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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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