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Ten Geleide

Alfonsus Leonardus Maria Arnolds (1913-1996)
Fons Arnolds werd geboren te Bergen op Zoom. Na het gymnasium studeerde hij aan de Katholieke Economische
Hogeschool in Tilburg en kwam in 1939 in dienst van het R.K. Werkliedenverbond. Na de opheffing hiervan tijdens de
bezetting werkte hij bij organisaties voor de groothandel. Na de oorlog kwam hij in dienst bij de Stichting van de Arbeid.
Vanaf 1946 was hij ook leraar aan het A.C. de Bruijn-instituut voor sociaal-economische vorming van de Katholieke
Arbeiders Beweging in Doorn, waarvan hij in 1959 adjunct-directeur werd. Hij schreef Maatschappelijke stromingen en
Sociale opgang over de geschiedenis van de katholieke arbeidersbeweging. Hij publiceerde in tijdschriften op
vakbondsgebied. In 1963 werd hij algemeen adviseur van de KAB en in 1966 daarnaast directeur van de WAB.
Als adviseur van de katholieke vakbeweging hield hij zich bezig met beleidsvragen van langere termijn, zoals de
structuurwijziging van het KAB naar het Nederlands Katholiek Vakverbond, waarbij hij een veel radicalere visie van
maatschappijhervorming voorstond. Ook de vraag van de confessionaliteit van de vakbeweging hield hem bezig. Al in zijn
invloedrijke Sociale opgang had hij emancipatie ten opzichte van de kerk bepleit. Het thema kwam terug in het NKVvisieprogramma Een visie ter visie dat Arnolds' stempel droeg. Deze koerswijzigingen van de katholieke vakbeweging in
de richting van maatschappelijke oriëntatie legden de basis voor besprekingen met het socialistische NVV, wat uiteindelijk
leidde tot de fusie van NKV en NVV tot FNV. (Zie ook het KDC-archief van het Nederlands Katholiek Vakverbond.)
Fons Arnolds was geen publieke figuur maar had als ideoloog op de achtergrond een grote invloed op de ontwikkeling
van de katholieke arbeidersbeweging. Arnolds overleed in 1996 te Bunnik.
Bron: KDC-knipselcollectie
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1.Scriptie in het kader van de opleiding MO-Pedagogiek A van het Psychologisch
Pedagogisch Instituut van de Katholieke Leergangen Tilburg, van P. Megens te
Utrecht. Uit dankbaarheid aangeboden 1976
2.Stukken betreffende "Katholiek Sociaal-Economisch program". Met aantekeningen
1956
3.Verhandelingen "Het gezin in deze tijd" 1957
4.Stukken betreffende "Functie en betekenis van de woning", en andere onderwerpen
met betrekking tot de woning 1952, 1955-1956
5.Verslagen van de vergaderingen van de subcommissie: "Woning en
woonomgeving", te Utrecht. Arnolds was voorzitter 1955-1956
6.Stukken betreffende positie van de vrouw in het gezin z.j.
7.Stukken betreffende positie van de man in het gezin z.j.
8.Stukken betreffende bezitsvorming 1955-1956, z.j.
9.Stukken betreffende het afbetalingscrediet z.j.
10.Stukken betreffende het normatief budget van de leraar en de geschoolde arbeider
van A.I.V. Massizzo te 's-Gravenhage 1953
11.Artikel "Eerste proeve van een normatief budget voor een maatschappelijk
werkster", van mej. J.J.A. Löhnis, uit "Tijdschrift voor maatschappelijk werk". Met
aantekeningen 1956
12.Verhandeling "Welvaart", van prof. Schouten. Met aantekeningen 1955
13.Stukken betreffende inkomensverdeling. Met aantekeningen 1956
14.Stukken betreffende "Maatschappelijk werk", met onder andere lezingen van dr.
P.C.J. van Loon te Utrecht. Met aantekeningen 1952-1955
15.Verhandelingen uitvaartsvoorziening en economische systemen. Met
aantekeningen 1954-1956
16.Artikelen over J. Middelhuis en J. Mertens, voorzitter NKV uit verschillende
dagbladen 1964-1965
17.Artikelen met betrekking tot de Federatie van NVV en NKV, uit verschillende
dagbladen vooral uit "Kiosk" 1975
18.Artikelen met betrekking tot de Confessionaliteit uit verschillende dagbladen
1967-1968
19.Artikelen over de vakbeweging, uit verschillende dagbladen. Met aantekeningen
1970-1974
20.Artikelen rond brief van de bisschoppen met betrekking tot vakbonden, uit
verschillende dagbladen 1977
21.Artikelen over het visieprogram van het NKV met betrekking tot mr. F. Andriessen
fractievoorzitter van de KVP en W. Vergeer, voorzitter van de KVP uit verschillende
dagbladen 1975
22.Stukken betreffende ontwerp-visieprogram en onderzoek: "Positie en beleid van de
Christelijke Vakbeweging" (CNV) 1969
23.Artikelen met betrekkingen tot de statutenwijziging van NVV, uit verschillende
dagbladen 1969
24.Lezing "de verzuiling in historisch perspectief", van mr. P. van Boven uitgesproken
tijdens de Gemertse studiedagen 1966
25.Lezing "Stand van zaken en lijnen van toekomstig beleid betreffende de verzuiling",
van J.C. van de Meer; uitgesproken tijdens de Gemertse studiedagen 1966
26.Lezing "Van KAB tot NKV" van F. van Bakel, uitgesproken tijdens de bondsraad van
de Nederlandse Katholieke Bond van Hotel, Café en Restaurant Geëmployeerden
1964
27.Stukken betreffende de lezing van P.J.J. Mertens, voorzitter NKV uitgesproken te
Sneek 1968
28.Stukken betreffende verzuiling, beleidsconclusies van NKV 1970-1975
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29.Stukken betreffende de reacties op het confessionaliteitsrapport 1968-1969
30.Werkstuk "Een plaatselijke situatie", van C. Zwijnenburg, districtbestuurder van de
Christelijke Bedrijfsgroepen Centrale in Nederland, geschreven in opdracht van het
J.R. Slotemaker de Bruïne-instituut 1967
31.Verhandeling "De vakbeweging in een roerige tijd", van Pater drs. F. van Beers te
(onbekend) 1970
32.Artikelen over "de nieuwe gemeenschap", van P.K. te Amsterdam. Met
aantekeningen 1938
33.Stukken betreffende de breuk in de federatie. Met aantekeningen 1974
34.Toespraak van kardinaal B. Alfrink bij de aanbieding van deel 3, 4 en 5 van
"Welvaart, welzijn en geluk", te (onbekend) 1963
35.Verhandeling "Levensovertuiging en maatschappelijk werk", van drs. J.G. van den
Ploeg z.j.
36.Artikelen "Eenheid in de vakbeweging", uit: "Het Parool" 1966
37.Artikel "Het NKV en zijn bestaansgrond", van L.M. de Rijk uit: "Opening naar links"
1965
38.Artikelen over NKV en NVV van P.J.J. Mertens, voorzitter van NKV, uit "Elsevier" en
"Het Financieel Dagblad" 1964, 1966
39.Verhandelingen over theologie van prof. Weve aan de hogeschool Tilburg z.j.
40.Herderlijk schrijven van de aartsbisschop van Freiburg aan het hoogwaardig GrootDuitse Episcopaat. Met aantekeningen z.j.
41.Preek van de bisschop van Münster (Duitsland), uitgesproken in de Überwasserkerk
te Münster 1941
42.Artikelen met betrekking tot de fusie van de vakcentrales, uit verschillende
dagbladen 1968-1971
43.Verhandelingen met betrekking tot de encycliek "Mater et Magistra", uitgegeven
door het hoofdbestuur van de Sint Adelbert-vereniging te Utrecht 1961
44.Stukken betreffende het A.C. de Bruijn-instituut te Doorn. Algemeenheden
1964-1965, 1970-1972
45.Stukken betreffende de besprekingen over visieprogram met de staf van de
Nederlandse kerkprovincie 1976-1978
46.Artikelen uit verschillende tijdschriften over "Visie ter Visie" 1975-1976
47.Stukken betreffende contact NKV met Nederlandse kerkprovincie 1976-1977
48.Stukken betreffende Commissie Verticale organisatieproblemen 1963-1967
49.Stukken betreffende Studiecommissie Maatschappijstructuur en Overlegorgaan
1967-1969
50.Stukken betreffende Commissie "Kerk en Samenleving" en PINK 1966, 1973
51.Stukken betreffende intrekking verbod lidmaatschap van het NVV 1955-1957
52.Nota betreffende de belangenbehartiging voor de mediale groepering binnen het
NKV in de daarvoor reglementair voorgeschreven organen 1965
53.Stukken betreffende de federatieve samenwerking van de Vakcentrales 1969-1970
54.Stukken betreffende de enquête van de NKV hoofdzakelijk reacties van de pers
1968-1969
55.Stukken betreffende reacties op "Visie ter Visie" 1975-1976
56.Stukken betreffende Federatieve samenwerking vakcentrales 1971-1972
57.Stukken betreffende de verbondsraad (VBR) en het NKV 1977
58.Artikelen over het Visie-program uit verschillende tijdschriften 1964-1968
59.Jaarboeken van het Tilburgs Studentencorps "Sint Olof". Arnolds was lid van dit
corps 1933-1934, 1936-1937
60.Rapport Commissie Sociale Hogeschool. Uitgebracht aan het bestuur van het RK
Werkliedenverbond in Nederland. Met aantekeningen 1929
61.Verslag van de ontmoeting FNV/Bisschoppenconferentie te Utrecht op 8 September
van A. Arnolds 1977
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62.Stukken betreffende reacties op schrijven van de bischoppen met betrekking tot de
vakbonden 1977
63.Toespraak "De verhouding tussen de erkende vakcentrales en onafhankelijke
vakverenigingen" uitgesproken door H. Hoefnagels SJ voor de Federatie van
Werknemersorganisaties te Utrecht 1964
64.Artikel "Korte weergave inleiding G. Harmsen over de verschillende
wereldbeschouwingen die een rol spelen bij maatschappelijke acties", van G. de
Bruijn uit "De Nieuwe Linie" 1973
65.Rapport "Instituut voor Sociaal-economische vorming", van S. Stokman OFM 1945
66.Artikel "Het NKV en de federatievorming Nederlandse vakcentrales", van
(onbekend). Inleiding voor bespreking met bestuur ACV 1976
67.Stuk "De voornaamste hedendaagse literatuur over de Vakbeweging", van
(onbekend) 1945
68.Brief van de Nederlandse Katholieke Bond van Arbeid(st)ers in Voedings- en
genotmiddelenbedrijven Sint Joris. Met als bijlage de verhandeling "De
totstandkoming van de Rooms-Katholieke Werkliedenbond te 's-Hertogenbosch
1952
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