een gezonde bedrijfsvoering niet ten goede kwamen.
Wat scherper gesteld, de bedrijfstak was een jungle geworden waarin werkgevers elkaar tot op de dood
bestreden, het faillissement injoegen. Bij dit initiatief van de werkgevers zal bovendien hebben meegespeeld
dat het een jaar daarvoor in het schildersbedrijf was gelukt tot een landelijke collectieve arbeidsovereenkomst
te komen.
De werkgeversorganisaties legden een conceptovereenkomst aan de vakbonden voor. Er werd over
onderhandeld, er werden wijzigingen aangebracht, er werd voor akkoord getekend door de protestantschristelijke en de katholieke bonden, ingaand op 3 mei 1920 voor de periode van een jaar.
De ANB en de Federatie konden zich hierin niet vinden. Om de eis voor hogere lonen kracht bij te zetten
organiseerden zij in meerdere plaatsen stakingen. De werkgevers gingen daarop tot uitsluiting over, ingezet bij
de stukadoors en bouwvakkers in Den Haag op 14 juni en vanaf 24 juni voortgezet in Amsterdam, Rotterdam
en elders. De uitsluiting duurde tot eind augustus. Het ging om iets fundamenteels, de machtsverhoudingen in
de bedrijfstak en breder die tussen kapitaal en arbeid.
Voorjaar 1920 hadden de bonden van transportarbeiders een staking die het haven- en zeevaartbedrijf tien
weken lam legde, moeten opgeven. Zesduizend leden van de moderne bond waren daarbij betrokken. Elke
week was er tachtigduizend gulden voor de strijd nodig. Het NVV bracht een steunactie op touw waarbij de
aangesloten bonden bijna een half miljoen gulden bijeenbrachten. De werkgevers in de bouw voelden zich
sterk door de overwinning van de havenbaronnen. Ze probeerden met een uitsluiting de ANB en de Federatie
op de knieën te krijgen en tot ondertekening van het contract te dwingen.
Bij de uitsluiting waren 4.763 bondsleden betrokken en gingen totaal 295.780 arbeidsdagen verloren. De
uitsluiting kostte de bond een fortuin. Om precies te zijn fl. 776.589,73. Overal werd aangeklopt voor financiële
ondersteuning. Niettemin slaagde de bond erin alle leden prompt te betalen. Enerzijds door vrijwillige en
verplichte bijdragen van werkende leden, anderzijds door leningen af te sluiten. Totaal voor een bedrag van fl.
402.768,73. Er restte een schuld van fl. 360.000.
De ANB mocht van geluk spreken dat de patroons er slechts in waren geslaagd een kwart van de bondsleden
uit te sluiten. Om de schuld te kunnen terug betalen werd de contributie met 50 procent verhoogd, een besluit
waarvan 10 jaar later in de Bouwer werd vermeld dat hij met enthousiasme werd genomen en doorgevoerd.
De ANB en de Federatie werden genoodzaakt het al eerder met de confessionelen afgesloten contract
eveneens te ondertekenen, al slaagden ze er nog wel in tot een vergelijk te komen waardoor het uurloon eind
1920 met 3 en 4 cent werd opgetrokken. Hoe we de directe resultaten van dit uit de hand gelopen
arbeidsconflict ook beoordelen, vanuit het oogpunt van de vakbeweging was er winst behaald. De inzet van
jaren vakbondswerk werd verzilverd. De vakorganisaties waren tot op het hoogste niveau, de landelijke cao,
door de patroons erkend als partij bij het afsluiten van overeenkomsten. Voor de werkgevers zat er het
voordeel in van gereguleerde arbeidsverhoudingen en kostenbeheersing.
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Vakantie in de bouw
We wijzen nog op het aanvankelijke eisenpakket van de bond waarin voorstellen staan waarvoor nog jaren zou
worden opgetreden. Een aansprekende is de vakantiebon, die werd ingevoerd op 1 juli 1929, zodat voor het
eerst vakantie werd genoten in augustus 1930. Een aardig weetje is dat mijn vader, die in 1927 als timmerman
van de ambachtsschool kwam, vanaf zijn achttiende gebruik heeft kunnen maken van de vakantiebonnen.
Drie dagen per jaar vakantie met behoud van loon. In 1931 uitgebreid tot 5 dagen en in 1938 tot een volle
werkweek. Een weelde in de beleving van de bouwvakker. Met overigens nog steeds te weinig inkomen voor
de meesten om er op uit te trekken. Maar in ieder geval een eerste begin van enige hersteltijd voor lange
werkweken. De uitbouw van de vakantie tot twee en drie weken en het vakantiegeld kwamen pas na de
Tweede Wereldoorlog.

Ingroei vakbeweging
De stakingen en de grote uitsluiting waarbij de bond in 1920 betrokken was zijn helder uiteengezet in het
jaarverslag en in gedenkboeken. Van der Lende schreef er een brochure over van maar liefst 120 bladzijden.
Het is voor alle betrokkenen een bewogen jaar geweest. Na de politieke en sociale verworvenheden, bereikt in
de revolutionaire nasleep van de Eerste Wereldoorlog, werd in 1920 voor het behoud van de resultaten
gevochten.
Over de gehele linie werd er gestaakt tegen de aanval van de werkgevers. Niet alleen door havenarbeiders en
bouwvakkers, maar ook door fabrieksarbeiders, meubelmakers, kleermakers en sigarenmakers, waardoor
Nederland in 1920 op de ongekende hoogte van totaal 2.234.000 stakingsdagen kwam. In 1922 wordt de
werkweek weer verlengd van 45 tot 48 uur.
De vakbeweging had na tientallen jaren strijd een aarzelende erkenning van haar positie, rol en taken
afgedwongen bij de overheid en de werkgevers. Onder andere door haar inschakeling bij de uitkeringen aan
werkloze arbeiders vanaf het begin van de Eerste Wereldoorlog en door het op steeds grotere schaal afsluiten
van collectieve arbeidsovereenkomsten.
Vakbondshistoricus professor Frits de Jong Edz. heeft de groeiende betekenis van de vakorganisaties aangeduid
als het ingroeien van de vakbeweging in staat en maatschappij. Die overleg- en onderhandelingspositie van de
vakbonden moest worden verdedigd, mocht niet worden opgegeven. Er stond veel op het spel op het terrein
van arbeidsvoorwaarden, veiligheid en gezondheid, scholing, sociale zekerheid, arbeidswetgeving. De pioniers
uit de arbeidersbeweging zetten zich niet alleen in voor materiële lotsverbetering, ze werden gedreven door de
vaste wil tot verheffing van de arbeidersklasse.
Op Hechte Fundamenten is de passende titel van het gedenkboek uit 1950 over de Algemene Nederlandse
Bouwarbeidersbond, geschreven door Andries Leusink, een oud-bondssecretaris en oud-redacteur van De
Bouwer. De voorgeschiedenis van de ANB begint in de jaren zestig van de negentiende eeuw.
Binnenkort komt er een publicatie uit over de Bouw- en Houtbond FNV/FNV Bouw dat eindigt in 2015, zodat
we met Steigers weg! uit 1982 over de naoorlogse periode zo’n 150 jaar vakbondsgeschiedenis kunnen
overzien. De titel blijft nog even een verrassing. Bouwen aan de bond, toen en nu. Het blijft nodig.
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JUBILEUM R.K. BOUWVAKARBEIDERSBOND ST. JOSEPH, 1917-1947
De tijden zijn veranderd. Ik zie het congres van Vakbond FNV niet zo snel
een telegram van onwankelbare trouw en verknochtheid sturen aan
aartsbisschop Eijk en koning Willem-Alexander. De R.K.
Bouwvakarbeidersbond St. Joseph had in 1947 wat te vieren. Zijn
dertigjarig bestaan. Tijdens een driedaags congres begin juli 1947.
Bondsvoorzitter De Brouwer is 4 juli op de dag af dertig jaar lid van het
hoofdbestuur. Hij heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Met het sturen
van telegrammen naar kardinaal de Jong en koningin Wilhelmina wordt de
kring der feestgangers uitgebreid tot de belangrijkste Nederlanders. In de
Jubileumkrant van Op de Steiger zijn de telegrammen opgenomen.
We lezen: ‘Onder luide bijval van het congres werd een telegram gezonden
aan Zijne Eminentie Johannes Kardinaal de Jong luidende als volgt: “De
Katholieke Bouwvakarbeidersbond, In congres bijeen te Arnhem in Musis
Sacrum, vertegenwoordigende ruim 36.000 katholieke arbeiders, wenst
uiting te geven aan zijn gevoelens van onwankelbare trouw aan ons H.
Geloof en eerbiedige onderdanigheid aan Uwe Eminentie.”
Vaandel eigendom Liemers
Museum Zevenaar

De Jong was een geleerd man, hij was in Rome gepromoveerd in de
wijsbegeerte (1910) en in de godgeleerdheid (1911), daarna professor
geworden. Hij schreef het Handboek der Kerkgeschiedenis, twee delen die
verschenen tussen 1929 en 1931. De Jong was in 1936 tot aartsbisschop van Utrecht benoemd.
Tijdens de oorlog had hij zich standvastig opgesteld tegenover de bezetter en zich openlijk en principieel
gekeerd tegen de Jodenvervolging. Hij riep op geen medewerking te verlenen aan de deportaties, vaardigde
een door Titus Brandsma ontworpen verbod uit over het opnemen van NSB-advertenties in de roomskatholieke dagbladen.
Toen paus Pius XII in 1946 De Jong tot kardinaal benoemde als eerste Nederlandse geestelijke uit ‘Utrecht’
sinds de Reformatie, ging er onder de Nederlandse katholieken een gejubel op dat weerklonk tot in
Vaticaanstad. De aartsbisschop had gezag verworven tot ver buiten zijn eigen kring en dat straalde af op het
hele katholieke volksdeel.
Uit het telegram aan koningin Wilhelmina: “… geeft langs deze weg uiting aan zijn verknochtheid en
onderdanigheid aan Uwe Majesteit en prijst uw zegenrijk bestuur gedurende nu bijna een halve eeuw”. Het
waren de codes van die tijd in christelijke en conservatieve kringen. Wilhelmina had overigens weinig op met
het katholicisme, al trok ze aan het eind van haar regeringsperiode wat bij.

Omhelzing van de monarchie
Gedurende het hele bestaan van de Sovjet-Unie is communisten ingewreven dat ze handelden op grond van
dictaten uit Moskou. Het verwijt aan katholieke gezagsdragers dat ze worden aangestuurd vanuit Rome is van
nog veel oudere datum en nooit verstomt. Vanaf het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 tot zo
midden jaren zestig van de vorige eeuw deden de katholieken hun uiterste best de protestanten te bewijzen
dat ze betrouwbare burgers waren. De omhelzing van de monarchie is daarvan een uiting.
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De rooms-katholieke bouwvakkers van ‘Sint Joseph’ droegen vol overgave hun steentje bij aan de verfraaiing
van het Oranjehuis. Wilhelmina zal in hun genegenheidsbetuiging een bevestiging van de liefde van het
gewone volk voor het koningshuis hebben gezien.
De afgelopen verkiezingscampagne is een politicus naar voren getreden die nostalgisch lijkt terug te verlangen
naar deze tijd. Dat is de partijleider van het CDA Sybrand Buma. Hij ziet ons het liefst de ochtend op school en
op het werk beginnen met het zingen van het volkslied en het hijsen van de driekleur.
Een van zijn voorgangers, wel met een volstrekt andere sociale achtergrond, is Jan Andriessen, voorzitter van
de Katholieke Volkspartij en aanwezig op dit speciale congres van de bond. Het was vanzelfsprekend dat hij als
gast was uitgenodigd. In de ogen van velen was hij de bond, want Andriessen was meer dan twintig jaar het
boegbeeld, de voorzitter geweest van de vakbond van rooms-katholieke bouwvakarbeiders (van 1924 tot
1946).
Met alleen maar lagere school was hij op zijn dertiende in de textielfabriek in zijn woonplaats Goor gaan
werken en enkele jaren later als bouwvakker aan de slag gegaan. Vanzelfsprekend actief in de vakbond. Op z’n
dertigste in 1924 de eerste man van de bond geworden. Andriessen had de bond door stakingen, uitsluitingen,
perioden van economische crisis, hoge werkloosheid en de oorlog geleid. Bovendien voor de fractie van de
Rooms-Katholieke Staatspartij deel uitgemaakt van de Eerste Kamer (1933-1937) en de Tweede Kamer van de
Staten-Generaal (vanaf 1937, hij zou er deel van blijven uitmaken tot 1967).

Kengetallen
De R.K. Bouwvakarbeidersbond is opgericht in 1917. We kunnen zijn activiteiten goed volgen via het
bondsorgaan De R.K. Bouwvakarbeider. Het verschijnt om de twee weken. De redactie en de administratie zijn
gehuisvest op Drift 8 te Utrecht. Bedrijfsmatige ontwikkelingen leiden tot een bredere naamgeving van het
bondsblad, het wordt Op de Steiger met ingang van vrijdag 11 april 1947.
Begonnen met 7.000 leden, telt de bond dertig jaar later 36.000 leden. Het bondsvermogen neemt toe van fl
18.500 tot fl 1.470.000 in 1941. We gaan niet op de details van dit oorlogsjaar voor de vakbeweging in. Het is
een bijna traumatische ervaring voor degenen die het allemaal hebben meegemaakt. De bond wordt in enkele
weken tot de grond toe afgebroken. Maar na de oorlog herrijst de vakbond, heeft in 606 plaatsen in het land
een afdeling.
De bond heeft samen met de andere vakorganisaties in die dertig jaar vele cao’s afgesloten en de Wet op de
CAO van 1927 en de Wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen van
collectieve arbeidsovereenkomsten uit 1937 van kracht zien worden. Arbeidswetgeving en sociale zekerheid
zijn enigszins in de steigers gezet. We worden ons bewust van de betekenis van de bond door enkele
kengetallen die tijdens het congres worden opgesomd.
In die dertig jaar zijn de volgende uitkeringen gedaan, bij werkloosheid fl 22.842.000 (twee en twintig miljoen
achthonderd twee en veertig duizend gulden); aan staking en uitsluiting fl 1.257.000; bij ziekte fl 422.000 en bij
overlijden fl 121.000. Het zijn kale cijfers, maar het cijfer bij werkloosheid duidt op de bestaansonzekerheid in
veel gezinnen én op de vakbond die zijn handmatig gevoerde administratie zo op het oog beter voor elkaar had
dan het UWV nu met al zijn automatisering.
Achter de aanduiding staking en uitsluiting gaan drama’s schuil van de noodzaak om brood op de plank te
krijgen, het gevoel onrechtvaardig op het werk te worden behandeld, spanning, teleurstelling en triomf bij
verloren of gewonnen arbeidsconflicten. Patroons van wie de goede bedoelingen niet worden begrepen,
feodale en wraakzuchtige werkgevers, ontslagen arbeiders, huiselijke twisten over de deelname van de
kostwinner aan de staking, trouw en ontrouw aan de bond, enzovoort
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Tegen liberalisme en communisme
G. Collignon laat zich gaan in de Jubileumkrant: ”Katholieke bouwvakarbeiders, werkers in het bouwbedrijf met
de schop of de troffel, met de verfkwast en de hamer, gij die staat aan lier of heiblok, in de bouwput of de nok,
maakt uw bond sterk en groot, volgt de voetstappen van de pioniers wier werk wij gedenken. Bouwt mee!”.
Dat was nodig. Circa 270.000 mensen zijn tijdens de oorlog omgekomen.
Nederland is leeggeroofd en vernield door de Duitsers. Na de bevrijding
moet het land worden opgebouwd. Ieder moet de schouders eronder
zetten. Bouwactiviteiten op grote schaal, voor reparatie van wat was
vernield en voor nieuwe kantoren, fabrieken, wegen en woningen. Met
de babyboom veranderde het timmerbedrijfje waar mijn vader werkte in
een werkplaats voor kindermeubilair zodat hij naast een ervaren
timmerman tevens een vakbekwaam meubelmaker werd.
De vakbeweging krijgt een belangrijke plaats in het stelsel van
arbeidsverhoudingen. In de woorden van Collignon is “het katholieke
Timmerman-meubelmaker Th. Peer arbeidersleger opgedrongen tot de slotbrug van de publiekrechtelijke
bedrijfsorganisatie”. Herstel, ordening en arbeidsvrede vormen de
parolen voor de opbouw van de economie en de opvoering van de productiviteit. Het College van
Rijksbemiddelaars beslist over de hoogte van de lonen die de vakbonden en werkgeversorganisaties met elkaar
zijn overeengekomen.
Het gemillimeter van de geleerden in het CvR wordt lang niet door alle werkers als democratisch en eerlijk
ervaren, zeker niet door hen die zijn aangesloten bij de communistische Eenheidsvakcentrale. In amechtig
proza veegt Collignon hen en de liberalen de mantel uit: “In deze phase van de strijd verdubbelen de resten
van een verdord liberalisme hun laatste krachten en stort een mateloos communisme zijn bedrog en venijn
langs de duistere wegen van misleiding en duivelse sluwheid uit over de strijders van de goede zaak.”
Waar de vakorganisaties hun grenzen voorheen scherp markeerden trekken ze in de naoorlogse jaren in de
Bedrijfsunie eensgezind met elkaar op. Voorzitters en oud-voorzitters van de rooms-katholieke, algemene en
de protestants-christelijke bonden van bouwvakkers zitten broederlijk naast elkaar in de zaal.

Een pauselijke onderscheiding
Het moeten mannen met een arbeidersachtergrond als Andriessen zijn geweest die de dragende kracht
vormden achter de naoorlogse rooms-rode coalities. Andriessens politieke activiteiten uit de jaren dertig
worden doorgetrokken; vanaf 1946 begint Andriessen min of meer aan het tweede deel van zijn unieke
loopbaan.
Bekende mensen spreken op het congres, vakbondsleiders uit het buitenland, Chris Matser, de burgemeester
van Arnhem, professor Dr. W.F. de Gaay Fortmann als vertegenwoordiger van minister Drees, pater Henri de
Greeve, politiek leider van de KVP en fractievoorzitter in de Tweede Kamer professor C. Romme,
verbondsvoorzitter A.C. de Bruijn.
Andriessen zelf blikt terug: “De pioniers van 1917 en daarvoor kunnen met rechtmatigheid op de door hun
verrichte arbeid terug zien. De resultaten van hun werk hebben gestalte gekregen in bedrijfsregelingen,
bedrijfsorganen, inschakeling in het maatschappelijk leven en in een diepe bewustwording van eigen betekenis
en taak.”
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Het hoogtepunt van de driedaagse bijeenkomst is het moment waarop pastoor F. van Leeuwen het woord
neemt. Van Leeuwen moet Andriessen bijzonder goed hebben gekend, want hij was al meer dan 25 jaar als
geestelijk adviseur verbonden aan ‘Sint Joseph’. Congresgangers prijzen de pastoor omdat hij nooit buiten zijn
boekje is gegaan en de echte vakbondszaken aan de mannen van het bestuur liet. Ontroerd laat de pastoor
weten dat het Zijne Heiligheid de paus had behaagd Jan Andriessen, oud-bondsvoorzitter, thans voorzitter van
de KVP, te benoemen tot ridder in de orde van de Heilige Sylvester.

STEIGERS WEG!
"Werken in de bouw, sloven voor de baas! Van huis uit is me dat bij gebleven." Zo begint de boekbespreking
van 'Steigers weg!' over de geschiedenis van de Bouw- en Houtbond FNV door Harry Peer in de bundel
1
'Historisch Mozaïek van de FNV. '
Op de volgende bladzijden een 'reprint' van dit artikel.

1

Harry Peer - 'Historisch Mozaïek van de FNV' -Woodbrookers Bentveld - 2e druk, 1990 - blz. 121-128
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