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Deel 3: Corporaties op komst 

3.1 De bezetting 

Het Nederlandse krijgsplan tegen een Duitse inval voorzag niet in een 
verdediging van betekenis aan de grens. Afgezien van speldenprikken bij 
de grensposten, bestond in Twente de verdediging in hoofdzaak uit 
obstakels bedoeld om de opmars te vertragen: wegversperringen en 
opgeblazen bruggen. Het was de bedoeling dat de weerstand van het 
Nederlandse leger pas aan de IJssellinie zou verharden. Bij de Duitse inval 
van 10 mei 1940 was Twente dan ook binnen een paar uren bezet. De 
bevolking merkte van de inval vooral de colonnes marcherende Duitse 
troepen, de overvliegende vliegtuigen en natuurlijk de radio- en 
persberichten, met daarin de communiqués die door het militair gezag 
werden gepubliceerd. De staat van beleg, al door de Nederlandse 
autoriteiten afgekondigd ten tijde van de bezetting van Denemarken en 
Noorwegen in april 1940, werd nu door die van de nieuwe Duitse 
autoriteiten opgevolgd. Samenscholingen waren verboden, de 
verduistering werd ingesteld.891 

3.1.1 Rust in het achterland 

Op de dag van de Duitse inval – een vrijdag – werd er in de fabrieken 
maar weinig gewerkt. Op het moment van de grensoverschrijdingen was 
misschien in een enkele textielfabriek de ochtendploeg aan het werk 
gegaan, maar hield daarmee op toen het nieuws van de oorlogstoestand 
zich verbreidde. In Enschede was dat niet op het moment van de inval 
zelf. De Duitse legers forceerden de grens niet bij Gronau maar bij 
Kloosterhaar en Denekamp, en rukten tegelijkertijd met een pantsertrein 
via Oldenzaal naar het westen op. De Duitse troepen trokken dus aan 
Enschede voorbij. De eerste schermutselingen hadden plaats ter hoogte 
van Almelo, terwijl stalen wegversperringen zoals die in de buurt van de 
textielfabriek van de fa. ten Bos in Wierden effectief genoeg waren om de 
opmars van de Duitsers te vertragen. Het Nederlandse leger was er tijdig 
toe overgegaan de bruggen over het Twentekanaal en het Overijssels 
Kanaal op te blazen. Uiteindelijk stonden de Duitse troepen tegen de 
middag van de 10e mei aan de IJssel, om pas op de 11e mei de oversteek 
naar het Westen te maken.892 Voor wat Twente betrof, konden zij alvast 
beginnen het achterland te organiseren. 
                                                
891 C.B. Cornelissen, J. Slettenhaar, In de schaduw van de adelaar. De oorlogsjaren 1940-1945 in de 
gemeenten Almelo en Wierden, Hengelo 1982, blz. 59. 
892 L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 3: Mei ’40, Den 
Haag 1970, blz. 87-92; C.B. Cornelissen, Storm uit het Noorden. Mobilisatie en Duitse inval in 
Twente 1939-1940, Hengelo 1985, passim. 
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‘Organiseren’, dat was in de eerste plaats onderdrukking. Al meteen op 
vrijdag en zaterdag deed de Sicherheitspolizei invallen bij organisaties die 
in verbinding stonden met Duitse tegenstanders van het regime. In de 
tweede plaats kwam ‘organiseren’ neer op het inschakelen van de 
Nederlandse autoriteiten. De gemeentebesturen in Twente kregen al na 
een dag te maken met Duitse militairen die zich bij stad- en gemeentehuis 
vervoegden om hun consignes af te geven. Die betroffen allereerst de 
goederen die nu binnen het bereik van de Duitsers waren gekomen. Om de 
voorraden aan voedsel en grondstoffen onder beheer te kunnen nemen was 
nodig, dat een inventarisatieslag werd uitgevoerd. Op de eerste werkdag 
na Pinksteren, dinsdag 14 mei, mochten geen goederen worden 
verhandeld of vervoerd, om het de (nieuwe) machthebbers mogelijk te 
maken de omvang van de voorraden vast te stellen. Meteen daarop volgde 
de instelling van een distributiesysteem, eerst voor benzine, kort daarop 
voor brood.893 Het tweede onmiddellijke aandachtspunt van de nieuwe 
militaire machtshebbers na de goederen was de rust in de achterhoede. Zij 
lieten de burgemeesters weten, dat zij verwachtten dat het bedrijfsleven zo 
spoedig mogelijk weer zijn geregelde gang zou hernemen. Zij kondigden 
verder een stakings- en ontslagverbod af met de kennelijke bedoeling om 
bronnen van sociale onrust weg te nemen. Op hetzelfde doel gericht was 
hun streven om het instorten van het loonpeil te voorkomen. De 
burgemeesters kregen opdracht erop toe te zien, dat loonsverlagingen 
zoveel mogelijk zouden worden opgevangen en/of gecompenseerd. De 
Duitse militairen lieten aan de burgemeesters de taak om dit met de 
werkgevers te gaan regelen. 
 
In Twente vond het overleg tussen burgemeesters en fabrikanten tijdens 
de Pinksterdagen plaats. Tevoren hadden de textielondernemingen nog 
ieder voor zich, of soms ook per plaats, hun beleid uitgestippeld. Zo 
hadden de textiel- en confectiefabrikanten van Oldenzaal op 10 mei in een 
bekendmaking aan het personeel laten weten dat die vrijdag het werk nog 
niet zou worden hervat. Diezelfde dag maakte de directie van 
Molkenboer, maar niet die van Gelderman, bekend, dat de werkzaam-
heden al de volgende dag op de normale tijd zouden beginnen.894 In 
Enschede was het burgemeester Rückert, die in een oproep aan de burgerij 
aan fabrikanten en andere werkgevers had verzocht hun bedrijven te laten 
doorwerken. In het bijzonder benaderde hij Helmich Ledeboer als 
voorzitter van de Fabrikantenvereniging met het verzoek te bevorderen 

                                                
893 Cornelissen, Slettenhaar, a..w., blz. 71. 
894 Bekendmaking Fa. J. Molkenboer Jr. aan het personeel 10 mei 1940 (Mlk 15). 
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dat het werk zo spoedig mogelijk werd hervat.895 De burgemeester had 
hierom eigenlijk niet hoeven vragen. In Enschede had secretaris Van Eck 
van de Fabrikantenvereniging al op de dag van de inval zelf alle moeite 
gedaan om de fabrieken aan de gang te houden. Dit was gelukt, zodat in 
Enschede zelfs op vrijdagmiddag de 10e mei de fabrieken alweer 
draaiden.896 Daarmee werd een uitspraak vermeden in de discussie die in 
de haastig bijeengeroepen spoedvergadering als enige punt op de agenda 
had gestaan: de vraag of gedurende de dagen dat de arbeiders door de 
oorlogshandelingen niet zouden werken, de lonen al dan niet zouden 
worden uitbetaald.897 
 
Er kwam eenheid in het optreden van de fabrikanten toen de burge-
meesters van Enschede, Hengelo en Oldenzaal besloten tot de gedragslijn, 
dat na het Pinksterweekeinde, dus op dinsdag 14 mei, het werk zoveel 
mogelijk als gewoon moest worden hervat. De fabrieken zouden weer, 
zoals het heette, worden ‘aangezet’. Wel kwamen in verband met de 
verduisteringsvoorschriften de ploegendiensten voorlopig te vervallen. In 
plaats van om vier uur in de vroege ochtend moest de morgenploeg op 
dinsdag om half acht werken tot kwart voor twaalf, en de tweede ploeg 
van half twee tot kwart voor zes. Omdat dit voor de arbeiders in 
ploegendienst op een inkomensderving neerkwam, er zou immers minder 
productie kunnen worden gemaakt, zochten de fabrikanten in overleg met 
het gemeentebestuur nog naar een oplossing.898 
 
Het Duitse leger was niet de enige partij die zich zorgen maakte over de 
rust in het achterland. Toen de Nederlandse regering op 13 mei op het 
punt stond inderhaast naar Engeland te vertrekken, hadden de ministers 
Steenberghe en Van Rhijn de tegenwoordigheid van geest gehad om te 
zorgen dat het staatsgezag op Nederlandse bodem zou worden 
overgedragen aan de opperbevelhebber van de land- en zeekrachten, 
generaal Henri Winkelman. Zo’n ordelijke overdracht was nodig om de 
indruk van een overhaaste vlucht te vermijden, en om – zoals Van Rhijn 
het zag – te voorkomen dat ‘revolutie of onlusten’ zouden uitbreken, ‘als 
niemand zou weten in wiens handen het gezag op dat ogenblik 
berustte’.899 Van Rhijn had gerust kunnen zijn. Om de macht in handen te 
krijgen, dat was nou net waarom de Duitsers binnengevallen waren, zodat 

                                                
895 C.B. Cornelissen, Storm, blz. 221; circulaire Helmich B.N. Ledeboer aan de leden van de FVE, 11 
mei 1940 (FVE 31). 
896 Brief A.P. Drost aan A.H.W. Hacke, 31 mei 1940 (DGA 94.1). 
897 Ph.M. van der Heijden, Iets over de psychologische achtergrond van het Nationaal-Socialisme en 
de Nazi-mentaliteit, in: Psychologische Achtergronden nr. 4/5, oktober 1948, blz. 90. 
898 Bekendmaking H.P. Gelderman & Zn. en Fa. J. Molkenboer Jr. aan het personeel, 13 mei 1940 
(Mlk 15). 
899 L. de Jong, a.w., dl. 3, blz. 285. 
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onzekerheid op dat punt niet hoefde te bestaan. Al twee dagen na de 
capitulatie, op 17 mei, liet de Militärbefehlshaber, Alexander von 
Falkenhausen, een verordening uitgaan die gelijk was aan het verbod dat 
de Duitsers al op de gemeentehuizen hadden achtergelaten, maar nu op het 
hele land van toepassing werd verklaard. Hierin werd bepaald dat door het 
Duitse krijgsgerecht zou worden bestraft ‘opruiïng tot staking, het 
moedwillig neerleggen van den arbeid, werkstaking en het verhinderen 
van werkwillige elementen’.900 De militaire vuist had in een mum van tijd 
bewerkstelligd, wat bijvoorbeeld Kortenhorst in geen drie jaar voor elkaar 
had gekregen: een formeel stakingsverbod. Anti-Duits als Kortenhorst 
was, moet het toch ook op hem indruk gemaakt hebben hoe snel de 
bezetter de middelen op hun plaats had die moesten helpen de geest van 
´36 de kop in te drukken, mocht die zich in de onvoorspelbare oorlogstijd 
opnieuw voordoen. 
 
Stof voor sociale conflicten was er intussen te over. Tussen 10 en 23 mei 
waren door het hele land talloze arbeiders ontslagen op plaatsen waar dit 
door de bezettingsmacht (nog) niet was verhinderd. In de Twentse textiel 
was vooral het gebrek aan steenkool sinds 10 mei een reden geweest om 
veel arbeiders ontslag aan te zeggen. Verder werkten de meeste onder-
nemingen short-time als gevolg van de oorlogsomstandigheden, zonder 
dat overal al een wachtgeldregeling bestond om de financiële gevolgen 
voor het personeel op te vangen. De te werken tijd werd mede op aandrang 
van de textielarbeidersbonden vastgesteld op 36 uur per week, omdat de 
bonden bij dit aantal uren aanvullende uitkeringen uit de werklozenkas 
konden doen. Op een conferentie met de Twentse fabrikantenverenigingen 
begin juni, waar ook de burgemeesters van Enschede en Almelo aanwezig 
waren, probeerden de vakbonden, zoals de fabrikanten het zagen, ‘ons 
wachtgeldregelingen op (te) dringen en andere lasten die op het ogenblik 
voor ons ondragelijk zijn. De burgemeester van Almelo ging zelfs zoo ver 
om voor te stellen, dat wij maar garantieloonen zouden gaan invoeren’. De 
fabrikanten hoorden dit met ‘eenparige ergernis’ aan en weigerden erop in te 
gaan.901 Uiteindelijk leidde het overleg tot een regeling, waarbij voor de 
vastgelders het loon evenredig met de werktijd tot 36 / 48 zou worden 
teruggebracht. De duurtetoeslag van ƒ 1,-- voor kostwinners werd echter ‘in 
vollen omvang’ gehandhaafd.902 
 
Los van het plotselinge wegvallen van het ploegenwerk drong aan de 
arbeiders de dringende vraag zich op, of de gewerkte tijd in de betalings-
week van 9 tot en met 15 mei wel zou worden uitbetaald. Dat moest nog 

                                                
900 Mededeelingen van het Verbond van Nederlandsche Werkgevers, No. 2, 28 Mei 1940 (KNKS 804). 
901 Brief A.C. van Eck aan H.P. Gelderman CMzn., 5 juni 1940 (BTO 9). 
902 Circulaire A.C. van Eck aan Textielfabrikanten in Twenthe, 8 juni 1940 (KNKS 804). 
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maar worden afgewacht. Niet alleen was onzeker, of überhaupt de gulden 
als betaalmiddel zou worden gehandhaafd, ook was het de vraag wie voor 
de gevolgen van de oorlogstoestand moest opdraaien. Spinnerij Ooster-
veld maakte aan haar personeel bekend, dat in ieder geval de gebruike-
lijke vergoeding voor Tweede Pinksterdag, een vrije dag, zou worden 
betaald. Omdat echter de gereedstaande garens niet naar de afnemers 
vervoerd konden worden en dus ook de retourhulzen niet beschikbaar 
kwamen, moest de spinnerij slechts op halve capaciteit werken. Spinnerij 
Oosterveld beschouwde dit als overmacht, maar was genegen om ‘bij 
wijze van uitzondering over den eersten oorlogsdag aan een ieder, die niet 
zijn normale loon heeft ontvangen, nog een vergoeding (te) geven, 
gelijkstaande aan de 2e Pinksterdag’. Totdat alles weer enigszins normaal 
liep, diende het personeel van Oosterveld zich in de werktijdbeperking en 
in de daarmee samenhangende loonderving te schikken. Ten overstaan van 
burgemeester Rückert van Enschede voegde de directie van Oosterveld 
daar nog aan toe, dat zij – in zo’n duidelijke situatie van overmacht – met 
het geven van vergoedingen niet kon doorgaan.903 
 
Het was de natuurlijke reactie van de fabrikanten om, geconfronteerd met 
de combinatie van grote logistieke problemen met een volstrekt onzekere 
afzetmarkt, de financiële last van elke soort verplichting zo klein mogelijk 
te maken. Gegeven het patroon dat wij kennen uit de jaren ’30 verbaast 
het niet, dat daar het streven bij hoorde om iedereen behalve een kern van 
‘bedrijfseigen’ arbeiders zo snel mogelijk ontslag aan te zeggen. De 
Duitse verordening tot beperking van ontslag aan arbeiders, die samen 
met het stakingsverbod nog eens voor het hele land werd afgekondigd, 
verhinderde dit echter. In de eerste oorlogsweken probeerden de Duitse 
machthebbers zoveel mogelijk arbeiders van de straat te houden – 
rugdekking zolang in België en Frankrijk de strijd nog woedde.904 In een 
tijdsbestek van 30 dagen mochten per onderneming niet meer dan 25 
arbeiders worden ontslagen, tenzij het ging om het vervangen van 
arbeiders door gedemobiliseerde soldaten die naar hun oude fabriek 
terugkeerden. In dat geval mocht het aantal ontslagen de 25 over-
schrijden.905 Bij dit Duitse streven om de voormalige soldaten van de 
straat te houden sloten de Nederlandse secretarissen-generaal – hierin 
bijgevallen door het gereactiveerde Verbond van Nederlandse Werkgevers 
– zich aan. Ook zij wilden voorkomen, dat er nieuwe ‘legers’ van 
werklozen zouden ontstaan, die nog eens zouden worden versterkt door 

                                                
903 Bekendmaking K.W. Ledeboer (Spinnerij Oosterveld) aan het personeel, 20 mei 1940; brief J.G.G. 
Ledeboer en K.W. Ledeboer aan J.J.G.E. Rückert, 20 mei 1940 (GAE 2332). 
904 Willem F. van Breen, De Nederlandsche Arbeidsdienst 1940-1945. Ontstaan, opkomst en 
ondergang, Zutphen 2004, blz. 37-39. 
905 Circulaire A.C. van Eck aan Textielfabrikanten in Twenthe, 6 juni 1940 (GAE 2332). 
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die Nederlandse militairen die gedemobiliseerd waren en dus niet als 
krijgsgevangene naar Duitsland afgevoerd. In deze context past het besluit 
van generaal Winkelman van 24 mei, waarbij het verplicht stempelen voor 
werkloze arbeiders werd afgeschaft. Het was een onverwachte politieke 
bonus voor de Duitse bezetter, dat onder zijn patronage een einde kwam 
aan de stempellokalen, bron van vernedering voor veel werkloze 
arbeiders.906 
 
Volgens naoorlogse verklaringen van prominente vertegenwoordigers907 
was het beleid van de kern van het Nederlandse bestuursapparaat 
(generaal Winkelman en de secretarissen-generaal A.M. Snouck 
Hurgronje en H.M. Hirschfeld) erop gericht ‘de mannen hier te houden’. 
Om dat te kunnen doen, moest ervoor worden gezorgd dat er in Nederland 
voldoende werk was. In de eerste plaats in het particuliere bedrijf, en 
zoveel als nodig in de openbare sector. Er lagen talloze opruimingswerk-
zaamheden op uitvoering te wachten. Als het aan het Duitse militaire 
bestuur lag werden op grote schaal aan de burgerarbeiders overuren 
uitbetaald om alle vernielingen te herstellen.908 Bij het Nederlandse 
burgerlijk bestuur gingen de gedachten meer de richting uit van een 
arbeidsdienst, anders gezegd: de militarisering van de werklozen. De 
behoefte aan Nederlandse kant om op sociaal gebied ingrijpende 
maatregelen door te voeren, deed een andere behoefte ontstaan: die aan 
versterking van het machtsbereik op sociaal gebied. Zonder uitbreiding 
van de mogelijkheden om het ‘arbeidsleger’ aan te sturen zouden de 
Nederlandse instanties geen vat meer op de situatie hebben. 
 
Arbeiders moesten zoveel mogelijk binnen de muren van de fabriek 
gehouden worden, en gedemobiliseerden moesten weer terug daarheen. 
Bleven zij op straat, dan zou een explosief mengsel ontstaan, waarvoor de 
Nederlandse bestuurders uitermate beducht waren. In zijn Besluit van 28 
mei 1940 gebood generaal Winkelman, dat de werkgevers de 
gedemobiliseerde militairen verplicht moesten aannemen in hun oude 
werk. Hielp dat niet de werkloosheid in toom te houden, bijvoorbeeld 
doordat de invaller die het werk van de gedemobiliseerde arbeider had 
overgenomen op zijn beurt werkloos zou worden, dan zou de 
gedemobiliseerde weer opnieuw het leger in moeten. In de praktijk was 
dat vanzelfsprekend niet het leger, maar de Opbouwdienst. De 
Arbeidsinspectie liet er geen misverstand over bestaan, dat zij 

                                                
906 Vgl. Sijes, Arbeidsinzet, blz. 76. 
907 Verklaring J.E. de Quay tegenover L. de Jong, 5 december 1955 (RCA, 17p); Parlementaire 
Enquête Commissie, Verhoren 7c, verhoor H.M. Hirschfeld 15 januari 1952, blz. 495. 
908 L. de Jong, a.w., dl. 4, blz. 5. 
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Winkelmans richtlijn streng zou handhaven. Overtreding van het Besluit 
van 28 mei zonder vergunning zou zij als ‘sabotage’ beschouwen.909 
 
Net als eerder de ministers Steenberghe en Van Rhijn, of directeur-
generaal Hacke, hielden de secretarissen-generaal er rekening mee dat 
werkloosheid en lage lonen de lont zouden kunnen steken in het potentieel 
aan onvrede. Het vaderlandslievende argument, dat al te grote 
werkloosheid voor de Duitsers aanleiding zou kunnen zijn om de 
werklozen naar Duitsland te sturen, dekte uitstekend de maatregelen die 
óók dienden om de werklozen en gedemobiliseerden van de straat te 
houden. ‘Het is immers van belang de Nederlandsche arbeidsmarkt zoo 
min mogelijk te belasten met werkloozen ter vermijding van andere 
maatregelen’, zo schreef het VNW in bedekte termen.910 In de jaren ’30 
hadden de Nederlandse bestuursinstanties bewust de uitzending van 
werklozen naar Duitsland bevorderd. Tegen de achtergrond van dit feit is 
het niet vergezocht te veronderstellen, dat het voorkómen van export van 
werklozen naar Duitsland in de eerste weken van de bezetting vooral een 
excuus was om opeenhoping van werklozen te voorkomen. Spoedig zou 
immers blijken, dat die export helemaal niet op tegenkanting van de 
betrokken topfunctionarissen hoefde te rekenen. Integendeel, zij stonden – 
zoals Ben Sijes schreef – ‘te trappelen van ongeduld’ om met de ‘nieuwe 
tijd’ te beginnen.911 Een tijd waarin met de bestrijding van de 
werkloosheid ernst gemaakt kon worden, en waarin dus ook werklozen 
daar geplaatst konden worden waar behoefte aan arbeidskrachten was. 
 
De hervatting van de productie was het primaire wapen tegen de 
werkloosheid en kreeg voorrang boven alles. Hoog op de agenda stonden 
de inspanningen om op de kortst mogelijke termijn de verbindingen te 
herstellen. Het VNW nam een coördinerende rol op zich door informatie 
te verstrekken over de toestand van het binnenlands verkeer en over de 
verordeningen die van Duitse zijde werden afgekondigd. Met ingang van 
maandag 27 mei was het verbod tot aflevering van katoen uit de 
Rotterdamse vemen – welke voorraden op drie balen na gespaard waren 
gebleven bij het bombardement912 – opgeheven. Nu kwam het erop aan 
om die katoen in Twente te krijgen, zoals ook dringend steenkool moest 

                                                
909 Brief A.C. van Eck aan J.J.G.E. Rückert, 30 mei 1940 (FVE 31); circulaire A.C. van Eck aan 
Textielfabrikanten in Twenthe, 31 mei 1940 (GAE 2332). 
910 Mededeelingen van het VNW, No. 2, 28 Mei 1940. 
911 Sijes (Arbeidsinzet, blz. 609) wijst erop, dat minister Van den Tempel in september 1939 het 
regeringsbesluit om werk in Duitsland als ‘passende arbeid’ te beschouwen, had ingetrokken. Dit 
besluit was echter niet in brede kring bekend en kon na mei ’40 gemakkelijk worden genegeerd. 
912 Intern verslag van de directie van H.P. Gelderman & Zonen N.V. te Oldenzaal over het jaar 1940 
(Gld I-5). De firma Gelderman raakte ook 420 balen katoen kwijt die uit Amerika onderweg waren 
naar Nederland, maar na 10 mei in Engeland werden gelost. 
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worden aangevoerd. Dit ging niet zonder centrale regie, want de hele 
vervoersmarkt was ingestort. De scheepvaartverbindingen waren 
gestremd, zowel die over de IJssel als die over het Twentekanaal. De 
Spoorwegen waren nog niet in staat om over de relevante tracés meer dan 
franco-zendingen te vervoeren, dus zeker geen bulkgoed. Het 
vrachtvervoer over de weg dreigde structureel vast te lopen in de 
restrictieve toewijzing van benzine.913 
 
De Twentse fabrikanten kwamen al snel in gesprek met de Duitse 
machthebbers, die echter eerst het economisch potentieel in kaart gebracht 
wilden zien. Andermaal met het doel om de basis te leggen van een 
effectieve administratie, stuurde de Wirtschaftsabteilung van de 
Oberfeldkommandantur in Zwolle vragenlijsten rond , waarin aan de 
textielfabrikanten opgave werd gevraagd van allerlei gegevens. De Duitse 
militairen wilden weten wat de juridische vorm van hun onderneming 
was, hoe het kapitaal was samengesteld (welk deel Hollands was, en welk 
deel Duits of Frans of Engels), enz. Voorts moesten worden vermeld het 
aantal arbeiders, het productenassortiment, de hoeveelheid grondstoffen, 
en de omvang van het machinepark. Bij die gelegenheid kregen de 
fabrikanten de kans om inzichtelijk te maken hoeveel grondstoffen en 
hulpmiddelen zij nodig dachten te hebben ‘om het bedrijf zoodanig aan de 
gang te houden, dat evenveel arbeiders als op 9 Mei voor gemiddeld 80% 
emplooi hebben’. Bij deze inventarisatie werd van Duitse kant 
uitdrukkelijk gesteld, dat de bezettingsautoriteiten ernaar streefden om 
althans voorlopig voor twee à drie maanden de bedrijven zo volledig 
mogelijk aan de gang te houden.914 
 
Als deze wens de Duitsers ernst was, dan moesten er dus in de 
besprekingen met de Duitse autoriteiten in Twente ook resultaten te 
bereiken zijn over het opruimen van de obstakels die het transport 
belemmerden. De besturen van de fabrikantenverenigingen, voor de 
gelegenheid versterkt met een delegatie namens de Garencentrale, 
drongen er bij de Duitse Beauftragten Reuss en Meiborg op aan om in 
ieder geval het Twentekanaal weer bevaarbaar te maken, al was het maar 
voor kleine scheepjes. De Duitse militairen van hun kant lieten niet na, de 
fabrikanten uitzicht te geven op afzet van hun producten in Duitsland. Zij 
lazen een lijst van producten voor die in Duitsland mochten worden 
geproduceerd, en suggereerden dat deze lijst grote kans maakte ook voor 
de Nederlandse binnenlandse markt te gaan gelden. Dat was niet aan 
dovemansoren gezegd, want met het uitbreken van de oorlog was de 

                                                
913 Mededeelingen van het VNW, No. 2, 28 Mei 1940. 
914 Circulaire A.C. van Eck aan Textielfabrikanten te Enschede, 20 Mei 1940 (GAE 2332). 
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Twentse textiel bijna zijn gehele buitenlandse afzet kwijt geraakt. De 
toegang tot de Indische markt en de aanvoer van Amerikaanse katoen 
waren in één keer weggevallen. In Twente lagen grote voorraden cambrics 
voor Nederlands-Indië te wachten op verscheping, die nooit meer zou 
plaatsvinden. Ook de orders voor het Nederlandse leger zouden hun 
opdrachtgever niet meer bereiken. Op 18 mei kreeg de hele particuliere 
nijverheid van Winkelman instructie om de uitvoering van Nederlandse 
defensieorders stop te zetten.915 
 
Of de Twentse textiel deze verloren afzet zou kunnen compenseren door 
voortaan de gehele binnenlandse markt te bedienen – er was voor meer 
dan een miljoen kilo garen aan import weggevallen – hing af van de 
bedoeling van de bezetter, en die was voorlopig in nevelen gehuld.916 
Fabrikantensecretaris Van Eck ging vooralsnog uit van een scenario, 
waarin de textielbedrijven die grotendeels voor de binnenlandse markt 
werkten, daarmee nog wel een tijd door zouden kunnen gaan – gesteld dat 
er voldoende grondstoffen zouden zijn en dat de werktijdverkorting zou 
worden voortgezet. De exportbedrijven, zoals Gelderman, ten Cate, 
Stoomweverij Nijverdal enz., waren daarentegen aangewezen op orders 
van de Duitse Wehrmacht om te kunnen blijven produceren. Een groot 
deel van de arbeiders van Gelderman zou volgens Van Eck desnoods 
kunnen worden ontslagen om vervolgens te gaan werken in de 
textielfabrieken van Gronau of Nordhorn. Voor een geval als dit 
verwachtte hij dat op het ontslagverbod wel een uitzondering zou kunnen 
worden gemaakt.917 De Duitse economische specialisten, met wie de 
Twentse fabrikanten aanvankelijk spraken, stelden zich op het standpunt 
dat de Twentse textielfabrikanten dan wel niet hun arbeiders konden 
ontslaan, maar hun evenmin, gezien de slapte, het volle loon konden 
uitbetalen. ‘Dr. Reuss heeft bevestigd, dat wij in de gegeven 
omstandigheden niet anders kunnen dan vasthouden aan het parool slechts 
loon voor de gewerkte uren en dat niet gevreesd hoeft te worden, dat de 
autoriteiten ons zouden dwingen het verband tusschen werktijd en loon los 
te laten’.918 

                                                
915 L. de Jong, a.w., dl. 4, blz. 34; Intern Verslag van H.P. Gelderman & Zonen N.V. te Oldenzaal over 
het jaar 1940 (Gld I-5). 
916 Vergadering van vertegenwoordigers van spinners, spinners-wevers, Weversvereeniging, 
kunstzijdewevers, finishing-groep, Garencentrale en Fabrikanten-Vereenigingen op 10 Juni 1940, des 
middags te half drie, in het Concertgebouw te Hengelo (KNKS 804). 
917 Brief A.P. Drost aan A.H.W. Hacke, 31 mei 1940 (DGA 94.1). 
918 Circulaire A.C. van Eck aan Textielfabrikanten in Twenthe en de Geldersche Achterhoek, 27 Mei 
1940 (GAE 2332). 
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3.1.2  Nederlands sociaal beleid 

Dit fabrikantvriendelijke standpunt werd binnen het bestuurlijke apparaat 
van de bezetter niet overal gedeeld. Naarmate de functionarissen van het 
Duitse burgerlijke bestuur verder stonden op de schaal van nationaal-
conservatief naar nationaal-revolutionair, was hun er meer aan gelegen om 
– zo nodig met voorbijgaan van Mussert en de NSB – een sociaal gezicht 
op te zetten naar de Nederlandse bevolking toe.919 Tot het aantreden van 
het bewind van Seyss-Inquart op 29 mei 1940 lag echter het initiatief bij 
het Nederlandse bestuur. Generaal Winkelman zou na de capitulatie nog 
enkele weken lang optreden als plaatsvervanger van de regering, en als 
regievoerder over het college van secretarissen-generaal. In die 
hoedanigheid was één van de eerste dingen die hij te doen kreeg het 
opvangen van de gevolgen van de proclamaties die de Militärbefehlshaber 
had afgekondigd. Zo deed Winkelman moeite om een uitweg te bieden 
voor de sociale spanningen die verwacht werden als gevolg van het 
stakingsverbod. Met de bedoeling ‘om voor de arbeiders, wier loon sinds 
9 Mei in onredelijke mate verlaagd was, een weg te openen’ vertrouwde 
Winkelman aan de rijksbemiddelaars de taak toe om bindende 
beslissingen te nemen in gevallen dat werknemers hun beklag deden over 
‘onredelijke loonsverlagingen’ of andere verslechtering van hun 
arbeidsvoorwaarden. Nu er niet meer gestaakt mocht worden, was het 
Winkelmans bedoeling om ‘van Overheidswege’ verbetering te brengen in 
voor het personeel al te ongunstige arbeidsvoorwaarden.920 
 
Bij zijn Besluiten viel Winkelman bij voorkeur terug op bestaande 
instanties, die zich in de nieuwe situatie vaak wat extra bevoegdheden 
aanmaten. Zo was het een stille paleisrevolutie, dat voortaan niet meer van 
individuele rijksbemiddelaars, maar van een College sprake was. Een 
College bovendien dat als zodanig op loongebied van Winkelman 
vérstrekkende bevoegdheden zou krijgen. Generaal Winkelman wenste 
intussen dat de aandacht niet alleen uitging naar de arbeidsvoorwaarden, 
maar ook naar het werklozenleger. Daarom was hij eind mei op zoek naar 
een hoge functionaris die naast het College van Rijksbemiddelaars zou 
komen te staan en die in het bijzonder de opdracht had om greep te krijgen 
op de inzet van werkkrachten. Om die inzet te vergemakkelijken mocht 
deze Regeringscommissaris ook loonregelingen bedenken, die vervolgens 
door het College moesten worden goedgekeurd. Dit hele beleidsterrein 
                                                
919 Zie voor de aspiraties in het ‘nationaal-revolutionaire’ kamp de inleiding van E. Fraenkel-Verkade, 
Correspondentie van Mr. M.M. Rost van Tonningen, Den Haag 1967, blz. 80-90 over het grand 
dessein van Rost in deze periode. 
920 Besluit van den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht van 24 Mei 1940, betreffende 
inschakeling van Rijksbemiddelaars bij verschillen over arbeidsvoorwaarden, in: Staatsblad van het 
Koninkrijk der Nederlanden, no 0.800, 28 mei 1940; A.W. Quint, Exposé inzake de nieuwe 
verordening betreffende loonvaststelling, 30 mei 1940 (CRB 8). 
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was, zoals spoedig zou blijken, een politiek mijnenveld. In de loop van de 
zomer van 1940 waren de Duitse bezettingsmacht en hun Nederlandse 
handlangers er bij uitstek op gericht om met hun beleid op het gebied van 
de lonen en arbeidsvoorwaarden de arbeidersbevolking voor zich te 
winnen. Met dit oogmerk had het Duitse burgerlijke bestuur er eind mei 
op gezinspeeld dat er een ‘algeheele herziening van de loonen’ zou 
moeten komen, die zou moeten leiden tot ‘redelijke loonen’ voor de 
verschillende bedrijfstakken.921 Deze taak nu viel toe aan de nieuwe 
Regeringscommissaris voor de Organisatie van den Arbeid. Hij zou de 
bevoegdheid krijgen om werklozen daar in te zetten waar aan hun 
arbeidskracht en/of aan specifieke bekwaamheden behoefte was. 922 
 
Wilde men ‘de mannen hier houden’, dan moest het Nederlandse bestuur 
zich de middelen verschaffen om die mannen te registreren en (voorlopig 
nog binnen Nederland) op pad te sturen om verplicht werk te doen. Mede 
daarom viel de keus van generaal Winkelman, Snouck Hurgronje en 
Hirschfeld op Jan de Quay, die zich deze weken als officier van de reserve 
in Den Haag ophield. De Quay had zich immers begin 1939 geprofileerd 
met pleidooien voor verplichte arbeidsdienst voor jonge werklozen, en 
was voor de invoering van een arbeidsboekje. Hij gold bovendien als veel 
flexibeler in de omgang met de Duitsers dan de zittende secretaris-
generaal van Sociale Zaken, A.L. Scholtens. Dus benoemde Winkelman 
De Quay eind mei tot Regeringscommissaris voor de Organisatie van den 
Arbeid. Het was een functie die het midden hield tussen zijn eigen 
adviseur in sociale aangelegenheden en verlengstuk van het College van 
Rijksbemiddelaars voor zover het om de plaatsing van arbeiders ging. 
 
Met het oog op de inzet van wat ik maar de braakliggende arbeidskracht 
zal noemen was De Quay samen met de Generalkommissar für Finanz 
und Wirtschaft, Hans Fischböck, en met secretaris-generaal Ringers een 
tijdlang bezig geweest om de leiding in handen te krijgen van de nieuwe 
Opbouwdienst.923 Deze dienst was bedoeld om gedemobiliseerde soldaten 
werk te geven en van de straat te houden – en tegelijkertijd in Duits-
vriendelijke richting te loodsen, zoals secretaris-generaal Scholtens scherp 
had gezien. De opzet van Ringers en De Quay was om een soort 
arbeidsdienst op te zetten die mede de ex-militairen zou omvatten. Daarbij 
vergat De Quay niet zijn voormalige beroepsgenoten aan werk te helpen. 
De eerste duizend dienstplichtigen bij de Opbouwdienst moesten bij het 

                                                
921 Vergadering van het College van Secretarissen-Generaal, wnd. Hoofden van de departementen van 
Algemeen Bestuur. Vrijdag 31 Mei 1940, te 4 ure (Qy 1170). 
922 Briefje H.M. Hirschfeld aan A.L. Scholtens, z.d.; aanstellingsbrief A.L. Scholtens m.b.t. de 
tijdelijke Regeeringscommissaris voor de Organisatie van den Arbeid, 6 juni 1940 (RCA, 33i en 17p). 
923 Vgl. Sijes, Arbeidsinzet, blz. 69-70. 
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Nederlands Instituut voor Praktizeerende Psychologen (NIPP) 
psychotechnisch worden getest.924 De De Quay-variant van de Opbouw-
dienst werd echter eind juni doorkruist door de benoeming van majoor 
J.N. Breunese als leider.925 De bezettende macht hechtte kennelijk groter 
belang aan het politieke dan aan het sociaal-economische potentieel van 
de Opbouwdienst, al is daarmee niet gezegd dat die dienst onder De Quay 
van de Duitse belangen zou zijn gaan afwijken. De Quay had namelijk een 
nota uitgewerkt, waarin hij pleitte voor een permanente Arbeidsdienst, die 
voor werklozen verplicht zou worden en waarin ook de jeugdzorg zou 
worden opgenomen. Zoals hij in het College van Secretarissen-Generaal 
meedeelde, was hem van Duitse zijde verzekerd dat een dergelijke 
Arbeidsdienst ‘slechts alleen in Nederlandschen geest tot stand zou 
kunnen komen’.926 Dat was hem voldoende. 
 
Voor De Quay als Regeringscommissaris bleef ook zonder arbeidsdienst 
nog genoeg te doen over. Hij moest beslissingen te nemen op het gebied 
van de invoering van een nieuwe loonpolitiek en de arbeidsdienst, en 
daarbij bevorderen ‘dat zooveel mogelijk voor alle valide Nederlandsche 
arbeiders een nuttige en geschikte werkgelegenheid (werd) geschapen’.927 
Verder moest hij de koers uitzetten over de vraag of, en zo ja in welke 
mate, Nederlandse arbeiders zouden moeten worden gedwongen om in 
Duitsland te gaan werken. Nauw daarmee verbonden was de vraag, of 
arbeidsregistratie en de invoering van een arbeidsboekje nuttig konden 
zijn. Gesteld voor de opgave om grote aantallen arbeiders in de hand te 
houden, was De Quay ervan overtuigd dat deze taak ‘alleen met 
behoorlijke en universeele registratie methoden’ zoals een arbeidsboekje 
zou zijn op te lossen.928 Het sluitstuk van de nieuwe aanpak was de 
steunregeling, die misschien wel arbeiders aan hun woonplaats bond die 
elders konden worden ingezet. Voortvarend werd van de kant van het 
departement van Sociale Zaken een commissie bedacht, die zou moeten 
adviseren over een andere verhouding tussen steun en Armenwet. Dat van 
deze commissie De Quay als voorzitter genoemd werd, was al bijna een 
plan van aanpak.929 Vermoedelijk als gevolg van de activiteiten van De 
Quay voor de Nederlandse Unie – vanwege het vele werk dat die 

                                                
924 Pieter J. van Strien, Jacques Dane, Driekwart eeuw Psychotechniek in Nederland. De magie van 
het testen, Assen 2001, blz. 63. 
925 Van Breen, a,w., blz. 57; L. de Jong, a.w., dl. 4, blz. 618-620, 624-625. 
926 Vergadering van het College van Secretarissen-Generaal, wnd. Hoofden van de departementen van 
Algemeen Bestuur. 5 Augustus, Woensdag 14 augustus 1940 (Qy 1170). 
927 Vergadering van het College van Secretarissen-Generaal, wnd. Hoofden van de departementen van 
Algemeen Bestuur. Donderdag 27 Juni 1940 (Qy 1170). 
928 Uitlating hr. Hamming (Ned.-verhoren, Bauer-interviews), 7 december 1945 (RCA, 17p). 
929 Missive M.J. Goedbloed aan A.H.W. Hacke, 21 juni 1940 (AI 1561). 
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meebrachten bedankte hij begin augustus ook als Regeringscommissaris930 
– heeft deze commissie het niet tot werkzaamheden gebracht. 

3.1.3  De lonen 

Conform de Duitse wensen was er al vroeg aandacht voor de hoogte van 
de lonen in relatie tot de kosten van levensonderhoud. ‘Redelijke’ lonen 
veronderstelden echter een referentiepunt, en dat was er niet. De reflex bij 
het Nederlandse landsbestuur was, om dat referentiepunt in eigen kring tot 
stand te brengen. Daar hadden de organisaties van arbeiders en 
werkgevers, die al een paar dagen na de capitulatie hadden besloten om 
via een ‘klein orgaan’ het contact met de departementen levend te 
houden931, in een gesprek met secretaris-generaal Scholtens ook om 
gevraagd. Scholtens nam dit idee over en bracht het ter kennis van de 
Regeringscommissaris. De Quay nam dit verzoek serieus. Eind mei 1940 
deelde hij in het College van Secretarissen-Generaal mee, dat hij van plan 
was een Loonraad op te richten.932 Het was zijn bedoeling, dat deze Raad 
hem zou gaan bijstaan bij de herziening van het loonstelsel. Ook het 
College van Rijksbemiddelaars beschikte, nu het op loongebied zoveel 
bevoegdheden had gekregen, graag over een klankbord waaraan het zijn 
bindende besluiten kon toetsen. Zelfs dacht het College aan de 
mogelijkheid om de Loonraad de bevoegdheid te geven bepalingen uit 
CAO’s algemeen (on)verbindend te verklaren. Dat moest dus wel een 
zwaar opgetuigde adviesraad zijn. Naast kopstukken uit de wereld van de 
vakcentrales (S. de la Bella jr., A.C. de Bruijn en A. Stapelkamp) zouden 
van de Loonraad deel moeten uitmaken werkgeversvertegenwoordigers 
per economische sector (A.J.R. Mauritz voor de industriëlen, J. van 
Beurden voor de middenstand en G. Minderhoud voor de landbouwers), 
alsook een vijftal overheidsdienaren. Dit waren A.H.W. Hacke voor de 
Arbeidsinspectie, en de vier rijksbemiddelaars. Ex-minister Carl Romme 
werd als voorzitter genoemd.933 
 
Die Loonraad is er nooit gekomen. De Duitse bezettingsmacht gaf geen 
toestemming voor een adviesraad waarvan Joden en/of ‘oude’ sociaal-
democraten deel zouden uitmaken. Hij was bovendien niet van plan om 
zoiets belangrijks als de loonpolitiek in handen te laten van groeperingen 
die zich op een ‘Nederlands’ standpunt stelden, ook al lag dat standpunt 
materieel, qua loonbeleid, dicht bij het Duitse. De Duitse toezichthouders 

                                                
930 Vergadering van het College van Secretarissen-Generaal, wnd. Hoofden van de departementen van 
Algemeen Bestuur. 5 Augustus 1940 (Qy 1170). 
931 Korte notulen DB RKWV, 20 en 27 mei 1940 (NKV 5). 
932 Vergadering van het College van Secretarissen-Generaal, wnd. Hoofden van de departementen van 
Algemeen Bestuur. Vrijdag 31 Mei 1940, te 4 ure (Qy 1170). 
933 Stencil met een Concept-reglement voor een Loonraad, juni 1940 (CRB 11). 
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op het gebied van het loonbeleid gingen uit, zo maakten zij de hoofd-
ambtenaren van Sociale Zaken begin augustus duidelijk, van de 
beginselen van ‘Lenkung durch den Staat’, en ‘vernünftige Ordnung im 
sozialen Sektor’. Onder ‘vernünftig’ moest in het bijzonder worden 
verstaan, dat het niet meer mocht vóórkomen ‘dat achterlijke bedrijven 
door lage loonen in stand kunnen worden gehouden’. De Duitse waar-
nemers meenden, dat een algemeen verbod van loonsverlaging, met 
daaraan gekoppeld een stelsel van ontheffingen voor bijzondere gevallen, 
op de sociale verhoudingen in Nederland een gunstige invloed zou 
hebben. Zij wilden af van de bepaling in Winkelmans Besluit, die inhield 
dat een loonsverlaging slechts dan bij de rijksbemiddelaars ter tafel kwam 
indien een werknemer officieel had geklaagd. Er diende volgens het 
Duitse bestuur een nieuwe verordening op de loonvorming te komen934, en 
die kwam er dan ook. Dit was de Loonvormingsverordening van Seyss-
Inquart van november ’40. Hierin stond dat het College van Rijks-
bemiddelaars kon ingrijpen wanneer het vond dat de regeling van de lonen 
in een bedrijfstak, of een CAO, ‘zwingend geboten’ was.935 Er hoefde niet 
eens meer te worden gewacht totdat eerst een werknemer met een klacht 
kwam, zodat men kan stellen dat zelfs inzake de kunst van het klagen het 
leidersbeginsel werd doorgevoerd. 
 
Een Loonraad die eigen beleid kon voeren zou haaks staan op de geest 
van deze nieuwe verordening. Bovendien waren er in het kamp van de 
bezetter ideologische kapers op de kust. Misschien zou de SS-richting van 
Rost van Tonningen en consorten er wel in slagen in Nederland een 
massa-aanhang voor zich te winnen, ten koste van de gevestigde sociaal-
economische partijen. Om die mogelijkheid open te houden koos de 
bezetter voor autocratisch bestuur (uiteraard sturend volgens Duitse 
richtlijnen) door een Nederlandse instantie. De beslissingsmacht over 
lonen en CAO’s zou vooralsnog blijven liggen bij het College van 
Rijksbemiddelaars. Maar al kwam er dan op het centrale niveau geen 
formele achtervang voor het College, de rijksbemiddelaars zelf zorgden 
terdege voor een soort klankbord bij de oude Nederlandse organisaties. 

                                                
934 Verslag van de bespreking op Vrijdag 2 augustus 1940 op de kamer van Präsident Jacob (CRB 
11). R. Jakob was vanuit het Reichsarbeitsministerium toezichthouder op de arbeidsbemiddeling 
annex arbeidsinzet. 
935 Geschäftsgruppe Soziale Verwaltung, Entwurf zu einer Verordnung des Generalsekretärs fur 
soziale Angelegenheiten über die Lohngestaltung und sonstige Arbeitsbedingungen, 21 augustus 1940 
(CRB 11); Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied, Stuk 39, 30 november 1940, 
Verordening 217. De samenwerkende top van werkgevers en werknemers had bij de 
Rijksbemiddelaars een concept ingediend voor de nieuwe Loonvormingsverordening, waarin onder 
meer stond: ‘het vaststellen van arbeidsvoorwaarden geschiedt in de regel door de betrokken partijen’. 
Deze bepaling werd geschrapt in de redactie die door de Duitse instanties uiteindelijk werd vastgesteld. 
Zie: Documentatiebureau NVV, Samenwerking met de werkgeverscentralen, 1 aug. 1940, blz. 16 (StA 
103). 
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Dit klankbord was vooral decentraal, in de bedrijfstakken. Op landelijk 
niveau werden vertegenwoordigers van de werkgeverstop en de oude 
vakorganisaties ‘gehoord’. De bevoegdheid van het College van 
Rijksbemiddelaars om een loonregeling op te leggen indien de partijen in 
de bedrijfstak het niet eens werden, werkte als een stok achter de deur. 
Half juli benadrukte de secretaris van het College, A.W. Quint, nog eens 
dat deze stok zijn preventieve werking niet miste.936 
 
Net zoals in de laatste jaren vóór de oorlog was gebeurd, hadden de 
organisaties van werkgevers en vakbonden op de grote macht van het 
staatsapparaat sinds mei ’40 gereageerd met het versterken van de 
onderlinge samenwerking. In een beweging die vanuit het Centraal 
Contact, de nieuwe coördinatiecommissie van VNW en de vakcentrales, 
werd aangezwengeld, werden in de regio’s contactcommissies gevormd. 
Deze dienden om vakbonden en werkgevers de gelegenheid te geven 
geschillen binnen de perken te houden vóórdat de rijksbemiddelaars zich 
ermee zouden bemoeien. De contactcommissie voor Twente kwam op 14 
juni 1940 tot stand op een bijeenkomst in Deventer van de 
districtsbestuurders van de textielarbeidersbonden met de vier Twentse 
fabrikantenverenigingen.937 Op de verhouding tussen vakbonden en 
werkgevers kom ik terug in hoofdstuk 3.3, ‘Het kloppen van de tijd’.  
 
Over de lonen zelf zijn er overwegend losse gegevens. In september 1940 
telde Enschede omstreeks 15.000 textielarbeiders, waarvan 30% vrouwen. 
De mannelijke textielarbeider verdiende omstreeks ƒ 23,-- per week 
wanneer hij als hij geschoold arbeider gold, en een paar gulden minder 
wanneer hij, zoals de grootste groep, als geoefend te boek stond. De jonge 
vrouwen verdienden relatief goed. Het was geen uitzondering wanneer zij 
ongeveer ƒ 20,-- in de week verdienden. Geoefende jonge meisjes van een 
jaar of 20 maakten gemiddeld al gauw een ƒ 16,--. . Dit was nog steeds het 
gevolg van het chronisch tekort aan vrouwelijk personeel. Ondanks de 36-
uurs norm die met de vakbonden afgesproken was, bedroeg de gemid-
delde werkduur niet meer dan 32 uur per week, met evenredige daling van 
de weekinkomsten. De georganiseerde arbeiders kregen allemaal een 
aanvullende kasuitkering, maar waren langzamerhand op het punt 
gekomen om te worden uitgetrokken. De niet-georganiseerde kostwinners 
kregen steun.938 Het loon en de steunuitkering bij short-time betekenden 
op zichzelf al armoede, maar die werd nog eens verscherpt door de duurte 

                                                
936 De Maasbode, 18 juli 1940 ochtend. 
937 Notulen van de DB-vergadering van Unitas op donderdag 4 Juli te Utrecht (U 1022); 
rondschrijven A.C. van Eck aan de Voorzitters van de vier Twentsche Textielfabrikanten-
Vereenigingen, 11 juli 1940 (FVE 32). 
938 Brief A.C. van Eck aan VNW, 16 september 1940 (FVE 32). 



  

387 

en het tekort aan voedingsmiddelen. Omdat de besprekingen over aanvul-
lende toeslagen in november nóg niet tot resultaten hadden geleid, begon 
de katholieke vakcentrale zich zorgen te maken. Zij vond dat het nu wel 
ernstig ging klemmen in verband met de stijging van de kosten van 
levensonderhoud. ‘Er dreigen stakingen in de Werkverschaffing en in tal 
van bedrijven wordt de positie van de arbeiders zeer moeilijk’, zo 
constateerden de hoofdbestuurders van het RKWV.939 
 
In de aanpak van de inkomens zat weinig of geen systeem. Toen in mei 
’40 wegens verduisteringsvoorschriften en tekort aan werk in de 
textielfabrieken het éénploegensysteem was ingevoerd, hadden burge-
meesters en werkgevers beloofd te zoeken naar mogelijkheden om iets aan 
het inkomensverlies van de arbeiders te doen. Dit bleek nogal wat voeten 
in de aarde te hebben. Het departement van Sociale Zaken ging na veel 
vergaderen uiteindelijk niet akkoord met een periodieke short-time-bijslag 
die niet zou meetellen bij het inkomen dat als grondslag gold voor de 
aanvullende steun. De fabrikanten besloten het probleem te omzeilen door 
incidenteel vergoedingen te geven. Omdat de vergoedingen geen 
loonkarakter mochten hebben, kregen ze het stempel van liefdadigheid 
opgedrukt. Dit hield mede in, dat de fabrikanten zoveel mogelijk naar 
behoefte betaalden, waardoor de ene arbeider meer kreeg dan de andere al 
naar gelang hij kostwinner was of niet. In Almelo pakte dit zo uit, dat in 
september de leden van de Fabrikantenvereniging aan kostwinners 
eenmalig ƒ 10,-- extra gaven en aan de andere arbeiders ƒ 2,50. Van Heek 
& Co. in Enschede gaf bonnen, waarmee huurders van bedrijfswoningen 
korting kregen op de huur. De korting was voor eenieder gelijk, ongeacht 
de lengte van het dienstverband bij het bedrijf. 940 Met laatstgenoemd 
voorbeeld kom ik al enigszins op het terrein van de verstrekkingen in 
natura, die in de verdere loop van de bezettingstijd een hoge vlucht 
zouden nemen. Ze komen aan de orde in hoofdstuk 3.5, ‘De arbeider als 
mens’, waar de verhouding tussen directies en personeel wordt besproken 
in de tijd dat de textielfabrieken meer niet draaiden dan wel. 
 
Het inkomensplaatje – om dit onderwerp af te ronden – werd verder 
gefragmenteerd door de eigenaardigheden van het tariefwerk. Als gevolg 
van de Wehmachtopdrachten werkten de weverijen niet zo veel als eerst 
met de heel fijne garensoorten, wat de kans op draadbreuk vergrootte. De 
bedrijfsleiding van deze weverijen paste de tarieven van de wevers aan 
door hen minder getouwen ter bediening te geven en het pickstarief te 
verhogen. Maar omdat de grove cops sneller afliepen dan de fijne, waren 

                                                
939 Korte notulen DB RKWV, 4 november 1940 (NKV 5). 
940 Brieven A.C. van Eck aan de N.V. Nederlandsche Elastiekfabriek, 20 september 1940 (BTO 9), en 
aan het College van Rijksbemiddelaars, 28 november 1940 (FVE 32). 
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de wevers eerder klaar met het afweven van een boom. Zij moesten dus 
eerder dan tevoren wachten op een nieuwe boom, terwijl het wachtgeld 
dat kort voor de oorlog was ingevoerd gebaseerd was op een veel langere 
productietijd per weefboom. Fabrieken verhoogden in dit soort gevallen 
ook het wachtgeld en zetten soms een reservegetouw klaar. Eén van de 
textielfabrieken claimde, dat door deze maatregelen de gemiddelde 
verdienste van de betrokken groep wevers hoger was dan in de eerste 18 
weken van 1940. Maar ook in dit geval hing het van de individuele 
touwbaas af, of de wever bij het wachten op een nieuwe weefboom erbij 
inschoot of niet.941 

3.1.4  Het ontslagverbod 

Net als met de loonpolitiek – talrijke manoeuvres om invloed in de hogere 
gremia bij voortschrijdende fragmentering op de bedrijfsvloer – ging het 
met de uitvoering van het ontslagverbod. Al direct na de capitulatie 
hadden veel ondernemingen zich tot de burgemeesters gewend met de 
vraag wat zij aanmoesten met het personeel waarvoor in hun ogen geen 
emplooi meer was. Zulke bedrijven kregen ten antwoord, dat zij alles in 
het werk moesten stellen om hun arbeiders vast te houden en ‘niet dan in 
uiterste noodzaak’ te ontslaan, of de arbeidsduur te verkorten. De NV 
Nico ter Kuile & Zonen bijvoorbeeld had de burgemeester van Enschede 
laten weten, dat zij het werk aan de orders voor het Nederlandse leger per 
direct had moeten stopzetten, en dat daardoor 110 man zonder werk waren 
gekomen. Omdat de onderneming niet zo snel op andere binnenlandse 
producten kon overschakelen, vroeg zij toestemming om elke van beide 
ploegen om de week te laten werken, waarbij dan de thuisblijvers in de 
steun zouden moeten lopen. De firma was zich terdege ervan bewust, zo 
stelde zij, dat de gewestelijke Kommandantur bevolen had met alle 
arbeiders door te werken, maar zag geen andere uitweg. In zijn antwoord 
drong de burgemeester erop aan, met maatregelen als ontslag ‘niet verder 
te gaan dan uiterst noodzakelijk is, omdat het in stand houden van het 
economische leven en daarmee het handhaven van rust en orde – de eerste 
voorwaarde van de Duitse Kommandantur – door werkloos rondlopen van 
de menschen in gevaar kan worden gebracht’. Verdere uitweidingen over 
de ratio van het ontslagverbod bleven de burgemeester bespaard, omdat 
intussen het desbetreffende Besluit van generaal Winkelman was 
afgekomen. Hij kon voortaan volstaan met een verwijzing naar het Besluit 
van de Opperbevelhebber, en maakte daarvan dankbaar gebruik.942 
 

                                                
941 Brief N.J. Menko aan A.C. van Eck, 29 november 1940 (FVE Corr. Met Vakb. 6). 
942 Brief Nico ter Kuile & Zonen N.V. aan J.J.G.E. Rückert, 24 mei 1940; brief J.J.G.E. Rückert aan 
Nico ter Kuile & Zonen, 28 mei 1940, met aantekening in de marge (GAE 2332). 
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Genoemd Besluit was echter, gelet op de uitvoerbaarheid ervan, een wrak 
stuk wetgeving geweest. De hoofdbepaling van Winkelmans ontslag-
verbod kwam erop neer, dat een bedrijf binnen een termijn van 30 dagen 
maximaal 24 arbeiders mocht ontslaan. Het maakte niet uit wie en het 
maakte niet uit waarom. Op het departement van Sociale Zaken deed 
secretaris-generaal Scholtens moeite om het verbod zodanig te 
veranderen, dat de uitvoering aan duidelijke normen kon worden getoetst. 
Voorkomen moest worden, dat bedrijven in onmogelijke situaties terecht 
kwamen – zoals het geval dat personeel moest worden aangehouden 
zonder dat er kans op was, dat broodnodige grondstoffen werden 
aangevoerd. Uiteindelijk leidde de door Scholtens herziene versie van het 
ontslagverbod tot het Eerste Uitvoeringsbesluit van 11 juni, dat als 
verordening van Seyss-Inquart betreffende het beperken van werk in het 
Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied verscheen. 
 
Volgens het uitvoeringsbesluit bij deze verordening was het verboden aan 
leiders van ondernemingen om werknemers te ontslaan, tenzij een beroep 
kon worden gedaan op de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek tegen 
wanprestatie of werkweigering (artikel 1639).943 Alle vergunningen die 
sinds 9 mei waren verleend moesten opnieuw aan de nieuwe criteria 
worden getoetst. Voldeed de argumentatie niet, dan werd de vergunning 
met terugwerkende kracht ingetrokken. Werktijdverkorting werd onder de 
nieuwe bepalingen ruim toegestaan, zij het dan dat de textielfabrieken er 
nauwlettend op moesten toezien dat tariefwerkers bij 36 uur werken ook 
36/48 van hun normale inkomsten zouden krijgen. De fabrikantenvereni-
gingen waarschuwden hun leden expliciet om hier niet tegen te 
zondigen.944 De fabriek die dat toch deed zou in grote moeilijkheden 
kunnen komen, zoals daar waren sluiting van het bedrijf rechtstreeks of 
door het onthouden van grondstoffen vanuit het Rijkstextielbureau. Het 
effect van de genomen maatregel was uiteindelijk, dat het aantal ontslagen 
verhoudingsgewijs afnam, maar dat de arbeiders die nog steeds in dienst 
waren vaker short-time moesten werken. Een en ander blijkt uit een 
overzicht over de 75 bij de Katoencommissie aangesloten 
ondernemingen.945 
 
 
 

                                                
943 Vgl. W.C.L. van der Grinten, Nieuw Arbeidsrecht. Aanteekeningen en verklaringen voor de 
practijk, Alphen aan den Rijn 19424, blz. 28-29. Van der Grinten zag het ontslagverbod als een 
versterkte ‘bescherming van den individueelen werknemer’. 
944 Circulaire A.C. van Eck aan Textielfabrikanten in Twenthe, 15 juni 1940 (KNKS 804). 
945 Rapport Toestand van de Nederlandsche Industrie sinds de capitulatie, 20 augustus 1940, blz. 20 
(AZ 242). 
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Periode Aantal arbeiders Aantal arbeidsuren 

1e week april 1940 35.108 1.651.000 
1e week juni 1940 33.121 1.335.000 
1e week juli 1940 33.744 1.307.000 

Tabel 12: Werkvermindering in de Nederlandse katoenindustrie, 1940 
 
Intussen moest nog steeds worden getoetst of het aangevraagde ontslag 
inderdaad onvermijdelijk was. De enige overheidsdienst die voldoende 
leek te zijn toegerust om op de naleving van het ontslagverbod toe te zien 
was de Arbeidsinspectie van directeur-generaal Aart Hacke. Nadat de 
Duitsers op zijn verjaardag het land waren binnengevallen, vond Hacke 
dat van overheidswege paal en perk gesteld moest worden aan de 
ontslaggolf waartoe de paniekstemming van tal van werkgevers had 
geleid.946 Van Scholtens kreeg Hacke gedaan, dat zijn Arbeidsinspectie 
met het toezicht op de naleving van het ontslagverbod werd belast.947 
Deze taak betekende, dat de ondernemers vooralsnog een stem zouden 
houden in de uitvoering van het ontslagverbod. Het was namelijk Hackes 
overtuiging, zoals hij al meteen bij diens benoeming aan De Quay 
(Hackes potentiële rivaal op het beleidsterrein) had laten weten, dat het 
particuliere bedrijfsleven de enige bron van werkgelegenheid behoorde te 
zijn. Werklozen mochten in zijn ogen alleen dusdanig worden gesteund dat 
steeds de prikkel aanwezig bleef voor het 'normale' werk en dat 
tewerkstelling van werklozen van overheidswege zoveel mogelijk moest 
geschieden ‘onder normale voorwaarden, d.w.z. dat de arbeiders zoo hard 
mogelijk moeten werken, hoofdzakelijk ter wille van henzelf, om in staat te 
zijn weder in het normale bedrijfsleven ingeschakeld te worden’.948 Verdacht 
Hacke De Quay ervan al te ijverig de methoden van een semi-militaire 
padvindersbeweging (waarin De Quay in de jaren ’30 zijn sporen had 
verdiend) te willen overplanten naar de werklozen? Was zijn brief bedoeld 
als schot voor de boeg? 
 
Hoe dit zij, de Arbeidsinspectie had ineens een ‘overstelpende 
hoeveelheid werk’ te doen. Alle ontslagaanvragen moesten naar nieuw op 
te stellen normen worden beoordeeld. De Duitse toezichthouder was 
somber gestemd, en meende dat de Arbeidsinspectie in het werk zou 
vastlopen. Hacke echter was ervan overtuigd dat de Nederlandse 
ambtenaren het probleem onder de knie zouden krijgen – en hij kreeg 
gelijk.949 Dit succes was te danken aan de paradox, dat er voor de nieuwe 

                                                
946 Rede van H. Kuipers ter gelegenheid van het afscheid van A.H.W. Hacke van de Arbeidsinspectie, 
sept. 1946 (AI 1622). 
947 Brief A.H.W. Hacke aan A.M. Engels, 2 juli 1941 (AI 1561). 
948 Brief A.H.W. Hacke aan J.E. de Quay, 22 mei 1940 (DGA 1.1). 
949 Rede H. Kuipers, t.a.p. 
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taak niet genoeg ambtenaren waren. Om dit probleem te omzeilen besloot 
Hacke dat de ontslagaanvragen ter advies moesten voorgelegd aan 
vertrouwensinstanties die uit vertegenwoordigers van werkgevers en 
vakbonden in de verschillende bedrijfstakken zouden worden gevormd. 
Ineens bleken de bedrijfsraden uit de jaren ’30 een functie te hebben. In 
een bespreking met de Bedrijfsraad van het Boekdrukkers- en Raster-
diepdrukbedrijf hadden twee vertegenwoordigers van het Centraal Bureau 
voor de Grafische Bedrijven Hacke aangeboden om hem in ontslagzaken 
van advies te dienen. Graag was Hacke hierop ingegaan. Kort daarop 
voegde de Bedrijfsraad voor het Bouwbedrijf zich bij het gezelschap. De 
vertrouwensinstantie voor het Bouwbedrijf handelde soms wel 150 
ontslagaanvragen per dag af. 
 
De werkgevers in de bedrijfstakken werkten graag mee, omdat anders 
zonder hen over het ontslaan van personeel zou worden beslist. De 
vakbonden van hun kant hadden nog nooit zeggenschap gehad over het 
aannemen of ontslaan van arbeiders, en grepen de mogelijkheid om mee te 
spreken met beide handen aan. Het gegeven, dat zij moesten meeadviseren 
over het eventuele ontslag van ongeorganiseerden, zagen zij niet als 
probleem. De bereidwilligheid ging zo ver, dat de organisaties van 
werkgevers en werknemers samen de kosten van het advieswerk (kantoren 
en kantooruitrusting, porti, telefoonkosten, tijd van medewerkers) voor 
hun rekening namen. Pas later, toen de hoeveelheid werk bleef 
aanhouden, ging de Arbeidsinspectie ertoe over om de telefoonkosten te 
vergoeden en dienstenveloppen ter beschikking te stellen.950 
 
Uiteindelijk werkte het hele systeem alsof niet de Duitse bezetter, maar de 
Nederlandse instanties het ontslagverbod hadden bedacht en doorgevoerd. 
Laatstgenoemden keken minder naar het militaire als wel naar het 
economische belang – en kregen daarvoor ook de ruimte toen de oorlog 
op Frans grondgebied militair was beslist. Over het hele land genomen, zo 
stelden begin augustus de Duitse toezichthouders vast, had het totale 
aantal ontslagvergunningen een grote hoogte bereikt. Het aantal 
ontheffingen op het ontslagverbod beliep wel de 10.000 per week, terwijl 
in de hele periode van 10 mei tot 25 juli ‘slechts’ 86.000 vergunningen 
waren verstrekt. Het aantal verleende ontslagvergunningen kwam volgens 
de Duitse sociale instanties neer op 5% van het aantal werknemers.951 
Onder druk van het gebrek aan grondstoffen en het wegvallen van 
afzetmarkten hadden de meeste vertrouwensinstanties weinig keus dan 
toestemmen in de ontslagaanvragen. 

                                                
950 Brief A.H.W. Hacke aan A.M. Engels, 2 juli 1941 (AI 1561). 
951 Bespreking op de kamer van Präsident Jacob. 
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De werkloosheid was bezig onder de ‘gewijzigde verhoudingen’ weer een 
gevoelige plek te worden. Ben Sijes schat, rekening houdend met de 
70.000 gedemobiliseerde soldaten en de niet bij een arbeidsbeurs 
ingeschreven werklozen, het aantal personen dat eind juni zonder werk 
was op 400.000 tot 500.000. Omdat zowel het departement van Sociale 
Zaken als, bijvoorbeeld, Generalkommissar Fischböck van mening was 
dat het niet de bedoeling kon zijn een half miljoen ‘betaalde kostgangers 
der gemeenschap’ te onderhouden, werd van beide zijden aangestuurd op 
overheveling van de werklozen naar Duitsland, of naar Duitse militaire 
projecten in Nederland.952 Zolang er nog geen concrete plannen waren 
waar in het bijzonder de exportbedrijven met hun productie naar toe 
moesten – de export naar Skandinavië en Finland zou kunnen worden 
hervat, er waren al meteen orders van de Duitse Wehrmacht aangekondigd 
– ging ieder uit van grote onderbezetting van de textielfabrieken met 
betrekking tot de omvang van het personeel. Volgens Van Eck stemden de 
autoriteiten in met het denkbeeld om, wanneer er ontslagen moest worden, 
bij voorkeur arbeiders te ontslaan die in de landbouw aan de slag zouden 
kunnen.953 Verder zouden veel Twentse textielarbeiders terecht kunnen bij 
de grote textielfabrieken vlak over de grens, zoals bij Van Delden in 
Gronau. Het overschot aan personeel betrof trouwens de wevers, niet de 
spinners, zodat uitstroom naar spinnerij Eilermark aan de Duitse kant van 
Glanerbrug niet ter sprake kwam. 
 
Tussen juni 1940 en eind december van dat jaar plaatste de Districts 
Arbeidsbeurs van de gemeente Enschede in totaal 7.486 grensarbeiders, 
waarvan 5.834 mannen en 1.652 vrouwen. Verder weg in Duitsland, in de 
zone die als Midden-Duitsland werd aangeduid, werden door de 
Enschedese arbeidsbeurs in diezelfde periode 1.393 arbeiders uit zijn 
district geplaatst.954 Arbeiders die van hun werk in Duitsland wegbleven 
werden door de Nederlandse overheid als vrijwillig werkloos beschouwd. 
Wegens vermeende contractbreuk mochten gemeentebesturen hen geen 
steun uitkeren of in de werkverschaffing plaatsen. De arbeiders die zich 
beriepen op maagklachten of op heimwee, moesten een doktersverklaring 
overleggen. Waarnemend secretaris-generaal Verwey van Sociale Zaken 
vermaande de gemeenten om niet te snel aan zulke verklaringen geloof te 
hechten. ‘In dezen tijd van groote werkloosheid, die aan de Overheid 
groote zorg baart en haar al wat mogelijk is doet aangrijpen om tot 
                                                
952 Sijes, Arbeidsinzet, blz. 77. Hein Klemann, Nederland 1938-1948. Economie en samenleving in 
jaren van oorlog en besetting, Amsterdam 2002, blz. 65, 68, noemt zelfs een werkloosheid van 
740.000 man. 
953 Circulaire A.C. van Eck aan Textielfabrikanten in Twenthe en de Geldersche Achterhoek, 27 mei 
1940 (GAE 2332). 
954 Beknopt verslag over 1940 der Districts Arbeidsbeurs Enschede, Enschede 1946, blz. 2. 
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opheffing of vermindering van dit maatschappelijk euvel te komen, moet 
van de arbeiders onvoorwaardelijke steun bij dit streven gevraagd worden 
en moet van hen een groote mate van doorzettingsvermogen geeischt 
worden’.955 
 
De werkverschaffing werd als opvangplaats van werklozen niet over het 
hoofd gezien. De gemeente Enschede had het aantal werkverschaffings-
arbeiders terug zien lopen van 1100 kort vóór mei ’40 tot 500 aan het 
einde van die maand. Zij streefde ‘naar herstel van de oude toestand’, dat 
wil zeggen opvoering van het aantal werklozen in de werkverschaffing. 
De gemeente zette in augustus ’40 in niet minder dan 14 dagen tijd 1200 
tot 1300 werkverruimingsarbeiders aan het werk op wat spoedig de Duitse 
‘Fliegerhorst Twenthe’ zou worden. Maar ook de ‘gewone’ werkver-
ruimingsprojecten werden weer snel hervat. De werkverschaffings-
arbeiders, die door de geblokkeerde wegen en door bussen die niet reden 
vaak extra lang onderweg waren, kregen nog steeds ƒ 1,-- fietsengeld per 
week. Bovendien werd nu bepaald dat alle tijd die zij nodig hadden om 
méér te fietsen dan 20 km, als werktijd zou worden betaald.956 De tijd dat 
de werkverschaffingsarbeiders door veel inspecteurs van de werkver-
ruiming als echte of potentiële uitvreters werden beschouwd was wel 
voorbij. Dit was niet zozeer toe te schrijven aan voortgeschreden inzicht 
bij de beleidsmakers voor de werklozenpolitiek. Meer gewicht in de 
schaal legde het feit, dat de werkverruimingskampen als een geschikt 
verzamelbekken werden beschouwd van waaruit arbeiders gemakkelijk 
naar Duitsland konden worden ‘geëxporteerd’. Het was dus zaak de 
arbeiders niet door een hard regime daaruit te verjagen. Eind 1941 werden 
de lonen in de werkverruiming gelijk gesteld aan die in het vrije bedrijf. 
De werkverruiming zelf was inmiddels geheel op de oorlogseconomie 
gericht geraakt: aardappels verbouwen voor extra voedsel en vuilnisbelten 
sorteren voor het herwinnen van metalen waren naast kleinere 
ontginningen de belangrijkste werkzaamheden geworden.957 
 
Het inschakelen van vertrouwensinstanties uit de bedrijfstakken voor de 
ontslagvergunning was een typisch geval van liefde uit noodzaak geweest. 
Zelfs al had de Arbeidsinspectie de beoordeling van de ontslagaanvragen 
liever in eigen hand gehouden, dan nog had zij daarvoor niet de 
mogelijkheid gehad. Zij kon niet het hele terrein overzien. Talrijke 
ontslagaanvragen waren gemotiveerd vanuit de slechte financiële positie 

                                                
955 Circulaire R.A. Verwey aan de Gemeentebesturen, 14 september 1940 (GAE 2332). 
956 Tubantia 21 mei 1940. 
957 De stukken van de Rijksdienst voor de Werkverruiming 1940-1944 geven niet aan, hoeveel 
arbeiders precies op de gesubsidieerde projecten werden geplaatst. Over de werkzaamheden zie o.m. 
77e vergadering ten Provinciehuize te Zwolle op Donderdag 17 September 1942 (PB 9606). 
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van de onderneming. Naast de boekhouding moesten nog tal van zaken 
worden beoordeeld, die volledig buiten haar eigenlijke competentie 
(arbeidsomstandigheden en werktijden) lagen. Omdat een deugdelijk 
oordeel feitelijk onmogelijk was, deed de Arbeidsinspectie voor de 
aanvragen van de grote ondernemingen een beroep op de expertise van de 
N.V. Maatschappij voor Industriefinanciering. Als industriebeoordelaar 
bij uitstek kon deze Maatschappij de financiële ruimte van het betreffende 
bedrijf op korte termijn in kaart brengen. De verkregen inlichtingen 
werden – onder de restrictie van vertrouwelijkheid, die propagandistisch 
voordeel voor de vakorganisaties of concurrentievoordeel voor de 
werkgevers uitsloot – met de vertrouwensinstanties gedeeld.958 
 
De vertrouwensinstantie in de Twentse textiel kwam in juli 1940 tot stand. 
Initiatiefnemer was directeur-generaal Hacke. Hij had partijen in Deventer 
bij elkaar geroepen om te beoordelen in hoeverre het gebrek aan steenkool 
verantwoordelijk was voor een reeks aangevraagde ontslagen, en wat 
daaraan gedaan kon worden. In overleg met de Tilburgse textiel-
fabrikanten, via secretaris Van Spaendonck, had Hacke de textiel langs 
dezelfde lijnen verdeeld als in ’39 Economische Zaken met de 
Rijksbureaus had gedaan: een Rijksbureau voor de textielindustrie 
(katoen, met Arnhem als zetel), en een voor Wol en Lompen, dat vanuit 
Tilburg werkte. Voor de vertrouwensinstantie van de textielindustrie 
maakte Hacke nu een soortgelijke verdeling. De vertrouwensinstantie 
voor de textiel werd een Twentse aangelegenheid. Onder deze 
vertrouwensinstantie viel ook de fabricage van kousen en de tricotage, 
voor zover deze gevestigd was in de provincies Groningen, Friesland, 
Drente, Overijssel en Gelderland. Alleen de wolindustrie in Veenendaal 
en de tapijtindustrie kwamen onder Van Spaendonck te vallen. Door deze 
indeling viel het rayon van de Twentse vertrouwensinstantie samen met 
het 7e, 8e en 9e district van de Arbeidsinspectie.959 
 
Als lid van de vertrouwensinstantie benoemde Hacke eerst Anton van Eck 
namens de Twentse fabrikanten, en op diens voordracht Kees van Es van 
De Eendracht namens de vakorganisaties. Toon Middelhuis van St. 
Lambertus trad op als plaatsvervanger van Van Es.960 Hacke liet de 
Twentse vertrouwensinstantie de vrije hand. Op 22 juni had hij met het 
oog op de sterk wisselende grondstoffenpositie – of preciezer: de 
veranderlijke toewijzing van katoen door het Rijkstextielbureau – zijn 
hoofdinspecteur Drost (8e district) gemachtigd om naar eigen oordeel 

                                                
958 Brief A.H.W. Hacke aan R.A. Verwey, 25 oktober 1940 (AI 1561). 
959 Brief in cyclostyle van A.H.W. Hacke aan A.C. van Eck, 15 juli 1940 (AI 1523). 
960 Idem; Overzicht vertrouwensinstanties, juli 1940 (CRB 12); briefwisseling tussen A.H.W. Hacke, 
A.C. van Eck en C. van Es, juli 1940 (DGA 93.6). 
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ontheffingen op het ontslagbesluit te verlenen. Deze constructie maakte 
het mogelijk snel te beslissen in spoedeisende gevallen, en beviel zowel 
werkgevers- als vakbondsvertegenwoordiger in de vertrouwensinstantie 
goed. Omdat hoofdinspecteur Drost het advies meestal ongewijzigd 
overnam, hadden Van Eck en Van Es in de praktijk de mogelijkheid om 
samen zelfstandig te beslissen in zaken die de ontslagverordening 
betroffen.961 
 
In een situatie van onderbezetting probeerden de directies van veel 
textielfabrieken boventallig personeel kwijt te raken. Regelmatig gebeurde 
dit door personeelsleden onder druk te zetten om in Duitsland te gaan 
werken. De fabrikantenverenigingen keerden zich echter tegen het 
uitoefenen van druk, al hadden zij tegen voorlichting over de mogelijk-
heden in de Duitse textiel geen bezwaar.962 Hinderlijk daarentegen vonden 
de fabrikanten de richtlijnen van de kant van Sociale Zaken. Zo werd 
onder meer bepaald, dat bij het doorvoeren van ontslagen een vaste 
volgorde moest worden aangehouden: vrouwen eerder dan mannen, 
jongeren en alleenstaanden eerder dan kostwinners. Dit was sommige 
fabrikanten tegen het zere been. De firma Blijdenstein & Co. uit Enschede 
beklaagde zich bij het VNW erover dat, wanneer er in een bedrijf mannen 
teveel waren, het ontslaan van vrouwen niet hielp. Mannelijke textiel-
arbeiders konden in meer de helft van de gevallen het werk van de 
vrouwen niet overnemen, en zelfs waar dat wel kon waren de mannen 
meestal niet geoefend genoeg. Directeur J. Blijdenstein vond dat de 
volgorderegeling ‘vrijwel doelloos’ geworden was sinds de gehuwde 
mannen die in Duitsland gingen werken bijslag op hun loon kregen. 
Kostwinners die ook in Duitsland konden gaan werken moesten in dienst 
worden gehouden, zodat de volgorderegeling de firma dwong ‘thans 
duurdere krachten aan te houden, waar we met goedkoopere volstaan 
kunnen’.963  
 
Soms ook namen ondernemingen wat al te gemakkelijk een voorschot op 
de vergunning die zij verwachtten te krijgen. Textielfabrieken, die in het 
bezit waren van een vergunning om minder dan 36 uur te werken, lieten 
die vergunning automatisch verlengen zelfs wanneer intussen de werktijd 
weer langer geworden was. Zij gebruikten dan de vergunning als een soort 
dekking voor het risico, dat zij arbeiders naar huis moesten sturen. 
Gemaand door de Arbeidsinspectie om hieraan een eind te maken, liet de 
vertrouwensinstantie weten dat ontslagaanvragen alleen nog zouden 

                                                
961 Brief A.C. van Eck en C. van Es aan A.H.W. Hacke, 19 juli 1940 (FVE 32); brief A.H.W. Hacke 
aan de Fabrikanten-Vereeniging te Enschede, 25 juli 1940 (DGA 93.6). 
962 Brief A.C. van Eck aan N.V. Katoenspinnerij Bamshoeve, 16 september 1940 (FVE 32). 
963 Brief J. Blijdenstein aan het VNW, 14 september 1940 (FVE 32). 
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worden gehonoreerd, wanneer de opgegeven werkduur overeenstemde 
met de feitelijke werkduur.964

 

3.1.5  De textielarbeiders 

De Twentse textielarbeiders maakten intussen voor het eerst in een jaar of 
tien een situatie mee, waarin ontslag niet meteen volgde op gebrek aan 
volgzaamheid. Die overgang was bruusk. Bij spinnerij Tubantia hadden 
nog eind april 1940 de arbeiders aan de directie gevraagd, of ze niet tussen 
Hemelvaart en Pinksteren naar huis gestuurd konden worden. Ze hadden 
uitgerekend, dat ze dan voor die anderhalve dag uitgekeerd zouden krijgen 
uit de werklozenkas. Dat was voor hen voordeliger dan het voornemen 
van de directie, die had aangekondigd dat de fabriek ‘aan’ zou zijn tot en 
met de vrijdag voor Pinksteren. Want de vrije zaterdag die de spinners op 
die manier zouden krijgen, was maar een winst van vijf en een half uur 
werktijd, te kort voor een uitkering uit de werklozenkas. ‘We hebben dat 
toen gezegd: kijk eens, wij hebben er eigenlijk schade bij wanneer we dus 
tot vrijdag werk houden. En toen kregen we als antwoord: of de arbeiders 
er schade bij hebben, daar trekken wij ons niets van aan. Wij richten ons 
naar het bedrijf en niet naar de arbeiders. Kijk en dan krijg je een misse-
lijke nasmaak en toen heb ik gezegd: er komt nog wel eens een andere 
tijd. Dat was ongeveer veertien dagen later, toen brak de oorlog uit. En 
vanaf die tijd kon het je werkelijk helemaal niets meer schelen, hè’.965 
 
Uit de bedrijfstak stegen al snel de klachten van werkgevers op over 
onwillige of ‘brutale’ textielarbeiders die niet konden worden ontslagen. 
Dikwijls ging het om groepen van meest jonge arbeiders, tussen de 18 en 
de 20 jaar. Nogal wat arbeiders van deze leeftijd waren soldaat geweest en 
met een voorrangsbehandeling weer bij hun oude fabriek aangenomen. De 
overgang van een gedemoraliseerd leger naar een fabriek zonder werk 
maakte, dat sommigen niet verheelden lak te hebben aan hun baas en aan 
het productiebelang. Toen het CBS in november ’40 materiaal verzamelde 
over de toestand van de Nederlandse bedrijven, bleek dat dit een algemeen 
verschijnsel was. Zo rapporteerde de Union Cacao- en Chocoladefabriek 
in Haarlem, dat het ontslagverbod ‘zeer ongunstigen invloed (had) op 
gedrag en optreden van het vrouwelijk personeel’. De directie betreurde, 
dat het zo lastig was om ‘ongewenschte elementen’ door anderen te 
vervangen. Niet veel anders was het bij de Deventer koekfabriek N.V. v/h 
Jac. Bussink. Hierover meldde de bedrijfsleiding, dat het vooral jonge 
arbeiders waren ‘die denken en soms ook hardop zeggen “Ze mogen me 
toch niet ontslaan, dus wat kan mij ’t schelen”, ’t gevolg is slecht werk, 

                                                
964 Circulaire A.C. van Eck aan Textielfabrikanten in Twenthe, 10 oktober 1940 (GAE 2332). 
965 Interview Dirk Baart te Enschede, 2 augustus 1978. 
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brutaal soms uitdagend optreden, vooral tegen hun directe meerderen’. De 
directie in Deventer meende, dat zo’n opstandige jongeman wel ‘iets heel 
ergs’ zou moeten doen ‘anders blijven ze rustig in ’t bedrijf, gaan hun 
gang en zijn een slecht voorbeeld voor wankele anderen en zeer zeker 
voor jongeren’.966 
 
Eén van de situaties die in de Twentse textiel het meeste aanleiding tot 
conflicten gaf, was die waarin de bedrijfsleiding arbeiders opdracht gaf 
ander werk te gaan doen. Dit was vaak omdat er voor het gewone werk 
geen grondstoffen en/of geen steenkool waren. Dat andere werk kwam 
vaak neer op sjouw- of andere ongeschoolde arbeid, die dus ook slechter 
werd betaald. J.F. Scholten & Zonen N.V. in Enschede was op 14 mei 
overgeschakeld op één enkele ploeg, waardoor verscheidene arbeiders hun 
gewone werk niet meer konden doen. Aan arbeiders werd opgedragen 
muren te gaan witten en zandzakken te vullen. Ze zouden het voor dat 
werk gebruikelijke loon krijgen. Op 28 mei weigerden twee arbeiders aan 
het werk te gaan, omdat hun verzoek om loonsverhoging was afgewezen. 
Directeur Jan Scholten had hen toen gezegd hoe het bedrijf ervoor stond 
en hen voor de keus gesteld het loon te aanvaarden of direct naar huis te 
gaan. De arbeiders eisten hun ontslagbewijs en drie weken loon en 
verlieten de fabriek. De firma stuurde hen het getuigschrift en de 
rentekaart achterna, maar weigerde de drie weken loon.967 Deze arbeiders 
vielen onder de categorie van ná Winkelmans ontslagverbod, die alleen 
met vergunning kon worden ontslagen. Dat ontslagverbod liet echter 
arbeiders vrij, in het geval dat zij uit eigen beweging ontslag namen – 
maar dan nog was een opzegtermijn van kracht. J.F. Scholten & Zn. 
beriep zich voor de loonkwestie op overmacht en heeft waarschijnlijk 
hierin gelijk gekregen. 
 
Een ander geval was dat bij de firma J. Molkenboer Jr. in Oldenzaal. Hier 
ondervond de directie voortdurend ‘de grootste moeilijkheden’ met twee 
jonge wevers, die niet alleen onwillig en ‘brutaal’ waren, maar bovendien 
slecht werk leverden. De directie vond dat zij met deze wevers al veel 
geduld had gehad, want zij had hen bij wijze van proef op andere 
getouwen geplaatst. Het geproduceerde doek was echter eerder slechter 
dan beter geworden. Waarschuwingen en boetes hielpen niet. Ten einde 
raad vroeg de directie van Molkenboer aan de Bond van Textielonderne-
mingen, op wat voor grond zij deze arbeiders dan wél kon ontslaan. 
Ontbrekende bekwaamheid en ongeschiktheid voor het werk? Het 

                                                
966 Aangehaald in brief plv. directeur-generaal van Handel en Nijverheid aan A.H.W. Hacke, 22 
november 1940 (DGA 85.5). 
967 Opstelling J.F. Scholten & Zonen N.V. betreffende de beëindiging van de dienstbetrekking van O. 
v.d. S. en G.S., 28 mei 1940 (FVE 31). 
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opzettelijk aan gevaar blootstellen van des werkgevers eigendom? Het 
weigeren te voldoen aan redelijke bevelen of opdrachten hen door of 
namens den werkgever verstrekt?968 De Arbeidsinspectie hield zich liever 
buiten deze kwesties, overtuigd als ze was dat in de meeste gevallen van 
‘gebrek aan tucht’ de feiten niet van zo ernstige aard waren dat artikel 
1639 BW kon worden toegepast.969 
 
De fabrikantenverenigingen hadden zich voor dit soort vragen al in juni 
tot de vakorganisaties gewend, maar die hadden geen oplossing. De 
werkgevers vonden dat zij de arbeiders voor wie er geen werk meer was 
een dienst bewezen door hen aan ander, zij het lager betaald, werk te 
zetten. Zij waren van mening dat hun bedrijf op deze manier zijn 
sjouwwerk – waaraan meer behoefte was nu de benzine schaars was, maar 
de wet van vraag en aanbod was blijkbaar eventjes opgeschort – veel te 
duur betaalde. Van hun kant legden de vakbonden de nadruk op het door 
de arbeiders geleden inkomensverlies. Fabrikanten en textielarbeiders-
bonden besloten, dat zij de kwestie aan de rijksbemiddelaar, A.C. 
Josephus Jitta, zouden voorleggen. Zij hoopten door zijn antwoord 
‘onnoodige twistvragen’ te vermijden. De rijksbemiddelaar echter bood 
geen soelaas. Hij maakte duidelijk dat hij niet langer in zijn eentje 
besluiten kon nemen, en dat eigenlijk het College van Rijksbemiddelaars 
als uitvoeringsorgaan zich zou moeten uitspreken. Verder betoonde 
Josephus Jitta zich waarlijk een bemiddelaar. Hij erkende, dat er voor 
textielarbeiders die niet mochten worden ontslagen geen normaal werk 
was. Het was in zijn ogen dus redelijk om die arbeiders ander werk te 
geven, waarvoor niet altijd het oude loon hoefde te worden betaald. In 
plaats daarvan suggereerde de rijksbemiddelaar om het loonverschil dan 
maar te middelen, en daarbij in het bijzonder rekening te houden met 
bekwaamheden (liever ongeschoolde arbeiders sjouwwerk laten doen dan 
geschoolde), en met de familieomstandigheden van de betreffende 
arbeiders (kostwinners liever niet aan sjouwwerk zetten).970 Josephus Jitta 
zou niet lang meer bij het arbeidsvoorwaardenoverleg betrokken zijn. In 
november werd hij als jood uit de functie van rijksbemiddelaar (en als 
hoogleraar in Delft) ontslagen. 
 
Niet iedereen betreurde, dat compromisoplossingen uit de gratie raakten. 
Het minst van al de NSB’ers en/of leden van het nationaal-socialistische 
vakverbond Nationale Werknemers Vereeniging (de NWV, die zich in al 

                                                
968 Brief Koninklijke Oldenzaalsche Stoomweverij v/h J.H. Molkenboer Jr. aan BTO, 5 augustus 1940 
(BTO 9). 
969 Brief A.P. Drost aan A.H.W. Hacke, 3 december 1940 (DGA 85.5). 
970 Brief A.C. van Eck aan A.C. Josephus Jitta, 11 juli 1940; brief A.C. Josephus Jitta aan A.C. van 
Eck, 19 juli 1940 (FVE 32). 
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haar onbetekenendheid ook wel als Nederlands Arbeidsfront betitelde). In 
een briefje aan de dekenweverij van Van Heek & Co. schreef de 
‘plaatselijk leider’ van de NWV te Enschede, dat een wever over een 
periode van tien dagen geen loon had ontvangen. Hij had weliswaar die 
dagen niet gewerkt, maar dat kwam omdat Van Heek die wever geen werk 
had gegeven. Na die periode was de wever weer ingezet. Omdat een 
ontslagvergunning ontbrak, eiste de NWV namens de wever het loon over 
de periode dat Van Heek & Co. hem als ontslagen had beschouwd. Een 
zelfde actie ondernam de NWV bij de firma Gerh. Jannink & Zn. onder 
het vermaan dat de directie ‘niet zoo eigenwijs’ moest zijn.971 Dat loon 
kregen de betrokken wevers niet. Het betreffende ontslag was volkomen 
volgens de regels van het ontslagverbod verlopen. Zo althans oordeelde de 
vertrouwensinstantie, die het voor het zeggen had.972 
 
Terwijl het gemeentebestuur van Enschede kribbig liet weten zich liever 
buiten kwesties over arbeidsvoorwaarden te houden – burgemeester 
Rückert berichtte de firma Jannink dat als zij de voorschriften nauwkeurig 
naleefde de NWV geen aanleiding zou hebben om voor ontslagen leden 
op te komen973 – ontstond binnen de bedrijfstak eenheid van optreden 
onder fabrikanten en de bestuurders van de vakorganisaties. In het 
verband van Centraal Overleg hadden de werkgevers onderling 
afgesproken, dat zij alleen nog maar verbinding wilden onderhouden met 
‘numeriek behoorlijk representatieve’ vakbonden.974 Dit sloot de NWV 
buiten. De NSB‘ers beseften al snel dat zij vochten tegen een 
administratieve bierkaai die harde feiten schiep, harder nog dan de vuisten 
en koppen die het Arbeidsfront in zijn propaganda liet zien. Politieke druk 
– dat wil zeggen onverholen dreigementen van de kant van de NSB – leek 
in deze situatie effectiever. Dit begon ermee, dat verschillende 
textielarbeiders een dag vrij wilden hebben om aanwezig te kunnen zijn 
bij een begrafenis, en daarvoor doorbetaling van het loon vroegen. Het 
bleek te gaan om de begrafenis van de Haagse NSB’er Peter Ton, voor 
welke gelegenheid NSB-leider Mussert had opgeroepen een dag betaald 
verlof op te eisen.975 Het verzoek om doorbetaling van het loon voor deze 
begrafenis werd door de fabrikanten bijna unaniem afgewezen. Ook 
verzoeken van de NSB aan het eind van het jaar, strekkende tot spoedige 
regelingen ‘opdat alsnog aan de arbeiders een exstra uitkeering, oftewel 

                                                
971 Brieven J.W. Olthuis aan Fa. van Heek & Co., 5 juli 1940 (FVE 32), en aan Fa. Gerh. Jannink, 27 
juni 1940 (GAE 2332). 
972 Concept- antwoord A.C. van Eck voor N.V. van Heek & Co, 17 juli 1940 (FVE 32). 
973 Notitie J.J.G.E. Rückert aan de N.V. Gerh. Jannink & Zn., 19 juli 1940 (GAE 2332). 
974 Briefje A.C. van Eck aan N.V. van Heek & Co., 16 september 1940 (FVE 32). 
975 L. de Jong, Het Koninkrijk., dl. 4, blz. 547. 
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een hoogere duurte toeslag wordt gegeven’ vonden geen gehoor, zelfs al 
werden ze ‘met Werkersgroet: Arbeid – Eert’ besloten.976 
 
Hoe sociaal moesten de nationaal-socialisten eigenlijk zijn, om kans te 
maken om de vakbeweging en de oude arbeiderspartijen hun aanhang 
afhandig te maken? Arbeiders mochten niet meer zomaar worden 
ontslagen, en loonsverlaging was doorgaans niet toegestaan. Was daarmee 
dan de grondslag gelegd voor de massa-aanhang van de nieuwe heersers? 
Duidelijk is, dat het voor de meer kwetsbare groepen uit de middenlagen 
deel van de aantrekkingskracht van de NSB uitmaakte, dat die partij het 
autoritaire optreden van de liberale ondernemers met gelijke munt kon 
terugbetalen. Dit bleek echter voor de arbeiders niet hetzelfde te liggen. 
Noch de propaganda tegen de ‘plutocraten’ noch de ‘bescherming’ die 
volgens Van der Grinten door het ontslagverbod aan de individuele 
arbeiders geboden werd, waren voldoende om voor de nationaal-
socialisten een arbeidersaanhang van betekenis te kweken. Waarom 
precies was dat? Was het het nationale gevoel dat opkwam na de 
bezetting, die ervaren was als de overval die zij was? De binding aan de 
zuilen? Was het het ‘klasse-instinct’, op welke collectieve eigenschap de 
communisten (wier leidsman op dat moment min of meer bondgenoot van 
nazi-Duitsland was) zich bij menige gelegenheid beriepen? De duurte en 
de toenemende schaarste, die het stabiele loonpeil tot een uiterlijkheid 
maakten? 
 
Een definitief antwoord op deze vragen is natuurlijk niet te geven, ook 
niet voor het beperktere blikveld van de Twentse textielindustrie. Maar de 
aanwijzingen zijn, dat de textielarbeiders er niet voor voelden om zich te 
laten omkopen door sociale voordelen waarvan ze wisten dat die niet meer 
dan lokmiddel waren. In plaats daarvan was de toenemende druk van de 
kant van de bezetter en zijn helpers er de oorzaak van, dat althans voor het 
moment oude tegenstellingen werden overbrugd. Een Belgische journalist, 
die in september ’40 in Nederland was geweest, rapporteerde over de 
stemming in Nederlandse volkskringen (ik volg de parafrase die J.S. 
Bartstra geeft van het Duitse Stimmungsbericht): ‘distributie, gelijk-
schakeling der vakverenigingen enz. “(haben) eine tiefe Misstimmung in 
Arbeiterkreisen hervorgerufen”’. Zozeer zelfs, dat er meldingen kwamen 
over een ontluikend nationaal gevoel bij grotere groepen arbeiders. In de 
zomer van ’40 werd een Duitse bezoeker bij een bezoek aan een Twentse 
fabriek ontvangen met de kreet ‘Oranje boven!’. Aan de Nederlander die 

                                                
976 Brief J.W. Olthuis aan A.C. van Eck, z.d. (FVE 32). 
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genoemde Duitser begeleidde ontlokte het voorval de opmerking, dat die 
arbeiders dit een jaar geleden niet geroepen zouden hebben.977 
 
Inderdaad had de monarchie een politiek kunststuk gewrocht. Van 
verlengstuk van het regime van ‘aanpassing’ en steunkortingen (zij het 
met een Oxford-sausje) was het koninklijk huis in korte tijd de projectie 
geworden van hoe het anders kon zijn dan onder de Duitse bezetting. Dit 
gold de koningin, en bij gebrek aan kennis over de precieze samenstelling 
ervan, ook de Londense regering. ‘Projectie’ is de juiste term, omdat het 
verschil met de gezagsdragers in Nederland in werkelijkheid niet zo groot 
was. Aan beide kanten van de frontlijn moesten zij zich handhaven naast 
de dominante partij. Behalve belangen tegenover de Duitse bezetter 
hadden de fabrikanten ook belangen met (groepen bij) die bezetter 
gemeen. Tot een opstelling tegenover de Duitsers leidde het Duitse 
kortetermijnbelang, dat vooral gericht was op vergroting van de eigen 
voorraden aan katoen en steenkool.978 Tot een opstelling naast de Duitsers 
leidde het langetermijnbelang van de Einordnung van de Nederlandse 
textielproductie in de economie van het Derde Rijk. De Auftrags-
verlagerung, het doen produceren van Duitse goederen in de bezette 
landen, maakte hiervan deel uit. Voor beide soorten belangen moesten de 
fabrikanten bij uiteenlopende Duitse instanties zijn, die niet zelden met 
elkaar in bureaucratische strijd verwikkeld waren.979 Het langetermijn-
belang werd nog eens onderstreept door Abraham Ledeboer, toen hij 
ervoor pleitte om het Rijkstextielbureau van deskundige raadgevers te 
voorzien. Die konden veel problemen met de textielvoorziening 
voorkomen. Want Ledeboer ging ervan uit, zo liet hij weten, ‘dat het de 
wensch van de Duitsche autoriteiten is de rust en orde in het bedrijfsleven 
zoo veel mogelijk te handhaven en dat deze wensch natuurlijk geheel met 
die der bedrijfsleiders parallel loopt’.980 
 
Niet veel anders lag de zaak voor de vertegenwoordigers van het 
Nederlandse burgerlijke bestuur. Hier ging het niet om katoen en het 
voortbrengen van manufacturen, maar om de handhaving van de orde. 
Maar in beide gevallen streed de Nederlandse partij tegen haar dreigende 
ontmanteling als producent van katoenen stoffen, respectievelijk orde. In 
zijn boek Burgemeesters in oorlogstijd schildert Peter Romijn hoe in de 

                                                
977 J.S. Bartstra, Vergelijkende stemmingsgeschiedenis in de bezette gebieden van West-Europa 1940-
1945, Amsterdam 1955, blz. 154. 
978 Zo verloor de firma H.P. Gelderman & Zn. 80 ton steenkool die in de meidagen per trein van 
Limburg op weg was naar Oldenzaal en als oorlogsbuit naar Duitsland werd afgevoerd. 
979 Zie Part Two van Franz Neumann, Behemoth. The Structure and Practice of National Socialism 
1933-1944, New York 1963 (19421), blz. 221-358. 
980 Rapport van A. Ledeboer als Voorzitter van een commissie textielindustrie Noordelijke Sectie, 13 
juni 1940 (KNKS 804). 
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tweede helft van 1940 een groot aantal Nederlandse gezagsdragers erop 
uit was een soort tegenwicht op te bouwen tegen het Duitse machts-
apparaat. Hun probleem was, dat het Duitse bewind het initiatief aan zich 
had getrokken. Het drong de Nederlandse bestuurders telkens weer keuzes 
op die zij niet wilden maken. Het tegenwicht dat zij binnen het 
Nederlandse bestuursapparaat wilden opbouwen ging uit van de gedachte, 
dat er een convergentie van belangen was tussen de Duitse en de 
Nederlandse machthebbers. Met het handhaven van rust en orde in bezet 
gebied meenden de Nederlandse bestuurders de bezettende macht iets van 
wezenlijke waarde te bieden. Van zodanige waarde, dat de Duitsers ertoe 
genegen zouden zijn de ordehandhaving aan de Nederlanders over te 
laten. Op deze wijze zou een meer gelijkwaardig partnerschap tussen 
overwinnaar en overwonnene tot stand kunnen worden gebracht.981 
Daargelaten of en in welke mate deze ‘strategie van convergerende 
belangen’ tegenover de Duitse bezettingsmacht succes heeft gehad, het 
blote bestaan ervan geeft precies weer wat de Nederlandse bestuurders als 
hun eigen kerncompetentie zagen: hun vermogen tot het bewaren van rust 
en orde. Dit geheel in overeenstemming met het wereldbeeld dat in het 
voorbijgaan al in de formulering van Ruysch de Beerenbrouck is 
aangehaald, namelijk dat iedere bres in het front van de orde de bestaande 
wereld zou doen verkruimelen.982 
 
Het is een open vraag of het bij het ordevraagstuk ging om de werkelijk-
heid, of om niet meer dan het zelfbeeld van veel bestuurders. Vóór de 
oorlog had de uitzichtloosheid, of die nu kwam van de werkloosheid of 
van het grauwe fabrieksbestaan, minstens evenveel bijgedragen aan het 
uitblijven van sociale opstanden als de tegenmaatregelen van de burgerij. 
Daartoe behoorden de als machtsvertoon bedoelde optochten van de 
Bijzondere Vrijwillige Landstorm en het handvol marechaussees dat in 
geval van stakingen bij de burgerij werd ingekwartierd.983 Kern van die 
uitzichtloosheid was de afhankelijkheid geweest, afhankelijkheid van een 
groep mensen die niet naar de arbeiders keek maar naar het bedrijf, dat wil 
zeggen de marges die op de productie werden gemaakt. Juist die afhanke-
lijkheid was sinds mei ’40 van aard veranderd. Hier komt het belang 
tevoorschijn, dat de arbeiders als bevolkingsgroep onder het Duitse 
regime bij hun werkgever kregen. Vóór de oorlog was het verschil tussen 
werk en geen werk in financieel opzicht niet zelden marginaal geweest, in 

                                                
981 Peter Romijn, Burgemeesters in oorlogstijd. Besturen onder Duitse bezetting, Amsterdam 2006, 
blz. 161. 
982 In voetnoot 101. 
983 Het hoorde bij de kennis die moest worden overgedragen van de ene fabrikantensecretaris op de 
andere, dat werd verteld hoe bij sociale onrust de inkwartiering van troepen moest worden geregeld. 
Voor de BVL, die al in de jaren ’20 uitgebreide geldelijke steun ontving van o.m. de firma H.P. 
Gelderman & Zn. en L. van Heek & Zn., zie de foto in Hilbrink, De illegalen, blz. 205. 
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het bijzonder voor de groep volwassen wevers die klem zat tussen de 
wisselvalligheden van de orderpositie en de aanstormende (nog) 
goedkopere arbeidskrachten. Tijdens de oorlog maakte het verschil tussen 
werk en geen werk vooral uit hoe kwetsbaar je was als arbeidskracht: al 
wie de steun had van zijn werkgever kon het bewijs overleggen 
ingeschakeld te zijn in de lebenswichtige productie van textielgoederen. 
Al wie dat niet kon, was binnen de kortste keren kandidaat voor de 
arbeidsinzet in Duitsland. ‘In die tijd had ik wel 200 man aan het werk, 
maar je maakte maar de helft van de productie van vóór die tijd’, aldus 
iemand die bij de spinnerij van de NV S.J. Spanjaard in Borne de centrale 
planning deed. ‘Die mensen moesten van de fabriek een kaart hebben, 
anders moesten ze naar Duitsland. Als ze maar bij ons een kaart hadden, 
waren ze onderdak’.984 
 
De vrouwelijke arbeiders hadden van de arbeidsinzet weinig te duchten. 
Hun viel als arbeidsreserve de rol toe – zeker bij de heersende 
onderbezetting – om te worden uitgestoten. Tegelijkertijd echter was het 
de essentiële taak van de arbeidsreserve om voor specifieke werkzaam-
heden de gaten op te vullen die openvielen waar geen mannen meer 
beschikbaar waren. In laatstgenoemde categorie was het tekort aan 
arbeidskrachten soms zo nijpend, dat de Arbeidsinspectie aanstalten 
maakte om het verbod op ploegenarbeid door vrouwen te schrappen. 
Hoofdinspecteur Drost van het 8e district stelde vast, dat de Twentse 
textielfabrikanten ‘thans minder bezwaren’ hadden tegen vervanging van 
vrouwelijk personeel door mannen en jongens, maar dat de noodzaak tot 
ploegenwerk door vrouwen daardoor niet minder was. Bleef het punt van 
de veiligheid van de fabrieksmeisjes op de weg naar en uit de fabriek. Eén 
van de districtshoofden meende dat de zedelijke bezwaren voor de 
fabrieksmeisjes mochten worden verwaarloosd. Per slot van rekening 
werden die gevaren volgens hem door de meisjes ‘allerminst (…) 
geschuwd’ en ‘dikwijls (…) gezocht’. Het zou hier meer gaan om ‘een 
vraagstuk van politioneel toezicht dan van sociale ordening’. De 
Arbeidsinspectie loste het probleem op door ploegenwerk voortaan toe te 
staan op voorwaarde, dat het bedrijf ervoor zou zorgen dat de meisjes 
veilig thuis kwamen.985  Voor haar was de zedigheid van fabrieksmeisjes – 
en in het verlengde daarvan het repressieve toezicht door de politie – in de 
eerste plaats een functie van het arbeidsmarktbeleid. 
 
In de vakgroepen waar nog volop werk was – in de kunstzijdeweverij en 
in de spinnerij – werd voor de mannen het drieploegenstelsel weer 

                                                
984 Inslag. Mensen uit de streek vertellen, 7e jrg. Nr. 1 (1986), blz. 5. 
985 Notulen van de 160e vergadering met de Districtshoofden der Arbeidsinspectie, 12 november 1940, 
blz. 12 (DGA 140.3). 
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ingevoerd986, en bleef voor mannen zogoed als voor vrouwen het regime 
uit de tijd van de rationalisatie gehandhaafd. Bij J.F. Scholten & Zn. in 
Enschede klaagden de vakbonden, dat de wevers van 6 op 8 getouwen 
waren geplaatst. De directie riposteerde met het argument, dat de 
werkbelasting was vastgesteld op grond van ‘betrouwbaar gebleken 
theoretische grondslagen’ en wees de klacht van de hand. Zij werd in haar 
opstelling gesteund door de fabrikantenvereniging. Zolang het werk-
regime bij J.F. Scholten & Zn. niet tot ontslagen leidde, had het bestuur er 
geen moeite mee dat werd afgeweken van de algemene tendens om met 
het oog op de werkgelegenheid de prestatienorm juist te versoepelen.987 
 
In een ander geval leidde de combinatie van werkdruk en tarief zelfs tot 
stakingen. De eerste brak uit onder de spoelsters van de Katoenfabriek 
‘Indië’ van de N.V. ten Cate Hzn. & Co. in Almelo. Op 18 februari 1941 
legde hier een zestiental meisjes op de spoelderij-afdeling het werk neer. 
De staking was gericht tegen het inkomensverlies, dat optrad doordat 
dunnere garens werden gesponnen waardoor het langer duurde voordat 
een spoel vol was. Omdat de spoelsters per spoel werden betaald, stelde 
de spinmeester van Ten Cate voor, dat iedere spoelster een halve spoel-
machine extra zou bedienen. De spoelsters weigerden dit, omdat een of 
meer van hen dan zonder werk zou komen. Toen een oplossing niet werd 
gevonden en de weigeraarsters hun ontslag kregen aangezegd, legden alle 
spoelsters van de afdeling het werk neer. De staking duurde tot het einde 
van de week, waarna onder dreiging van Duits ingrijpen (er werden in de 
spinnerij vrijwel uitsluitend Wehrmachtorders uitgevoerd) het werk weer 
werd hervat.988 Verder besprak men in het Enschedese bestuur van Unitas 
een staking die begin april 1941 was uitgebroken bij de opmakers en 
appreteerders van Gerh. Jannink & Zn. De christelijke vakbond hield een 
bespreking met de stakers, waarna het werk weer werd hervat. De inzet en 
de omvang van de staking zijn niet bekend.989 

3.2 Economische reglementering, zwevende 
koopkracht 

Toen de Twentse textielfabrikanten direct na de schok van oorlog en 
capitulatie de balans opmaakten van hun bedrijfstak, waren de eerste 
schattingen dat de industrie het tot het eind van het jaar 1940 zou kunnen 

                                                
986 Zoals bij H.P. Gelderman & Zn. en de KSW te Nijverdal. Laatstgenoemd bedrijf wilde het 
onregelmatige leven van de betrokken spinners compenseren met extra broodkaarten van het 
distributiekantoor. Brief KSW aan BTO, 28 september 1940 (BTO 9). 
987 Brief J.F. Scholten & Zonen aan A.C. van Eck, 2 oktober 1940; notitie H.B.N. Ledeboer, 12 
oktober 1940 (FVE Vakb. 6). Het Tätigkeitsbericht RKWV, 30. Sept. bis 5. Oktober 1940 (NKV 589) 
noemt meer zulke gevallen. 
988 Brief M. Sichterman aan A.E. van Voorst tot Voorst, 20 februari 1941 (Pb 9598). 
989 Unitas afd. Enschede, Notulen van de Dag. Best.-verg. op donderdag 3 april 1941 (U 1022). 
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uitzingen – niet langer. De grondstoffenpositie was daarbij allesbepalend. 
In juni kwamen de verschillende producenten bijeen om de 
grondstoffenvoorraden te bespreken en te kijken of enig tegengas geboden 
kon worden aan de oekazes van het Rijkstextielbureau. De fabrikanten 
hoefden er niet op te rekenen, zo stelde Abraham Ledeboer van Van Heek 
& Co. bij deze gelegenheid, dat nog veel nieuwe katoen zou worden 
aangevoerd. Er was al even weinig kans op aanvoer van noemenswaardige 
hoeveelheden celwol, de katoenvervangende vezel die in Duitsland werd 
geproduceerd, maar ook daar niet in voldoende hoeveelheden. Een deel 
van de productie zou voorts kunnen omschakelen op rayon als basis-
materiaal. Maar ook hiervan was niet voldoende aanwezig om aan de 
behoefte aan geweven manufacturen te voldoen. Het Rijkstextielbureau 
was op het vernuftige idee gekomen om voor het garen dat de weverijen 
nodig hadden katoen te vermengen met kunstzijde. Maar de in Nederland 
aanwezige rayonvezel was hiervoor niet geschikt, zo verklaarde Ledeboer, 
en bovendien schiep het vermengen van garensoorten geen werkgelegen-
heid. Het volume te verweven garen nam immers door mengen niet toe. 
De vergadering sprak als haar standpunt uit dat, zolang de bezetter niet óf 
celwol óf meer kunstzijde ter beschikking stelde, de textielindustrie niet 
anders kon doen dan de werktijd te beperken.990 Een van de mogelijk-
heden om aan het werk te blijven was om zoveel mogelijk over te 
schakelen naar arbeidsintensieve producten, zoals fijnere garens, met als 
doel om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden. Maar juist naar 
deze productcategorie, die immers de meer luxe textielproducten 
opleverde, was in de oorlogsomstandigheden minder vraag.991 

3.2.1  De grondstoffen 

De uitspraak dat de werktijd zou moeten worden verkort was bedoeld om 
bij de bestuurders een gevoelige snaar te raken. Het gewenste effect bleef 
uit, omdat overwegingen van politiek-tactische aard werden overvleugeld 
door het oorlogsbelang. Zo werd om te beginnen een groot deel van de 
Nederlandse katoenvoorraad opgeëist voor Duits gebruik. Het was aan de 
bezetter om te bepalen welke prijs hij beliefde te betalen. Na langdurige 
onderhandelingen werd de af te stane hoeveelheid katoen bepaald op 
4.700 ton (23,5% van de voorraden), terwijl 14.400 ton in de vorm van 
katoenen manufacturen moest worden geleverd. De firma H.P. Gelderman 
& Zn. kreeg een voor de Duitsers te produceren contingent toegewezen op 
basis van 1514 balen ruwe katoen (317.475 kg), voor een prijs van 
gemiddeld 65,6 cent per kilo. Die prijs lag beneden de prijzen die 
Gelderman in de eerste maanden van 1940 had betaald voor ruwe katoen 
                                                
990 Vergadering van spinners, spinners-wevers, Weversvereeniging, kunstzijdewevers, finishing-groep, 
Garencentrale en Fabrikanten-Vereenigingen op 10 Juni 1940 (KNKS 804). 
991 Rapport A. Ledeboer, 13 juni 1940. 
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uit Noord-Amerika, maar was geen woekerprijs.992 De Duitse prijzen, zo 
zullen we nog zien, lieten zeker ruimte voor gunstige bedrijfsresultaten. 
 
Omdat de productie van vlas en hennep, om niet te spreken van wol en 
katoen, in het Duitse machtsgebied structureel onvoldoende was om de 
behoefte te dekken, moest naar andere grondstoffen worden uitgekeken. 
Op allerlei manieren trachtten de economische instanties aan vervangings-
middelen voor katoen te komen. Niet alleen kunstmatige ‘stapelvezels’ 
(celwol uit hout en stro, en melkwol uit melk), maar ook papier werden 
als grondstof voor de spinnerijen gebruikt. In toenemende mate werden 
bovendien vezels gewonnen uit gebruikte kleding of uit het afval uit de 
textielproductie dat normalerwijze ongebruikt zou zijn gebleven. Lompen 
werden op steeds grotere schaal ingezameld; via het effilocheerprocédé 
werden de vezels daarin opnieuw geschikt gemaakt om tot garen te 
worden versponnen. Ondanks alle inspanningen om de productie op te 
voeren, was toch de conclusie dat rekening moest worden gehouden met 
een belangrijke vermindering van het textielgebruik door de burger-
bevolking993, of – preciezer uitgedrukt – met een belangrijke vermindering 
van de voor de burgerbevolking beschikbare textielgoederen. 
 
Vanaf juli en augustus ’40 begon de bezetter met het plaatsen van orders 
bij de Twentse textielindustrie, zowel voor militair gebruik als voor de 
behoefte van de burgerbevolking in Duitsland. De productie van katoenen 
goederen voor de Nederlandse bevolking was vanaf eind augustus 1940 
strikt aan vergunningen van de Sectie Katoen van het Rijkstextielbureau 
gebonden, maar die ging vooralsnog uit van een niet ongunstige 
bedrijfsbezetting van 80% als standaard. Het Rijkscommissariaat van 
Seyss-Inquart begon al direct Duitse orders te werven voor de Neder-
landse industrie. Voor het organiseren van deze Auftragsverlagerung 
richtten Seyss-Inquart en Fischböck de Zentralstelle für öffentliche 
Aufträge (ZASt) op, die al in augustus 1940 verantwoordelijk was voor  
ƒ 375 miljoen aan Duitse orders. Het onderdeel van de ZASt die over de 
textiel ging was de Zentral Textil Gesellschaft (ZTG), die – tegen de 
belangen van de Rüstungsinspektion in – moest zorgen dat ook de katoen 
werd aangevoerd die voor het afwerken van de orders nodig was. De 
limiet tot waar de Auftragsverlagerung kon gaan werd in feite bepaald 
door twee factoren: de aanwezigheid van grondstoffen en de krachtsver-

                                                
992 Intern verslag van de directie van H.P. Gelderman & Zonen N.V. te Oldenzaal over het jaar 1940 
(Gld I-5). Het economisch voordeel voor de Duitse bezetter school in de ruilvoet van de gulden t.o.v. 
de Reichsmark, en minder in de te betalen prijzen. De katoenprijs begin 1940 was inclusief de premies 
voor molestverzekering (oorlogsschade). 
993 J. van Ettinger, A.L.M.G. Rombouts, De positie der belangrijke grondstoffen voor voeding en 
textielgoederen in Continentaal-Europa, in: De Economist 1 (90) 1941, blz. 102-104. 
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houding tussen het Rijkscommissariaat en Hermann Göring als leider van 
de Duitse oorlogseconomie.994 
 
In deze tijd leverde de Sovjet-Unie onder meer katoen aan Duitsland, en 
werd zij vanwege de stipte leveranties door het Reichswirtschafts-
ministerium met veel égards behandeld. Uit deze goederenstroom kreeg de 
Twentse industrie tot eind januari 1941 3.000 ton ruwe katoen en daarna 
een kleine 500 ton per maand – een stroom die natuurlijk in juni 1941 
volledig opdroogde.995 Kenmerkend voor de situatie daarna was, dat de 
toegezegde hoeveelheid vervangende celwol niet werd geleverd, dat wil 
zeggen: altijd te weinig en nooit op tijd. Sommige textielfabrieken 
rekenden er niet op, dat zij in Nederland de katoenen manufacturen kwijt 
zouden raken die bestemd waren geweest voor de tropische markten. Zij 
openden besprekingen met de Duitsers om deze katoentjes in het 
Protectoraat Bohemen af te mogen zetten, met de bedoeling om in ruil 
celwol te krijgen.996 
 
Nu eens lukten deze opzetjes, dan ook weer niet. Meestal waren niet 
zozeer de vergunningen op zichzelf het probleem, als wel de onderlinge 
strijd tussen de partijen en instanties die voor tal van vertragingen 
zorgden. Oorzaak van veel gedoe was, dat menige onderneming bij het 
Rijkstextielbureau de deur platliep om voor zichzelf een meer dan 
evenredig stuk productie in de wacht te slepen. Van de 14.000 ton 
manufacturen die aan Duitsland moesten worden geleverd bestond immers 
niet op voorhand een productieschema. Het duurde maanden voordat de 
uitlevering rond was, hetgeen op zijn beurt voor de Rüstungsinspektion 
reden was om de toevoer van grondstoffen stop te zetten. Interventie van 
het Reichswirtschaftministerium in Berlijn was ervoor nodig geweest om 
de levertermijn verlengd en om toezeggingen over te leveren ruwe katoen 
los te krijgen. Die levering liet grotendeels op zich wachten. Zij werd 
bovendien doorkruist door de herdistributie van grondstofcontingenten, 
die volgde als strafmaatregel op de vertraagde aflevering van de manufac-
turen. Op zijn beurt leidde dit ertoe, dat flink moest worden geschrapt in 
dat deel van de productie dat voor de burgerbevolking bestemd was. 
Iedere keer weer bleek, dat op de langlopende productieprogramma’s 
werd ingebroken door de kortetermijnbelangen van rivaliserende Duitse 

                                                
994 Over de economische rivaliteit tussen Göring en Seyss-Inquart zie Klemann, a.w., blz. 58-66. 
995 C.N.F. Swarttouw, De ontwikkeling van de textielindustrie, de confectie-industrie en den 
textielhandel, alsmede de textielvoorziening van Nederland gedurende den bezettingstijd 1940-1945, 
A’dam 1947, blz. 51-53. 
996 Niederschrift betrifft Unterredung des SS-Hauptsturmführers Kasper mit Herrn van Vlissingen, 
Textilindustrieller, am Montag, den 4.11.40 (NIOD HSS PF 69Aa). 
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instanties. Steevast eindigde het conflict met het korten op de civiele 
productie voor Nederland.997 
 
Wie zich onafhankelijk(er) had weten te maken van de Duitse toeleve-
ringen, was in het voordeel. Zulk een onderneming was de firma H.P. 
Gelderman & Zonen in Oldenzaal. Zij had in de aanloop naar de oorlog 
zeer grote voorraden ruwe katoen opgebouwd: 8.982 balen op het moment 
van het wegvallen van de overzeese aanvoer. Dit was genoeg om tot het 
einde van 1940 door te kunnen werken – zij het met een tot 36 uur 
teruggebrachte werktijd en een (door het Rijkstextielbureau) maximaal 
toegestane bezettingsgraad van 80%. Steeds belangrijker werd de positie 
van de kunstzijden garens. Omdat deze betrekkelijk gemakkelijk konden 
worden geleverd door de AKU en de Nyma, kon voor de Duitse 
opdrachten aan de garenbehoefte van de weverij worden voldaan.998 Zo 
had H.P. Gelderman & Zn. minder last van de horten en stoten die veel 
fabrieken als gevolg van het verloop van toewijzingsprocedures door 
moesten maken. Vanaf het moment dat de toekenning van opdrachten via 
een verdelende instantie verliep (of dat nu het Rijkstextielbureau was of 
de Zentral Textil Gesellschaft), school immers daarin het grootste risico, 
en niet in de afzetmogelijkheden. Gegeven de schreeuwende vraag naar 
textielgoederen kon voor elke soort doek wel een bestemming gevonden 
worden, en een afnemer die grif de gevraagde prijs betaalde. 
 
Het duurde dan ook niet lang, voordat van staatswege de prijscontrole 
werd ingesteld. Deze was bedoeld als het sluitstuk op het systeem van 
controle op de goederenproductie in de oorlogseconomie. De productie 
werd bepaald door de productieprogramma’s van de Rüstungsinspektion 
voor de katoenindustrie, de consumptie was strikt gereglementeerd door 
het stelsel van bonkaarten. Onder deze omstandigheden zou een 
ondernemer in theorie elke prijs kunnen vragen die hij wilde, ware het niet 
dat de bedoeling van rantsoenering nu juist is dat ook de minder 
koopkrachtige bevolkingsgroepen toegang tot goederen blijven houden. 
Het prijsbeleid was dus de metgezel van de distributie.999 

3.2.2  De marges en de koopkracht 

Het logische uitvloeisel van geregisseerde opdrachten en gereglemen-
teerde prijsvorming was, dat de prijspolitiek rechtstreeks ingreep in de 
marges die de ondernemer maakte op zijn producten. Onder oorlogs-

                                                
997 Nota betreffende de omstandigheden, welke hebben geleid tot de noodzaak eener productie-
concentratie in de Nederlandsche textielindustrie, 8 november 1941 (tC2 C-21). 
998 Bericht H.P. Gelderman & Zn. aan de burgemeester van Oldenzaal, 20 mei 1940 (Gld I-5). Vanaf 
1943 begon de AKU in Arnhem de productie van celwol voor de Nederlandse markt. 
999 B. Pruijt, De prijsbeheersingspolitiek tijdens de bezetting 1940-1945, Leiden 1948, blz. 29. 
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omstandigheden werd dit allerwegen aanvaardbaar geacht: ‘Niemand soll 
am Kriege verdienen’ was het officiële credo van zowel het Duitse als het 
Nederlandse prijsbeleid. De nuance in de wijze van uitvoering school 
hierin, dat het Duitse prijsbeleid gericht was op de kostprijzen die een 
individuele onderneming voor haar producten mocht rekenen, terwijl het 
Nederlandse prijsbeleid zich na een aanloopperiode oriënteerde op de 
gemiddelde kostprijs van een bepaald type product in een ‘gemiddeld, 
goed geleid bedrijf’.1000 In de textielindustrie was het als gevolg van het 
grote aantal productsoorten ondoenlijk om voor elk artikel in elke 
voorkomende kwaliteitscategorie de prijs bindend vast te stellen. In plaats 
daarvan hanteerde de Inspectie (later: de Gemachtigde) voor de Prijzen 
calculatieschema’s. Aan de hand hiervan konden de maximum-prijzen 
worden bepaald, alsook de toegestane winstopslag die in deze prijzen 
mocht worden verrekend.1001 In de praktijk waren de marges dusdanig 
gesteld, dat de meeste ondernemers wel degelijk aan de oorlog – althans 
aan de schaarste – verdienden. Dit temeer omdat de indirecte kosten die 
gevolg waren van onderbezetting tot op zekere hoogte mochten worden 
doorberekend.1002 
 
Hét kenmerk van de textielproductie in oorlogstijd was inefficiëntie als 
gevolg van onderbezetting. Omdat de afzet verzekerd en de prijzen aan 
vaste schema’s gebonden waren, was kostprijs voor de ondernemers niet 
langer het richtsnoer. Kostprijsverlaging resp. garenbesparing als gevolg 
van ingrepen in de kwaliteit van het geproduceerde doek werden zinloos 
vanaf het moment dat in 1941 door het Rijksbureau minimum kwaliteits-
niveaus per categorie producten werden vastgelegd.1003 Inefficiënties en 
extra personeelskosten werden steeds meer voor lief genomen, omdat de 
instandhouding van het industriële apparaat het dominerende belang 
geworden was. Wanneer ondernemers in de textiel geconfronteerd werden 
met toewijzingen van steenkool die schromelijk onvoldoende waren, dan 
verkozen zij die steenkool zodanig over de bedrijfstak te verdelen, dat 
‘iedere onderneming in staat zou zijn haar machinepark in tact te houden’. 
De Duitse instanties legden daarentegen de nadruk op de doelmatige 
productie en zagen er – mede het belang van de arbeidsinzet dienende – 
geen been in ondernemingen die onvoldoende bezet waren te sluiten. 
Soms gebeurde dat zo ondoordacht, dat de productieketen van spinnerij 
naar finishingbedrijf verbroken werd. 
 

                                                
1000 Pruijt, a.w., blz. 56-59. 
1001 Pruijt, a.w., blz. 60, 73. 
1002 Pruijt, a.w., blz. 322-324. 
1003 Swarttouw, a.w., blz. 260-261. 
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In overleg met het Nederlandse departement stuurden de textiel-
fabrikanten en het Rijkstextielbureau erop aan, om zo nodig tegen de prijs 
van onderbezetting de schaarse grondstoffen en steenkool over de 
bedrijfstak te verdelen. Was de werkvoorraad dan nog steeds niet 
voldoende, dan zouden de bedrijven die zowel voor de Duitse opdracht-
gevers als voor de binnenlandse markt produceerden – in de praktijk de op 
variabele productie ingestelde bedrijven – voorrang krijgen bij de 
toewijzing. De fabrieken die bij geen van beide een rol speelden kwamen 
niet voor celwol of steenkool in aanmerking en moesten op korte termijn 
de poorten sluiten. Een aanvullende strategie was, om van de onderdelen 
van de productieketen die veel steenkool verbruikten – de finishing met 
name – enkele gespecialiseerde bedrijven in stand te houden. Zo bleef in 
de textielindustrie het bedrijfsproces intact, maar moesten de 
gecombineerde weverij-finishingbedrijven wel hun ververij sluiten.1004 
Pogingen van afzonderlijke bedrijven om al te strikte reglementering te 
ontduiken door zich aan te sluiten bij twee Rijksbureaus tegelijk – zoals 
de firma S.J. Spanjaard deed bij het Rijksbureau voor Wol en Lompen 
naast dat voor de Textiel – waren natuurlijk gedoemd aan het licht te 
komen. Veel lastiger was het, om te controleren of de textielfabrieken de 
hun toegewezen quota niet overschreden en het overschot via het grijze 
circuit poogden af te zetten – zoals de firma H.P. Gelderman & Zn. deed 
met de productie van ruwstoffen zakken in 1941.1005 
 
Met of zonder dit soort manoeuvres maakten die ondernemingen die 
konden doorwerken geen slechte tijden door. Cijfermateriaal om deze 
bewering te staven is te vinden in verspreide bronnen. Aan de ene kant in 
gepubliceerd materiaal over bontweverij De Batavier (v/h J. Willink en 
Paschen) in Winterswijk, lid van de Twents-Gelderse Fabrikanten-
vereniging, die het overzicht oplevert van de verhouding tussen de omzet 
en de bedrijfswinst in de periode 1939-1944. De kurk waarop De Batavier 
in oorlogstijd dreef, was het weven van bruine stof voor herenkostuums. 
Dit gebeurde buiten de toewijzingen van garens door het Rijkstextiel-
bureau om. De Batavier werkte namelijk met garen, dat was gesponnen 
uit vezels die in het grijze circuit waren herwonnen uit de lompen van 
uniformen van de Wehrmacht.1006 
 

                                                
1004 Nota productie-concentratie textielindustrie, blz. 2-4. 
1005 Kort verslag van de vergadering van het Textieldirectorium, gehouden te ’s-Gravenhage op 
Woensdag 14 Mei 1941, ten kantore van het Rijksbureau voor de distributie van textielproducten door 
den handel, des namiddags te 14½ uur (Kabinetsarchief BiZa 969). 
1006 W. Eijkman, Het textielbedrijf De Batavier tijdens de bezetting, in: Winterswijk in de Tweede 
Wereldoorlog, Winterswijk 1985, blz. 171-201. 
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Aan de andere kant hebben we als bron voor de bedrijfsresultaten de 
(interne) jaarverslagen van H.P. Gelderman & Zn. in Oldenzaal over de 
periode 1937-1944.1007 De directie van H.P. Gelderman & Zn. liet er geen 
 

Bedrijfsresultaat De Batavier, Winterswijk (in gld.)
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Figuur 29: Omzet en bruto winst bij De Batavier, 1939-1944 
 
misverstand over bestaan, dat de calculatieschema’s van de Inspectie voor 
de Prijzen in 1941 tot ‘vrij behoorlijke’ bedrijfsresultaten hadden geleid. 
De verkoopprijzen voor katoenen witgoed en voor bedrukte dames-
kledingstoffen van kunstzijde lagen gemiddeld 10 tot 25% hoger dan in de 
begintijd van de prijsbeheersing.1008 Dat was aan de bedrijfsresultaten te 
zien (Tabel 13). 
 

Jaar Toename  
voorraad (in 

kg.) 

Bedrijfsresultaat 
 

Verkoopresultaat 

1937 149.986 ƒ 503.247,-- ƒ 3.036,-- 
1938 408.322 ƒ 535.578.-- -/- ƒ 117.515,-- 
1939 328.612 ƒ 356.218,-- ƒ 173.085,-- 
1940 195.023 ƒ 60.180,-- ƒ 334.360,-- 
1941 - 468.721 -/- ƒ 577.670,-- ƒ 807.005,-- 
1942 - 88.434 -/- ƒ 758.028,-- ƒ 793.450,-- 
1943 - 253.177 -/- ƒ 815.023,-- ƒ 729.083,-- 

 

Tabel : Resultaten H.P. Gelderman & Zn. 1938-1941 
 

                                                
1007 Ik neem H.P. Gelderman & Zn. als voorbeeld, omdat van deze onderneming de (interne) 
jaarverslagen bewaard zijn gebleven, niet omdat Gelderman een uitzonderingspositie innam. 
1008 Intern verslag van de Directie van H.P. Gelderman & Zonen N.V. te Oldenzaal over het jaar 1941 
(Gld I-5). 
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Die resultaten werden berekend op basis van de boekwinst. Achter het 
begrip ‘boekwinst’ verschool zich de financiële evaluatie van een 
onderneming op een nogal statische manier, namelijk op basis van haar 
activa. Als activa van een bedrijf werd beschouwd de becijferde waarde 
van onroerend en roerend goed. Dit laatste bestond in hoofdzaak in de 
bedrijfsmiddelen (kapitaalgoederen) enerzijds, en in de voorraden aan 
ruwe grondstoffen en vervaardigde manufacturen anderzijds. De activa 
werden verder vermeerderd met het saldo van de manufacturen in 
consignatie en de uitstaande creditposten. De financiële reserves werden 
eveneens tot de activa gerekend, voorzover ze niet dienden om de winst 
voor belasting omlaag te krijgen.1009 
 
De passiva werden vastgesteld op grond van de optelling van lonen, 
salarissen en pensioenen, premies voor sociale verzekeringen, belastingen 
en afschrijvingen op gebouwen en kapitaalgoederen. De verevening van 
activa en passiva leidde in deze systematiek tot het bruto bedrijfsresultaat. 
Hiervan gingen nog af de reservering voor de winstbelasting, de kosten 
van de pensioenverzekering voor het personeel (sinds de Vennootschaps-
belasting van 1942 dit zo toestond) en de reserveringen die voor allerlei 
bestemmingen werden gedaan. Onder de noemer ‘Directe baten’ heb ik 
samengevat de dividenden, tantièmes en de afgeloste oprichtersbewijzen 
A. Tot degenen die deze bezitstitels genoten behoorden in ieder geval de  
 
Jaar Toename  

voorraad (in kg.) 

Bedrijfsresultaat 

 

Verkoopresultaat 

1937 149.986 ƒ 503.247,-- ƒ 3.036,-- 
1938 408.322 ƒ 535.578.-- -/- ƒ 117.515,-- 
1939 328.612 ƒ 356.218,-- ƒ 173.085,-- 
1940 195.023 ƒ 60.180,-- ƒ 334.360,-- 
1941 - 468.721 -/- ƒ 577.670,-- ƒ 807.005,-- 
1942 - 88.434 -/- ƒ 758.028,-- ƒ 793.450,-- 
1943 - 253.177 -/- ƒ 815.023,-- ƒ 729.083,-- 

 
Tabel 14: Bedrijfsbezetting en verkoop  H.P. Gelderman & Zonen 1937-19431010

 

 
vier ondertekenaars van het interne jaarverslag, de vier directeuren 
Gelderman. Onder hen was Joan Gelderman aandeelhouder voor  
ƒ 62.000,--, Herman Gelderman CMzn. voor ƒ 57.000,-- en Chris 

                                                
1009 Zie de opmerking van gelijke strekking bij Fischer e.a., a.w., blz. 347. 
1010 Gebaseerd op de jaarverslagen in (Gld I-5). Zowel Fischer e.a. (blz. 345-346) als andere tabellen 
in de jaarverslagen geven licht afwijkende bedrijfsresultaten, vermoedelijk als gevolg van verschillen 
in de grondslag van de relevante balansposten. Het jaarverslag over 1944 noemt geen bedrijfsresultaat, 
zodat de opgave van Fischer e.a. is overgenomen. 
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Gelderman (zoon van Joan en directeur sinds 1937) voor ƒ 359.000,--. De 
Twentse Bank bezat voor ƒ 700.000,-- aandelen.1011 
 
Tegen het eind van het vorige hoofdstuk schreef ik, dat de kern van de 
vooroorlogse uitzichtloosheid erin bestond, dat alles ondergeschikt werd 
gemaakt aan de marges die op de productie werden gemaakt. Dat deze 
afhankelijkheid, maar niet de marges, in oorlogstijd veranderde, kan bij 
wijze van voorbeeld worden onderbouwd met het financiële verslag van 
H.P. Gelderman & Zn. Voor wat betreft de marges blijft immers te 
verklaren, waarom in de bezettingstijd de winsten van H.P. Gelderman & 
Zn. zo stegen, terwijl door het gebrek aan grondstoffen de bedrijfs-
bezetting alleen maar achteruit ging. Wegens algeheel gebrek aan 
steenkool was de productie van katoenen weefsels eind 1941 verslapt en 
begin 1942 gedurende ruim twee maanden volledig tot stilstand gekomen, 
voor de ververij zelfs nog langer.1012 Uiteindelijk leidde de concentratie 
van de katoenindustrie zelfs tot de gedeeltelijke sluiting van H.P. 
Gelderman & Zn. Half oktober 1942 werd de spinnerij van Gelderman 
stilgelegd, een maand later volgde de katoenweverij.1013  
 
Het bedrijf produceerde enkel nog doek van kunstzijde en celvezels. Die 
productie verliep op zich voorspoedig, totdat het oorlogsverloop op het 
bedrijfsproces inbrak. Over de bedrijfsbezetting in het jaar 1944, toen 
vanaf september de stroom uitviel, merkt het jaarverslag op dat ‘de 
fabrieken meer de indruk wekten van een werkverschaffingsobject dan 
van een normaal industrieel bedrijf’. Figuur 30 geeft het verloop weer van 
de bedrijfsbezetting bij Gelderman, afgezet tegen het verloop van het 
aantal arbeiders. Gedurende het grootste deel van de bezetting 
compenseerden de verkoopmarges die op de geproduceerde goederen 
werden gemaakt ruimschoots de teruggelopen en inefficiënte productie. 
De directie van H.P. Gelderman & Zn.  schreef in haar jaarverslag over 
1943, dat het bedrijf in de jaren vóór de oorlog dikwijls verlies op de 
verkopen leed, maar dit dan meestal ruimschoots kon compenseren door 
de goede bedrijfsbezetting. Daarná was volgens haar het bedrijfsresultaat  
slechter geworden, maar verbeterde juist het verkoopresultaat. Bijgevolg 
was ‘in de latere jaren het gunstige resultaat hoofdzakelijk te danken (…) 
aan deze betere verkoopprijzen’. In de jaren ’30 was veel van de marge 

                                                
1011 Interne verslagen directie H.P. Gelderman & Zn. N.V. te Oldenzaal (Gld I-5). Voor de 
oprichtersbewijzen zie Fischer e.a., a.w., blz. 207. 
1012 H.P. Gelderman & Zn. was bezig met een elektrificatieprogramma, dat begin 1942 nog niet ver 
genoeg gevorderd was. 
1013 Brief H.P. Gelderman & Zn. aan het Rijksbureau voor Huiden en Leder, 5 juli 1943 (Gld I-44). 
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Bezettingsgraad H.P. Gelderman & Zn.
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Figuur 30: Bedrijfsbezetting en personeelsverloop 
bij H.P. Gelderman & Zn. 1939-19441014 

 
die de fabrikant door het laaghouden van het weefloon maakte weer 
verloren gegaan in de verkoop. In oorlogstijd daarentegen zorgde de staat 
ervoor, dat er geen productie was die niet tegen lonende voorwaarden kon 
worden afgezet. De directie van H.P. Gelderman & Zn. lichtte deze 
ontwikkeling toe met een overzicht van het bedrijfsresultaat (d.i. de 
waardering van de waardetoeneming door de productie), afgezet tegen de 
verkoopresultaten (Tabel 14).1015 Daarmee wordt duidelijk, dat als gevolg 
van alle reglementering de noodzaak voor de fabrikanten om hun marge 
uit de weeflonen te halen geringer werd. 
 
We zullen nog zien dat het ‘economisch substraat’ onder de nieuwe 
verstandhouding tussen kapitaal en arbeid zich verder uitstrekte dan alleen 
de betere marges uit de verkoopresultaten, namelijk ook de arbeids-
verhouding zelf. Voorlopig volstaat de constatering, dat althans aan de 
randvoorwaarde voor een nieuwe verhouding, de financiële ruimte, was 
voldaan. Die financiële ruimte werd zichtbaar in verscheidene 
voorzieningen voor het personeel. De afdrachten aan sociale premies 
werden beduidend groter. Arbeiders, die zich voor grote uitgaven gesteld 
zagen, konden moeiteloos leningen krijgen bij hun baas. Met het oog op 

                                                
1014 Intern jaarverslag van de Directie van H.P. Gelderman & Zn. N.V. over het jaar 1944 (Gld I-
5).De bedrijfsbezetting over 1944 is een extrapolatie van die van 1943, op grond van het verschil in 
gewicht aan verwerkte garens. Van de 566 arbeiders in dienst op 31 dec. 1944 waren er 58 aan het 
werk en zaten de overigen in een steunregeling. 
1015 Intern jaarverslag van de Directie van H.P. Gelderman & Zn. N.V. over het jaar 1943, blz. 2 (Gld 
I-5). 
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de moeizame voedselvoorziening richtten de Oldenzaalse firma’s H.P. 
Gelderman & Zn. en J. Molkenboer Jr. een fabriekskeuken in, waarop de 
firma Gelderman voor het eigen personeel ƒ 1.000,-- per week bijlegde. 
 
Het aanwezige geld stroomde echter nog veel sterker naar het staats-
apparaat, waarvan de groei juist kon worden gefinancierd uit de afroming 
van ‘overmatige’ bedrijfswinsten.1016 Te beginnen met het Besluit op de 
Winstbelasting van juli 1940 werd in een hoog tempo een belasting-
hervorming doorgevoerd die in de eerste plaats mikte op verhoging van de 
opbrengsten van de fiscus. Tussen 1940 en 1942 werden tal van 
belastingen ingevoerd of herzien: van de vereveningsbelasting van 4,5% 
op het loon1017 tot aan de Besluiten die werden afgekondigd op de 
inkomstenbelasting, de vermogensbelasting, de (super)dividendbelasting 
en de winstbelasting, alsook het nieuwe Besluit op de vennootschaps-
belasting. Deze besluiten hadden gemeen dat zij de overgang voltrokken 
van het fictieve naar het reële belastingstelsel1018, maar ook dat bij de 
uitvoering van enkele van deze besluiten de progressie werd verscherpt. 
Vooral het jaar 1941 was rijk aan belastingherzieningen die erop gericht 
waren de meer dan ‘normale’ bedrijfsresultaten met belastingen te 
temperen en tegelijkertijd zoveel mogelijk vlottend geld uit de markt te 
halen. Genoemde Besluiten werden gecompleteerd door vrijstelling (over 
het jaar 1942) van winsten die in bedrijfspensioen-fondsen werden gestopt 
en door nieuwe fiscale voorschriften die de waardering van voorraden 
veel strenger normeerden.1019 
 
De grotere bemoeienis van overheidsinstellingen met de bedrijfsvoering 
impliceerde, dat nu ook formeel rekening gehouden moest worden met de 
belangen van het personeel. Omwille van het juridisch evenwicht keken 
de regelingen voor de distributie en de prijzen expliciet naar de bredere 
sociaal-economische belangen en niet alleen naar die van de ondernemer. 
Zo stelden de Richtlijnen voor de Prijsvaststelling in de versie van 1942 
met zoveel woorden dat ‘sociaal-economische overwegingen’ ertoe 
konden leiden dat zelfs een ‘gemiddeld, goed-geleid bedrijf’ zijn bedrijfs-

                                                
1016 Klemann, a.w., blz. 421-422, wijst erop dat het overheidsapparaat in de periode 1938-1948 in 
aantal ambtenaren ongeveer verdubbelde, een uniek groeitempo. 
1017 J.J. van Bolhuis, B.C. Slotemaker, De Duitse penetratie in vakcentralen en sociale wetgeving, in: 
Onderdrukking en verzet, dl. 3, blz. 395. 
1018 Deze overgang komt neer op het vervangen van de grondslag, dat een inkomstenbron gedurende 
het hele belastingjaar gelijke opbrengsten levert, door de grondslag dat moet worden uitgegaan van de 
werkelijk verkregen inkomsten van personen en ondernemingen. 
1019 Voor een overzicht van de wijzigingen in het belastingstelsel gedurende de oorlogsjaren zie A.C.J. 
de Vrankrijker, Geschiedenis van de belastingen, Bussum 1969, blz. 92-99; Corina van Lindonk, De 
onderneming en haar fiscale verschijningsvormen. Een vergelijkend onderzoek naar het 
ondernemingsbegrip in de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting en de omzetbelasting, 
Arnhem 1990, blz. 27-28, 34-36. 
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economische kosten niet (volledig) in de verkoopprijs zou mogen 
doorberekenen.1020 Niettemin bleken in de praktijk de toegestane marges, 
in de woorden van de directie van H.P. Gelderman & Zn., ‘vrij 
behoorlijk’. Het door de Twentse textielfabrikanten zozeer gekoesterde 
ideaal van ‘baas in eigen huis’ werd de nek omgedraaid, maar wel tegen 
een aantrekkelijke prijs. 
 
In de oorlogseconomie verloren de lonen van de arbeiders hun recht-
streekse verband met de situatie op de arbeidsmarkt en met de kosten van 
levensonderhoud. Die bij H.P. Gelderman & Zn. bleven in grote lijnen 
gelijk, zij het dat er nogal wat personeelskosten bijkwamen in de sfeer van 
voorzieningen en individuele ondersteuning. Verbrokkeling was ook het 
beeld over het hele loonfront. Al in april 1941 beschouwde het VNW ‘het 
werkloosheidsvraagstuk (als) practisch opgelost’1021, want anders dan de 
bezetter gingen de werkgevers uit van een arbeidsreserve die zo mogelijk 
in stand moest worden gehouden. Eind september 1941 waren er over het 
hele land genomen nog 161.000 werklozen, en waren ruim 165.000 
arbeiders op de trein gezet om in Duitsland (of Frankrijk) te gaan werken. 
Bij gebrek aan werklozen was het beleid van de bezetter er steeds meer op 
gericht niet meer alleen de werklozen naar Duitsland te sturen, maar ook 
de arbeiders die short-time werkten. Al meteen na de inval in de Sovjet-
Unie werden de Twentse fabrikantenverenigingen door het Rijksarbeids-
bureau onder druk gezet om zo’n 2 à 3.000 textielarbeiders, bij voorkeur 
ongehuwden, zich als ‘vrijwilliger’ te laten opgeven voor werk in 
Duitsland – ‘vrijwilligers’ die één keer per jaar op verlof naar huis zouden 
kunnen gaan. Dat het om grensarbeid zou gaan was niet gegarandeerd, 
integendeel. De fabrikanten voelden er weinig voor om aan de wensen van 
het Rijksarbeidsbureau mee te werken. Zij vonden het ‘de minst 
onaangename methode’, wanneer zij zouden worden gedwongen om voor 
de betreffende groep ontslagvergunningen aan te vragen. Maar ook dan 
wilden zij liever niet met het uitzenden van arbeiders geasso-cieerd 
worden – en natuurlijk ook de beschikking blijven houden over arbeiders 
voor de eigen fabrieken.1022 
 
De lonen van de arbeiders in Duitsland hielpen niet werkelijk om de 
leefsituatie van de achtergebleven gezinnen te verbeteren. Omdat moeilijk 
was te achterhalen waar de betreffende arbeiders precies waren geplaatst – 
administratief vielen zij onder de moloch die de Organisation Todt was of 

                                                
1020 Als bijlage bij Pruijt, a.w., blz. 316. 
1021 Notulen van de vergadering van het DB van het VNW, gehouden op Woensdag, 9 April  1941, des 
v.m. 10.30 uur, ten kantore Kneuterdijk 8, ’s-Gravenhage (VNW 86). 
1022 Rondschrijven A.C. van Eck aan besturen FVE, FVA, TGFV en BTO, 9 en 12 juni 1941 (KNKS  
804). 
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onder de een of andere städtische Verwaltung – waren er bovendien 
regelmatig problemen met niet of veel te laat overgemaakte lonen. Al een 
jaar eerder had het departement van Sociale Zaken er bij de gemeenten op 
aan moeten dringen om voorschotten te gaan betalen. Die keken vooral 
naar het beslag op de gemeentefinanciën en waren niet bepaald ruim-
hartig. Er waren ook gevallen, waarin afgevoerde arbeiders helemaal geen 
loon naar huis stuurden, zodat hun gezinnen een beroep op het gemeente-
lijke Armbestuur moesten doen.1023 In veel van zulke gevallen moest de 
opgelopen schuld na de oorlog worden terugbetaald. 
 
We zullen de loonontwikkeling nog nader bezien, maar de hoofdlijn was 
toch dat de Duitse bezetter had verordonneerd dat een ‘Senkung der 
Lohnstand’ in beginsel niet was toegestaan. Nu maakte dit voor de meeste 
arbeiders alleen dit verschil, dat hun levensomstandigheden niet ook nog 
aan de kant van het nominale loon werden bedreigd. Want de kosten van 
levensonderhoud stegen gevoelig. Een landelijk onderzoek vanuit het 
departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart stelde vast, dat – als 
men rekening hield met het ‘mandje’ van levensmiddelen dat op de bon 
was – de kosten voor voedingsmiddelen in maart 1941 27% hoger waren 
geworden ten opzichte van 1938/’39 (het begin van de mobilisatie) en 
12% ten opzichte van mei ’40. In feite waren de kosten van voedings-
middelen nog verder gestegen, omdat er nu immers meer geld ging naar 
de dure voedingsmiddelen die nog ‘vrij’ waren, en naar de zwarte markt. 
De conclusie was dan ook gewettigd, dat het velen – werklozen én 
werkenden – uiterst moeilijk viel de eindjes aan elkaar te knopen.1024 
 
De basisartikelen voor voeding en kleding waren betaalbaar maar op de 
bon, terwijl alles wat aan extra consumptiegoederen nog voorradig was de 
neiging had onbetaalbaar te worden. Bovendien deed de staat enorme 
uitgaven, die, behalve met belastingen, met leningen maar vooral met 
schatkistpromessen, geldcreatie dus, gedekt werden. Deze vorm van 
financiering schiep een overmaat aan geld dat niet aan de gebruikelijke 
goederen kon worden uitgegeven. De ‘zwevende koopkracht’ die zo 
ontstond was de hefboom die elk streven naar een sluitende 
staatsbegroting – laat staan de terugkeer naar de nachtwakersstaat – 
voorgoed van de grond losmaakte. In de nazomer van 1941 stelde het 
departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, dat de scheve 

                                                
1023 Circulaire R.A. Verwey aan de Gemeentebesturen, 17 september 1940 (GAE 2332); brief M. 
Sichterman aan E.L.M.T. von Bönninghausen, 27 april 1942 (Pb 9611). 
1024 De economische toestand van Nederland omstreeks Augustus 1941, blz. 7-8 (Pb 9514). Een 
bericht uit april 1941 noemt een stijging van de kosten van levensonderhoud met 25% sinds augustus 
1939 tegenover een gemiddelde loonstijging van 5% over dezelfde periode. Verslag Algemeen 
Bestuur Centraal Overleg, 24 april 1941 (COA 4). 
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verhouding tussen geldvoorraad en economisch bruikbare goederen in drie 
vormen bijdroeg aan de zwevende koopkracht: 
 
1. Een buitengewoon omvangrijke liquiditeitspositie van de 

ondernemingen, die wel het geld maar niet de leveranciers hadden 
om hun voorraden aan te vullen; 

2. Opgepot geld bij die groep van consumenten, die al vóór de oorlog 
meer had uit te geven dan het distributiepakket, geld dat nu deels 
naar de zwarte markt verdween maar ook daar lang niet altijd kon 
worden herbesteed; 

3. Waardeverlies van het staande productieapparaat, omdat 
afschrijvingen voor nieuwe kapitaalgoederen niet konden worden 
geïnvesteerd in nieuwe machines en apparatuur. 

 
De ondernemers hadden de beschikking over zoveel geld, dat het voor de 
hand lag om een deel daarvan te investeren in hun personeel en in nieuwe 
verhoudingen. Lág dat ook voor de hand? Eén keer zouden de bespa-
ringen, dat wil zeggen de uitgestelde investeringen, toch weer uitgegeven 
moeten worden. Zolang dat echter niet door de ondernemers gedaan kon 
worden, moest de staat zich over deze zwevende koopkracht ontfermen. In 
het genoemde rapport wees het departement van Nijverheid erop dat, 
zolang de prijs- en de distributiepolitiek een sluitend geheel vormden dat 
ook krachtig werd gehandhaafd, de zwevende koopkracht slechts een 
betrekkelijk onschadelijk karakter droeg.1025 Was dit de aankondiging van 
de gereglementeerde economie ook in vredestijd? 
 

3.3 ‘Het kloppen van de tijd’ 

De toegenomen staatsbemoeienis met het economisch leven en de daarbij 
horende uitbreiding van het aantal contacten tussen staat en georganiseerd 
bedrijfsleven had onvermijdelijk geleid tot een grotere rol van de centrale 
organisaties van werkgevers en werknemers. Ook van zichzelf uit hadden de 
organisaties van werkgevers en werknemers meer behoefte om onderling 
hun optreden af te stemmen. In werkgeverskring duurde het even, voordat 
het Centraal Overleg in Arbeidszaken de ruimte kreeg om zich met lande-
lijke regelingen te gaan bemoeien. De bij het VNW aangesloten werkgevers-
bonden – niet het minst die van de Twentse textielfabrikanten – vreesden, 
dat Centraal Overleg in hun naam toezeggingen zou gaan doen op het gebied 
van de loonpolitiek. Pas vanaf november 1939 hadden de liberale 
werkgevers stappen gezet tot grotere onderlinge coördinatie, zoals wanneer 
het ging om duurtetoeslagen of loonsverhogingen. Aangesloten werkgevers-

                                                
1025 De economische toestand van Nederland omstreeks September 1941, blz. 9-12 (Pb 9514). 
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bonden moesten ‘steeds vóór dat één der bonden essentieele wijzigingen in 
de arbeidsvoorwaarden aanbrengt’ deze wijzigingen binnen Centraal 
Overleg aan de orde stellen.1026 Vanwege het economisch belang van de 
loonpolitiek kreeg Centraal Overleg wat later vaste toegang tot het dagelijks 
bestuur van het VNW. Heineken-directeur Dirk Stikker, sinds november 
1939 lid en sinds januari ’40 voorzitter van Centraal Overleg, werd met 
ingang van juli ’40 ook bestuurslid van het VNW. Hij was in deze kring 
opgevallen ten tijde van een studiereis in 1938 over de mogelijkheden van 
industrialisatie van Nederlands-Indië. Stikker had bij die gelegenheid VNW-
secretaris Molenaar ontmoet, toen hij voor Heineken de kansen onderzocht 
voor de vestiging van een flessenfabriek op Java.1027 

3.3.1  Vakactie en nationale concentratie  

Na de Duitse bezetting van Nederland kwam de centralisatie van de 
belangenorganisaties in een stroomversnelling. De bezettende macht hoefde 
daartoe lang niet altijd aandrang uit te oefenen. Aan werkgeverskant ging 
men – na de expliciete uitnodiging daartoe van de kant van het Duitse 
bestuur – voort de positie van de centrale verenigingen te versterken. Aan de 
kant van de vakbeweging hadden de centrales ook al geen moeite om de 
aangesloten bonden in de pas te doen lopen. Sinds de tijd van de duurtegolf 
van 1939/’40 hadden de vakorganisaties omzichtig geopereerd. Als het om 
loonkwesties ging, met kans op een ultimatum, was er steeds ruggespraak 
geweest met de centrale organisaties. Toen dan de Duitse instantie die 
namens Seyss-Inquart de belangenorganisaties op sociaal gebied moest gaan 
bestieren, de Abteilung für Arbeitnehmer- und Unternehmerverbände (de 
Abteilung für soziale Verwaltung, die naar zijn leider Werner Hellwig de 
Dienststelle Hellwig werd genoemd), op 3 juni gebood dat alle loonacties 
centraal moesten worden aangemeld1028, leidde dit niet tot problemen met de 
vakbonden. De NVV-bestuurders hadden het gevoel, dat er onder de druk 
van de omstandigheden eindelijk afspraken konden worden gemaakt met de 
ondernemers en met het departement van Sociale Zaken. Eind mei kwam het 
lid van het NVV-Verbondsbestuur H. Lindeman naar Twente en verklaarde 
in de kring van de Hengelose Bestuurdersbond ‘dat het nu nog beter ging 
dan onder Nederlands bewind’.1029 Ook het RKWV-bestuur had na een 

                                                
1026 Kort verslag van de negende Vergadering der Commissie voor de Loonen en verdere 
Arbeidsvoorwaarden op 9 November 1939 te Amsterdam; Nadere bepaling van de doelstelling van 
Centraal Overleg in de tegenwoordige tijdsomstandigheden, 12 februari 1940 (COA 3). 
1027 Notulen van het DB van het VNW op Vrijdag 1 Maart 1940, Dinsdag 7 Mei 1940 en Donderdag 
18 Juli 1940  ten kantore van het Verbond (VNW 86, 153). 
1028 Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Centraal Overleg op Maandag, 17 
Juni 1940 ten kantore van het VNW (COA 3). Hellwig was in Duitsland secretaris van het 
werkgeversverbond geweest en trad in Nederland op als de vertegenwoordiger van de DAF. 
1029 B.A. Sijes, Verslag van de bespreking met de heren Tj. Roorda en J.B. Vlam te Hengelo, 1 
October. 1946, blz. 2 (NIOD, collectie Meistaking). 
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‘correct en waardig’ bezoek van Hellwig en zijn adjudanten geen bezwaar, 
dat de vakcentrales ‘toezicht (zouden) uitoefenen’ op acties voor lonen en 
arbeidsvoorwaarden.1030 
 
Het overleg tussen vakcentrales en de liberale ondernemerstop werd snel 
hervat. Al meteen na de capitulatie hadden beide partijen afgesproken, dat zij 
nauw zouden gaan samenwerken. In de aanloop naar de sociale besluiten van 
generaal Winkelman werd besloten een vast Centraal Contact-Orgaan te 
vormen voor het noodzakelijke overleg met de departementen van 
Economische en Sociale Zaken.1031 Pleitbezorger van dit overleg was vooral 
VNW-secretaris B.C. Slotemaker geweest. Maar ook diens collega A.N. 
Molenaar had eind 1939 al eens gesteld, dat de werkgevers op centraal 
niveau met de centrale organisaties aan arbeiderszijde moesten kunnen 
praten over het loonprobleem. Om wilde stakingen te voorkomen, zo vond 
Molenaar, was het van waarde de vakbondsbestuurders ‘een zekere rugge-
steun’ te geven. Er hoefden geen officiële resultaten uit te komen, maar het 
contact was op zichzelf al van belang. Bovendien, als de huidige oorlog ten 
einde zou zijn, konden de werkgevers ‘op sociaal gebied voor gebeurtenissen 
komen te staan waarvan men nog geen notie heeft’. Juist dan zou dit soort 
contact de doorslag kunnen geven.1032 In neutraler termen presenteerde het 
Centraal Contact zich eind juni ’40 in de pers als een orgaan dat diende om 
de bestaande samenwerking tussen centrale organisaties op sociaal gebied te 
verstevigen en uit te breiden, ‘zulks met de bedoeling, naar Nederlandse 
trant een centraal contact te vormen, niet slechts voor onderling overleg, 
doch ook ten aanzien van de Nederlandse en Duitse overheidsinstanties’.(1033 

 
Het Centraal Contact groeide binnen een paar weken uit tot het verzamelpunt 
van het georganiseerde bedrijfsleven tegenover de Nederlandse en Duitse 
bestuurders. Begin juni traden de middenstandscentrales, de neutrale 
Nederlandse Vak Centrale, Centraal Overleg in Arbeidszaken en de 
landbouwcentrales tot Centraal Contact toe. Op 12 juni presenteerde 
Hellwig voor dit forum zijn programma. Hij betoogde dat er drie manieren 
waren waarop het bedrijfsleven georganiseerd kon zijn: volledige 
Verstaatlichung, een gecentraliseerde wijze van optreden van de 
Fachverbände, en ständische Aufbau naar het model van die Deutsche 
Arbeitsfront (DAF), dat wil zeggen werkgevers en werknemers in één 
organisatie voor sociale onderwerpen. De Nederlandse manier van sociale 

                                                
1030 Korte notulen DB RKWV, 12 juni 1940 (NKV 5). 
1031 Notulen Bestuursvergadering RKWV 27 mei 1940 (NKV 12); Korte notulen DB RKWV, 20 mei, 
12 juni 1940. 
1032 Kort verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Centraal Overleg in 
Arbeidszaken, tevens tiende vergadering der Commissie voor de Loonen en verdere 
Arbeidsvoorwaarden, op 7 December 1939 te Amsterdam, blz. 5 (COA 3). 
1033 ANP-persbericht 29 juni 1940; De Maasbode, ochtend, 30 juni 1940. 
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organisatie (het tweede model) kon in zijn ogen alleen worden voortgezet, 
wanneer de centrale organisaties meer vat zouden krijgen op de 
aangesloten bonden of verenigingen. De ‘grundsätzliche Entscheidungen’ 
van die laatste moesten kunnen worden gecontroleerd en de centrales 
moesten verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor het doen en laten 
van de afzonderlijke verenigingen. 
 
De werkgevers trokken uit Hellwigs verhaal de conclusie dat ‘in het 
byzonder het contact met de Duitsche autoriteiten het noodzakelijk (maakte), 
dat de bevoegdheden van het Dagelijksch Bestuur van Centraal Overleg 
worden versterkt’.1034 Dus kwam het bestuur van Centraal Overleg in 
Arbeidszaken met een nota, waarin het de eind 1939 ingezette lijn 
doortrok. De aangesloten werkgeversbonden werden verplicht om het 
bestuur van Centraal Overleg voortaan op de hoogte te houden. Zij 
verloren zelfs hun autonomie op het gebied van loononderhandelingen in 
de zin, dat Centraal Overleg lopende onderhandelingen in de bedrijfs-
takken kon doen opschorten. Het was óf deze vorm van centralisatie óf 
een vorm waarbij, zo had Hellwig aan Slotemaker duidelijk gemaakt, alle 
verenigingen onder het gezag van een Duitse commissaris of Treuhänder 
zouden worden geplaatst. Laatstgenoemde zou dan de volmacht krijgen 
directieven op het gebied van de arbeidsvoorwaarden uit te vaardigen.1035 
 
De verzamelde werkgevers meenden dat zij de kans om het heft enigszins in 
eigen handen te houden zonder voorbehoud moesten aangrijpen. Ook de 
vakcentrales hadden voorlopig verklaard, ‘dat men met de wenschen van Dr. 
Hellwig volledig rekening zou kunnen houden’.1036 Naar het voorbeeld van 
Centraal Contact werden al spoedig decentraal in de bedrijfstakken nieuwe 
contactcommissies van werkgevers en werknemers ingesteld. Half juni 
spraken de landelijke bestuurders van de drie samenwerkende vakbonden 
met vertegenwoordigers van de vier Twentse fabrikantenverenigingen. Op 
de vraag van de vakbonden, of de fabrikanten bereid waren tot meer contact, 
verklaarden dezen zich bereid tot ‘het meest mogelijke overleg over allerlei 
belangrijke aangelegenheden’.1037 Maar dan moest het wel bij overleg 
blijven. Op de vraag van de vakbondsbestuurders of kon worden gepraat 
over de invoering van minimumlonen, weigerden de ondernemers zeer 
beslist enige toezegging te doen. In feite waren zij op alles teruggekomen. 
Dat zij op 9 mei nog op het punt hadden gestaan een soort loonregeling in te 

                                                
1034 Verslag Algemeen Bestuur van Centraal Overleg, 17 Juni 1940. Voor de DAF zie Timothy W. 
Mason, Sozialpolitik im Dritten Reich. Arbeiterklasse und Volksgemeinschaft, Opladen 1977, blz. 99-
123. 
1035 Circulaire A.J.R. Mauritz aan het Algemeen Bestuur van Centraal Overleg, 18 juni 1940 (COA 3). 
1036 Aldus Mauritz in het Verslag Algemeen Bestuur van Centraal Overleg, 17 Juni 1940, blz. 3. 
1037 NVV, Rapport inzake werkzaamheden, verricht door de aangesloten organisaties, samengesteld 
ten behoeve van de Duitse autoriteiten, 1 juli 1940, blz. 9 (NAF 2aI). 
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voeren, deed aan hun nieuwe blokkade niet af. Met het oog op de precaire 
situatie van de textielindustrie wilden zij zich de handen niet meer binden. 
Bovendien zou een minimumloon onder omstandigheden van short-time 
betekenen, dat een deel van het aanvullende loon niet meer uit de 
werklozenkas maar uit het loonfonds van de textielfabrieken zou komen. De 
vakorganisaties probeerden het niet verder en wendden zich rechtstreeks tot 
de directeur-generaal van de Arbeid. In een bespreking bevestigde Hacke 
nogmaals dat de fabrikanten hem een loonregeling hadden toegezegd. Als 
gevolg van wat hij zag als ‘de minder correcte houding’ van de textiel-
fabrikanten beschouwde hij zijn eigen rol in de kwestie als beëindigd. Met 
de vakbonden sprak Hacke af, dat zij de kwestie eerst aan Centraal Contact 
zouden voorleggen en als dat niet hielp hun zaak bij het College van 
Rijksbemiddelaars aanhangig zouden maken.1038 
 
Het beviel de Twentse fabrikanten allerminst, dat zij via Centaal Overleg 
moesten vernemen dat de drie samenwerkende textielarbeidersbonden hun 
actie voor minimumlonen langs de weg van Centraal Contact hadden 
voortgezet. Terwijl in de beleving van Van Eck met de plaatselijke 
vakbondsbesturen alles ‘in vrede en vriendschap’ kon worden geregeld, 
reikte de invloed van de fabrikanten landelijk minder ver. Zij vreesden voor 
teveel begrip van de kant van VNW-secretaris Slotemaker voor 
vakbondsverhalen over ‘vreselijke misstanden’ en togen naar Utrecht om het 
bestuur van Centraal Overleg op betere gedachten te brengen.1039  Het 
resultaat was, dat Centraal Overleg aan de drie vakcentrales berichtte dat als 
gevolg van het wegvallen van de export en de slechte grondstoffenpositie 
een CAO in de Twentse textiel niet aan de orde was. Om na dit antwoord 
wat olie op de golven te gooien – de vakcentrales hadden gereageerd, dat de 
fabrikanten loyaal overleg niet op prijs leken te stellen – zegden de 
fabrikanten op korte termijn een bespreking van algemene aard toe.1040 
 
Ongeveer sinds begin juli had het Duitse bestuursapparaat bij verschillende 
gelegenheden gezinspeeld op de noodzaak van een grotere concentratie op 
het gebied van de sociaal-economische organisaties. Die kon vanuit het 
Duitse Arbeitsfront gezien, door Hellwig dus, plaatsvinden door de 
Nederlandse organisaties de ruimte te bieden zelf tot centralisatie te komen. 
Al vóór de bezetting waren er aanzetten daartoe geweest. De Dienststelle 
Hellwig kwam echter onder druk te staan van de Duitse partij-instanties – 

                                                
1038 Brief G. Rengelink aan A.H.W. Hacke, 20 juni 1940, met antwoord van Hacke van 27 juni 1940 
(DGA 29.2); NVV, Übersicht betreffs der Tätigkeit der angeschlossenen Organisationen in der 
Woche vom 1. bis zum 6. Juli 1940, blz. 11 (NAF 1a); Unitas, Notulen van de DB-vergadering op 
Maandag 4 Juli 1940 te Utrecht (U 1022). 
1039 Rondschrijven A.C. van Eck aan de Voorzitters der vier Fabrikanten-vereenigingen, 6 juli 1940 
(FVE 32). 
1040 Afschrift brief A.J.R. Mauritz aan NVV, RKWV en CNV, 10 juli 1940 (FVE 32). 
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vertegenwoordigd door Generalkommissar zbV Fritz Schmidt onder wie de 
Dienststelle viel – om de vakbeweging van bovenaf naar Duits model om te 
vormen.1041 Tegelijkertijd was aan Nederlandse kant het aftasten begonnen 
voor een ‘nationaal blok’ tegen de NSB: de verkenningen die plaatsvonden 
tussen Zwart Front en de SDAP en de aanloop naar de Nederlandse Unie.1042 
Het NVV en de NVC hadden op deze tendens ingespeeld door op 15 juli – 
een dag vóór de aanstelling van de NSB’er Henk Woudenberg als 
commissaris van het NVV – te komen met voorstellen tot het vormen van 
een ‘eenheids-organisatie’. RKWV en CNV wilden echter niet verder gaan 
dan een nauwere federatieve samenwerking.1043 Ook het VNW had 
aangegeven het liefst te zien dat alle werkgevers zich bij dat verbond en zijn 
sociale tak, Centraal Overleg, zouden aansluiten. Dit verlangen stuitte bij de 
werkgevers eveneens af op het zuilenprincipe. In plaats van de eenheids-
organisatie kwamen aan de kant van de confessionele vakbeweging de eerste 
schetsen los voor een vorm van corporatieve ordening. Het RKWV had een 
commissie voor Bedrijfsorganisatie ingesteld, die na de gelijkschakeling van 
het NVV in een hogere versnelling kwam. Zij werd omgedoopt tot 
‘commissie voor de corporatieve opbouw van ons sociaal-economisch 
leven’. Zitting hierin hadden onder anderen RKWV-voorzitter A.C. de 
Bruijn, de paters Beaufort en Stokman, en uit de kring van St. Lambertus A. 
van der Meijs en Aug. Albregts.1044 
 
De gelijkschakeling van het NVV had eigenlijk geen invloed op de vakactie. 
Doordat hij met pensioen kon gaan, ontkwam voorzitter G. Rengelink van 
De Eendracht aan de keuze om onder Woudenberg te blijven werken of niet. 
Zijn functie werd waargenomen door bondssecretaris A.F. Stuvé, die in de 
herinnering van Woudenberg ‘geen gelegenheid (liet) voorbijgaan te doen 
blijken, dat hij de inmenging verafschuwde’.1045 De besprekingen tussen de 
drie samenwerkende vakbonden en de textielfabrikanten gingen intussen 
gewoon door. In de eerstvolgende bijeenkomst van de contactcommissie 
voor de Twentse textiel slaagden de fabrikanten erin althans bij de katho-
lieke vakbeweging groot enthousiasme te verwekken. In het wekelijkse 
verslag dat het RKWV, evenals NVV en CNV, van haar werkzaamheden 
aan de Dienststelle Hellwig moest doen meldde het bestuur jubelend dat de 
katoenindustrie op weg was naar een CAO. De starheid van de fabrikanten 

                                                
1041 Hoofdbestuurder Ad Vermeulen (die met de NVC overging naar het NVV) beschrijft als insider 
hoe Hellwig zich tegen deze druk verzette en hoe als compromis met Schmidt werd bereikt, dat 
Woudenberg alleen over het NVV zou worden aangesteld. Zie Instelling van commissariaten, 
paragraaf 1 van Vermeulens verdediging voor de Ereraad NVV (1945), blz. 3 (Ku 1). 
1042 C.H. Wiedijk, Vorrink, a.w., blz. 350-354. 
1043 Korte notulen DB RKWV, 15 juli 1940 (NKV 5). 
1044 Korte notulen DB RKWV, 15 en 22 juli 1940 (NKV 5); Unitas, Notulen van de DB-vergadering op 
Maandag 15 Juli te Enschede (U 1022). Albregts was sociaal-economisch adviseur van St. Lambertus. 
1045 Mémoires H.J. Woudenberg, 1e reeks B.2.b.2, blz. 79. 
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scheen te wijken voor een betere verstandhouding, voorwaar een 
‘erfreuliches Ereignis’. Toch hadden de fabrikanten bepaald geen CAO 
toegezegd. Zij waren weliswaar bereid hun principiële bezwaren tegen een 
CAO opzij te zetten, maar beriepen zich op de slechte omstandigheden om 
tegen de voorgestelde loonregeling de grootst mogelijke bezwaren naar 
voren te brengen. Het RKWV putte hoop uit de maatregelen waarmee de 
fabrikanten aan andere verlangens van de vakorganisaties tegemoet wilden 
komen: vermindering van het aantal getouwen per wever (mits dit in de prijs 
mocht worden doorberekend) en verlenging van de vakantie eerst tot 3½ dag 
per week, later tot 4 dagen. Tevens zou een soort scheidsgericht voor 
conflicten worden ingesteld.1046 Dit was echter nog geen CAO. Toen het 
RKWV niet veel later aan de Dienststelle Hellwig moest melden dat er in de 
Twentse textiel nog steeds geen CAO in het verschiet lag, slaakte het de 
verzuchting dat het wel leek ‘dass die Arbeitgeber sich die Ohren mit ihrer 
Baumwolle verstopft haben um das Pochen der Zeit nicht zu hören...’.1047 
 
Voor de katholieke textielarbeidersbond was het in 1940-’41 een uitge-
maakte zaak: ‘het liberaal kapitalistische tijdperk (ligt) achter ons’.1048 Het 
RKWV-bestuur onderbouwde ten overstaan van de Dienststelle Hellwig 
dezelfde waarneming met het feit dat de Twentse textielfabrikanten in 
november 1940 eindelijk zover waren, dat zij hun arbeiders vanwege de 
duurte toeslagen wilden geven. Het RKWV poseerde daarbij alsof het in het 
verleden de bitterste conflicten had uitgevochten om hen te vermurwen. ‘Die 
kapitalistische Härte der Unternehmer, die auch schwere Arbeitskämpfe 
nicht brechen konnten, die Launen des Welthandels (…), die weitgehende 
Rationalisierung der letzten Jahre und jetzt der Rohstoffmangel haben das 
Los der Textilarbeiter wenig beneidenswert gemacht. Dass die Arbeitgeber 
in Twente (...) jetzt ihren Arbeitern eine Extragabe gewähren wollen, spricht 
Bände’.1049 Dit was meer beeldvorming dan werkelijkheid. Het ging bij de 
extra toeslag immers niet om een zwaar bevochten verworvenheid, maar om 
de vraag wat voor individuele ondersteuning er moest komen in de plaats 
van de periodieke uitkering die Sociale Zaken niet wilde toestaan. In de 
praktijk hing het van de bedrijfsleiding af, in welke mate en hoe strikt de 
aanvullende sociale regelingen werden toegepast. Zo bij de uitvoering van de 
vakantieregeling. De Twentse textielfabrikanten hanteerden de regel dat 
werknemers, om vakantie te kunnen krijgen, een half jaar in dienst 
moesten zijn. Ieder wiens dienstverband korter was stuurden zij in 
principe tijdens de vakantie met onbetaald verlof naar huis. Weliswaar 
                                                
1046 Verslag van de bespreking der Contact-Commissie voor de Twentsch-Geldersche textielindustrie, 
31 juli 1940 (FVE 32); Tätigkeitsbericht der beim katholischen Arbeiterbund angeschlossenen 
Zentralverbände für die Woche vom 29. Juli bis 3. August 1940, blz. 1, 13 (NKV 589). 
1047 Tätigkeitsbericht RKWV 26. Juli - 31. August 1940. 
1048 Aug. Albregts, Concrete economisch-sociale ordening van het textielbedrijf, Utrecht 1941, blz. 5. 
1049 Tätigkeitsbericht RKWV, 4. bis 9. November 1940 (NKV 560). 
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werd deze regel voor de gehuwden en de kostwinners onder hen ‘met 
soepelheid’ toegepast – deze groep werd vaak aan het schoonmaken en 
aan het witten van muren gezet – maar voor ‘de jongelui’ gold de regel 
strikt. Tenminste, tot aan het verbod om werknemers korter dan 36 uur te 
laten werken. Vanaf dat moment moest voor kostwinners die tijdens de 
vakantieperiode aan het werk werden gehouden een korter-werken-
vergunning worden aangevraagd.1050 
 
Al deze regelingen konden in goed overleg met de vakorganisaties en 
binnen de vertrouwensinstantie worden uitgewerkt. Wat de textiel-
fabrikanten betrof bleef dat zo, en hielden alle landelijke instellingen zich 
verre van het overleg in de bedrijfstak. De tijd van de soevereiniteit in 
eigen bedrijfstak was echter voorbij. Dat bleek wel toen de belangrijkste 
vakbond binnen de Twentse textiel, De Eendracht, door ingrijpen van 
buiten plotseling op andere koers werd gezet. Meteen ontstond onder de 
landelijke partijen een wedloop wie met de politieke pluimen van de 
eerste CAO in de Twentse textiel zou gaan strijken. 

3.3.2  De gelijkschakeling van het NVV 

De benoeming van Henk Woudenberg op 16 juli tot commissaris van het 
NVV kwam voor de moderne vakbondsbestuurders als een donderslag bij 
heldere hemel. Een paar dagen later probeerden de Duitsers de leiding van 
het Verbondsbestuur, Kupers en De la Bella, te arresteren. Omdat zij 
vooraf gewaarschuwd waren, mislukte dit in het geval van Kupers. De la 
Bella had niet meteen willen onderduiken en was thuis toen hij door de 
Gestapo werd opgehaald. Hij zou begin 1942 omkomen in het kamp 
Dachau. Tegelijk met De la Bella werden drie hoofdbestuurders 
gearresteerd, die in het internationale vakverenigingswerk een rol hadden 
gespeeld.1051 
 
Na een maand hadden Woudenberg en zijn adjudant J.Ph. van Kampen 
(die uit de kring van IJmuidense NSB’ers rondom Woudenberg kwam) 
zich voldoende ingewerkt om te proberen na het dagelijks bestuur ook de 
NVV-bondsbesturen naar hun hand te zetten. Eén voor één werden zij op 
het NVV-kantoor aan de Amstel ontboden. Sprekend namens Wouden-
berg eiste hier dr. Voss van de Dienststelle Hellwig dat de hoofdbestuur-
ders zich positief zouden uitspreken over drie punten: de centralisatie van 
de vakbeweging, geen politiek in de vakbeweging en een nauwere sociaal-
economische samenwerking met Duitsland. ‘Aangezien in deze punten 
niets oneervols werd gevraagd’, verklaarden vrijwel alle Hoofdbestuur-

                                                
1050 Brief A.C. van Eck aan A.H.W. Hacke, 8 augustus 1940 (FVE 32). 
1051 Wiedijk, Vorrink, blz. 356; Nota over de positie van de NVV-bestuurders, begin 1942 (Ku 1). 
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ders zich bereid hun werkzaamheden voort te zetten. Niettemin kreeg een 
twintigtal vooraanstaande bestuurders ontslag, omdat volgens 
Woudenberg de waarborg voor een goede samenwerking ontbrak.1052 
 
Veel andere bestuurders bleven echter. Net als de aanhangers van de 
‘Nationale concentratie’ op het politieke vlak en net als hun collega’s van 
het RKWV en het CNV, meenden talrijke NVV-bestuurders dat de Duitse 
bezetting de voorwaarden had geschapen voor een sociaal-economische 
doorbraak. NVV-historicus Frits de Jong Edz omschrijft dit standpunt zo, 
dat veel bestuurders meenden dat zij met behulp van de nieuwe 
machthebbers wellicht een aantal lang gekoesterde wensen zouden kunnen 
vervullen.1053 Het was niet alleen de verknochtheid aan de bestuurders-
positie die tot de identificatie van het ‘doorwerken’ met het veronderstelde 
arbeidersbelang leidde. Het was ook hun perceptie van de rol die zij 
moesten spelen. In de ogen van de meeste, reformistische1054, sociaal-
democratische vakbondsbestuurders konden de belangen van de arbeiders 
het best worden behartigd door machtsvorming tegenover de fabrikanten. 
Zij zagen daarbij de maatschappelijke ontwikkeling zo, dat machts-
vorming door apparaten (gevestigde organisaties, met bezoldigde 
krachten, met financiële reserves en met een eigen plaats in de omroep- en 
krantenwereld) in de plaats was gekomen van machtsvorming door de 
traditionele achterban van die apparaten. Onder laatstgenoemde vorm van 
machtsvorming moest dan worden verstaan de actieve strijd van de 
arbeiders tegen hun marginalisering. Marginalisering in het loonzakje, in 
de fabriek en in de maatschappij. 
 
Zouden nu de apparaten die uit die strijd waren ontstaan ophouden voor 
hun achterban te zorgen – bijvoorbeeld doordat de werklozenkassen 
werden opgeheven en doordat in de onderhandelingen met werkgevers het 
loonfront verbrokkelde – dan vreesden de bestuurders het verval van de 
machtspositie die zij in de maatschappij geldend konden maken. Dit was 
juist gezien, maar kon niet worden omgekeerd tot de stelling dat dus het 
voortbestaan van het apparaat de voorwaarde was voor de loyaliteit van de 
achterban. Wie dacht dat de successen van het vakbondsapparaat de 
positie van de bestuurders zouden legitimeren, die bleef. En werd door 
dezelfde redenering het mikpunt van de nationaal-socialisten in hun 
streven om met materiële voordelen ook voor zichzelf een aanhang te 
kopen. Door het overnemen van de sociaal-democratische organisaties, zo 

                                                
1052 Nota positie NVV-bestuurders 1942. 
1053 Fr. De Jong Edz., Om de plaats van de arbeid. Een geschiedkundig overzicht van ontstaan en 
ontwikkeling van het NVV, Amsterdam 1956, blz. 265. 
1054 Deze term sluit geen oordeel in. Ik sluit me aan bij het spraakgebruik van de Tweede 
Internationale. 
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rapporteerde Seyss-Inquart aan Berlijn, ‘is een breed podium verkregen, 
van waaruit op het Nederlandse volk politieke invloed uitgeoefend kan 
worden, want deze partij vertegenwoordigde 20 à 22% van de Neder-
landse bevolking’.1055 
 
De netelige positie van de bestuurders van de moderne vakbeweging kan 
niet beter worden weergegeven dan in de volgende beschouwing uit de 
nazomer van 1940. ‘Wij, besturen van de moderne vakverenigingen, zijn 
gereed het nieuwe te aanvaarden. Wij hebben nieuwe vormen voor een 
hereniging van wat vroeger verdeeld was gevonden en wij kunnen de weg 
tot een voor heel het volk heilzame samenwerking wijzen. Maar onze 
handen zijn gebonden. Om ons te handhaven in onze eigen organisaties 
hebben wij de leiding van den heer Woudenberg moeten aanvaarden en 
dit houdt in, dat wij niet naar buiten kunnen optreden met een eigen 
program, dat de grondslagen voor een nieuwe orde inhoudt. Het 
wanhopige onzer positie is, dat wij de noodzakelijkheid van radicale 
hervormingen inzien, doch geen hand kunnen uitsteken om ze voor te 
bereiden, dat wij dagelijks de verzwakking van onze organisaties ervaren 
en dit proces niet kunnen stuiten; dat wij feitelijk machteloos staan 
tegenover de groeiende apathie onzer leden en wantrouwen voelen 
opkomen tegen ons, die niet in staat zijn enig gunstig uitzicht voor de 
toekomst te openen. De moderne vakbeweging zou kunnen zijn een solide 
fundament voor een nieuwe orde van zaken. Zij dreigt een ruïne te 
worden, waaronder het oude wordt begraven en die het nieuwe niet 
herbergen kan’.1056 
 
Waarin de reformisten in het NVV en nationaal-socialisten zoals Rost van 
Tonningen en Woudenberg feitelijk met elkaar overeenkwamen was de 
overtuiging, dat de arbeiders zouden blijven ‘hangen’ aan de partij die 
voor hun materiële welzijn zou zorgen. En dat de meest structurele manier 
om voor dat welzijn te zorgen langs de weg van staatsmaatregelen liep. 
Deze overtuiging was voor de reformisten gegroeid uit hun kautskyaanse 
marxisme (zoals W.H Vliegen het stelde: socialisme is staatsingrijpen, dat 
kan democratisch of niet-democratisch1057), en voor nazi’s zoals Rost uit 
een berekenend machtsstreven. Zoals de Duitser C. Strathmann, gewezen 
SA-vechtersbaas en toezichthouder op Woudenberg, het zag lag de zaak 
simpel. ‘Indien wij tegen de arbeiders zeggen dat wij hun belangen-
verdedigers blijven, dan aanvaarden zij dat wel. Er zal zo nu en dan iets te 

                                                
1055 Aangehaald door Henk Jurgens, De laatste ademtocht der rooie rakkers, scriptie UvA 1970, blz. 
19. 
1056 Nota NVV-bestuurders, circa augustus-september 1940 (NIOD Doc II 48b). 
1057 Vgl. Jos Perry, De voorman. Een biografie van Willem Hubert Vliegen 1862-1947, Amsterdam 
1994, blz. 413-424. 
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bereiken zijn en daar is geen arbeider tegen’, stelde hij.1058 Er kleefde iets 
van paternalisme en substituutsdenken – ga ik weg dan hebben de 
arbeiders geen belangenbehartiger meer – aan de neiging van veel sociaal-
democratische bestuurders om tot hun spreekwoordelijke laatste snik aan 
het vakbondsapparaat gekluisterd te blijven. 
 
Op de (clandestiene) vergadering van 19 juli, waar de NVV-bestuurders 
bespraken hoe zij op Woudenbergs benoeming zouden reageren, waren 
‘behoud van het organisatorische apparaat’ en ‘zorg voor de werklozen en 
werken aan sociale regelingen binnen de bedrijven’ de primaire 
argumenten geweest om te blijven.1059 In het laatste argument klinkt mee, 
dat de aanwezige hoofdbestuurders nu hun kans schoon zagen om 
hervormingen doorgevoerd te krijgen. Die hervormingen moesten vooral 
liggen in de sfeer van ordening door het instellen van sociaal-economische 
bestuursorganen (‘functionele decentralisatie’). Het nieuwe socialisme 
van de SDAP sinds het Plan van de Arbeid was wat Henk Jurgens terecht 
een corporatief socialisme genoemd heeft, en leek qua structuur op het 
systeem dat in Italië of Duitsland was doorgevoerd.1060 Juist de nadruk op 
het aansturen van de economie maakte echter de wijze van sturen 
doorslaggevend. Het paternalisme van veel sociaal-democratische 
bestuurders paste in een breder patroon. Ze wisten maar al te goed dat ze 
zich nooit los konden maken van wat hun achterban in grote lijnen wilde 
bereiken. Precies om die reden stond het thema van de volksopvoeding en 
de arbeidersverheffing in het denken van veel sociaal-democraten zo 
centraal. Het aankweken door de sociaal-democratie van een houding bij 
de arbeiders als verantwoordelijke producent en het bestrijden van wat zij 
zag als de ‘negatieve vechtmentaliteit’ bij diezelfde arbeiders was het 
complement van de invloed die zij steeds meer kreeg in bestuursorganen 
en (lagere) overheden. Met de opkomst van het thema was Koos Vorrinks 
ster binnen de SDAP gaan rijzen.1061 
 

                                                
1058 Bijeenkomst van Voorzitters en Secretarissen der bestuurdersbonden uit Almelo, Hengelo (O) en 
Enschede onder leiding van de NVV-commissaris Woudenberg op Maandag, 10 Februari 1941 (NIOD, 
collectie Meistaking). 
1059 Henk Jurgens, a.w., blz. 14. Ook C.H. Wiedijk, Koos Vorrink, blz. 372-378. 
1060 Jurgens, a.w., blz. 20. Men zie bijv. de  rapporten van Simon de la Bella over Ordening. Theorie 
en practijk (1939), van de cie. Van der Goes van Naters over het Staatkundig stelsel van de sociaal-
democratie (1935) en de beschouwing van Vorrinks leidsman, Hendrik de Man, over Corporatisme et 
socialisme (1935). 
1061 Zie voor de discussie tussen Henri Polak en Roel Stenhuis over de ‘vechtmentaliteit’ Ben Sijes, 
Schets van de positie van de vakbeweging, blz. II-11-12; voor A.M. de Jong en het sociaal-
democratische vormingsideaal: Matthijs Boumans, Frans Debets, Ger Verlaan, A.M. de Jong: 
Merijntje Gijzens jeugd en het sociaal–demokraties ontwikkelingswerk: een materiaal-verzameling, 
doctoraalscriptie Nijmegen 1977, blz. 167–174, 195; voor Vorrink: Wiedijk, Vorrink, blz. XIV et 
passim. 
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Eind april 1940 had Vorrink voor een SDAP-gehoor het resultaat van de 
sociaal-democratische inspanningen beschreven alsof een opvoedings-
traject was afgerond. ‘Partijgenooten, wij moeten elkander als politiek-
denkende mensen geen sprookjes vertellen. In dit land is het nog niet alles 
botertje tot den boom, maar er is toch voor de arbeiders niet veel meer te 
wenschen en te verlangen over. (…) De arbeidersklasse, zooals ik ze thans 
voor me zie zitten, die weer geleerd hebben in de wereld de oogen op te 
slaan, en die geleerd hebben over hetgeen ze in de krant zien staan, na te 
denken. Het lijkt wel eens niet veel, maar het is alles. Wij hebben de kloof 
overbrugd tusschen het redelooze dier en de denkende massa. Wij hebben 
deel gekregen aan het denkende deel’.1062 Het is het beeld van de ouvrier 
satisfait, de werker die na gedane arbeid in zijn leunstoel de wereld 
bekijkt en zich opmaakt om naar zijn avondcursus te gaan. Het is – een 
stap verder – het beeld van de arbeider die de wereld niet meer beschouwt 
vanuit het bestaan in en rondom de fabriek maar conform de door hem 
beleden idealen. Daar was het overgrote deel van de Twentse 
textielarbeiders niet aan toe. 
 
Desondanks zaten toonaangevende bestuurders in de Twentse 
bestuurdersbonden op Vorrinks lijn van verzet tegen de nationaal-
socialisten. Vooral de bestuurders uit Hengelo – die veel meer de 
metaalindustrie vertegenwoordigden dan de textiel – drukten hun stempel 
op dit optreden. In de Hengelose metaal hadden de sociale verhoudingen 
een ontwikkeling gekend die in vakbondsogen als voorbeeldig mocht 
worden aangemerkt. Met name de machinefabriek van Gebr. Stork & Co. 
had voorop gelopen met sociale maatregelen voor het personeel (een 
fabrieksschool, studiefondsen, voorzieningen voor ontspanning) en al in een 
vroeg stadium betrekkingen aangeknoopt met de fabriekskern en de 
vakbonden.1063 Voor de Hengelose vakbonden had dit geresulteerd in de 
situatie, dat zij bijna uitsluitend via overleg met de directies resultaten 
konden binnenhalen, dat die resultaten niet onredelijk waren en dat dus de 
organisatiegraad hoog en de trouw aan de bond groot was. De relatieve 
geschooldheid van de metaalbewerkers ten opzichte van de textielarbeiders 
speelde hierin een rol; men zou aan deze metaalarbeiders kunnen denken bij 
de woorden van Vorrink over de arbeiders die hadden geleerd de krant te 
lezen en in de wereld de ogen op te slaan. 
 

                                                
1062 Stenografisch verslag van de rede van den heer Koos Vorrink, gehouden op de vergadering der 
S.D.A.P. afdeeling 5 in het gebouw “Handwerkers Vriendenkring” op 30 April 1940 (NIOD Doc I 
1822 – J.J. Vorrink, 3). 
1063 Interview J.B. Vlam te Winterswijk, 9 juli 1976. Jan Vlam was in 1925 naar Hengelo gekomen en 
had in '26 werk gevonden op het kantoor van het metaalbedrijf Dikkers & Co. Na enige tijd was hij 
bestuurslid geworden van de kantoorbediendenbond Mercurius en secretaris van de Hengelose 
Bestuurdersbond. 
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Het feit dat de vakbonden in de Hengelose metaal in een systeem van 
regulier overleg waren opgenomen en in hun binding met de leden daarvan 
de vruchten plukten, staat in contrast tot de verhoudingen in de textiel. De 
textielarbeidersbonden wilden wel graag geregelde verhoudingen, maar de 
smalle marges op gesponnen garen of op geweven doek maakten de strijd 
om het surplus uit de productie zó scherp, dat voor beschavingswerk onder 
de 'bedrijfsgenoten' aan weerskanten niet veel ruimte overbleef. De moderne 
bestuurders in Twente interpreteerden dit minder in termen van maatschap-
pelijke verhoudingen dan van persoonlijke instelling en bewustheid van de 
arbeiders. Niet de positie van de vakbond veroorzaakte in hun ogen een hoge 
organisatiegraad, maar het opvoedingswerk van de sociaal-democratie onder 
de arbeiders. Jan Vlam hierover: ‘Het ontwikkeld-zijn, d.w.z. een cultureel 
besef, een bepaalde levenshouding enz. was in de Hengelose metaal (...) wat 
sterker ontwikkeld dan in de textiel in Enschede. We hebben altijd het 
gevoel gehad, ja in Hengelo vooral, we staan een trapje hoger’.1064 Maar ook 
vanuit de textiel in Enschede werd deze zienswijze gedeeld. Zo omschreef 
Kees van Es van De Eendracht, de situatie aldus dat Enschede ‘het 
moeilijker (had) dan Hengelo’ als het erom ging het juiste antwoord te geven 
op de gelijkschakeling van het NVV. ‘De meeste arbeiders van Enschede 
waren textielarbeiders en gedeeltelijk werkloos en dus aangewezen op de 
uitkeringen uit de kassen. De metaalarbeiders, meer ontwikkeld, 
verstandelijker begaafd, niet werkloos, begrepen de portée van de zaak 
beter’.1065 Het was niet de eerste keer, dat de bestuurders hun onderlinge 
verschillen – verschillen in geschooldheid, in mate van ‘idealisme’ – voor 
die van de achterban aanzagen. 
 
Al meteen na de bezetting was in mei ’40 een comité van zeven man uit 
de Twentse bestuurdersbonden bijeen gekomen om te bezien wat moest 
worden gedaan. De gezamenlijke Twentse bestuurdersbonden waren van 
mening, dat de besturen van het NVV toen al moesten weggaan. Zij 
stonden ‘op het standpunt: wij moeten verdwijnen. En de rest is stuurloos, 
die verdwijnt ook wel, die ziet het wel als voorbeeld’. Dit standpunt werd 
aan 'Amsterdam' voorgelegd. Daar vond men echter dat eerst moest 
worden geprobeerd de zaak in stand te houden. Als dat niet ging, zo 
luidde het Amsterdamse advies, dan moesten de bestuurders de leden 
maar weg laten gaan, maar de besturen, het apparaat, moesten blijven. De 
Twentse bestuurders besloten daarop tot ‘doorwerken, maar zelfstandig’. 
De keuze voor ‘doorwerken’ had in Twente geen duidelijk beleid 

                                                
1064 Interview Vlam. Bijzonderheden uit de verslagen van de Hengelose Bestuurdersbond in Marcel M. 
Timmerman, De moderne vakbeweging in Twente 1940-1945. Twents verzet tegen de nazificering van 
het NVV, Hengelo 1988, blz. 64-70. 
1065 Woordelijk verslag van de zitting van de Bijzondere Rechtbank A'dam in de zaak tegen H.J. 
Woudenberg, 12 en 13 dec. 1948, verklaring getuige C. van Es, blz. III - 23 (NIOD Doc. I, d 1). 
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tegenover de leden tot gevolg. Vlam wilde leden niet van bedanken 
weerhouden. Zijn medebestuurder Gerrit Visser van de Hengelose 
Metaalbewerkersbond (ANMB) stuurde daarentegen gestencilde brieven 
naar bedankende leden, waarin hij stelde dat het allergrootste deel lid was 
gebleven. ‘Waarom zult U dan weggaan?’1066 
 
Na de benoeming van Woudenberg kwam het probleem in acute vorm 
terug. De Twentse bestuurders verwachtten dat het nu wel afgelopen zou 
zijn en dat er parolen van de NVV-leiding zouden komen om het NVV te 
verlaten. Op zulke richtlijnen drongen zij tevergeefs aan tijdens de al 
vermelde clandestiene vergadering van NVV-hoofdbestuurders op 19 juli. 
Meer begrip ontmoetten de Twentse bestuurders op een SDAP-
vergadering onder leiding van Irene Vorrink in Amsterdam; kort nadat de 
SDAP onder Rost van Tonningen was gesteld. Dat begrip leidde echter 
niet tot een ander optreden in vakbondszaken. Wel trokken de meeste 
bestuurders de politieke scheidslijn. Afgezien van Paul Kiès en zijn 
Troelstra-beweginkje waren er maar weinig die tot iedere prijs in de partij 
wilden blijven. Nadat het Rost van Tonningen niet was gelukt de SDAP 
over te nemen, probeerde hij aanhang te vinden voor zijn Nederlandsche 
Socialistische Werkgemeenschap. Eén middel daartoe was het winnen van 
jonge en bekwame partij- en/of vakbondsbestuurders. Zo kwam Rost 
persoonlijk in Hengelo Jan Vlam vragen en stuurde hij iemand voor Piet 
van der Horst van de RSAP. Beiden weigerden.1067 
 
Het ‘Amsterdamse’ hoofdbestuur van De Eendracht, de moderne 
textielarbeidersbond, had besloten door te werken. Waaraan? Aan punten als 
een 'redelijk bestaansminimum', een betere verdeling van het nationale 
inkomen, zorg voor ouden van dagen en jeugd enz. Dezelfde punten die 
Henk Woudenberg – toen nog als leider van de Nationale Werknemers 
Vereniging – als programma had ontvouwd. Tegenover geringschattende 
opmerkingen van de NSB’er, als zou de sociaal-democratie van deze punten 
niets terecht hebben gebracht, stelde De Eendracht dat zaken als rechts-
zekerheid, vakscholing, arbeidersontwikkeling en verbeteringen in lonen en 
arbeidsvoorwaarden alleen met veel moeite en strijd waren veroverd. ‘Eerst 
langzamerhand trad overleg in de plaats van strijd en waar dat kon 
geschieden werd het door alle vakverenigingsmannen toegejuicht. Voor hun 
pleizier hebben zij nooit gestaakt!’ De arbeiders hadden, zo schreef het 
bondsbestuur, ‘thans geen behoefte aan fronten’, maar aan ‘een goede 
samenwerking vooral tussen de grote bestaande sociale organisaties van 

                                                
1066 Circulaire ANMB afd. Hengelo aan ‘Waarde Makker’, ca. augustus 1940 (NAF 84e). 
1067 Interviews J.B. Vlam en P. van der Horst. 
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arbeiders, patroons, boeren en middenstanders, een samenwerking die zich 
reeds in sterke mate voltrekt’.1068 
 
De benoeming van diezelfde Woudenberg over het NVV dreigde een streep 
door dit perspectief te halen. Toch waren er ook veranderingen die het 
hoofdbestuur van de textielarbeidersbond positief waardeerde, bijvoorbeeld 
de centralisatie van bevoegdheden binnen het NVV. Dat niet meer mocht 
worden gestaakt, vond De Eendracht niet erg. Stakingen kon je ook 
verliezen. Waarnemend voorzitter Stuvé schreef dat hij geenszins alles van 
vóór de oorlog wilde verwerpen, maar als het nu op een betere manier kon 
‘dan zullen wij er niet tegen opzien nieuwe wegen te bewandelen’. Hij was 
van mening dat er nog wel meer en grotere veranderingen zouden komen. 
‘Wij begrijpen dat en staan er open voor. Met “wij” waag ik te zeggen: ook 
onze leden. Wanneer ik dan mijn nieuwe taak begin, dan reken ik er op te 
kunnen voortwerken naar mijn innerlijke overtuiging, waarmede door de 
jaren heen ook onze leden vertrouwd zijn geraakt. Anders te spreken en te 
handelen zouden zij trouwens niet begrijpen’.1069 
 
Onder het bewind van Woudenberg was het de vraag in hoeverre de 
innerlijke overtuiging van de sociaal-democratische bestuurders er nog toe 
deed. Zo moest De Textielarbeider bijvoorbeeld artikelen van nationaal-
socialistische strekking gaan opnemen, afkomstig van de Persdienst NVV. 
Wij leven thans in een tijd, zo heette het daarin, ‘dat het kapitalistisch stelsel 
davert op zijn grondvesten’. De tijd waarin ‘de arbeider een onderdeel was 
van het winstprincipe van den ondernemer’ zou spoedig tot het verleden 
behoren.1070 Meer van zulke beschouwingen zouden volgen. De 'oude' 
bestuurders distantieerden zich van zulke teksten door duidelijk aan te geven 
dat ze niet uit hun koker kwamen, maar de opmaak van de krant was tegen 
Woudenberg en zijn soortgenoten een gebrekkig wapen. De NSB-leiding 
van het NVV verlangde van de hoofdbestuurders ‘loyale, actieve en 
positieve medewerking (...) om de ordening van het sociale leven – zoals 
Duitsland dit nodig acht en wil doorvoeren’. 
 
Stuvé had zich beraden, zo liet hij in De Textielarbeider weten, of hij aan 
deze voorwaarden kon voldoen. Hij dacht van wel, mits hij zou worden 
gesteund door de bondsbestuurders en districtsleiders. Uiteindelijk bleken 
allen bereid ‘te blijven medewerken aan een grotere eenheid onder de 
textielarbeiders en de verdere groei onzer organisatie. Nadrukkelijk werd 
daarbij de verwachting uitgesproken dat wij als bestuurders gewaarborgd 
waren, dat geen handelingen van ons werden verlangd, die wij volgens eer 

                                                
1068 De Textielarbeider 18 juli 1940. 
1069 De Textielarbeider 29 juli, 15 augustus 1940. 
1070 De Textielarbeider 15 augustus 1940. 
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en geweten niet konden volbrengen’.1071 Voorzover bekend kon Stuvé niet 
rekenen op de steun van de Twentse bestuurders, maar hun standpunt werd 
niet vermeld. Ook tegen het ontslag van penningmeester W.J. Fijlstra en zijn 
vervanging door een NSB’er was maar zwak geprotesteerd. Zo overheersend 
was bij het Amsterdamse hoofdbestuur de wens om de organisatie overeind 
te houden, dat de gedwongen aansluiting van de Landelijke Federatie en de 
POTA bij De Eendracht werd begroet als het einde van langdurige tweespalt. 
Trouwens, ook districtsbestuurder Kees van Es publiceerde, nu kennelijk de 
beslissing tot doorwerken gevallen was, een artikeltje over Enschede onder 
de kop: Wij werken door.1072 
 
Toch konden de bestuurders aan sommige feiten niet voorbijgaan. Daar was 
in de eerste plaats het drastisch dalende ledental. Vooral sinds mei 1940 had 
die daling ingezet. Van eind 1939 tot eind 1940 verloor De Eendracht 
landelijk netto 659 leden, dit ondanks het feit dat er 412 voormalige leden 
van POTA en Federatie naar De Eendracht waren overgeschreven. 705 
Eendrachtleden bedankten omdat ze niet meer wilden betalen of organisatie 
onnodig vonden; voorts hadden 472 arbeiders het textielvak verlaten. Op 
ledenvergaderingen, bijvoorbeeld in Almelo, vroegen de leden nogal eens of 
het lidmaatschap nog wel waarde had. Stuvé antwoordde daarop, dat ‘onze 
taak, ons werk als vakbeweging, geen ogenblik (had) opgehouden’. Het was 
zelfs toegenomen nu een CAO eindelijk onder handbereik was. Het feit dat 
zich ‘organisatorische wijzigingen’ in het NVV hadden voltrokken ‘die niet 
de instemming van onze werkers hebben’ mocht het zicht op die 
ontwikkeling niet belemmeren, aldus Stuvé.1073 
 
Bezwerende woorden konden niet verhelen, dat elk succes van zakelijke aard 
door de nationaal-socialisten zou worden opgeëist als een succes van 
politieke aard. Verscheidene hoofdbestuurders dachten dit probleem op te 
lossen door in het geheim te proberen het beleid van de aangebleven 
bestuurders te coördineren en tegenwicht te bieden tegen Woudenberg en de 
zijnen. Wanneer de bestuurders erin zouden slagen één lijn te trekken en 
konden bewerkstelligen dat bijvoorbeeld, zoals gebeurd was, niemand van 
de 'oude' bestuurders de oprichtingsvergadering van Vreugde en Arbeid 
bijwoonde, dan was er kans, dachten zij, om ‘de mensen weer in de hand te 
krijgen’. In hun ogen ging het erom, de sociaal-economische politiek van het 
NVV zoveel mogelijk op de oude voet voort te zetten. In stilte werd een 
groep gevormd, waarin hoofdbestuurders zaten als Barend Ponstein van de 
Typografenbond, Henk Oosterhuis van de Fabrieksarbeidersbond, Jan 
Landman van de ANMB en A.F. Stuvé van De Eendracht, alsook 

                                                
1071 De Textielarbeider 12 september 1940. 
1072 De Textielarbeider 26 september 1940. 
1073 De Textielarbeider 7 februari 1941. 
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bestuurders van de voormalige NVC. Van deze laatsten werkte Ad 
Vermeulen zich op tot leider van de Sociaal-Economische Afdeling, wat 
zakelijk gezien naast Woudenberg de belangrijkste positie in het NVV 
was.1074 
 
Vermeulen zat op een plaats waar hij een stempel kon drukken op het 
sociaal-economische beleid van de vakcentrale. De bedoeling was om Duits-
georiënteerde regelgeving buiten de deur te houden, maar eventueel succes 
daarin had zijn prijs. De clandestiene groep hoofdbestuurders mocht wel 
denken dat zij Duitse plannen effectief kon dwarsbomen door bijvoorbeeld 
sociale wetgeving naar Duits model af te wenden (Krankenkasse, 
Mieteschutz), maar reeds het feit van hun doorwerken strookte met de 
oogmerken van de bezetter. Vermeulen zelf moest optreden op nationaal-
socialistische persconferenties, met alle propaganda daaraan verbonden. 
Naar hij zei was dit om te voorkomen dat ‘de arbeiders het nationaal-
socialisme via de genomen maatregelen met de paplepel zou worden 
ingegeven’. Vermeulen had zich beter om zichzelf zorgen kunnen maken. 
Zijn positie bracht mee dat hij diverse malen verworvenheden moest 
bezingen die in de gegeven verhoudingen niet anders konden worden 
geïnterpreteerd dan als verworvenheden van het bewind van Woudenberg. 

1075 Het had welhaast symbolische betekenis, dat het NVV een bijkantoor in 
Berlijn opende, een bijkantoor dat zich ‘de sociale verzorging van den 
Nederlandschen arbeider in Duitschland’ ten doel stelde. Daaronder werd, zo 
mogelijk nog ironischer, onder meer verstaan dat Nederlandse arbeiders in 
Duitsland de werkloosheidspremie, die zij moesten betalen aan het DAF, 
teruggestort kregen teneinde de contributie aan het NVV te kunnen 
betalen.1076 
 
Als volgende stap in de gelijkschakeling van het NVV had de Dienststelle 
Hellwig eind 1940 besloten de tot dan toe zelfstandige bestuurdersbonden 
om te vormen tot districtskantoren die direct van het NVV afhankelijk 
zouden zijn. Deze reorganisatie kon dan later worden gebruikt als opstap 
naar het territoriale (in plaats van het bedrijfstaksgewijze) organisatie-
principe van het Arbeidsfront.1077 Vermeulens eigen Sociaal-Economische 
Afdeling werkte in feite al volgens deze nieuwe opzet. Zij bestreek het hele 
                                                
1074 Uitspraken Ereraad NVV. Bijlage bij het NVV-Verslag over de jaren 1940-1945, Amsterdam 
1946, blz. 90-91. Vreugde en Arbeid was de NVV-tegenhanger van Kraft durch Freude, de culturele 
afdeling van het DAF. 
1075 Arbeid van 12 sept. 1941. Dit stuk van Vermeulen werd later met enig venijn geciteerd door CNV-
voorzitter M. Ruppert in zijn boekje over De Nederlandse vakbeweging, Haarlem 1953, blz. 97-99. 
Zie ook J. de Bruijn en P.E. Werkman, Van tuindersknecht tot onderkoning. Biografie van Marinus 
Ruppert, dl. I, Hilversum 2001, blz. 129-132. 
1076 Het Volk, 30 december 1941. 
1077 Mémoires H.J. Woudenberg 1e reeks, blz. 89; J.Ph. van Kampen, De vakvereenigingsleider in den 
nieuwen tijd, Amsterdam, februari 1941, blz. 14, 21-22. 
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sociaal-economische terrein en had de vakbonden praktisch gedegradeerd tot 
uitvoerende organen. Nogal wat hoofdbestuurders hadden hiermee geen 
probleem. Zij verwezen naar het feit dat de beperking van de speelruimte 
van de vakbonden al onder vooroorlogse verhoudingen was begonnen. Het 
doorvoeren van het leidersbeginsel bij deze centralisatie ervoeren zij als niet 
meer dan een hinderlijk bijverschijnsel. 
 
Bij de Twentse bestuurdersbonden riep de reorganisatie heel andere reacties 
op. Zoals we hebben gezien, stonden de belangrijkste Twentse NVV-
bestuurders dichter bij het SDAP-standpunt dan bij dat van de afgezette 
NVV-leiding. Het breekpunt kwam toen zij in december 1940 van de NVV-
propagandist Van Hummel, een NSB’er die in Twente kwam praten over 
een loonkwestie, hoorden van de plannen tot reorganisatie van het NVV. 
Omdat de Twentse bestuurders goed begrepen dat met deze reorganisatie 
hun elke mogelijkheid om zelfstandig door te werken zou worden ontnomen, 
wensten zij in geen geval aan het opzetten van districtsleidingen mee te 
werken. Dat maakten zij de NVV-afgezant goed duidelijk.1078 De volgende 
voorbode van de reorganisatie was de plotselinge benoeming van twee 
Twentse bestuurders tot 'districtsleider' voor Hengelo en Almelo. Dit hield 
in, dat de kleinere bestuurdersbonden zouden worden opgeheven, dat de 
bestuurders aan één districtsleider ondergeschikt zouden worden en dat de 
districtsleiders op hun beurt de aanwijzingen van Woudenberg moesten 
opvolgen. In één woord: het leidersbeginsel werd ingevoerd. De twee 
bestuurders weigerden hun benoeming te aanvaarden of aan de opdrachten 
van Woudenberg gevolg te geven.1079 
 
Vanaf het begin van 1941 was de NVV-leiding langs diverse bestuurders-
bonden in het land gereisd om de reorganisatie toe te lichten en de bestuur-
ders over te halen om ook onder het leidersbeginsel aan te blijven. In de 
meeste plaatsen waren er geen moeilijkheden. Toen echter Woudenberg 
hoorde dat de Twentse bestuurders niet wilden meewerken belegde hij 
meteen een vergadering in hotel Eulderink in Hengelo om de problemen 
glad te strijken. Dat het anders zou gaan bleek al bij het begin van de verga-
dering. Uitgenodigd waren alleen de voorzitters van de bestuurdersbonden, 
maar die namen ongevraagd de secretarissen mee, omdat die er gewoon 

                                                
1078 Interview Vlam, interview J.H. Scheps, 27 mei 1976 te Bosch en Duin. Vanaf januari 1941 begon 
J.H. Scheps aan zijn ‘tournee’ van illegale spreekbeurten door Twente. Hij trof een gehoor aan dat in 
veel opzichten verder was dan hijzelf. Zie ook Coen Hilbrink, De illegalen. Illegaliteit in Twente & 
het aangrenzende Salland 1940-1945, Den Haag 1989, blz. 115-116. 
1079 Bijeenkomst van Voorzitters en Secretarissen der bestuurdersbonden uit Almelo, Hengelo (O) en 
Enschede onder leiding van de NVV-commissaris Woudenberg op Maandag, 10 Februari 1941 
(Bijlage 2 Meistaking). 
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bijhoorden in een bestuur waar geen leidersbeginsel was.1080 Woudenberg, 
die Van Hummel had meegebracht en de Duitse Sozial-referente Höhmann 
en Strathmann van de Dienststelle Hellwig, opende de vergadering met het 
inmiddels bekende betoog dat hij wilde voortbouwen op de oude grond-
slagen van het NVV. Hij stelde de reorganisatie voor als een onschuldige 
centralisatie, waarbij alleen de geldzaken over andere instanties zouden 
lopen. NVV’ers waren van vernieuwingen toch nooit afkerig geweest? 
 
De Twentse bestuurders reageerden met een niet mis te verstane afwijzing 
van het leidersbeginsel. Van Es in het bijzonder zei, dat de bestuurders als 
gelijkberechtigden naast elkaar moesten blijven staan en dat de leiders-
gedachte verwerpelijk was. De belofte om ‘loyaal, positief en actief’ mee te 
werken was met tegenzin gegeven en er was ook geen reden tot juichen toen 
het oude bestuur werd afgezet ‘en wij een Woudenberg kregen’. Van Es zei 
te weten dat hij met zulke uitspraken risico liep als bezoldigd bestuurder. 
‘Toch heeft hij liever ongelijk met de arbeiders, dan gelijk tegen de 
arbeiders. Het gevoel dan binnenkort alleen te komen staan noopt hem in de 
geest der arbeiders te blijven werken (...). Het leidersprincipe aanvaarden 
betekent de massa verloochenen en dan staan wij alleen. (...) Een doorvoeren 
van de voorgestelde reorganisatie wordt een afbraak, welke zonder meer tot 
de ondergang zal leiden’. 
 
Het werken aan de materiële voorzieningen van de massa's, aldus Van Es, 
was altijd de eerste zorg van de bestuurders geweest. Dat werk kon ook nu 
nog voortgezet worden, met een beroep op het Landoorlogreglement. Maar 
in het geding was hier de gemeenschappelijke gezindheid van bestuurders en 
arbeiders: de sociaal-democratische opvattingen van beide groepen. Op dat 
punt was er slechts een wapenstilstand tussen Woudenberg en de bestuur-
ders, geen vrede. Woudenberg sloeg woedend met zijn vuist op tafel en riep 
dat hier erg simpel werd gedaan. De reorganisatie zou er komen, hij was de 
baas! Hij bespeelde het thema van de karavaan die verder trekt. ‘Een latente 
burgerstrijd’ als van die avond, zei Woudenberg, belemmerde alleen maar 
het streven naar een eenheidsorganisatie en stond veel positief werk in de 
weg. Juist dat laatste ontkenden de Twentse bestuurders. De arbeiders 
zouden, zeiden zij, ‘snel doorzien, dat ons werk een opgedragen taak is. Dan 
is het voorbij; Gij hebt dan geen tegenstand door ons, maar van de arbeiders 
zelf’.1081 
 
Woudenberg moest onverrichter zake de vergadering sluiten. Bestuurders 
om mee door te gaan had hij hier niet gevonden. Misschien om een voor-

                                                
1080 B.A. Sijes, Verslag van bespreking met de heren Tj. Roorda en J.B. Vlam te Hengelo, 1 October 
1946, blz. 3. 
1081 Bijeenkomst van Voorzitters en Secretarissen... 
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beeld te stellen ontsloeg hij een week later Van Es ‘in het belang van de 
bevordering van de eenheid in het doen en laten van de vakbeweging’.1082 
De NVV-leiding, die misschien dacht dat na dit ontslag de Twentse 
bestuurdersbonden zouden inbinden, belegde een tweede vergadering in 
Hengelo. Al de dag ervoor hadden 2e voorzitter J. van Putten en secretaris H. 
van Asselt van de Enschedese Bestuurdersbond overlegd met de aangesloten 
organisaties en hun steun gevraagd voor het plan om uit solidariteit met Van 
Es per 1 april eveneens hun ontslag in te dienen. Dit voornemen kreeg van 
de bestuurders algemeen steun. De enige zorg, verwoord door J. Hillenaar 
van de Transportarbeidersbond en Joh. Jasink van De Eendracht, was dat de 
opengevallen bestuurdersplaatsen door anderen zouden worden 
ingenomen.1083 
 
Toen op zondag 2 maart de tweede bespreking tussen NVV-leiding en de 
Twentse bestuurders begon, maakte Woudenbergs plaatsvervanger, de SS’er 
Van Kampen, duidelijk dat de inzet niet was om het alsnog eens te worden. 
Het doel was alleen was ‘na te gaan, wie meent het werk te kunnen 
voortzetten en wie daartegen bezwaren heeft’. Over de grondslag van het 
NVV-werk kon niet meer worden gepraat, die lag vast. De bezwaren van de 
Twentse bestuurders waren echter dezelfde gebleven en nu met één groot 
bezwaar vermeerderd: het ontslag van Van Es. Een vergadering die Van 
Kampen dezelfde dag in Almelo voorzat had een soortgelijk verloop: de 
meeste bestuurders weigerden hun medewerking. Eén van hen zei Van 
Kampen in zijn gezicht dat hij niet meer in de Almelose bestuurdersbond 
wilde werken en ondergronds actie zou gaan voeren tegen het NVV.1084 

 
Ondanks het mislukken van deze vergaderingen dachten de NVV-leiders 
nog steeds dat het met het verzet in Twente wel niet zo'n vaart zou lopen. Al 
zoveel NVV-bestuurders hadden zich bij de reorganisatie neergelegd. Dus 
deelde Woudenberg na korte tijd mee, dat de 272 bestuurdersbonden nu 
officieel waren vervangen door 72 districtsbureaus, die aan hem verant-
woording schuldig waren.1085 Alle bestuurders, ook die geweigerd hadden, 
kregen een aanstelling in de nieuwe leiding; de voorzitters werden tot 'leider' 
benoemd. Met de betreffende circulaire werden de nieuwe ledenadmini-
stratie en propagandamateriaal van de NVV-Persdienst meegestuurd. Voor 
de Twentse bestuurders was maar één reactie mogelijk: collectief bedanken. 

                                                
1082 Brief H.J. Woudenberg aan C. van Es, 18 februari 1941 (NIOD Doc II 1048). 
1083 Gestencild verslag van de Vergadering van de E.B.B. op Zaterdag 1 Maart 1941 met bestuurders 
der aangesloten afdelingen (NIOD Doc II 1048). 
1084 Besturenbijeenkomst op Zondag 23 Februari 1941 te Hengelo (O) (Bijlage 5 Meistaking); Verslag 
bijeenkomst met bestuurdersbond voor winning voor vernieuwing NVV in Almelo, 23 februari 1941 
(NAF 7e). 
1085 Circulaire H.J. Woudenberg aan Hoofdbesturen der aangesloten organisaties, 8 maart 1941 (NAF 
84f). 
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In een vergadering op 18 maart van de Bestuurdersbonden met de 
aangesloten organisaties werd hiertoe besloten. Ook de afzonderlijke 
vakbonden zouden zich moeten ontbinden en de leden adviseren te 
bedanken.1086 Vlam stuurde propagandamateriaal terug aan zijn eigen bond: 
‘Wat hebben wij met ras, bloedgemeenschap en Germanendom te maken. 
Wij kennen in ons land slechts mensen, een Nederlandse volksgemeenschap. 
(...) ik kan geen vrijheid vinden nog langer deel uit te maken van het 
organisatieverband, dat NVV heet, maar daarmee niets meer heeft uit te 
staan. De meer juiste naam zou zijn “propaganda-apparaat voor het 
nationaal-socialisme”’.1087 
 
Woudenberg en Van Kampen kregen de gevolgen van de tegenwerking al 
snel te merken. In Twente begonnen steeds meer leden bedankjes in te 
sturen. Er kwamen waarschuwende briefjes van NSB’ers bij de Arbeiders-
pers, dat de Twentse bestuurders ‘er speciaal werk van maken de mensen tot 
bedanken van de krant over te halen’.1088 Bovendien ontving het NVV geen 
contributiegelden uit Twente meer zolang de districtbureaus daar niet 
werkten. Toen niemand in Twente zijn benoeming wilde aanvaarden, belde 
Van Kampen Gerrit Visser van de ANMB op, om hem tot 'leider' van het 
Twentse NVV te benoemen. Visser weigerde. In een schriftelijke 
bevestiging schreef hij dat van sabotage (zoals Van Kampen aan de telefoon 
had geroepen) geen sprake was, ‘doch ik meen dat een rechtschapen 
democratisch socialist niet kan medewerken om het leidersprincipe tot het 
leidende beginsel te verheffen’. Daarna belde Van Kampen Klaas Tabak in 
Almelo. Tabak wilde eerst met de Enschedese afdeling van De Eendracht 
overleggen, maar Van Kampen waarschuwde hem ‘het niet eerst met Van Es 
te gaan bepraten’. Tabak weigerde de benoeming te aanvaarden, al dreigde 
Van Kampen met de Duitse politie. Ook Tabak bevestigde zijn weigering 
per brief.1089 Het betekende voor beiden onmiddellijk en oneervol 
ontslag.1090 
 
De Twentse Bestuurdersbonden hadden in elk opzicht het optreden van de 
drie bezoldigde bestuurders gedekt. Dat betekende dat zij hen na hun ontslag 

                                                
1086 Bespreking Vlam/Roorda, blz. 4-5; Hengelose Bestuurdersbond, Jaarverslag 1945 (en beknopt 
overzicht periode 1940/'45), blz. 2; circulaire Hengelose Bestuurdersbond, 19 maart 1941 (NAF 84f). 
1087 Brief J.B. Vlam aan Bondsbestuur Mercurius, 21 maart 1941 (NAF 84f). 
1088 Brief J.C. van Gerwen aan H.J. Woudenberg, 25 maart 1941 (NAF 2a III). 
1089 Brief G. Visser aan J.Ph. van Kampen, 27 mrt. 1941; Verklaring J.Ph. van Kampen 18 juni 1948, 
in proces-verbaal, blz. 73; beide in: Bijzonder Gerechtshof Amsterdam, Dossier J.Ph. van Kampen 
(43/49), LXXV blauw. Verslag openbare vergadering te Rijssen, 4 mei 1941 (NAF 7e). 
1090 Brief K. Tabak aan A.C. van Eck, 3 april 1941. De reactie van Van Eck, dat de fabrikanten 
meenden dat het NVV door dit ontslag de belangen van de arbeiders schaadde, heeft Tabak niet meer 
bereikt (TGTV 441). 
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ook financieel steunden.1091 Om onder meer daarvoor het geld bijeen te 
krijgen werd de oude vakbondsorganisatie door 'zwarte besturen' intact 
gehouden. Bijna alle ex-leden van de moderne bonden droegen de helft van 
hun vroegere contributie af – zo werd in het begin vooral via deze 
inzamelingen het oude contact in stand gehouden. De administratie over de 
gelden werd gevoerd door Vlam, die de papieren bij zijn werkgever Dikkers 
in de kluis opborg. Voorlopig bleven de contacten tot de Twentse 
vakbeweging beperkt. De bestuurders hadden weliswaar de notulen van de 
vergaderingen met Woudenberg en Van Kampen in een oplage van 300 het 
land ingestuurd, maar daarop nooit iets teruggehoord.1092 De enige reactie 
was indirect en kwam van het illegale blad De Vakbeweging, dat was 
opgezet door de radioman Levinus van Looi en door Henk Oosterhuis van 
de Fabrieksarbeidersbond. De Vakbeweging had de notulen in handen 
gekregen en wijdde enthousiaste artikelen aan het verzet van het Twentse 
NVV: ‘Naar wij vernemen stortregent het bedankjes, speciaal bij de 
Metaalbewerkers en Textielarbeiders, die daar de grootste organisaties 
vormen. Doch ook de andere arbeiders verlaten het nazi-N.V.V.’.1093 
 
Er waren er ook die het ledenverloop in het Twentse NVV met lede ogen 
aanzagen. In de eerste plaats was dat natuurlijk Woudenberg. Hij wees een 
'organisator met bijzondere volmachten' aan, die moest proberen de 
opengevallen plaatsen op te vullen. Door de inspanningen van deze 
‘organisator’, ene Molenaar, herrezen besturen van NSB’ers en voormalige 
NVC-bestuurders, tezamen met een enkele NVV’er die meende dat er nog 
wat te bereiken was. Zij vormden goeddeels een apparaat zonder leden. Voor 
de andere moderne organisaties in Twente was de benoeming van Molenaar 
aanleiding nu op hun beurt te bedanken. Samen met hun Duitse toezicht-
houders overlegden Woudenberg en Van Kampen wat gedaan kon worden 
om instorting van het apparaat in Twente te voorkomen. Zij suggereerden 
om de drie bezoldigde bestuurders (Van Es, Tabak en Visser) uit Twente te 
verbannen en hen een woonplaats in een andere provincie aan te wijzen, 
zoals in 1914-'18 met smokkelaars uit de grensgebieden was gebeurd.1094 
 
In de tweede plaats kwam de aandrang om het apparaat in stand te houden 
van de kant van de 'oude' hoofdbestuurders. In april 1941 kwamen 
verschillende hoofdbestuurders naar Twente om de bestuurders over te halen 
aan te blijven. Onder hen was A.F. Stuvé van De Eendracht. Als 

                                                
1091 In een sarcastische brief aan De Eendracht eiste Van Es schadeloosstelling wegens onrechtmatig 
ontslag. ‘Gezien het feit, dat het NVV niet met woorden, doch met daden voor “den werkenden” mens 
op de bres staat, zal hij zich ook wel haasten, mij het mij toekomende bedrag over te maken’. Brief C. 
van Es aan hoofdbestuur De Eendracht, 7 april 1941 (NIOD Doc II 1048). 
1092 Bespreking Vlam/Roorda, blz. 5-6; interview Vlam. 
1093 De Vakbeweging. Orgaan voor vrije moderne vakbeweging in Nederland, extra nr. zonder datum. 
1094 De Vakbeweging nr. V; verklaring J.Ph. van Kampen 18 juni 1948. 
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waarnemend voorzitter had Stuvé met buitengewoon veel sympathie over 
Kees van Es geschreven (‘Met Kees van Es heeft onze organisatie een 
zijner beste medewerkers verloren’1095), maar was wel voor ‘blijven’. Hij 
hield besprekingen met Klaas Tabak en de Enschedese bestuurder Johan 
Jasink, waarbij hij ‘ernstige pogingen’ deed hen te bewegen om bij De 
Eendracht in functie te blijven. Tabak bleef bij zijn weigering, Jasink bleef 
aan. Stuvé's optreden zette bij de Twentse bestuurders kwaad bloed. Stuvé 
was al 25 jaar hoofdbestuurder van een bond die binnen het NVV als erg 
'gouvernementeel' bekend stond, d.w.z. die altijd op het kompas van het 
Verbondsbestuur gevaren had.1096 Nu was Stuvé’s gezag echter tanende. Het 
leeglopen van de Twentse vakbeweging was niet meer te stuiten. Van de 
meeste bonden was na korte tijd niet veel meer over dan een rompbestuur dat 
de skepter zwaaide over een handvol leden. Van de Hengelose ANMB 
waren 200 arbeiders lid gebleven, van de 1400 die de bond een jaar tevoren 
nog had gehad. Bij de textielarbeiders, al zaten ze dan in grote materiële 
nood en al waren ze volgens Van Es verstandelijk minder begaafd, ‘was het 
zo sterk, dat de mensen hun contributieboekje terugbrachten met het gevolg, 
dat zij hun ƒ 4,-- steun niet meer kregen’.1097 Bij manifestaties van het NVV 
in Twente was de belangstelling zo gering, dat de plaatselijke WA en NSB 
moesten worden opgetrommeld om de zaal althans gedeeltelijk vol te 
krijgen. 
 
Nu de nationaal-socialisten zo overduidelijk hadden gefaald om het NVV in 
Twente overeind te houden, gingen ze op andere methoden over. Van 
Kampen had al meermalen met de Duitse politie gedreigd, maar tot dan toe 
dit dreigement niet uitgevoerd. Het was uiteindelijk de Duitser Höhmann die 
het allemaal te lang vond duren. Hij gaf de drie ontslagen bestuurders aan bij 
de SD. Op 5 mei arresteerde de politie Van Es en Tabak. Gerrit Visser was 
die dag toevallig in Amsterdam, waar hij zich bij Woudenberg was gaan 
beklagen over het feit dat hij was ontslagen met verlies van rechtspositie. 
Toen in Hengelo de politie was langsgekomen om hem te arresteren, werd 
Visser per telefoon door zijn vrouw gewaarschuwd. 's Avonds probeerde hij 
nog Woudenberg, die een spreekbeurt had in het Concertgebouw, aan te 
klampen. Zenuwachtig zei hij tegen Woudenberg dat ze hem wilden 
arresteren en dat hij niet wist waarom. Woudenberg had geen tijd voor 
Visser en zag hem later niet meer terug. Op 7 mei is Visser naar Hengelo 
teruggegaan en daar bij aankomst op het station gearresteerd. Van Kampen 
verklaarde later, dat Woudenberg door de arrestaties ‘zeer onaangenaam 

                                                
1095 De Textielarbeider 21 maart 1941. 
1096 Uitspraken Ereraad NVV, blz. 80; interview Th. de Jong te Amsterdam, 20 okt. 1976. 
1097 De Vakbeweging nr. VI; verslag bespreking Vlam/Roorda, blz. 6. 



  

441 

getroffen’ was. Volgens Woudenberg kon ‘het NVV nu z'n matten in 
Twente wel oprollen’.1098 
 
Rond dezelfde tijd (dus omstreeks mei 1941) kwam De Vakbeweging met 
een verhaal over de Enschedese verzekeringsagent Piet Langedijk. 
Langedijk was een fellow-traveller wiens breuk met de SDAP in 1933 
door de anonieme auteur schamper werd toegeschreven aan 'ellebogen' en 
aan het streven naar een bezoldigde functie aan Langedijks kant. Volgens 
het illegale blad had Langedijk op 24 februari bij Van Kampen naar de 
betrekking van districtsleider gesolliciteerd. De Vakbeweging meldde dat 
Van Kampen in eigen kring Langedijks sollicitatie toeschreef aan een 
poging ‘om Kees van Es een hak te zetten’. Ook zou Langedijk in die 
maanden hebben geprobeerd zich voor de nationaal-socialisten aanvaard-
baar te maken door diverse van hun manifestaties bij te wonen.1099 Al was 
het bericht erg tendentieus gesteld, de feitelijke kern ervan was juist. Het 
is zo goed als zeker, dat het voormalige VVSU-bestuurslid Langedijk 
heeft gesolliciteerd naar de functie van Kees van Es.1100 Bovendien staat 
vast, dat verschillende mensen uit de communistische hoek op de 
nominatie hebben gestaan voor posten in Woudenbergs nieuwe districts-
besturen. Toen de penningmeester van de Enschedese Bestuurdersbond, J. 
van Putten, op 25 maart 1941 een vergadering in Utrecht bijwoonde waar 
de geldzaken zouden worden overgedragen, informeerde Van Kampen bij 
hem naar de antecedenten van Langedijk.1101 Een notoire ‘vriend van de 
Sovjet-Unie’ maakte natuurlijk geen kans. Toch zouden kort nadien zes 
communisten en een sociaal-democraat figureren op de lijst van mensen 
die voor een bestuurspost in het Enschedese districtsbestuur van het NVV 
benoemd zouden worden.1102 
 
Na de bevrijding in april 1945 had NVV-hoofdbestuurder Co Suurhoff 
aanstalten gemaakt om dit gegeven propagandistisch uit te buiten. Suurhoff 
verheugde zich al op een verhaal over communistische ‘cellenbouw’ in het 
NVV, hetzelfde NVV waarvan nog maar net bestuurders wegens hun 

                                                
1098 BGA dossier-Van Kampen, proces-verbaal, verklaringen van J.Ph. van Kampen, H.J. Woudenberg 
en M. Visser-Bachman. De bijzonderheid, dat Visser hulp van Henk Woudenberg verwachtte, wordt 
in het boek van Marcel Timmerman, a.w., blz. 97, niet vermeld. Timmerman voert nochtans het 
proces-verbaal als bron op. 
1099 De Vakbeweging No. VI, z.d. 
1100 Bij meer dan een gelegenheid, in een verklaring te Enschede van april en op een vergadering in 
Zutphen op 15 juni 1945, had Langedijk zelf verklaard dat hij in het Woudenberg-NVV een 
bestuurspost had bezet. Brief J. Gies aan J.G. Suurhoff, z.d. (Fusiemappen NVV-EVC 5). 
1101 De notulen van deze vergadering bevinden zich in het BGA-dossier van Van Kampen, maar de 
anekdote van Van Putten wordt aangehaald in een briefwisseling van de Enschedese bestuurder Hein 
van Asselt met J.G. Suurhoff in juli 1945 (Fusiemap 5). 
1102 In een Opstelling van de bezetting van de nieuwe NVV Districten werden als bestuurders genoemd 
o.a. J. van der Linde, H.J. van den Berg en G.J. van het Reve (NAF 7 III). 
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principiële verzet waren gearresteerd. Het was ook niet ongerijmd om te 
denken, dat communisten op bestuursposten in het NVV uit waren, omdat 
begin 1941 de officiële politiek van de illegale CPN nog was, dat arbeiders 
niet moesten bedanken voor de gelijkgeschakelde vakbonden. De partijlijn 
was, dat communisten alle door de leden gekozen functies moesten 
blijven bezetten of zien te verkrijgen – die er onder Woudenberg 
natuurlijk niet meer waren – en er de NSB’ers de voet dwars zetten .1103 
Van publicaties als door Suurhoff verhoopt kwam echter niets terecht, omdat 
de werkelijke toedracht vooral voor het NVV zelf nogal ongemakkelijk was. 
 
Eén van de Enschedese arbeiders die voor een post in Woudenbergs NVV 
genoemd was, deed na de bevrijding uit de doeken wat was voorgevallen. 
Dit was de stukadoor Jan van der Linde uit Glanerbrug. Van de Linde was 
een sociaal-democraat die in april 1945 bij de Enschedese Eenheids 
Vakbeweging terecht was gekomen, maar nog contact had met zijn oude 
bond. In zijn relaas aan de secretaris van de Enschedese NVV-bouw-
arbeidersbond maakte Van der Linde duidelijk dat na het weglopen van de 
'oude' bestuurders niet Langedijk, maar de NVV-leiding was begonnen 
nieuwe besturen te formeren. Vanzelfsprekend was dit zo. Niet voor niets 
had bij het indienen van zijn ontslag de Hengelose Bestuurdersbond de 
aangesloten vakbonden er nog eens op gewezen, dat zij zich niet meer 
hoefden te belasten met het benoemen van nieuwe functionarissen, omdat dit 
‘van bovenaf door de N.V.V.-leiding’ zou geschieden.1104 Voor Van 
Kampen was de sollicitatie van Langedijk niet meer geweest dan een 
prikkelende anekdote, die hij in de wandelgangen doorvertelde aan de 
aanwezige NVV-bestuurders. Woudenberg c.s. hadden voor de nieuwe 
districtsbesturen figuren nodig die in hun ogen degelijker en betrouwbaarder 
waren. Daarom hadden Van Kampen en diens 'bijzonder gevolmachtigde' 
Molenaar, die het leeggelopen NVV in Twente weer op poten moest zien te 
krijgen, een aantal bestuurders benaderd die niet voor hun functies hadden 
bedankt. Aan deze NVV‘ers (Bazuin van de Kledingbond, Hansen van de 
Bouwarbeidersbond, Hillenaar van de Transportarbeidersbond, Jasink van 
De Eendracht en Meulink van de ANMB) droeg Van Kampen op een 
nieuwe districtsleiding samen te stellen. Als die leiding er niet kwam, dan 
zou Woudenberg er een benoemen. Van der Linde vertelde hoe het 
afdelingsbestuur van zijn bond de zaak besprak. Men kwam tot de slotsom, 
dat de Enschedese vakbeweging zelf een zevental personen moest 
voordragen voor de leiding van Woudenbergs nieuwe districten.1105 
 

                                                
1103 Hansje Galesloot, Susan Legêne, Partij in het verzet. De CPN in de Tweede Wereldoorlog, 
Amsterdam 1986, blz. 91. 
1104 Circulaire J.B. Vlam namens de HBB aan de organisatiebesturen, 19 maart 1941 (NAF 84f). 
1105 Brief Anton Poptie aan het NVV-Verbondsbestuur, z.d. (Fusiemap 6). 
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Met de arrestatie van Van Es, Tabak en Visser nog vers in het geheugen 
stonden de meeste vakbondsbestuurders niet te dringen om een plaats in de 
nieuwe districtsleiding. Bovendien zouden zij in hun voordracht rekening 
moeten houden met de wensen van Woudenberg, die het liefst een aantal 
sociaal-democraten zag werken onder een 'Leider' uit de NSB. De 
bezoldigde bestuurders gaven er de voorkeur aan minder prominente 
vakbondsleden voor te dragen. Op deze wijze zouden zij ten eerste voldoen 
aan de eis van Woudenberg, ten tweede vermijden te doen wat Van Es en de 
zijnen geweigerd hadden, en ten derde persoonlijk risico uit de weg gaan. Er 
waren NVV-bestuurders die wel wisten op wie zij het risico konden afwen-
telen: op communistische vakbondsleden. Bestuurder Hillenaar, die als 
communistenvreter bekend stond, haalde wekelijks de contributie op bij de 
leden, zo ook bij het communistische lid Gerrit van het Reve, broer van de 
Amsterdamse Tribune-redacteur Gerard Vanter. Gewoonlijk bleef hij bij 
deze bezoeken even praten over de algemene toestand. Bij een van die 
bezoeken vroeg Hillenaar aan Van het Reve, of hij interesse had voor een 
bestuursfunctie. Volgens Hillenaar was Van het Reve daarvoor bij uitstek 
geknipt. Gerrit van het Reve antwoordde dat hij daarvoor paste: ‘Vroeger 
kwamen wij niet aan bod, maar nu het gevaarlijk wordt kloppen jullie bij de 
communisten aan om jullie posten te gaan bezetten’. Toch heeft Van het 
Reve even getwijfeld, want hij vroeg Hillenaar nog wat de consequenties 
zouden zijn als hij op dat ogenblik een functie zou aanvaarden. Dat zou het 
NVV na de oorlog wel in orde maken, zei Hillenaar.1106 
 
Het resultaat was tenslotte, dat een kortstondig NVV-districtsbestuur in 
elkaar werd gezet. 'Leider' werd de oliehandelaar Van Schaik, die daarmee 
een politieke loopbaan voltooide die liep van syndicalist via sociaal-
democraat naar NSB’er. Secretaris werd Jan van de Linde, die echter in deze 
functie niets deed en na een maand weer werd ontslagen. Of twee andere 
personen op de lijst, H.J. van den Berg voor Geldzaken en Gerrit van het 
Reve voor Rechtsbescherming, werkelijk zitting hebben genomen in het 
bestuur is niet bekend. Waarschijnlijk is, dat ook zij voor hoogstens een paar 
weken formeel bestuursposten in het NVV hebben bezet. Op zijn laatst in 
juni 1941 zou dit alweer zijn beëindigd.1107 
 
De drie ontslagen bestuurders intussen werden na hun arrestatie overge-
bracht naar het doorgangskamp Schoorl, van waaruit zij op transport werden 
gesteld naar Duitsland. In april 1942 werd Klaas Tabak doodgeslagen in het 
concentratiekamp Sachsenhausen (in Oranienburg, even benoorden Berlijn). 
Dat moment viel ongeveer samen met de tijd dat de nationaal-socialistische 

                                                
1106 Verklaring van mevr. F. van het Reve-Fraterman aan schr., mei 1982. 
1107 Opstelling bezetting nieuwe NVV Districten; brief A. Poptie. 
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NVV-leiding probeerde de vrijlating van de drie bestuurders te gebruiken als 
chantagemiddel voor het welslagen van de bedrijfsappèls die zij in Twente 
wilde organiseren. Na het leeglopen van de oude vakorganisaties was het 
Woudenberg-NVV er veel aan gelegen te doen alsof het over een massa-
aanhang in de bedrijven beschikte. Naar Duits model werden daartoe de 
bedrijfsappèls ingezet. ‘Wanneer nu dit bedrijfsappèl morgen slaagt’, zei 
Provinciaal NVV-Leider J.H. Hoegen Dijkhof tegen directie en fabriekskern 
van Gebr. Stork & Co. in Hengelo, ‘dan zal de vrijlating van genoemde 
heeren ten zeerste worden bevorderd, maar als het bedrijfsappèl mislukt, dan 
ligt de verantwoordelijkheid, dat zij niet worden vrijgelaten op de schouders 
van U, de vertrouwenslieden, en is het dus Uw schuld dat zij nog langer in 
gevangenschap moeten leven’. 
 
De kern liet zich niet bedreigen en bleef weigeren de arbeiders op te roepen 
voor het bedrijfsappèl. De vertrouwenslieden hadden niet verwacht ‘op 
zoo’n manier te worden toegesproken en gedreigd. Hun standpunt was 
bepaald en daarmee uit’. Ook bij Hazemeijer in Hengelo mislukte het 
bedrijfsappèl. Van de 400 arbeiders kwamen er 36 opdagen. De stemming 
werd hier in belangrijke mate bepaald door het bericht over de dood van 
Klaas Tabak.1108 Niet veel later, in juni, werd ook Gerrit Visser vermoord in 
een kamp bij de Wewelsburg in Paderborn. Kees van Es tenslotte wérd, zij 
het met de dood voor ogen, op 21 juni 1942 vrijgelaten uit Sachsenhausen. 
Terug in Nederland zocht hij in Tilburg bevriende Eendrachtsbestuurders op, 
Bart van Pelt en Theo de Jong: ‘Ik zie 'm zo nog voor me staan: helemaal 
kaal geschoren – wézenloos zag-ie er uit’.1109 Van Es herstelde en kon na 
verloop van tijd zijn werk bij de Enschedese vestiging van het Rijksarbeids-
bureau (waar hij in april ’41 in dienst was gekomen) hervatten. 

 

                                                
1108 Rede van den Vertegenwoordiger van het NVV in Overijssel op 7 april 1942 (StA 104); verklaring 
G.H. Erdtsieck voor het BGA in het proces Woudenberg, 8 december 1948 (NIOD Doc I 1922); De 
Vonk, eind april 1942. Bijzonderheden over het verloop van de bedrijfsappèls in B.A. Sijes, De April-
Meistakingen in Twente, blz. 217-220. 
1109 Interview Th. de Jong. 
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3.4 Corporatiekoorts 

Al meteen na de capitulatie had het Duitse bestuur een politiek gevolgd 
die erop neerkwam, dat de Nederlandse instanties de ruimte kregen om 
‘het zelf te doen’. Die ruimte werd aan Nederlandse kant volop genomen. 
Weliswaar was duidelijk, dat de Nederlandse bestuurlijke initiatieven niet 
mochten indruisen tegen het beleid van de bezetter, maar dat was ook niet 
nodig. Veel van het enthousiasme waarmee in het eerste halfjaar van de 
bezetting Nederlandse plannen werden ontvouwd is te verklaren vanuit 
het feit, dat de Nederlandse bestuurders materieel langs dezelfde lijnen 
wilden werken als het Duitse voorbeeld. Ze wilden, in de woorden van 
Lou de Jong, de nieuwe verhoudingen gebruiken om ‘van onderop’ delen 
van hun eigen programma door te zetten en dachten daarvoor de luwte te 
gebruiken die Seyss-Inquart ogenschijnlijk bood.1110 
 
Die programmadelen betroffen – zo kan men invullen – de arbeidsdienst, 
de politiek van openbare werken, de sturing van het economisch leven 
(via het beleid van de Rijksbureaus en het nog te organiseren bedrijfs-
leven), en niet in de laatste plaats het gecentraliseerd vaststellen van de 
arbeidsvoorwaarden. Het ‘Nederlandse’ karakter van alle bestuurlijke 
activiteit zou dan vooral moeten blijken uit het feit, dat het nog steeds 
dezelfde bestuurders waren die het nieuwe beleid zouden gaan doorzetten. 
Ook dat nieuwe beleid maakte paradoxalerwijs aanspraak op continuïteit. 
Ieder die van de bezetting gebruik wilde maken om op sociaal-econo-
misch gebied een regime door te voeren, dat met het veronderstelde 
groepsegoïsme (de term is van P.J. Bouman)1111 van arbeiders of 
fabrikanten korte metten wenste te maken, beriep zich op aanzetten die er 
vóór de oorlog al waren geweest. 
 
Dat was in hoofdzaak om de schijn van oorlogswinst te vermijden. Dat 
was tegelijkertijd om de kans te benutten onder de patronage van de 
nationaal-socialistische bezettingsmacht met de verstrakking van het 
sociaal-economisch regime verder te kunnen gaan. Ex-minister Carl 
Romme bijvoorbeeld noemde de Arbeidsdienst (of die nu vrijwillig was 
dan wel gedwongen) als het instituut dat de belangrijkste doorbraak zou 
kunnen bereiken om te komen tot sociale gezindheid. En sociale 
gezindheid, daarin stond de opvoeding centraal. Opvoeding om de 
arbeidsvoorwaarden en de werkomstandigheden in de fabriek niet tot de 
maat der dingen te maken, maar om de eigen armoede ondergeschikt te 

                                                
1110 L. de Jong, notitie over de positie van de Nederlandse ambtelijke top na de installatie van het 
bewind van Seyss-Inquart (RCA 17p). 
1111 P.J. Bouman, Sociale Opbouw. Bouwstenen voor een nieuwe samenleving, Amsterdam 1941, blz. 
9. 



  

446 

maken aan de noden van ‘een grooter levensgeheel’. ‘Sociale vruchten 
groeien niet aan hoge boomen – zij rijpen op den akker van het volks-
leven, welks geest voor haar wasdom van beslissende beteekenis is. (…) 
De eisch van sociale gezindheid (…) vordert van elk onzer, als een levend 
geheel, daadwerkelijk te zijn een levend deel van de Staat’. Levende delen 
van de staat mochten niet voor hun belangen opkomen zonder te letten op 
belangen als die van de economische wederpartij, en dus vond Romme het 
terecht dat generaal Winkelman en Seyss-Inquart een verbod op staking 
en uitsluiting hadden uitgevaardigd. ‘Verstoringen in het economische 
voorzieningen-proces’ mochten immers niet worden toegestaan. Overal 
waar het bedrijfsleven niet in staat bleek om zelf tot een overeenkomst 
over de arbeidsvoorwaarden te komen, daar hield Romme het voor 
passend dat het College van Rijksbemiddelaars ‘in het kader van het 
algemeen belang’ corrigerend op zou treden. Op termijn dacht Romme 
zelfs aan rechtsprekende bevoegdheid voor de rijksbemiddelaars of voor 
de vertrouwensinstanties voor het ontslagrecht.1112 
 
Het past in deze opstelling, en in de figuur van een soort Reichstreu-
händer der Arbeit, dat Romme in maart 1941 door secretaris-generaal 
Verwey tot lid van het College van Rijksbemiddelaars werd benoemd.1113 
Hij zou er al heel spoedig als voorzitter optreden. Na alle deining over  
ƒ 15.000,-- aan uniformencommissie in de confectie-industrie bovenop de 
ƒ 6.000,-- aan gewone gage in die branche1114, was deze benoeming 
Romme’s persoonlijke oorlogswinst. Maar voor de Twentse textiel-
fabrikanten was de benoeming slecht nieuws. Los van hun oordeel over de 
door Romme als minister gevoerde politiek, zagen zij hem vooral als 
degene die overal waar hij zijn connecties had – in de confectie en de 
tricotage met name – aanstuurde op het afsluiten van CAO’s.  
 
Fabrikantensecretaris Van Eck suggereerde daarbij, dat Romme als 
vertegenwoordiger speciaal van de Amsterdamse confectie probeerde via 
de CAO het lagere prijspeil van de overige confectie op te trekken naar 
het Amsterdamse niveau. Uiteindelijk zou Romme om die reden 
gedwongen zijn geweest zijn congé te nemen als voorzitter van de 
Federatie van Vereenigingen van Nederlandsche Confectiefabrikanten. 
Romme’s vertrek uit de confectie gaf de Twentse fabrikanten, van wie 
velen bij hun fabrieken confectie-afdelingen hadden, geen soelaas. Als 

                                                
1112 C.P.M. Romme, Nederlandsche Sociale Politiek, Hilversum 1940, blz. 7-9, 54-59, 70-72. Dit 
boekje verscheen in de reeks Verkenningen. Een reeks wegwijzers naar den nieuwen tijd bij uitgever 
Paul Brand. 
1113 Briefje R.A. Verwey, 15 maart 1941 (CRB 6). Voor de Treuhänder zie Mason, Sozialpolitik, blz. 
117-119. 
1114 Het Nationale Dagblad 11 juni 1940; Bosmans, Romme, blz. 365-369. 
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rijksbemiddelaar zou hij juist in hun eigen bastion, de Twentse textiel, de 
CAO ‘erdoor (gaan) jagen’.1115 

3.4.1  De confessionele vakorganisaties 

Op de dag dat Woudenberg over het NVV was aangesteld, hadden ook de 
confessionele vakcentrales een ‘contactcommissaris’ toegewezen gekregen. 
De opdracht die deze twee commissarissen (A. Kaute bij het RKWV en O. 
Schleinitz bij het CNV) hadden meekregen ging lang niet zo ver als die van 
Woudenberg. Vanuit de NSDAP (Generalkommissar Schmidt) was erop 
aangestuurd om ook de confessionele vakcentrales onder Woudenberg te 
plaatsen, maar Seyss-Inquart en Hellwig, die dit teveel ineens vonden en een 
'kerkstrijd' vreesden, voorkwamen dat. Het was voldoende, dachten zij, om 
een commissaris de 'marxistische invloeden en elementen' uit het NVV te 
laten verwijderen, terwijl de andere vakcentrales ‘durch leisen Druck 
aufgefordert (werden), sich anzuschliessen’.1116 
 
Het RKWV en het CNV werd vooralsnog geen strobreed in de weg gelegd. 
Op de aangekondigde fusie van het NVV met de NVC reageerde het RKWV 
met een eigen concentratieplan. Begin augustus 1940 had binnen dat RKWV 
de commissie die moest zorgen voor de corporatieve opbouw van het 
sociaal-economisch leven een schema klaar ter ‘vereenvoudiging en concen-
tratie voor de sociale organisaties in Nederland, met behoud van de 
principiële organisatie’. Het RKWV wilde het zuivere vakbondswerk 
overdragen aan federaties voor elke bedrijfstak, maar het CNV vond dit al te 
ver gaan. Het CNV was bang, dat met het plan van het RKWV de 
zelfstandigheid van de christelijke vakbeweging in het gedrang kwam en 
stelde een eigen schema op. Hierin kwamen de verschillende richtingen 
alleen aan de top van de bedrijfstak, in beroepscorporaties van vakbonden en 
ondernemers bij elkaar.1117 
 
RKWV en CNV dienden ieder hun eigen ontwerp in bij de Dienststelle 
Hellwig. Volgens De Bruijn scheen Hellwig het met een corporatieve 
opbouw eens te zijn, volgens Stapelkamp liet hij zich ontvallen dat de 
Duitsers zo hun eigen opvattingen hadden.1118 Dit laatste was zeker het 

                                                
1115 Notitie (zeer vertrouwelijk) A.C. van Eck aan de Voorzitters der drie Fabrikanten-Vereenigingen, 
4 februari 1941 (TGTV 441). Intrigerend, maar onopgehelderd is het aandeel van de Twentse 
kledingindustrie en van prof. Jan Wisselink in de deining rondom Romme’s commissies. 
1116 E. Fraenkel-Verkade, Correspondentie van mr. M.M. Rost van Tonningen, Den Haag 1967, blz. 
98-99. 
1117 Notulen DB-RKWV 15, 22 juli, 5 aug. 1940 (NKV 5). A. Stapelkamp, J. Schippers, De banier 
opnieuw geheven. Geschiedenis van het CNV in de jaren van de Tweede Wereldoorlog, z.p., 1956, blz. 
48-50. 
1118 Hans Righart, Joop Scheerman, Het RKWV en de Duitse bezetter mei 1940 - augustus 1941, in: 
Jaarboek 1978 voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland, Nijmegen 
(1978), blz. 254-255; Stapelkamp, Schippers, a.w., blz. 49. 
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geval, zodat we moeten aannemen dat De Bruijn geloofde wat hij graag 
wilde geloven. Op dit punt in de ontwikkeling waren de verschillen tussen 
het corporatieve en het nationaal-socialistische model nog niet zeer 
uitgesproken. De corporatieve opbouw van het bedrijfsleven, waarop het 
RKWV-rapport over Economisch-sociale ordening van augustus 1940 
gericht was, had net als het Duitse model geen plaats voor belangen-
organisaties van arbeiders resp. ondernemers. Belangenorganisaties stonden 
voor beide groepen in een geur van klassentegenstellingen en van 
klassenstrijd, die nu juist uitgebannen moesten worden. Aan deze vakvereni-
gingen schreef het RKWV-rapport de verdienste toe, een gunstige atmosfeer 
te hebben geschapen voor de omvorming van het maatschappelijk stelsel in 
corporatieve geest. Hun recht van voortbestaan lag daarom voor het RKWV 
in hun cultureel en sociaal vormende waarde, maar uitdrukkelijk niet in de 
belangenbehartiging voor de eigen groep.1119 
 
Sommige werkgevers schrokken ervan, dat de katholieke vakbeweging het 
uitdrijven van de klassenstrijd zóver wilde voeren, dat hun eigen 
belangenverenigingen in hun voortbestaan werden bedreigd. Wie echter de 
katholieke top van nabij kende wist, dat de soep niet zo heet werd gegeten 
als hij werd opgediend. Voorzitter Stikker van Centraal Overleg had het bij 
De Bruijn nagevraagd, en gehoord dat het corporatieve stelsel van de 
RKWV moest worden opgevat als een program voor de lange termijn. Op 
korte termijn was voor De Bruijn de corporatie allerminst een principiële eis. 
Het ging het RKWV in de eerste plaats om ‘een zo goed mogelijke 
samenwerking der arbeidersorganisaties’. Centraal Overleg bracht De 
Bruijns positiebepaling onverwijld in stelling tegen wat de werkgevers 
ervoeren als al te corporatistische aandrang van de kant van de Nederlandse 
Unie. Als het aan de Unie lag werd het liefst per omgaande een corporatief 
stelsel naar Italiaanse, desnoods Portugese, snit ingevoerd. 
 
Zoals we nog zullen zien, wisten de werkgevers niet wat precies te denken 
van de rechten die de Nederlandse Unie aan ‘de arbeid’ zouden willen 
verlenen. Geruststellend had De Quay aan Centraal Overleg in Arbeidszaken 
laten weten, dat het met die arbeiders allemaal wel mee zou vallen. Van de 
'arbeiders' die in de corporaties terecht zouden komen mocht deskundigheid 
worden geëist. Volgens De Quay betekende dit, dat niemand van hen last 
zou hebben: ‘Voor de zuivere ondernemersaangelegenheden zullen zij in 
feite zich richten naar de opvattingen uit deze groep. Immers, het belang van 
                                                
1119 Economische-sociale ordening. Rapport uitgebracht aan het DB van het RKWV in Nederland, 2 
aug. 1940 (NKV 639). Righart en Scheerman (a.w., blz. 253-254) lezen ten onrechte uit het rapport, 
dat de regeling van de arbeidsvoorwaarden naar de overheid zou moeten gaan. De ‘zelfwerkzaamheid' 
stond nadrukkelijk voorop, zodat niet meer werd gezegd dan dat het ‘aan de Overheid (toekwam) 
algemene richtlijnen uit te vaardigen voor de werkzaamheden der georganiseerde groepen’. 
Richtlijnen, geen directieven. 
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de bedrijfstak zal ook hun belang zijn’.1120 Dat was echter beslist niet de toon 
die de Unie en het RKWV in het openbaar aansloegen. De Bruijn had in 
augustus '40 verklaard, dat zich een Umbruch aan het voltrekken was die 
alleen met de Franse revolutie kon worden vergeleken. Het liberale 
individualisme moest, als men hem mocht geloven, definitief het onderspit 
delven tegen ’eine neue sozialwirtschafliche Umwälzung, die das 
Allgemeinwohl über das Privatinteresse stellt, eine neue Geschäftsordnung 
in der das Individuum (...) sich wieder als Mitglied der im Volke verankerten 
Gemeinschaft fühlt und demgemäss handeln muss’. In het kaderblad Lering 
en Leiding van het RKWV ging het niet anders. Daar schreven geestelijk 
adviseur en hoofdredacteur jubelende artikelen over de nieuwe corporatieve 
en economische orde.1121 
 
Meermalen kon men in deze tijd katholieken horen verkondigen, dat 
Nederland in het 'prae-corporatieve stadium' verkeerde. Dit hield in dat de 
vak- en bedrijfsorganisaties vooralsnog gescheiden moesten blijven – men 
keek daarbij naar Portugal – en dat alleen aan de top er een samenwerkings-
verband moest komen. In de dagelijkse praktijk kon het RKWV daarom 
uitstekend meegaan met een ontwikkeling die van het corporatieve model 
juist afstand nam. De Dienststelle Hellwig, die de confessionele organisaties 
wilde opheffen zodra de tijd daarvoor rijp was, liet De Bruijn in de waan dat 
hij speelruimte had voor zijn corporatieplannen. Hellwig hield de confessio-
nele organisaties aan het lijntje door de plannen die De Bruijn en Stapelkamp 
hadden neergelegd niet meteen te verwerpen. Hij zei dat hij zelf een ‘schema 
van samenwerking’ wilde ontwerpen, waarbij hij allereerst dacht aan combi-
naties van vakbonden.1122 RKWV en CNV moesten maar geduld hebben en 
dat plan afwachten. Bij het RKWV lukte dat wonderwel. Hij had ‘de zeker 
niet luk-rake bevelen van de Duitse Autoriteiten’ afgewacht, zo zei De 
Bruijn in een terugblik in oktober, en was bereid ‘ook het Duitse (bezettings) 
gezag, als het thans geldende, loyaal tegemoet (te) treden en (te) gehoor-
zamen’. Dit was het ‘principiëel gefundeerde, juiste standpunt’ gebleken. 
Alleen al door het feit dat de Duitsers de confessionele vakbeweging eerbie-
digden, was volgens hem ‘het pleit beslecht’ zodat hij tot alle hervormingen 
bereid was. De Bruijn juichte de opheffing van de zelfstandigheid van de 
vakbonden toe, bepleitte nog eens vakfederaties per bedrijfstak en stelde 
voor de samenwerking tussen de vakcentrales, dus ook met Woudenberg, 
onder ogen te zien, zo mogelijk ook die met de werkgevers-centrales.1123 
 
                                                
1120 Briefwisseling D.U. Stikker en J.E. de Quay, 3 en 7 augustus 1940 (St 4b). 
1121 A.C. de Bruijn, Nach drei Monaten, 10 augustus 1940 (DGA 26.2); S. Stokman, Naar een nieuwe 
corporatieve orde, H. Hermans, Hervorming, in: Lering en Leiding, september 1940. 
1122 Notulen DB RKWV 9 september 1940 (NKV 89). 
1123 Openingsrede van den Verbondsvoorzitter ter Verbondsvergadering van 4 October 1940 (NKV 
20, omsl. 94). 



  

450 

Hoopvol vertrouwen in het over hem gestelde gezag dreef De Bruijn naar 
Berlijn, naar de Reichsleiter van het Duitse Arbeitsfront, Robert Ley. In 
gezelschap van onder anderen voorzitter A. van der Meijs van St. Lambertus 
bezocht het vakbondsgezelschap enkele modelbedrijven en een arbeidskamp. 
Of dit kamp toevalligerwijze Sachsenhausen was is onbekend1124, maar het 
was kennelijk een Vorzeigelager, want het ‘zag er behoorlijk uit’: er was een 
ruime eet- en recreatiezaal, en de arbeiders met wie gesproken werd waren 
‘goed gestemd’. Mochten de Katholieke Vrouwenorganisaties ook naar zo’n 
kamp komen kijken?, vroeg De Bruijn. Geen probleem, antwoordden zijn 
Duitse gastheren. Die verzuimden intussen niet om de arbeidsinzet ter sprake 
te brengen. Vooral het welslagen van het arbeidsboekje werd in dit verband 
geroemd, ‘waarin allerlei aantekeningen worden gehouden omtrent de 
persoon van den arbeider’. Met behulp van dit boekje probeerden de Duitse 
instanties de juiste man op de juiste plaats te krijgen, te weten de Westwall 
dan wel de Hermann-Göringwerke. Afrondend werd door het gezelschap 
nog ingegaan op de inzet van buitenlandse arbeidskrachten.  
 

 

 
De Duitsers van het DAF verzekerden, dat van inzet in Duitsland alleen 
sprake zou zijn, indien het eigen economisch leven van het land van 
herkomst daardoor niet werd gestoord. De buitenlandse arbeiders werden 
‘als vrienden ontvangen en op één lijn gesteld met de Duitse arbeiders. Men 

                                                
1124 Bekend zijn wel de guided tours naar Dachau, zoals die werd georganiseerd voor Anton Mussert, 
of die waaraan Johan Heesters deelnam. 

Figuur 31: A.C. de Bruijn in gesprek met O. Marrenbach van de DAF 
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denkt eerst aan den mens en dan aan de economie. (…) De geest van 
kameraadschap wordt bewust gepropageerd’. De Bruijn was onder de indruk 
en nodigde de leiding van het DAF uit voor een tegenbezoek. Wel had hij 
nog een aandachtspunt met betrekking tot de arbeidsinzet: kon er niet voor 
gezorgd worden dat er met de in Duitsland ingezette Nederlandse arbeiders 
ook Nederlandse priesters mee zouden gaan?1125 
 
Al ruim vóór de belevenissen van zijn voorzitter in Duitsland, had bij St. 
Lambertus de corporatiekoorts eveneens om zich heen gegrepen. De 
katholieke textielarbeidersbond zag nieuwe wetten en levensvormen in 
versneld tempo verwerkelijkt worden. De vraag die het bestuur daarbij in 
zijn blad stelde was, of de organisaties van werknemers en werkgevers in 
hun oude vorm ingeschakeld zouden blijven ‘in het ontwikkelingsproces dat 
zich in Europa aan het voltrekken is en dat op diverse terreinen ordening 
beoogt’. Om het meegaan met die stroom te legitimeren benadrukte de 
katholieke bond dat genoemde ontwikkeling niet was ingezet met de Duitse 
bezetting, maar voortbouwde op de tendensen van vóór de oorlog. Dit 
standpunt deelde de bond met Unitas, dat wat later zou schrijven ‘van meet 
af’ voor bedrijfsorganisaties op het terrein van de arbeid te zijn geweest, zij 
het altijd op basis van de eigen beginselen. ‘Wij staan voor een definitieve 
breuk met het kapitalistisch-economisch stelsel’, zo schreef de sociaal-
economisch adviseur van St. Lambertus in Het Hoog-Ambacht. Er zou een 
‘afrekening met het individualisme’ komen, en ondanks de economische 
problemen konden de grondslagen voor een corporatief opgebouwd 
textielbedrijf reeds worden gelegd.1126 
 
Wat voor grondslagen waren dat dan? Het bestuur van St. Lambertus had 
aan adviseur Albregts gevraagd een textielschap uit te denken. Voor het 
bouwbedrijf had Albregts hetzelfde al gedaan, zodat met geringe 
aanpassingen kon worden volstaan. Beide ontwerpen had Albregts 
gebaseerd op het 'prae-corporatieve' model van magister S. Stokman, de 
geestelijk adviseur van het RKWV. Dit was ook het model dat De Bruijn 
begin augustus bij Hellwig had ingediend. Alle nieuwe bestuursstructuren 
die in het kielzog van het rapport Economisch-Sociale Ordening werden 
bedacht sloten aan op de bestaande organisatievormen. Dat betekende 
vooral, dat geen afscheid werd genomen van de zuilsgewijze opbouw van de 
sociaal-economische organisaties. Slechts in federaties op bedrijfstakniveau 
en in de Nationale Corporatieve Raad kwamen de gezindten elkaar tegen. In 

                                                
1125 Notulen DB RKWV 2 december 1940 (NKV 89). 
1126 Het Hoogambacht 27 juni, 25 juli 1940; Het Textielarbeidersblad 7 aug 1940. 



  

452 

een uitgewerkte opzet, die al naar gelang de bedrijfstak met de juiste 
federatie kon worden ingevuld, zag deze structuur eruit als in Figuur 32.1127 

Als reden voor al deze corporatie-ijver verwees Albregts in zijn uitwer-
king voor de textielindustrie naar de grote schommelingen in bedrijvig-
heid, die de textiel kenmerkten en die werden veroorzaakt door  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de conjunctuur en verschillen in technisch niveau. Omdat (althans volgens 
een onderzoek uit 1933) zowat de helft van de kostprijs uit loonkosten 
bestond, hadden deze schommelingen een directe weerslag op de arbeids-
voorwaarden in de textiel. Er werkten grote groepen arbeiders die zich aan 
de onderkant van de arbeidsmarkt bevonden, waaronder veel vrouwen en 
meisjes. Bij de enorme schaalvergroting die de textiel had gekend was het 
risico alleen nog maar te dekken door een monopolistische organisatie van 
de markt en door staatssteun. Albregts achtte de ordening echter ook om 
redenen van beginselen noodzakelijk. Het economische moest niet tot 
‘zelfstandig en onafhankelijk doel’ worden verheven, vond hij, omdat 
daardoor de belangen tegenover elkaar kwamen te staan en zo de 
klassenstrijd ontstond. In een corporatie zou dat anders zijn. ‘De 
kapitalen, in deze bedrijfstak gestoken, de werkgelegenheid op grote 
schaal, ermee gemoeid, grijpen zó diep in in het economisch gemeen-

                                                
1127 Taak van de Federatie van Vakverenigingen in: … (NKV 639). 

Figuur 32: De Nationale Corporatieve Raad volgens het RKWV (1940) 
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schapsleven, dat zij de sfeer der private belangen ver te boven gaan’.1128 
Lag het aan Albregts, dan betekende de corporatie dus wel degelijk een 
ingreep in de leiding van de onderneming, al was dat dan in hoofdzaak in 
de voorwaardenscheppende sfeer. 
 
In de plannen van Albregts zou de textielcorporatie bestaan uit een over-
heidsvertegenwoordiging namens het algemeen belang en uit vertegen-
woordigers van alle 'bedrijfsgenoten', niet naar kwantitatieve maar naar 
kwalitatieve maatstaven. De ondernemers moesten op grond van het 
subsidiariteitsbeginsel zoveel mogelijk vrijheid hebben, maar binnen de 
door de corporatie gestelde normen. Hetzelfde gold voor de ‘arbeiders’. 
Voor het ondernemersaandeel in de corporatie zou men kunnen voort-
bouwen op wat tot stand gebracht was met de Raad van Bestuur in 
Arbeidszaken. Deze had niet de bevoegdheid voor bepaalde branches CAO's 
af te sluiten en moest dat aan de aangesloten verenigingen overlaten. Aan de 
kant van de vakbonden bestond een federatieve bestuursinstantie noch op 
centraal niveau noch op dat van de bedrijfstak. Mocht zo'n federatie eens tot 
stand komen, dan pleitte Albregts ervoor een bedrijfsraad op te richten die de 
naleving van de CAO zou kunnen controleren en een verdere stap zou zijn 
naar de corporatie.1129 
 
De Twentse textielfabrikanten zaten op een corporatie niet te wachten. 
Weliswaar erkenden zij dat de oorlogseconomie bepaalde vormen van 
ordening onontkoombaar maakte, maar op het stuk van effectiviteit van 
bestuur bood de corporatie hen niet genoeg zekerheid. Liever dan zich aan 
experimenten te wagen die het risico meebrachten politieke strijd binnen de 
bedrijfstak te halen, gingen de fabrikanten de weg op van overleg met de 
oude vakorganisaties. Immers, de keuze die de fabrikanten in de Twentse 
textiel moesten maken was die tussen een CAO die met de oude vakbonden 
zou worden afgesloten en een CAO die van bovenaf zou worden opgelegd. 
Om die laatste optie te vermijden waren de fabrikanten er niet ver van 
verwijderd een corporatie voor lief te nemen. 
 
Dat was een krachttoer, want de textielfabrikanten moesten niet veel hebben 
van de ‘corporatieve ordening in een socialistische volksgemeenschap’ die 
de Unie voorstond. De Unie was tegen de klassenstrijd, zoals ook de 
Twentse fabrikanten altijd tegen klassenstrijd (door de arbeiders) waren 
geweest. Maar de Unie wilde de klassenstrijd uitbannen door ordening, en 
dat maakte de meeste fabrikanten weer minder enthousiast. De afzijdigheid 
van de liberale ondernemers op dit punt droeg eraan bij dat het sociaal-

                                                
1128 Albregts, Concrete economisch-sociale ordening, blz. 13. 
1129 Lering en Leiding, febr. en april 1941. Het artikel van april werd herdrukt als de reeds geciteerde 
brochure van Albregts, a.w., blz. 22, 24-27. 
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economisch programma van de Nederlandse Unie niet meer was dan een 
platform voor corporatistische utopieën. Als hervormingsprogramma kon het 
geen maatschappelijke kracht ontwikkelen, kreeg daartoe van de bezetter – 
ondanks de gemeenschappelijke nadruk op het smoren van tegenstellingen in 
gemengde organen – ook niet de kans. Praktisch belang kreeg het dus niet. 
 
Telkens wanneer de Duitse of Nederlandse sociale autoriteiten stappen 
zetten die strijdig waren met haar corporatieve ideaal, klom de Nederlandse 
Unie in de pen met klaaglijke commentaren. Op 12 november 1940 
verscheen in het Verordeningenblad het Besluit omtrent de organisatie van 
het bedrijfsleven, een besluit dat de definitieve scheiding inluidde van het 
sociale terrein van het economische. De Unie beperkte zich bij die gelegen-
heid tot het uitspreken van de machteloze hoop, dat ook aan ‘de sociale zijde 
van het vraagstuk’ aandacht zou worden besteed. Op 2 april 1941 was het al 
zo ver, dat NVV-commissaris Woudenberg openlijk kon suggereren dat een 
corporatieve opbouw achterhaald was. Weer wat later noemde Woudenberg 
het ‘sociaal onjuist’ om economische en sociale organisaties in één verband 
te verenigen. Het verweer van de Unie was bijna een parodie. Woudenbergs 
uitspraken waren volgens haar in strijd met nota bene het corporatief 
program van de NSB. Het blad De Unie sprak van een misverstand dat 
hopelijk snel zou worden rechtgezet.1130 
 
De enige werkelijke invloed die in haar nadagen de Nederlandse Unie nog 
kon uitoefenen was, dat zij optrad als de stimulerende kracht achter de 
oprichting van fabriekskernen. Dit vooral op momenten dat openbaar 
optreden de Unie steeds moeilijke gemaakt werd, en zij het moest zoeken in 
wat wij nu basiswerk zouden noemen. ‘Leider’ van de Sociaal-Economische 
Afdeling van de Unie was op dat moment P.J. (Piet) Schmidt, die in 1934-
1935 voorzitter van de Onafhankelijke Socialistische Partij was geweest en 
geleidelijk naar het politieke centrum toegegroeid. Het was op initiatief van 
Schmidts Sociaal-Economische Afdeling, dat in kringen van Twentse 
textielfabrikanten meer belangstelling ontstond voor het ‘Hengelose’ model. 
Volgens dit model zorgde de directie van de Hengelose metaalonderne-
mingen voor een regelmatig contact met een selecte groep arbeiders in de 
fabriekskern. Deze kern of fabriekscommissie kon nuttig werk doen door 
goede of slechte boodschappen van de directie met redenen omkleed over te 
brengen naar het personeel, daarmee een confrontatie-element wegnemend. 
Het model was een Hengeloos model en geen metaalmodel, omdat óók de 
Hengelose KNKS een soort fabriekscommissie kende. Onder het voorzitter-
schap van een van de directeuren De Monchy vond binnen deze spinnerij 

                                                
1130 De Unie, 14 september, 5, 12 en 19 oktober, 9, 23 en 30 november 1940, 12 april en 29 mei 1941. 
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periodiek overleg plaats met een zogeheten ‘Raad der Ouden’ over sociale 
aangelegenheden. 
 
De Nederlandse Unie nu zorgde ervoor, dat leden van de Enschedese 
Fabrikantenvereniging in aanraking kwamen met meer gestructureerde 
vormen van communicatie met hun personeel. Na bemiddeling door A. 
Ledeboer jr kwam C.T. Stork jr. in Unie-verband een lezing geven over de 
voordelen die het bestaan van fabriekskernen de Hengelose ondernemingen 
gebracht had.1131 Voordelen die door metaalarbeider Tjerk Roorda (lid van 
de ANMB) als volgt omschreven werden: ‘De heer D.W. Stork was op en 
top zakenman, maar daarbij ook vooruitstrevend. Hij wist, dat door het 
binden van het personeel aan zijn bedrijf, eigenlijk gezegd zijn zaak het beste 
gediend was. Dat heeft hij bereikt door alle mogelijke sociale verzekeringen 
in te stellen, fabrieksscholen en leeszalen op te richten, alsmede 
studiefondsen in te stellen. Door dit alles was door dezen gewieksten 
zakenman deze sfeer ontstaan. Hij was beslist zijn tijd vooruit’.1132 

3.4.2  De weg naar de CAO 

In het overleg op bedrijfstakniveau hadden de gelijkschakeling van het NVV 
en het leeglopen van De Eendracht in Twente de betrekkingen met de 
textielfabrikanten nauwelijks verstoord. Ook zonder vakbondsleden bleef de 
overlegstructuur intact. Die structuur werd juist sterker, omdat de fabrikanten 
zich loyaal betoonden aan hun ‘eigen’ vakbondsbestuurders. Toen Van Es 
door Woudenberg was ontslagen werd hij in de vertrouwensinstantie voor de 
ontslagvergunning zonder rimpeling opgevolgd door Middelhuis van St. 
Lambertus. Binnen De Eendracht nam uiteindelijk Jasink de plaats van Van 
Es in. Van Es zelf had van de fabrikantenvereniging een lovende 
aanbevelingsbrief meegekregen toen hij in maart 1941 werk zocht bij het 
Rijksarbeidsbureau in Enschede.1133 
 
Het contact op wat hoger niveau, tussen fabrikanten en hoofdbesturen van de 
vakorganisaties, was na mei '40 stroef verlopen. In de contactcommissie 
hadden de fabrikanten steeds gezegd, dat alle problemen al werden opgelost 
met de districtsbestuurders en dat als gevolg van de onzekere positie van de 
industrie aan een CAO niet kon worden gedacht. Daar hadden de vakbonden 
het mee moeten doen. De ommekeer kwam met het van kracht worden van 
de Loonvormingsverordening, eind november 1940. De hoofdbesturen 
zagen hun kans schoon. Zij stuurden een brief naar de Twentse fabrikanten, 

                                                
1131 Brief M.R.J. Brinkgreve aan A.C. van Eck, 17 juni 1941 (FVE 33).  
1132 B.A. Sijes, Verslag van de bespreking met Tj.Roorda en J.B.Vlam – Hengelo, 1 oktober 1946, blz. 
13. 
1133 Brief J.A. Middelhuis aan A.H.W. Hacke, 9 april 1941 (DGA 94.1); aanbevelingsbrief A.C. van 
Eck voor C. van Es, z.d. (FVE 33). 
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dat de Loonvormingsverordening ‘voldoende aanleiding geeft, ja zelfs 
noodzakelijk maakt’ terstond CAO-besprekingen te openen. De vakbonden 
lieten niet na te wijzen op artikel 5 van de verordening, dat voorzag in het 
opleggen van een CAO als deze naar het oordeel van het College van 
Rijksbemiddelaars noodzakelijk was maar niet tot stand kwam. Fijntjes 
merkten zij op, dat het steeds streven van de vakbonden was geweest 
‘zelfstandig en in onderling overleg’ tot een CAO te komen. ‘Wij 
vertrouwen, dat ook Uwerzijds hieraan de voorkeur zal worden gegeven’.1134 
 
De fabrikanten hadden de afkondiging van de Loonvormingsverordening 
met lede ogen aangezien. Vooral het feit, dat de Dienststelle Hellwig in de 
uiteindelijke versie de verplichting had geschrapt om eerst de in aanmerking 
komende organisaties te horen, moet hen gestoken hebben. Toch zou er nog 
geen man overboord zijn indien het College van Rijksbemiddelaars zich 
eigener beweging bereid verklaarde artikel 5 slechts bij uitzondering toe te 
passen. Om van zijn kant daarover de centrales van ondernemers en 
vakbonden te polsen hield het College op de eerste werkdag van 1941 een 
bespreking. Het College maakte daar duidelijk, dat het bij de regeling van 
arbeidsvoorwaarden het liefst elke vorm van dwang wilde vermijden. Het 
lag ‘in de eerste plaats op den weg van de belanghebbenden zelf’ om CAO's 
tot stand te brengen, zo zei de voorzitter. Alleen als het niet anders kon zou 
een CAO worden opgelegd. 
 
De rijksbemiddelaars hadden buiten de waard gerekend. Het NVV van 
Woudenberg kon een politieke stunt goed gebruiken als het ging om het 
binnenslepen van een CAO. Toen CNV-voorzitter Stapelkamp tijdens 
bovengenoemde bijeenkomst toevallig de CAO in de Twentse textiel ter 
sprake bracht, bleek ineens dat het NVV al een beroep op de Loonvormings-
verordening had gedaan. Achter de rug van CNV en RKWV om had het bij 
het College een verzoek had ingediend om conform artikel 5 een CAO voor 
de Twentse textiel vast te stellen. De confessionele centrales waren hevig 
verontwaardigd, maar Woudenbergs vertegenwoordiger zei alleen dat over 
een CAO voor Twente ‘reeds zoo lang’ was gepraat. Het NVV meende dat 
er geen kans was spoedig met de fabrikanten tot overeenstemming te komen 
en verwachtte een sneller resultaat via actie van het College van 
Rijksbemiddelaars. Het College wenste echter niet op deze manier te werken 
en maakte nog eens duidelijk dat een CAO in de eerste plaats door de 
reguliere organisaties moest worden vastgesteld.1135 
 

                                                
1134 Brief A.F. Stuvé aan de fabrikantenverenigingen, 19 december 1940 (FVE 32). 
1135 A.J.R. Mauritz, Verslag van een bespreking tusschen het College van Rijksbemiddelaars en de 
vertegenwoordigers van de centrale werkgevers- en arbeidersorganisaties op Donderdag, 2 januari 
1941, des namiddags te 1.30 uur ten kantore Bezuidenhout 87, Den Haag, blz. 1, 3-4 (TGFV 8). 
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Toen de Twentse fabrikanten van deze bespreking hoorden, kregen zij het 
gevoel dat zij zich op een overval moesten voorbereiden. Meesmuilend 
meldde Van Eck aan zijn besturen dat zowel de rijksbemiddelaars als de 
centrales van werkgevers en werknemers vonden ‘dat er heel gauw heel veel 
collectieve contracten in elkaar gezet moeten worden. Men verdringt elkaar 
bij het College van Rijksbemiddelaars om de oorlogswinst binnen te halen 
en krijgt daarbij zelfs onderling nog ruzie’.1136 In de gegeven omstandig-
heden achtten de fabrikanten het maar het beste om de door de bonds-
besturen aangevraagde bespreking zo spoedig mogelijk te laten doorgaan. Zo 
gebeurde. Tijdens een vergadering van de contactcommissie op 22 januari 
lieten de fabrikanten merken, dat zij op het punt stonden hun verzet tegen 
een CAO op te geven. Zij gaven toe, dat de katoenindustrie, ‘levende in een 
Zwangswirtschaft, waarin slechts enkele weermachtsopdrachten de 
hoofdschotel van de productie vormen, uit den aard der zaak minder 
bezwaren tegen een collectief contract kan maken dan in normale 
omstandigheden’. In een volgende vergadering een week later – de vaart zat 
er nu in! – sputterden zij nog tegen, dat met de afnemende werkgelegenheid 
het moment ongelukkig gekozen was om tot 'stabilisering en consolidering' 
van de arbeidsvoorwaarden over te gaan. Toch vroegen zij bij De Eendracht 
een aantal exemplaren op van de concept-CAO die de vakbonden in 1937 
hadden ingediend. Stuvé had die niet meer kunnen terugvinden, maar diende 
het concept-contract in waaraan de organisaties tot in 1939 hadden gewerkt. 
Van Eck stuurde dit ‘ter bestudeering’ aan de fabrikanten door, zodat het 
door de Gewestelijke Commissie zou kunnen worden besproken.1137 
 
De ondernemers van hun kant achtten de tijd gekomen om in de komende 
onderhandelingen landelijk één lijn te trekken. Nu het NVV aanstalten 
maakte zijn speciale aandacht aan de textielindustrie te wijden, wilden zij 
voorkomen tegen elkaar te worden uitgespeeld. Een landelijke commissie 
werd gevormd uit vertegenwoordigers van de Twentse textielindustrie, de 
textielafdeling van de Algemene Werkgeversvereniging (AWV) te Haarlem, 
de katholieke textielfabrikanten en de Leidse textielindustrie, alsmede B.J.M. 
van Spaendonck voor enkele zuidelijke textielfabrieken die buiten elke CAO 
gebleven waren. Deze commissie moest de werkgeversvoorstellen 
uitwerken. Over het rompcontract, de secundaire arbeidsvoorwaarden, was 
men het snel eens: voor wat betreft de vijfdaagse vakantie, de uitbetaling van 
overwerk en de vergoeding voor ploegendienst bestond al een zekere 
uniformiteit, zodat hier geen moeilijkheden lagen. Een nuttige functie 
vervulde hierbij de mantelregeling voor de algemene arbeidsvoorwaarden, 

                                                
1136 Rondschrijven A.C. van Eck aan voorzitters FVE, FVA, TGFV en BTO, 8 januari 1941 (TGFV 
8). 
1137 Brief A.C. van Eck aan F.H.A. de Graaff, 27 januari 1941; notitie A.C. van Eck, z.d. (FVE 32); De 
Textielarbeider 21 februari 1941; brief A.F. Stuvé aan A.C. van Eck, 6 februari 1941 (TGTV 441). 
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die de AWV na afkondiging van de Loonvormingsverordening had 
voorbereid.1138 
 
Het tweede deel van de CAO, de lonen, vormde het grootste struikelblok. 
Daar de Twentse fabrikanten ongaarne afstand deden van het volledig 
toegepaste tariefloon, hadden zij moeite met het principe van een 
minimumloon. En natuurlijk was de volgende vraag, hoe hoog dat minimum 
dan moest komen te liggen. Bij de vereenvoudiging van hun loonstatistiek 
hadden de textielfabrikanten begin 1939 de loonnorm gesteld op het 
gemiddelde van het loon van alle 'volslagen vlijtige' wevers. Omdat echter 
slechts 70% van de wevers als 'volslagen vlijtig' werd erkend, bleef de groep 
van 30% laagstbetaalden buiten de loonstatistiek en zou dus ook buiten de 
vast te stellen norm vallen. De vakbonden verzetten zich hiertegen en stelden 
voor alle arbeiders in te delen in drie loonklassen (geschoold, geoefend, 
ongeschoold), waarbij alle wevers tot de geschoolden moesten worden 
gerekend. Bovendien moesten twee in plaats van drie gemeenteklassen 
worden ingevoerd, met een onderling loonverschil van maximaal 5%.1139 
 
Omdat de landelijke commissie van textielfabrikanten met deze voorstellen 
moeite had, zette zij zich aan het werk om een eigen concept-CAO op te 
stellen. Van de onderhandelingen daarover zou het afhangen, of een voorstel 
tot het afsluiten van een CAO aan de leden zou worden voorgelegd. Enkele 
van die leden hadden zelfs geen weet van de onderhandelingen en lazen in 
de kranten dat er een textiel-CAO op komst was. Toen één van hen 
verontwaardigd in maart aan Van Eck vroeg wat er aan de hand was, stuurde 
deze een sussende brief terug. De omstandigheden die tot de onderhan-
delingen hadden geleid, schreef hij, waren ‘gecompliceerd en van een 
eenigszins teer karakter’. Ze leenden zich daarom niet voor schriftelijke 
omschrijving.1140 Wat deze omstandigheden waren was nochtans duidelijk: 
de fabrikanten vreesden, dat het College van Rijksbemiddelaars hun 
eenzijdig een CAO zou opleggen wanneer zij niet zelf tot een overeenkomst 
met de vakorganisaties kwamen. Zulk een opgelegde CAO zou tevens een 
succes zijn van de NSB-leiding van het NVV op de 'oude' bestuurders, 
hetgeen eveneens moest worden voorkomen. Het één impliceerde het ander. 
 
De bondsbestuurders van De Eendracht hadden tegen Van Eck gezegd, dat 
zij ‘niet volledig’ sympathiseerden met het optreden van het NVV. Zij 
hadden erop gewezen ‘dat het toch wel hoogst onaangenaam zou zijn, 
                                                
1138 Brief A.C. van Eck aan N.V. Jansen & Tilanus, 11 maart 1941 (TGTV 441); brochure B.W. 
Haveman over de werkzaamheden van het Technisch Adviesbureau voor loonen en 
arbeidsvoorwaarden, Schotersingel 9 Haarlem, Amsterdam, September 1945, blz. 1-2. 
1139 Anoniem rapport, Beschouwingen over eenige sociaal-economische problemen der Twentsche 
Textielnijverheid, 6 maart 1941 (DGA 29.2). 
1140 Brief A.C. van Eck aan N.V. Vereenigde Industrieën Rotterdam, 22 april 1941 (TGFV 8). 
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wanneer de stappen van het N.V.V. zouden leiden tot een gedicteerde C.A.’, 
aldus duidelijk makend dat voor de oude garde van het NVV staatsinvloed 
niet zaligmakend was als die staatsinvloed een NSB-invloed was. De 
dreiging van een opgelegde CAO schiep een wederzijdse afhankelijkheid 
tussen vakbonden en fabrikanten. Door te blijven onderhandelen konden de 
vakbonden de fabrikanten helpen zulk een CAO af te wenden. Daarmee 
voorkwamen ze een propagandistisch succes voor de NVV-leiding. Van hun 
kant konden de fabrikanten de oude besturen een steuntje in de rug geven 
door hen aan resultaten te helpen en zo mogelijk de NVV-leiding buiten spel 
te zetten en te houden. 
 
Dat spel kon echter niet oneindig gerekt worden. Toen op 1 april 1941 het 
Centraal Overleg in Arbeidszaken de voorlopige balans wilde opmaken van 
de Loonvormingsverordening, bleken de kosten van levensonderhoud danig 
gestegen. In de Twentse textiel, zo meldde Van Eck, werkten grote aantallen 
arbeiders short-time – in sommige spinnerijen nog maar 8, 10 of 12 uur per 
week. De nijpende stand van zaken werd aangekaart bij het College van 
Rijksbemiddelaars, dat nog dezelfde maand het initiatief nam tot bespre-
kingen over een algemene loonsverhoging. Bij wijze van onderbouwing 
hield de Raad van Bestuur in Arbeidszaken, waarin Centraal Overleg 
inmiddels was opgegaan, een enquête onder de bedrijfstakken. Hieruit bleek 
dat inkomensverbetering voor de laagstbetaalde arbeiders, die zelfs niet meer 
de allernoodzakelijkste behoeften konden bevredigen, hard nodig was. 
 
Het ‘mandje’ met levensmiddelen was met 25,4% in prijs gestegen van 
augustus 1939 tot februari 1941. Om de bestaande loonverhoudingen 
overeind te houden adviseerde de Raad de tegemoetkomingen de vorm te 
geven van bijslagen al naar gelang de burgerlijke staat en de gezins-
omstandigheden. Zulke bijslagen waren al gangbaar in de metaal, de bouw 
en de textiel.1141 Voor wat de textiel betrof, had de Raad van Bestuur van de 
nood een deugd gemaakt. De bijslagregeling en de losse giften die 
fabrikanten hun arbeiders toestopten wilde hij als vorm van een loonregeling 
bestendigen, maar was door het College van Rijksbemiddelaars uitdrukkelijk 
goedgekeurd als een tijdelijk oplossing, in afwachting van een loon-
regeling.1142 Zo hadden de textielfabrikanten in mei ’41 toestemming 
gekregen de duurtebijslag te verdriedubbelen. Deze vorm was gekozen 
omdat loonsverhoging voor de vele short-time werkende arbeiders betrekke-
lijk weinig effect had. De bijslag hoefde niet te worden doorberekend in de 
                                                
1141 Centraal Overleg, Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur op 1 april 1941 in de 
Industrieele Club te Amsterdam (FVTG 1066); Raad van Bestuur in Arbeidszaken, Die Möglichkeit 
von Lohnerhöhung und die allgemeine Wohlfahrtslage der niederländischen Arbeiter, 15 juni 1941 
(St 4D). 
1142 Rapport van de commissies Wit- en Bontwevers, 8 mei 1941; rondschrijven A.C. van Eck aan 
besturen FVE, FVA, TGFV en BTO, 16 mei 1941 (TGFV 8, 9). 
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steun die deze arbeiders kregen en was alleen al daarom voor de fabrikanten 
te verkiezen boven een vaste loonregeling. Haast maakten zij dus niet. 
 
In een bespreking had het College van Rijksbemiddelaars intussen aan de 
werkgevers laten weten, dat van het geven van bijslagen geen regel gemaakt 
kon worden. Dit zou immers de loonverhoudingen beïnvloeden, loonverhou-
dingen die – te beginnen met de groep van laagste lonen (die van de land-
arbeiders) – waren gestaffeld volgens geschooldheid en gemiddeld loon. Wel 
gaf het College te verstaan, dat gratificaties zouden worden toegestaan, mits 
men daarvoor een geloofwaardige aanleiding kon bedenken.1143 Brieven die 
het College binnenkreeg van textielarbeiders, die zich beklaagden over de 
werktijdverkorting en de daarmee samenhangende loondaling, brachten in 
dit standpunt geen verandering. Het College overwoog bij deze brieven, dat 
het ‘gestalten’ (standaardiseren) van het loon van individuele arbeiders vrij 
zinloos was. Het vroeg zich voorts af, of het met de slechte werkgelegenheid 
in de textiel wel het juiste tijdstip was om de ‘textielloonen van Twente als 
een geheel te regelen’. Eerst moest maar eens worden afgewacht wat de 
CAO zou brengen. Pas toen halverwege het jaar 1941 duidelijk werd, dat een 
loonregeling in de Twentse textiel nog wel even op zich zou laten wachten, 
vond het College het nodig aan te dringen op een spoedige regeling van de 
lonen.1144 
 
Eveneens met het oog op de zienderogen toenemende armoede onder de 
arbeiders maande ook NVV-onderhandelaar Stuvé de fabrikanten tot spoed 
bij hun onderling beraad. In afwachting van een loonregeling, die nog wel 
even zou uitblijven, stelde hij voor een voorlopige loonsverhoging aan te 
vragen.1145 De fabrikanten van hun kant hadden gesteld, dat loonsverhoging 
onmogelijk was zonder dienovereenkomstige prijsverhoging. Zij vonden dat 
uitgebreide prijscalculaties moesten worden gemaakt voor het door-
berekenen van hogere lonen en onderbezettingskosten. Met ingang van 16 
juni 1941 kregen de fabrikanten toestemming om de bijslagen in de prijzen 
door te berekenen.1146 Ook dit was reden om met het opstellen van de 
loonregeling niet al te voortvarend te werk te gaan. 
 
Het werk aan de algemene arbeidsvoorwaarden kwam uiteindelijk in juli 
1941 klaar. De leden van de fabrikantenverenigingen keurden de ontwerp-
CAO goed met dien verstande, dat de loonregeling vooralsnog buiten de 
CAO moest blijven. Geharrewar volgde, waarna alleen maar duidelijk werd 

                                                
1143 A.J.R. Mauritz, Bespreking met het College van Rijksbemiddelaars op 17 Juli 1941 (FVE 34). 
1144 Notitie B.W. Haveman voor Rijksbemiddelaar H.P.J. Bloemers, z.d. (Lb 15-5556 Menko). 
1145 Brief A.F. Stuvé aan FVE, FVA, TGFV en BTO, 12 maart 1941 (TGFV 8). 
1146 Die Möglichkeit von Lohnerhöhung, t.a.p.; brief H.M. Hirschfeld aan J.A. Panhuyzen, 7 augustus 
1941 (NIOD FiWi (54) p3a-III-377). 
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dat overeenstemming over de loonbepalingen van de concept-CAO nog wel 
even zou uitblijven. Vooral het onderwerp van de gemiddelde loonhoogte 
per functiegroep leverde tal van problemen op.1147 De voorzitter van het 
College van Rijksbemiddelaars, Romme, besliste toen dat de CAO voor de 
textiel dan maar moest worden losgekoppeld van de loonregeling. De 
gewezen proponent van loonsverlaging T.J. Verschuur, de rijksbemiddelaar 
die Josephus Jitta voor het district Oost was opgevolgd, ging hiermee 
akkoord en stelde de datum van inwerkingtreding van de CAO op 25 juli 
1941.1148 In artikel 6 van de CAO werd bepaald, dat meteen na deze 
algemene CAO het overleg zou worden voortgezet om tot een loonregeling 
te komen. 
 
Ondanks de uitblijvende loonregeling zagen de textielarbeidersbonden reden 
om met getemperd enthousiasme de CAO te begroeten. St. Lambertus 
noemde, gezien ‘de zoveel jaren van strijd, tegenstelling, wrijving en 
misverstand’, deze CAO een ‘vredesverdrag’. Voorzitter Stuvé van De 
Eendracht noemde de CAO in het vakblad ‘een mooi succes’, mede wegens 
de vakantie van één week. Hij liet niet na te benadrukken, dat ‘ook deze 
keer’ het geregeld overleg met de fabrikanten ‘weer een gunstig resultaat’ 
had gehad.1149 Van nader overleg over de loonregeling kwam echter niets. 
Op de dag dat de CAO officieel werd goedgekeurd, werden de confessionele 
vakcentrales onder Woudenberg geplaatst en begon de uittocht van de leden 
uit deze organisaties. Veel te overleggen was er toen niet meer. 

3.4.3  De werkgevers tussen de fronten 

Met de gelijkschakeling van het NVV stond nog niet vast, hoe nu precies het 
Nederlandse sociaal-economische leven zou worden georganiseerd. De 
benoeming van Woudenberg voor het NVV alléén hoefde nog geen 
vooruitlopen op een Arbeidsfront te betekenen. Toch had de feitelijke 
ontwikkeling al één variant uitgesloten: die van een corporatisme naar 
Italiaanse trant. Hiervoor was één organisatie voor zowel economische als 
sociale aangelegenheden vereist, terwijl in Nederland de 'concentratie' op 
economisch gebied strikt gescheiden verliep van die op sociaal terrein. De 
poging van VNW-voorzitter Gelderman om alle ondernemers in één 
algemeen verbond te verenigen, en in dit verband ook Centraal Overleg op te 
nemen, was op een confessionele weigering gestuit. Daarmee was bij het 

                                                
1147 Voor Bureau Berenschot was dit mede aanleiding te gaan onderzoeken hoe loon kon worden 
‘geobjectiveerd’ op grond van iemands functie. Zie de artikelenreeks van D.J. da Silva, De 
mogelijkheid tot loonbepaling door middel van werkclassificatie, in: Organisatie en Efficiency, najaar 
1941 (in 4 afleveringen). 
1148 Notitie J. Rutgers voor T.J. Verschuur 23 juli 1941 (CRB 59). 
1149 Ned. RK Textielarbeidersbond St. Lambertus, Verslag van de werkzaamheden over 1940-1941 en 
1945, Utrecht z.j., blz. 5; Textiel en Kleding 25 juli 1941, 8 augustus 1941. 
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VNW ‘de verwachting om tot eenheid te komen, de bodem ingeslagen’.1150 
Concentratie was evengoed nog steeds in de mode. Het RKWV meldde in 
eigen kring dat het VNW bereid was ‘mede te werken aan een corporatieve 
ordening, mits in elke Vakcorporatie 2 kamers worden gecreëerd: één kamer 
voor sociale aangelegenheden die paritetisch wordt samengesteld en één 
kamer voor economische aangelegenheden, waarin de arbeiders een 
delegatie kunnen krijgen, maar geen pariteit’.1151 
 
De eigenlijke corporatie ging de meeste werkgevers te ver, zodat het nodig 
was een scheidslijn te trekken met de positie die de Nederlandse Unie op dit 
punt innam. In werkgeverskring, zo liet voorzitter Dirk Stikker van Centraal 
Overleg aan de Unie weten, voltrok zich wel degelijk een ‘vergaande 
evolutie’. Ook de werkgevers waren nu gewonnen voor het principe van de 
ordening. Maar wanneer dit zou leiden tot staatsinmenging in zaken die de 
leiding van de onderneming aangingen, laat staan dat ook de vakbeweging 
daarop invloed zou krijgen, dan was dit voor de ondernemers onverteerbaar. 
Stikker voelde nog het meest voor het Duitse sociaal-economische systeem, 
‘voorzoover dat ontdaan zou kunnen worden van de zeggenschap van de 
partij’. Dat was gebaseerd op de strikte scheiding tussen het sociale en het 
economische terrein. Wanneer het op sociaal gebied, dus als het om de 
sociale regelgeving en CAO’s ging, nodig mocht zijn om vakbonden en 
ondernemers in een corporatie bijeen te brengen, dan kon Stikker daarin nog 
meegaan. ‘Echter is het mij onmogelijk te accepteeren een stelsel, waarin de 
corporatie ook op economisch gebied zeggenschap zou krijgen over het 
bedrijfsleven’. Hij vreesde daarvan desastreuze gevolgen.1152 Dezelfde 
boodschap werd door VNW-secretaris Slotemaker – voor de gelegenheid 
versterkt met het gezelschap van A.C. de Bruijn van het RKWV – aan 
Unieleider De Quay overgebracht. Het resultaat was, dat De Quay zei wel in 
te zien dat ‘voor het oogenblik’ de scheiding tussen sociaal en economisch 
gehandhaafd diende te blijven.1153 
 
Het VNW en Centraal Overleg wensten centralisatie in eigen kring, juist om 
niet hulpeloos te staan tegenover de toegenomen staatsinvloed op sociaal 
gebied. Op economisch terrein lag dit ingewikkelder. Alle economische 
regelingen waren altijd voorbehouden gebleven aan de bij het VNW 
aangesloten ondernemersverenigingen, die als regel per bedrijfstak 
opereerden. Het was ook niet per se zo, dat het VNW speciaal de econo-

                                                
1150 Notulen van het verhandelde in de vergadering van het DB van het VNW, gehouden op Vrijdag, 20 
September 1940, ten kantore Kneuterdijk 8, ’s-Gravenhage (VNW 86). 
1151 Notulen DB-RKWV 19 augustus 1940 (NKV 89). 
1152 Brief D.U. Stikker aan D.J. von Balluseck, 13 augustus 1940 (St 4b). 
1153 Notulen van het verhandelde in de vergadering van het DB van het VNW, gehouden op Vrijdag, 30 
Augustus 1940, des v.m. 12 uur, ten kantore van het Verbond Kneuterdijk 8, ’s-Gravenhage (VNW 
86). 
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mische wetgeving in het oog hield en Centraal Overleg de sociale. Het 
optreden van de Rijksbureaus echter maakte landelijke coördinatie aan de 
kant van de economische ondernemersorganisaties urgent. Al op 1 juli 1940 
was aan ondernemerskant het ‘Nationaal Comité voor Economische 
Samenwerking’ van start gegaan. Het Duitse bestuur zag dit echter als een 
ongewenste belangenconcentratie en zorgde dat het initiatief werd gesmoord. 
In september 1940 maakte vervolgens het VNW aanstalten om een tegen-
wicht tegen de Rijksbureaus op poten te zetten. Toen VNW-secretaris 
Antonie Molenaar met enkele vooraanstaande industriëlen de positie van de 
Rijksbureaus besprak, was het gezelschap eenstemmig van mening, dat de 
invloed van de eigen organisaties in de bedrijfstak moest worden versterkt 
ten koste van de Rijksbureaus. Het VNW zag hier voor zichzelf een taak 
weggelegd. Sterker nog, nu het toch allerwegen over corporaties ging, bleek 
het VNW er niet afkerig van om taken van die Rijksbureaus te doen over-
nemen door de ondernemersorganisaties en dat Selbstverwaltung te noemen. 
Bijvoorbeeld het vaststellen van de prijzen: ‘Wil men iets uit handen van het 
ambtelijk apparaat houden, laat men dan beginnen met de prijsvaststelling, 
waar de fabrikanten toch zeker het meest deskundig zijn’.1154 
 
Degene die voor de Twentse textiel tot soortgelijke stappen overging was 
prof. Jan Wisselink. Samen met Barend van Spaendonck van de Tilburgse 
textiel, A. Rom Colthoff van het VNW en van de Katoencommissie en J.A. 
Panhuyzen van het Rijkstextielbureau, had Wisselink een Bedrijfstak-
Vereeniging Textiel bedacht. Deze ondernemersorganisatie zou in feite de 
publiekrechtelijke voortzetting zijn zijn van kartels als de Nederlandse 
Textiel Conventie (NTC), de Manex en de Nederlandse Wol Conventie 
(Newoco). De samenwerking binnen deze kartels had volgens Wisselink het 
inzicht gebracht, dat productie en distributie twee zijden van hetzelfde 
probleem vormden en dan ook unisono moesten worden aangepakt. Een 
bedrijfstak kon volgens Wisselink ‘pas dan zijn taak voor onze volks-
gemeenschap goed verrichten, als alle opvolgende phasen van de industrie 
en van den handel op rationeelen grondslag samenwerken’. Geheel in de 
geest van de tijd benadrukte hij, dat het gemeenschapsbelang absoluut moest 
prevaleren. Maar omdat hij dat gemeenschapsbelang definieerde als de 
meest rationele vorm van productie lag daar geen probleem. De bedreiging 
die hij wél ontwaarde lag daarin, dat ‘een gebrek aan economische en sociale 
discipline’ tot verdere verarming zou leiden. Omdat alleen een ‘doelbewust 
collectief aanpakken’ effect kon sorteren, dienden nu zowel de 
ondernemingen als de handelshuizen zich aaneen te sluiten in een 
economische organisatie voor de textiel. Zulk een stap diende niet als 

                                                
1154 Bespreking op 17 September 1940 van Prof. Mr. A.N. Molenaar met de heeren Ir. M.H. Damme, 
F.B.J. Gips, Ir. G.A. Kessler, Ir. F.G. Waller en Prof. Ir. E.L. Selleger, over de Rijksbureaux (St 6D I). 
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eenzijdig collectivisme te worden opgevat. Het was integendeel, aldus 
Wisselink, de noodzakelijke correctie op een tijdperk waarin sprake was 
geweest van ‘te ver doorgedreven individualisme’.1155 
 
Als Wisselink dachten ook de textielondernemers. In een massale 
vergadering begin november, waar de NTC in de persoon van voorzitter A. 
Ledeboer jr. de rol van ‘gastvrouwe’ speelde, besloten de 
vertegenwoordigers van 155 fabrieken en handelsondernemingen over te 
gaan tot het vormen van een Hoofdgroep Textielindustrie volgens het 
voorstel van Wisselink, Van Spaendonck, Rom Colthoff en Panhuyzen. 
Sinds de oorlogseconomie hadden de Rijksbureaus het regelgebied van 
bestaande textielkartels (NTC, Manex, Newoco) aan zich getrokken, maar de 
textielondernemers verklaarden zich nu zeer uitdrukkelijk corporatist in de 
hoop dat zij langs deze weg een groot deel van het regelend initiatief weer 
terug konden krijgen. De Rijksbureaus bepaalden de prijszetting en de 
productievoorschriften voor de bedrijfstak. De ondernemers vreesden 
ambtenarij en verlies van zeggenschap over de bedrijfsvoering. Het was de 
bedoeling van de Hoofdgroep Textielindustrie, aldus Wisselink, om de 
Rijksbureaus te adviseren en taken op het gebied van de uitvoering van 
allerlei economische regelingen daar weg te nemen. ‘Het gevolg zal dus zijn: 
minder circulaires, betere deskundigheid bij de adviezen en een soepele en 
meer vakkundige uitvoering van de maatregelen’. Het geheel moest 
bovendien worden ingepast in de corporatieve ordening van het Nederlandse 
bedrijfsleven, waaraan intussen de Commissie Woltersom zich had gezet.1156 
 
De Duitse bezetter was zeker niet afkerig van kartels, maar wilde dan wel 
kartels die aan zijn politieke controle onderworpen waren. Hij had er immers 
belang bij om de ‘Schlagkraft der holländischen Wirtschaft den Reichs-
interessen gegenüber möglichst gering zu halten’. Tegenover de initiatieven 
van het VNW zetten de Duitsers een alternatief ondernemerscomité op, naar 
een zwager van Kortenhorst het comité-Woltersom geheten, dat volgzamer 
zou zijn en dat geen binding had met de bestaande ondernemerscentrales.1157 
Half september ’40 werd dit comité-Woltersom aangewezen als 
Organisatiecommissie (OC) voor het Bedrijfsleven. Woltersom kreeg 
opdracht van de Duitsers – en aanvaardde die – om de Nederlandse 
economische organisaties zodanig te reorganiseren, dat ze een met de Duitse 
vergelijkbare structuur kregen. Het lokmiddel was, dat op deze manier 
militaire en civiele opdrachten aan het Nederlandse bedrijfsleven soepeler 
                                                
1155 Bedrijfstak-Vereeniging Textiel, 10 september 1940 (FVTG 1066). 
1156 Notulen van de vergadering van ondernemingen werkzaam in de Textielindustrie op 6 November 
1940, gehouden te Utrecht in het Jaarbeursrestaurant (FVTG 1066). 
1157 David Barnouw, Lynne Koningsberger, Ruurd Stellinga, De organisatie van het Nederlandse 
Bedrijfsleven in de Tweede Wereldoorlog. Doktoraalskriptie subfakulteit politikologie UvA, juli 1976, 
blz. 29-33, 52. 
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zouden kunnen worden afgewikkeld. Dat zij autoritair was opgezet was tot 
daar aan toe, zolang de Organisatie-Woltersom maar niet ook nog het 
verlengstuk zou worden van het departement van Economische Zaken. 
 
De instelling van het comité-Woltersom maakte de plannen van het VNW 
tot ‘unificatie van de bestaande centrale organisaties’ nutteloos. Het VNW 
wilde zoveel mogelijk ‘behouden wat gegroeid is’ en diende dus een grens te 
trekken tot hoever het aan de nieuwe organisatie van het bedrijfsleven zou 
meewerken. Die grens werd nader gedefinieerd door Stikker, inmiddels lid 
van een informele VNW-commissie die het werk van de OC zoveel 
mogelijk in eigen richting moest trekken.1158 Stikker vond dat vast moest 
staan dat voor meewerken met de OC een ‘zuiver Nederlandsche aanleiding’ 
moest bestaan. Die was er volgens hem wél en lag ‘in de noodzakelijkheid 
het bedrijfsleven te organiseeren als spiegelbeeld van de organisaties in de 
Rijksbureaux’. Want alleen als de ondernemers zich zodanig zouden 
organiseren, dat zij in staat waren over de schouder van de Rijksbureaus mee 
te kijken, zouden zij ‘op de juiste wijze’ hun taak kunnen vervullen en vond 
geen déplacement de pouvoir plaats. Dit had ook consequenties voor het 
bedrijfsleven zelf: het moest uitgebreide volmachten verlenen aan het 
bestuur van de bedrijfsverenigingen en zich vrijwillig onderwerpen aan de 
voorschriften en bindende afspraken die van het bestuur uitgingen. Het 
verschil met het leidersprincipe zou volgens Stikker moeten liggen in de 
controlerende functie die het bestuur van de bedrijfsvereniging zou hebben 
ten opzichte van de voorzitter.1159 
 
De voorkeuren van het VNW deden weinig terzake. De definitieve besluiten, 
die op 12 november officieel verschenen, lieten van de Selbstverwaltung van 
de industrie alleen de naam over. De liberale ondernemers legden zich bij dat 
feit neer. Want ook al berustte nu bij Woltersom ‘de grootste macht over het 
bedrijfsleven, die ooit eenig persoon in Nederland heeft bezeten’ en had het 
VNW de verdenking op zich geladen ‘een zekere tegenwerking’ te hebben 
gegeven, hun organisatie ging uiteindelijk toch mee met de stroom. Stikker 
dekte zijn aftocht door te verkondigen dat zijn eigen opvattingen ‘over wat in 
deze omstandigheden aan organisatie moet worden gedaan’ maar weinig 
afweken van hetgeen door Woltersom tot stand zou worden gebracht.1160 

                                                
1158 Begin augustus 1941 eclipseerde Herman Gelderman wegens het opheffen van het VNW. Hij 
bleef aanwezig als voorzitter van de Vakgroep Katoenindustrie van de Organisatie-Woltersom, maar 
was toch – in de woorden van Stikker – ‘persoonlijk gedesillusioneerd’ al sinds september 1940 geen 
rol meer te spelen in het sociale overleg. Hij was bang dat alle concentratie en organisatie alleen maar 
zouden leiden tot hogere kosten voor de exportbedrijven in de Twentse textiel. Geen Umbruch dus 
voor Herman Gelderman. 
1159 A.N. Molenaar, Aantekening voor den Voorzitter, 23 oktober 1940; brief D.U. Stikker aan A.N. 
Molenaar, 18 oktober 1940 (St 6D I). 
1160 Brief D.U. Stikker aan H.L. Woltersom, 13 november 1940 (St 6D I). 
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Concentratie was het toverwoord, ook als die werd afgedwongen. 
Fijngevoeligheden over de levensbeschouwelijke grondslag waren uit de tijd. 
Twee secretarissen van landelijke ondernemerscentrales, een ‘algemene’ en 
een katholiek, gingen dan ook zonder problemen over naar de OC van 
Woltersom. 
 
Woltersom positioneerde (om een hedendaagse ondernemersterm te 
gebruiken) zijn Organisatie bewust zodanig, dat ondernemers konden hopen 
via haar invloed op het economische beleid te houden. ‘Ik geloof, dat het 
Nederlandsche bedrijfsleven in zijn overgroote meerderheid er zich thans 
van bewust geworden is, dat ook na dezen oorlog ons economisch leven 
van staatswege leiding ontvangen moet en welhaast een ieder zal er de 
voorkeur aan geven, dat de taken, die hieruit voortvloeien door het 
bedrijfsleven zelf kunnen worden uitgevoerd’, schreef Woltersom begin 
1942 toen zijn creatie, de Raad voor het Bedrijfsleven, officieel werd 
geïnstalleerd.1161 ‘Zelf doen’ was natuurlijk altijd een wens aan 
ondernemerszijde geweest. Maar veel ondernemers realiseerden zich ook, 
dat zij slechts datgene zelf mochten doen wat de bezetter welgevallig was. 
Om die reden diende de Raad voor het Bedrijfsleven voor veel onder-
nemers vooral als luisterpost om tijdig van ontwikkelingen op de hoogte 
te zijn. De OC kende een aantal verlengstukken in de bedrijfstakken, die in 
overleg met de oude verenigingen probeerden een structuur op te zetten. 
Voor de katoenindustrie trad Jan Wisselink als verlengstuk op, die zijn 
statuut voor de textielindustrie feitelijk al klaar had. Dat statuut voorzag in 
een horizontale indeling van de bedrijfstak: Bedrijfsgroep Textiel, Vakgroep 
Katoenindustrie, Ondervakgroep Katoenweverij, Ondervakgroep 
Katoenspinnerij enz.1162 Tot eerste ‘leider’ van de Hoofdgroep Textiel 
bombardeerden de textielondernemers Wisselink, die als hoofdtaak kreeg de 
verdere organisatie uit te bouwen.1163 Tegen 1942 zou de organisatie-
Woltersom, de Raad voor het Bedrijfsleven, zijn afgerond. 
 
Met het optrekken van de Organisatie-Woltersom was niet alleen de strikte 
scheiding tussen sociale en economische organisatie doorgevoerd (zo waren 
de vakbondsvertegenwoordigers weer uit de Rijksbureaus gegooid), maar 
waren aan de economische kant ook de oude ondernemersorganisaties naar 
het tweede plan gedrongen. Dit kon voor de sociale kant niet zonder 
gevolgen blijven. Al in de eerste dagen van de OC had Hellwig tegen Stikker 
gezegd, dat als een gedwongen organisatie voor de economische zijde tot 
stand zou worden gebracht, dit ook zou moeten gebeuren voor de sociale 

                                                
1161 J.W.H. Behrens, Organisatie van het Bedrijfsleven, z.p. 1942, blz. 11. 
1162 J. Wisselink, Bedrijfstak-Vereeniging Textiel, 10 september 1940 (FVTG 1066); Barnouw e.a., 
a.w., blz. 55; Notulen Organisatie-Commissie 26 november 1940 (St 6H). 
1163 Notulen vergadering Jaarbeursrestaurant 6 November. 
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kant. Het Duitse streven een eind te maken aan de zerrissene Organisation 
was voor de ondernemers een nieuwe prikkel de vastgelopen besprekingen 
over de stroomlijning van hun sociale organisaties nieuw leven in te blazen. 
Nadat liberale voorstellen voor één sociale ondernemersorganisatie 
schipbreuk hadden geleden, werd geprobeerd althans één centraal toporgaan 
voor het sociale terrein tot stand te brengen. Op centraal en bedrijfstakniveau 
werden de besturen van liberale, katholieke en protestants-christelijke 
werkgeversorganisaties samengevoegd. In het toporgaan, de Raad van 
Bestuur in Arbeidszaken, zouden de bedrijven vertegenwoordigd zijn naar 
gelang het aantal tewerkgestelde arbeiders, hetgeen VNW en Centraal 
Overleg een belangrijk overwicht gaf.1164 Eind november 1940 werd over de 
statuten van de Raad van Bestuur overeenstemming bereikt. 
 
Toen Stikker in december dit plan aan Hellwig kwam voorleggen, bleek 
hoezeer de bezetter van zins was een Duits model door te voeren. Hellwig 
kon volledig instemmen met de opzet van het centrale toporgaan, maar bleek 
te verwachten dat de oude ondernemerscentrales zich na instelling van de 
Raad van Bestuur zouden opheffen. Volgens Hellwig hadden de 
confessionele organisaties al sowieso geen reden van bestaan, terwijl het 
VNW zou opgaan in de Hoofdgroep Industrie die door de OC werd 
voorbereid. Stikker verzette zich heftig tegen dit plan. Hij betoogde dat een 
constructie als de Raad van Bestuur, juist omdat die steunde op de oude 
verenigingen, groot gezag zou genieten bij de industrie en dat zij daarom ook 
voor de bezetter een aantrekkelijke partij zou zijn. Dit gezag had de 
Organisatie-Woltersom vooralsnog niet. Hellwig zag dat ook. Uiteindelijk 
verklaarde hij dat het ‘politiek verstandiger’ zou zijn af te wachten hoe in de 
praktijk de Raad van Bestuur zou werken.1165 
 
In februari 1941 kreeg de Raad van Bestuur in Arbeidszaken fiat van de 
Duitse autoriteiten om tot oprichting over te gaan. Officieel was de Raad nu 
het centrale orgaan waaraan VNW, katholieke en christelijke 
ondernemerscentrales en Centraal Overleg hun bemoeienis met de sociale 
wetgeving en de arbeidsvoorwaarden hadden overgedragen. Net als de 
Organisatie-Woltersom de ondernemers moest vertegenwoordigen tegenover 
Economische Zaken, zo moest de Raad van Bestuur dat doen tegenover 
Sociale Zaken. Bovendien moest de Raad van Bestuur bevorderen, dat 
‘tusschen de georganiseerde werkgevers een zoo groot mogelijke 
samenwerking tot stand komt, waarbij ten aanzien van de regeling der 
sociale verhoudingen in de verschillende bedrijfstakken zooveel mogelijk 

                                                
1164 A.J.R. Mauritz, Basis voor een voortzetting der onderhandelingen over het organisatievraagstuk 
op sociaal terrein, 12 november 1940 (St 5D I). 
1165 Kort verslag van de bespreking op Dinsdag 10 December, tusschen Dr. Hellwig, Dr. Harth en Mr. 
Stikker (St 6D I). 
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naar eenheid van beleid wordt gestreefd’.1166 Deze officiële taakstelling had 
vooral betrekking op de plaats van de Raad van Bestuur in het sociaal-
economische landschap, maar liet in het duister wat nu eigenlijk zijn 
kerntaak zou moeten zijn. Bij de installatie van de Raad op 1 maart 1941 gaf 
Stikker (die tot voorzitter was benoemd) in een als strikt vertrouwelijk 
bestempelde rede opening van zaken. Hij deed dat in een nabeschouwing 
over de Februaristaking, die een paar dagen tevoren geëindigd was. Dit was 
een beslissend punt geweest. De houding van de georganiseerde werkgevers 
tegenover de uitbarsting van verzet in Amsterdam zal door Hellwig zonder 
twijfel zijn beschouwd als de toetssteen, of hij met deze vorm van 
werkgeversorganisatie in zee zou gaan of niet. 
 
Moest de Raad van Bestuur, wiens taak het mede was te zorgen voor orde, 
rust en sociale vrede, in deze staking van zich laten horen of niet, zo had 
Stikker zich afgevraagd. Omdat het hier ging om ‘een ongeorganiseerde 
beweging van waarschijnlijk politieke strekking’, zag hij geen mogelijkheid 
iets te ondernemen. Wel bleek achteraf iets te kunnen worden gedaan. De 
Raad van Bestuur had een circulaire naar de werkgevers gestuurd, waarin 
hen werd opgedragen de lonen voor ‘den verzuimden werktijd’ niet uit te 
betalen. Dit schrijven was al de deur uit vóórdat de Höhere SS- und 
Polizeiführer Rauter eveneens verbood de lonen over de gestaakte dagen uit 
te betalen. Sommige werkgevers hadden getwijfeld of het wel op de weg van 
de Raad van Bestuur lag om over de kwestie van de in te houden lonen een 
eigen oordeel uit te spreken. Volgens Stikker was dat wél het geval: ‘Zonder 
uitzondering zal iedere Nederlander diep betreuren’, zei hij, ‘dat het tot deze 
uitbarstingen kwam, en zonder uitzondering zal ieder Nederlander van diep 
leed vervuld zijn, dat slachtoffers zijn gevallen. Doch hoe zeer men mede zal 
voelen met de ellende, die aan velen is overkomen, en misschien ook juist 
daarom, kan het voor onzen Raad van Bestuur slechts plicht zijn, datgene te 
doen wat van ons verwacht wordt om in dezen zwaren bezettingstijd sociale 
rust te verzekeren. Dat is de reden voor het schrijven, dat van ons is 
uitgegaan’. De Raad van Bestuur in Arbeidszaken had examen gedaan en 
was geslaagd.1167 De enige reden voor de Duitsers om een bestuursorgaan 
vanuit een ‘zuiver Nederlandse aanleiding’ toe te staan, was immers de 
sociale rust. Bleek de Raad van Bestuur niet in staat tot de handhaving 
daarvan bij te dragen, dan was hij als instelling op corporatieve dromen, op 
drijfzand dus, gebaseerd. 
 
                                                
1166 Circulaire B.C. Slotemaker aan de leden van de Raad van Bestuur in Arbeidszaken, 20 februari 
1941 (St 5A). 
1167 Na de Februaristaking moesten Nederlandse bedrijven ‘zoengeld’ betalen zgn. tot herstel van de 
relatie met de bezetter. Misschien was de opdracht van de Raad van Bestuur om over de gestaakte 
dagen de lonen in te houden de reden, dat Hellwig Stikker hiervan wilde vrijstellen. Vgl. Stikker, 
Mémoires, blz. 35. 
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In de rest van zijn rede ging Stikker nader in op de wankele evenwichts-
toestand waarin de Raad van Bestuur zich bevond. Evenals tegenover 
Hellwig in december legde hij er ook nu de nadruk op, dat de Raad sterk 
moest rusten op de samenstellende verenigingen. De ‘loyale medewerking’ 
van de aangesloten centrales aan het beleid van de Raad zou, aldus Stikker, 
ongetwijfeld niet worden geweigerd ‘mede omdat anders gedwongen 
maatregelen niet achterwege zouden kunnen blijven’. Dit, plus het feit dat de 
ondernemerscentrales sinds 18 juli 1940 de volledige controle hadden 
gekregen over de lid-verenigingen, maakte de positie van de Raad van 
Bestuur sterk zonder dat sprake was van opgelegd beleid zoals bij de 
Organisatie-Woltersom. Op het niveau van de bedrijfstak moest nog steeds 
het eigenlijke sociale werk worden gedaan; het centrale toporgaan diende 
‘enkel’ de bindende richtlijnen voor dat werk vast te stellen. 
 
De andere functie van de Raad van Bestuur in Arbeidszaken was om op te 
treden als vertegenwoordiger van de ondernemers tegenover de overheid. 
Wat bij de Organisatie-Woltersom de Rijksbureaus waren, was aan de 
sociale kant het College van Rijksbemiddelaars. De mogelijkheid bestond, 
zo zei Stikker, ‘dat via de Rijksbemiddelaars algemeene arbeidsvoorwaarden 
worden opgelegd – bestaat dan een organisatie, dan zal deze gehoord 
worden, bestaat die niet, dan is het mogelijk, dat zonder en over dat bedrijf 
wordt beslist. (…) Met name ligt er een belangrijke taak voor ons gereed om 
te zorgen, dat de Rijksbemiddelaars zoo weinig mogelijk te bemiddelen, 
doch hoogstens te sanctionneeren krijgen, wat door ons is voorbemiddeld bij 
de toepassing van de loonregelingsverordening van 28 November. Slechts 
wanneer het ons niet mocht gelukken om in een bepaald geval een 
bevredigende oplossing te bereiken, zullen de Rijksbemiddelaars moeten 
optreden. Hoe minder de Rijksbemiddelaars te doen zullen krijgen, hoe 
grooter het welslagen van onzen arbeid zal zijn, immers hoe grooter de 
sociale rust in den lande’.1168 
 
De verhouding met de vakbeweging raakte Stikker in zijn rede slechts 
zijdelings aan. Nu lag dat vraagstuk nogal gevoelig, omdat sinds de 
gelijkschakeling van het NVV het oude Centraal Contact had opgehouden te 
functioneren. Bij de sociale organisaties was de samenwerking met het NVV 
van Woudenberg niet populair. Bovendien was nog steeds onzeker, hoe in de 
nabije toekomst het sociale leven zou worden georganiseerd. Zou de 
overheid alles aan zich trekken (wat met het Duitse akkoord met de Raad 
van Bestuur niet waarschijnlijk meer was), zou er één Arbeidsfront komen 
van arbeiders en ondernemers, óf zou men voortborduren op het gegeven 

                                                
1168 Rede uitgesproken door mr. D.U. Stikker ter gelegenheid van de installatie van den Raad van 
Bestuur in Arbeidszaken op Zaterdag, 1 Maart 1941, te 12 uur, Kneuterdijk 8, 's Gravenhage (St 5A). 
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stramien en proberen aan vakbondskant een soortgelijk centraal toporgaan te 
scheppen als de Raad van Bestuur was? Dit waren de drie mogelijke 
richtingen, zo had Hellwig meermalen tegenover Stikker uiteengezet, die de 
ontwikkeling nemen kon. Uit het feit, dat Hellwig zich in juli 1940 had 
verzet tegen de gelijkschakeling van de confessionele vakcentrales, is af te 
leiden dat hij nog geen Arbeidsfront wenste. Hij was bereid de Raad van 
Bestuur te accepteren, omdat hij vond dat een Arbeidsfront min of meer 
vrijwillig tot stand moest komen. Het centrale toporgaan was althans een 
stap in die richting. Het meest waarschijnlijke scenario was dus datgene, 
waarin ook de vakcentrales in een Centrale Arbeidersraad zouden worden 
gebundeld naar het model van de Raad van Bestuur in Arbeidszaken. Beide 
toporganen zouden dan in georganiseerd verband met elkaar kunnen samen-
werken en zo althans een soort voorportaal vormen voor het Arbeidsfront. 
 
De vorm waarin het centrale contact tussen werkgevers en arbeiders in het 
vervolg zou moeten plaatsvinden was, zo had Stikker in zijn rede opgemerkt, 
‘nog een zaak van nadere overweging en wel in het bijzonder bij de 
Dienststelle Hellwig’. Dat wilde echter niet zeggen dat de sociale 
organisaties zelf geen voorkeur hadden. Anders dan de Nederlandse Unie, 
die nog steeds afkoerste op een ongedeelde Corporatieve Kamer en op een 
louter Politieke Kamer naar Portugees model1169, verkozen de sociale 
organisaties een corporatieve structuur die het sociale en het economische 
aspect gescheiden hield. De gedachten gingen uit naar een Sociale en een 
Economische Kamer, die beide een mate van wetgevende bevoegdheid 
zouden bezitten. Met dit soort instellingen hoopten de katholieke niet minder 
dan de liberale plannenmakers aan ondernemerskant – Molenaar noemt 
zowel Kortenhorst en Kolfschoten als Stikker – een structuur te creëren 
waarin de overheidsbemoeiing zou kunnen worden ingeperkt.1170 
 
Het einde van de corporatiekoorts (althans die in het openbaar) kwam met de 
gelijkschakeling van de confessionele vakorganisaties. In juli 1940 had 
Hellwig deze stap nog uitgesteld, maar voor iedereen was duidelijk dat hij op 
zijn agenda bleef staan. Dat lag niet aan de opstelling van het RKWV. De 
aanwezigheid van Woudenberg was voor het RKWV geen beletsel om bij de 
Dienststelle Hellwig te pleiten voor een federatie van de drie vakcentrales, 
waarvan Woudenberg eventueel voorzitter kon zijn. Toen het RKWV in 
december 1940 de anti-NSB-besluiten nog eens hernieuwde, vond men dat 
in katholieke kring ook niet zo'n ingrijpende maatregel: de NSB‘ers zouden 
toch wel naar het NVV gaan. De confessionele vakorganisaties hadden hun 

                                                
1169 Zie P.J. Bouman, Sociale opbouw, blz. 80-88. 
1170 Diverse Voorontwerpen van wet op de Sociale Kamer bevinden zich in het archief van Stikker (5D 
I) en in dat van de Stichting van de Arbeid (StA 104). A.N. Molenaar, Arbeidsrecht. Eerste deel – 
algemeen gedeelte, Zwolle 1953, blz. 834. 
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verwachtingen gesteld op hun min of meer autonome voortbestaan temidden 
van het ‘socialistische’ woelen van NVV en NSB. Buiten de eigen zuil was 
er geen heil, zodat de herderlijke brief die de bisschoppen op 26 januari 1941 
hadden doen uitgaan tegen de NSB vanzelfsprekend zijn bepalingen ook 
uitstrekte tot het NVV. 
 
Dit standpunt bepaalde de houding van het RKWV toen in februari 1941 
opnieuw geruchten de ronde deden, dat de Duitsers het RKWV wilden 
opheffen en de leden opnemen in het NVV. Omdat vast stond dat ‘deze 
oplossing door ons onder geen enkel beding kon worden aanvaard’1171, 
schreef De Bruijn een uitgebreide brief aan Seyss-Inquart, waarin hij voor 
zulk een plan waarschuwde. Het RKWV was ervan overtuigd, schreef De 
Bruijn, dat het zowel een Nederlands als een Duits belang was ‘dass hier in 
den Niederlanden absolute Ruhe herrscht und dass jeder seine volle 
Arbeitskraft einsetzen muss, um die Produktionsleistung unseres Landes und 
seine Wirtschaft auf ein Höchstmass zu steigeren’. Opheffing van de 
katholieke organisaties zou de arbeiders wel eens hun arbeidsvreugde 
kunnen ontnemen; overheveling naar het NVV zou tot gewetensconflicten 
leiden. Algemene onrust dreigde dan – De Bruijn schreef dit tijdens de 
Februaristaking – en daarin zag het RKWV ‘eine grosse Gefahr für die 
Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung’.1172 De Bruijn dacht misschien 
Seyss-Inquart te kunnen overtuigen, omdat hij wees op een realiteit: de 
vakbonden hadden nog wel zoveel invloed onder de arbeiders, dat door hun 
optreden een conflict menigmaal voorkomen had kunnen worden (al 
betekende dat natuurlijk niet dat er arbeidsconflicten zouden komen omdát 
de vakbonden zouden worden gelijkgeschakeld, zoals De Bruijn 
suggereerde). Er bestonden twee mogelijkheden, zo betoogde De Bruijn in 
feite tegenover de bezetter. Men kon ófwel het feit accepteren dat de 
bestaande vakorganisaties in hun bestaande vorm reële invloed onder de 
arbeiders hadden en dus die invloed konden aanwenden voor handhaving 
van rust en orde én een hogere productie, ófwel die organisaties onder 
leiding plaatsen van de NSB. Dat laatste betekende eigenlijk, dat elke andere 
mogelijkheid dan openlijk geweld om conflicten te voorkomen werd 
uitgesloten. 
 
De Duitse bezetter was voor De Bruijns argumenten niet gevoelig, zoals zijn 
optreden tijdens de Februaristaking al had laten zien. Hij redeneerde dat de 
confessionele bonden zonder groot bezwaar konden worden gelijkgescha-
keld, omdat de leden, voor voldongen feiten gesteld, zich daarbij wel zouden 
neerleggen. Hij liet geloven dat het lokken met sociale maatregelen (die 

                                                
1171 Korte notulen DB-RKWV 10 maart 1941 (NKV 4). 
1172 Brief A.C. de Bruijn aan A. Seyss-Inquart, 26 februari 1941 (NKV 461). 
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overigens, voorzover ingevoerd, nauwelijks verlichting brachten) voor de 
arbeiders voldoende prikkel zou zijn om zich te laten overschrijven naar het 
NVV. Het besef dat de nationaal-socialisten het domweg voor het zeggen 
hadden moet daarbij een grote rol hebben gespeeld. Tenminste, imponerend 
kan men de vooruitzichten die bijvoorbeeld Het Nationale Dagblad de 
Twentse textielarbeiders voorspiegelde nauwelijks noemen. Hun rechten 
(winstdeling en betere opleiding werden genoemd) zouden ‘in eere worden 
hersteld’, er zou een ‘ondernemingskern’ komen als vertrouwensorgaan van 
het personeel, frisse en lichte fabrieksruimten zouden de 'arbeidsvreugde' 
moeten verhogen. Meer was volgens de nationaal-socialisten niet nodig om 
ervoor te zorgen, dat ‘de Twentsche arbeider hunkert naar het 
socialisme’.1173 
 
Intussen deed het er niet toe, welke stap in het proces van gelijkschakeling 
precies de voorkeur van Seyss-Inquart had. Hij kreeg vanuit Berlijn opdracht 
om de uitgebroken oorlog met de Sovjet-Unie aan te grijpen om met ingang 
van 25 juli 1941 ook de confessionele vakcentrales onder Woudenberg te 
stellen.1174 Deze echter waren tijdig op de hoogte geweest van de komende 
ingreep. Zij hadden zich op de gelijkschakeling kunnen voorbereiden, zodat 
de bestuurders als groep hun ontslag indienden. Nadat op 3 augustus de 
bisschoppen de herderlijke brief hadden laten voorlezen waarin zij de 
katholieke vakorganisaties voor besmet verklaarden, verlieten de leden en 
masse de katholieke vakbeweging. Over St. Lambertus werd aangesteld de 
voorzitter van de voormalige NVV-Kledingbond, L. Mesker. Hij kwam op 
het Utrechtse bondskantoor van St. Lambertus, eigenlijk alleen om te 
vernemen dat alle bestuurders hun ontslag hadden ingediend. Binnen enkele 
dagen waren tientallen afdelingen opgeheven en binnen een week had 90% 
van de leden St. Lambertus verlaten.1175 
 
Bij het CNV reageerde men op bijna gelijke wijze. Ook hier verlieten de 
leden in groten getale de christelijke vakorganisatie. Tot Woudenbergs 
vertegenwoordiger bij Unitas werd benoemd L. de Jong, secretaris van de 
gewezen NVV-Kledingbond, een NVV’er die een eind met de ‘nieuwe orde’ 
was meegedreven. Voor zijn medewerking aan de gelijkschakeling van de 
confessionele organisaties werd De Jong ‘stijf gescholden’ door zijn collega 
Stuvé. Ook van Unitas bleef weinig over. Van de Twentse afdelingen 
bedankten in Nijverdal 850 van de 854 leden, al gingen in Enschede nog 
altijd ruim 200 van de 586 leden over naar het NVV. Voor het CNV in zijn 

                                                
1173 Het Nationale Dagblad, 18 juni 1941. 
1174 H.J. Kuiper, Om recht en waardigheid. Herinneringen van een katholiek vakbondsman, z.p. 2002, 
blz. 110. 
1175 RK Textielarbeidersbond St. Lambertus, Verslag over de jaren 1940-1941 en 1945, Utrecht 1946, 
blz. 6-7. 



  

473 

geheel geldt, dat eind september 1941 bijna 18% van de leden naar het 
Woudenberg-NVV was overgegaan. De leden die bleven, zowel bij St. 
Lambertus als bij Unitas, zullen dat gedaan hebben omdat zij afhankelijk 
waren van de werklozenkas, die nu overging naar het NVV. Om twijfelaars 
een steun in de rug te geven kwam Woudenberg met maatregelen. 
Overstappers naar het NVV hoefden in het kader van het ‘generaal pardon’ 
verzuimde contributies niet bij te betalen. Ook verhoogde het NVV de 
uitkering uit zijn werklozenkas nog eens met een kwart.1176 Per 1 januari 
1942 werd bovendien de uitkering in het kader van de nieuw van kracht 
geworden kinderbijslag nog eens met de helft verhoogd.1177 In Twente was 
duidelijk, dat lokmiddelen niet voldoende waren om de leden van de 
moderne bonden van bedanken te weerhouden, zodat hier voor de 
confessioneel georganiseerden het pad al was gebaand. Tegen de fabrikanten 
hoefden de arbeiders zich in deze omstandigheden niet meer te organiseren, 
alle retoriek van Woudenberg ten spijt. 
 
Hoe reageerden intussen de ondernemers? Praktisch als zij waren, keken zij 
in de eerste plaats naar de voeten van de confessioneel georganiseerden, of 
die bleven of wegliepen. Zo was er op 28 juli een bespreking tussen 
Slotemaker en Verwey van het Departement van Sociale Zaken over een 
toekomstige versteviging van de contacten tussen de Raad van Bestuur en 
het Departement, waarbij dit vooruitzicht afhankelijk werd gemaakt van de 
gang van zaken in de confessionele arbeiderscentrales.1178 Toen bleek dat die 
in hoog tempo leegliepen, zag de Raad van Bestuur zich gesteld voor een 
keuze met ver strekkende gevolgen. Uit de aangesloten ondernemingen 
kwam telkens de vraag, met wie men nu verder zou moeten praten. In de 
gegeven omstandigheden kon het antwoord alleen zijn: met Woudenberg 
praten óf in het geheel niet meer praten. De eerste optie hield in, dat nog wel 
sociale overeenkomsten zouden kunnen worden afgesloten, zodat op het 
sociale vlak de schijn van vastigheid zou kunnen worden gecreëerd. De 
schijn, want wat waren die overeenkomsten eigenlijk waard, als de partij die 
ze mede afsloot niemand vertegenwoordigde? 
 
Toen de Raad van Bestuur in pleno bijeenkwam om over de gelijkschakeling 
van de confessionele organisaties een standpunt in te nemen, bezwoer 
voorzitter Stikker de leden om in de discussies geen politieke 
beschouwingen te betrekken. De Raad van Bestuur was geen politiek 
lichaam, zei hij, en het kon slechts de bedoeling zijn zuiver zakelijk te 

                                                
1176 J. Wind, ‘Unitas’ in de branding. Kort overzicht van hetgeen de Ned. Chr. Textielarbeidersbond 
‘Unitas’ in de vijf jaren, dat ons land bezet was, heeft doorgemaakt, Utrecht z.j.; Unitas 23 maart 
1946; J. de Bruijn, P.E. Werkman, a.w., blz. 136-142. 
1177 Mededeeling No. 8 van het Adviesbureau voor Sociale Zaken (B.C. Slotemaker), 12 januari 1942. 
1178 Brief B.C. Slotemaker aan R.A. Verwey, 30 juli 1941 (DGA 26.2). 
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bespreken welke weerslag de opheffing van de confessionele organisaties op 
de ondernemersorganisaties zou hebben. Zo gebeurde. Deze weerslag, zo 
meende men ter vergadering, was van andere aard dan die van de gelijk-
schakeling van het NVV een jaar eerder. Toen waren de meeste 
functionarissen aangebleven en had het verloop onder de leden niet zo'n 
grote omvang aangenomen. Bovendien, toen waren de confessionele 
organisaties er nog, die met hun 300.000 leden toch representatief waren 
voor het gelovige deel van de arbeidersbevolking. Nu echter laatstgenoemde 
organisaties leegliepen ‘had de Raad van Bestuur rekening te houden met 
een zeker vacuüm in de vertegenwoordiging van de arbeiders (...) De 
onderhandelingen met de arbeidersvertegenwoordigers immers gaan uit van 
een zekere vertrouwensfunctie, die wederzijds door de vertegenwoordigers 
wordt uitgeoefend, waarbij de arbeidersleiders zich verantwoordelijk achten 
voor de richtige naleving van de gemaakte afspraken en voor de verzekering 
van de orde en de rust in de onderneming’.1179 
 
Gesteld voor de keuze tussen Woudenberg en een principiële erkenning van 
de (voor de ondernemers) positieve invloed van de vakorganisaties op het 
sociale klimaat, koos de Raad van Bestuur met algemene stemmen voor het 
laatste. Hij wenste nog slechts met die vakorganisaties te onderhandelen, die 
ook werkelijk invloed onder de arbeiders hadden. Een circulaire werd 
opgesteld voor de aangesloten verenigingen, dat de Raad ‘geen vrijheid 
(had) kunnen vinden onder deze omstandigheden het voeren van 
besprekingen met de aan arbeiderszijde overblijvende instanties nog 
voldoende gerechtvaardigd te achten’. Al deze besprekingen werden dus 
opgeschort.1180 In de vergadering waren stemmen opgegaan om de Raad van 
Bestuur uit eigen beweging op te heffen. In plaats daarvan werd besloten het 
aan de Duitsers over te laten al dan niet tot opheffing over te gaan. De 
vergadering besloot Hellwig tijdig van het genomen besluit op de hoogte te 
stellen en hem zelfs de kans te geven uitvoering van het besluit te 
verhinderen: de circulaire aan de aangesloten verenigingen zou pas na het 
gesprek met Hellwig worden verstuurd. 
 
Stikker en Slotemaker moesten naar Hellwig om het besluit van de Raad van 
Bestuur mee te delen. Gezien de aard van het besluit was dat niet zonder 
risico. Dit was een reden te meer om de zakelijke aard van de motieven te 
onderstrepen. Stikker zei tegen Hellwig, dat het sociaal-economische werk 
niet op een Arbeidsfront noch op verstatelijking, maar op vertrouwen 

                                                
1179 Verslag van het verhandelde in den plenairen Raad van Bestuur in Arbeidszaken, gehouden op 
Woensdag, 6 Augustus 1941, des n.m. 3 uur, ten kantore Kneuterdijk 8, 's Gravenhage, blz. 1-2 (NKV 
405). 
1180 Concept-circulaire Raad van Bestuur in Arbeidszaken aan VNW, RKVWV, VPCW en Centraal 
Overleg, z.d. (NKV 405). 



  

475 

gegrondvest diende te zijn. Dit was bij de in Nederland gegroeide 
samenwerking het geval geweest ‘omdat de wederzijdsche vertegen-
woordigers van werkgevers en arbeiders inderdaad als vertrouwensmannen 
vielen aan te merken’. Daarin was nu door de gelijkschakeling van de 
vakcentrales verandering gekomen. Zodra de confessionele organisaties leeg 
gingen lopen werden de ondernemers voor de vraag gesteld of het NVV wel 
geacht kon worden het vertrouwen van de arbeidersbevolking te bezitten. 
Het antwoord van de Raad daarop, dus ook van de eventuele NSB’ers 
daarin, was unaniem ontkennend geweest, zei Stikker. 
 
Hierop nam Hellwig het woord, en wel op wat minder vormelijke toon dan 
in het geschreven verslag wordt gesuggereerd. Hij verbaasde zich erover, zo 
staat in dat verslag, dat na een jaar onderhandelen met het NVV de 
ondernemers nu plotseling deze organisatie niet meer representatief vonden. 
Slotemaker repliceerde, dat het ‘hoofdmoment’ was, dat de ondernemers, 
‘willen zij de orde en de rust in hun bedrijven bevorderen, althans 
handhaven, in de eerste plaats moeten beschikken over het vertrouwen, dat 
zij van hun eigen arbeiders genieten’. Zolang er nog confessionele 
vakbondsleiders naast die van het NVV hadden gestaan was dat ook het 
geval geweest. Het vertrouwen dat de ondernemers van hun eigen arbeiders 
genoten was ‘een productiebelang van de eerste orde’, deed Stikker nog een 
duit in het zakje. 
 
Wat de Raad van Bestuur had besloten was ‘een belediging van de Führer!’, 
zo schijnt Hellwig geroepen te hebben.1181 In het verslag staat het wat 
afstandelijker: Hellwig zag in de houding van de Raad ‘een politieke 
demonstratie tegen een besluit van de Rijkscommissaris’. Hij had zich nog 
kunnen indenken dat de confessionele ondernemers zo zouden reageren, 
maar niet dat de Raad van Bestuur in zijn geheel zich achter de opgeheven 
vakbonden zou plaatsen. Hadden de ondernemers zich daarvan wel de 
consequenties gerealiseerd? Dat hadden zij, al hielden zij vol dat geen 
politieke motieven in het spel waren. Maar ook op het zakelijke vlak, zo 
hield Hellwig aan, was er toch geen reden geweest de aanvaardbaarheid van 
het NVV te prüfen? De arbeiders zouden er toch geen bezwaar tegen hebben 
de voordelen van een nieuwe CAO te accepteren, ook al hadden de 
ondernemers die met het NVV afgesloten? Volgens Slotemaker was dat nu 
juist niet het geval. De arbeiders zouden in de praktijk de voordelen van een 
CAO wel willen incasseren, maar dat betekende nog niet ‘dat in het 
algemeen de Nederlandsche arbeiders de vertegenwoordigers van het NVV 

                                                
1181 Hellwig was lid van de NSDAP sinds 1933. 
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als hun vertrouwensmenschen zouden erkennen. En juist op dit punt komt 
het aan, wil er van onderhandelingen sprake kunnen zijn’.1182 
 
Met dit laatste argument had Slotemaker de kern van de zaak getroffen, met 
inbegrip van alle politieke kanten die wel degelijk aan de kwestie zaten. 
Immers, wat was een CAO waard als er geen garantie was (behalve dan de 
garantie die repressie kon bieden) dat de arbeiders haar zouden naleven? 
Voor een CAO was nodig dat er een organisatie bestond die voldoende 
invloed had om de arbeiders aan de CAO te binden. Zonder dat was ook de 
meest voordelige CAO niet meer dan een papier, een worst om de arbeiders 
tot ‘rust in de onderneming’ te verleiden. Dezelfde discussie was al een keer 
eerder gevoerd, toen de Wet op de algemeen-verbindend verklaring van 
CAO's werd voorbereid. Als van bovenaf een CAO verbindend werd 
verklaard, wie was dan verantwoordelijk voor de naleving ervan? Met de 
wet van 1937 waren de organisaties van ondernemers of arbeiders zelfs 
gemachtigd een schadevergoeding te eisen van ongeorganiseerde 
ondernemers of arbeiders die zich niet hielden aan het verbindend verklaarde 
contract. Die situatie introduceerde het risico, dat corporaties van bovenaf 
arbeidsvoorwaarden zouden verordonneren die nog maar weinig te maken 
hadden met de wensen op de werkvloer. 
 
In liberale kring was men in de laatste jaren voor de oorlog aan deze 
problematiek gaan snuffelen en had daarbij voorzichtig een soort van 
corporatieve ordening omarmd. Gustaaf Ornstein, een kenner van het 
arbeidsrecht uit de school van VNW-secretaris Molenaar, had begin 1940 
betoogd, dat er een spanningsveld bestond tussen publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisatie en het bestaan van vakorganisaties. Vakbonden waren 
nodig om een corporatieve structuur meer te laten zijn dan een dode huls. 
‘Le corps professionnel ne serait pas vraiment organisé s’il avait simplement 
une tête et point de membres: pour que la vie anime le corps, il faut un 
organe intermédiaire entre le conseil corporatif et la masse des individus 
soumis à son autorité. Le syndicat doit être la cellule même de l’organisation 
professionnelle’, zo citeerde Ornstein met kennelijke instemming een Frans 
auteur. In een situatie waarin regelingen van bovenaf moesten worden 
ingevoerd én geaccepteerd, was handhaving van de binding met op zijn 
minst de georganiseerde arbeiders essentieel. Ontbrak die, dan was de kans 
aanwezig dat de vakverenigingen vroeg of laat tegenover die arbeiders 
kwamen te staan. Tot dan toe hadden de tegenstanders van corporatieve 
organen, vooral die uit de liberale hoek, zich in hoofdzaak bekreund om het 
recht van de ongeorganiseerden tegenover het ‘groepsbelang’ van de 
vakbondsleden. Nu echter maakten zij zich op om de corporatie te zien als 

                                                
1182 Kort verslag onderhoud Stikker-Hellwig, 7 augustus 1941; Stikker, Mémoires, blz. 37-39. 
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hoedster van het ‘algemeen belang’ binnen de bedrijfstak.1183 De inbreuk, die 
corporaties zouden maken op het recht van de ongeorganiseerden om buiten 
de bindende arbeidsvoorwaarden te blijven, was vanuit het nieuwe 
gezichtspunt blijkbaar nu wél voldoende gelegitimeerd. Met dat beroep op 
het ‘algemeen belang’ zou echter ook de positie van de vakorganisaties als 
vertegenwoordiger van exclusieve groepsbelangen op de tocht komen te 
staan. Dat impliceerde dus ook de groepsbelangen en de vakverenigingen 
van de werkgevers zelf. 
 
In de situatie van 1941 waren inzichten als deze actueler dan ooit. Zouden de 
ondernemers de gevolgtrekking maken uit wat zij altijd hadden verkondigd, 
dan zouden de vakverenigingen het veld moeten ruimen voor iets wat nu als 
het ‘volksbelang’ werd aangeduid. Maar voor de werkgevers was het toch de 
praktische betekenis van de georganiseerde groepsbelangen die het meeste 
gewicht in de schaal legde. Die betekenis was in 1941 in ieder geval aan de 
arbeiderskant zeer aan erosie onderhevig. In de eerste plaats waren de vak-
organisaties zo gecentraliseerd, dat de lagere échelons nauwelijks meer hun 
stem konden laten horen. In een tijd van toenemende duurte én van een 
loonstop had het centralistische beleid van de vakcentrales de afstand tot hun 
achterban alleen maar groter gemaakt – de ondernemers hadden zo nu en dan 
zelfs de behoefte gevoeld de vak-centrales een steuntje in de rug te geven. In 
de tweede plaats bestond onder het regime van de Loonvormingsverorde-
ning – anders dan in 1937 – de mogelijkheid dat een CAO werd opgelegd 
zonder dat de vakbonden daarop invloed hadden. En last but not least 
werden de centrales nu zelf met gelijkschakeling bedreigd. Gezien de 
algemene afkeer van de NSB onder de bevolking zou dat de kloof tussen 
besturen en achterban helemaal onoverbrugbaar maken. De ondernemers 
realiseerden zich zeer goed, dat na de gelijkschakeling van de drie 
vakcentrales gelijkschakeling van de Raad van Bestuur wel eens de volgende 
stap kon zijn. Door het contact met het NVV te verbreken en zo liquidatie 
door de Duitsers over zich af te roepen schiepen zij een vacuüm dat 
voorkwam dat de Raad van Bestuur in Arbeidszaken zou worden opgeslokt 
door een Arbeidsfront. Weliswaar kwam een grootscheepse organisatie van 
het bedrijfsleven, die van Woltersom, tot stand, maar die had alleen 
bemoeienis met economische zaken en bleef dus geheel buiten Woudenbergs 
bereik. 
 
Het besluit van de ondernemers, om met de ‘oude’ vakcentrales één lijn te 
trekken, was bepalend voor de verdere ontwikkeling. Er was eerst en vooral 
de geleidelijke en conflictloze voorbereiding van de structuur mee gedwars-

                                                
1183 G.F. Ornstein, Vrijheid van vakorganisatie, diss. Leiden 1940, blz. 50-51, 88-90, 110, 126 en 131-
132. 
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boomd die Hellwig voor ogen had: een voorportaal voor het Arbeidsfront dat 
nog sterk steunde op de oude organisaties. De houding van de Raad van 
Bestuur in Arbeidszaken plaatste de bezetter voor de keus om hetzij een stap 
terug te doen (wat zo goed als ondenkbaar was), hetzij een Arbeidsfront te 
forceren ongeacht de steun die dat zou genieten. Met de keus voor het laatste 
was de rivaliteit tussen Hellwig en Generalkommissar Schmidt in het 
voordeel van de laatste beslecht. Hellwig werd na verloop van tijd 
weggepromoveerd naar het Oosten, het Arbeidsfront kreeg vrij baan.1184 
 
De ondernemersorganisaties zelf leden minder onder de gevolgen van hun 
besluit dan denkbaar was geweest. Zoals verwacht werd de Raad van 
Bestuur een week na het gesprek met Hellwig door Seyss-Inquart 
ontbonden. Hiermee was de rol van de liberale ondernemerstop echter niet 
uitgespeeld. Dat bleek toen in oktober 1941 Stikker door Woltersom werd 
gepolst of hij bereid was voorzitter te worden van de Hoofdgroep Industrie.  
Volgens Stikker probeerde Woltersom ‘een geweldige stunt uit te halen’ 
door een notoire tegenstander van de Organisatie-Woltersom voor zulk een 
belangrijke post binnen te halen. Stikker voelde weinig voor deze functie. 
Hij voerde aan, dat de omstandigheden hadden meegebracht dat hij op dat 
ogenblik een zekere persoonlijke goodwill genoot ‘om nà den oorlog de 
sociale verhoudingen beter te regelen als deze waren voor dien tijd’. Hij was 
bang dat die goodwill, indien hij een dergelijke functie zou aannemen, in 
arbeiderskringen misschien verloren zou gaan. Toen Stikker even later 
poolshoogte nam bij De Bruijn en Stapelkamp, bleek evenwel dat een 
eventuele benoeming bij de Hoofdgroep Industrie door hen niet verkeerd zou 
worden opgevat. Daarvoor had hij na het besluit van de Raad van Bestuur in 
Arbeidszaken teveel persoonlijk krediet opgebouwd.1185 Uiteindelijk zag 
Woltersom van Stikkers benoeming af. Samen met de voormalige 
secretarissen van het VNW1186 ging Stikker verder met het nu clandestien 
geworden overleg over sociale aangelegenheden. 
 
In het kielzog van de Raad van Bestuur in Arbeidszaken waren ook de 
aangesloten ondernemerscentrales ontbonden, aan liberale zijde het VNW en 
Centraal Overleg. Wat later kwamen de Twentse fabrikantenverenigingen 
aan de beurt. Op 1 augustus had Van Eck al aan zijn besturen laten weten, 
dat hij wel op vakantie zou gaan, maar in verband met ‘belangrijke 
spanningen op organisatorisch gebied’ beschikbaar wilde blijven voor de 

                                                
1184 J.J. van Bolhuis, B.C. Slotemaker, a.w., blz. 380. 
1185 Notitie over een bespreking op Maandag, 13 October 1941 tusschen Woltersom en Stikker; 
besprekingen op Dinsdag 14 October 1941, inzake voorzitterschap hoofdgroep Industrie (St 6H). 
1186 Van dezen was B.C. Slotemaker samen met C.E.J. Maitland een Adviesbureau voor Sociale Zaken 
begonnen, ongeveer op de manier waarop het VNW in de eerste weken na de capitulatie had 
gefunctioneerd: bulletins met sociaal nieuws en adviezen voor werkgevers. Slotemakers Adviesbureau 
hield kantoor bij de Federatie van Bedrijfsvereenigingen. 
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diverse vergaderingen die zeker zouden komen. Toen in de Raad van 
Bestuur de teerling was geworpen, besloten ook de verenigingen van 
Twentse textielfabrikanten het contact met de gelijkgeschakelde vakbonden 
op te schorten. Dit besluit moet hun niet moeilijk gevallen zijn. Voor de 
Twentse textielondernemers presenteerde zich de te nemen beslissing als een 
keuze tussen halfgoed en kwaad. Halfgoed waren de confessionele 
vakbonden die weliswaar corporaties nastreefden, maar ook sinds de vorige 
oorlog tot twee keer toe een grote stakingsbeweging hadden helpen breken. 
Kwaad was in fabrikantenogen het staatsdirigisme van het NVV – in elk van 
zijn beide gedaanten, de vooroorlogse en die van na juni 1940. 
 
Binnen dat NVV raakte de oude garde van De Eendracht steeds meer in de 
verdrukking. Het bondsbestuur kwam klem te zitten tussen de uittocht van 
zijn leden en het isolement waarin hij door de partijen in de oude 
overlegstructuren gehouden werd. In juli 1941 werd bovendien uitvoering 
gegeven aan de oude fusieplannen tussen De Eendracht en de NVV-
Kledingbond, waarbij L.H. Mesker, de NSB-voorzitter van de laatste 
(kleinere) bond, voorzitter werd van de nieuwe Bond van Arbeiders in het 
Textiel- en Kledingbedrijf (BATK). Stuvé werd ondervoorzitter. Even later 
werden de restanten van St. Lambertus (200 leden van de 11.016) en van 
Unitas naar de BATK overgeheveld.1187 De nieuwe eenheidsbond van 
textielarbeiders werd door de ‘oude’ partijen binnen het sociale overleg 
zorgvuldig aan de zijlijn gehouden. Behalve een incidentele bespreking met 
Van Eck als vertrouwensinstantie over een ontslagkwestie was van 
onderhandelingen met de BATK geen sprake. Op brieven van die bond 
reageerden de fabrikantenverenigingen met opmerkingen in de trant, dat het 
mogelijke al voor de arbeiders werd gedaan.1188 Ondanks snorkende 
verhalen in het nieuwe bondsblad Textiel en Kleding had de NVV-bond op 
de collectieve arbeidsvoorwaarden geen werkelijke invloed meer. 
 
De BATK probeerde natuurlijk de onderhandelingen hierover zo spoedig 
mogelijk geopend te krijgen. In een Open Brief aan de Heren werkgevers 
stelde de bond, dat het uitblijven van een loonregeling de nood in de 
gezinnen zo had doen stijgen, dat loonsverhoging al niet meer voldoende 
was. Voorzitter Mesker sprak zijn vertrouwen uit, dat hij spoedig met de 
'Heren werkgevers' een loonregeling aan het College van Rijksbemiddelaars 
zou kunnen voorleggen. In afwachting daarvan vroeg de BATK, gezien het 
feit dat het College van Rijksbemiddelaars vaak lang werk had, alvast om 

                                                
1187 Rondschrijven A.C. van Eck aan besturen FVE, TGFV en BTO, 1 augustus, 15 september 1941 
(FVE 34). 
1188 Rapport BATK aan J.Ph. van Kampen, 25 september 1941 (NAF 34b); brief A.C. van Eck aan 
BATK, 27 oktober 1941 (FVE 34). 
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een extra weekloon als bijslag voor de komende winter.1189 Meskers 
vertrouwen was misplaatst. De Open Brief bleef zonder antwoord. In 
oktober moest de BATK de vier secretarissen van de landelijke CAO- 
commissie eraan herinneren, dat al in mei was afgesproken dat meteen aan 
een loonregeling zou worden begonnen. Sinds die tijd waren echter van 
ondernemerskant geen tegenvoorstellen binnengekomen. Achter deze brief 
deed Mesker nog een briefje nakomen, waarin hij meldde dat de Dienststelle 
Hellwig bij hem had geïnformeerd hoe de CAO in de textielindustrie ervoor 

stond. Min of meer dreigend voegde hij 
hieraan toe, dat binnen acht dagen uitsluitsel 
over het begin van de onderhandelingen 
gegeven moest zijn.1190  
 
Van Eck antwoordde de BATK met een 
doorverwijzing naar de landelijke 
commissie van textielwerkgevers (die 
overigens op eigen houtje doorwerkte aan 
een loonregeling). Van Eck merkte daarbij 
op, dat een loonovereenkomst speciaal voor 
Twente lang niet zo dringend was als de 
BATK wel dacht. Omdat het ernaar  
uitzag dat binnenkort een groot deel van de 
orders zou zijn afgewerkt, hechtte de 
commissie meer belang aan een wachtgeld-
regeling.1191 De grafiek van het aantal  

      (Nederlandse) textiel-arbeiders, die in deze 
periode met short-time werden geconfronteerd (Figuur 34), ondersteunt dit 
betoog enigszins. De piek rond de jaarwisseling 1941-1942 had overigens 
meer te maken met een acuut gebrek aan steenkool dan met het afwerken 
van orders.1192 

                                                
1189 Textiel en Kleding 19 sept. 1941. 
1190 Brief L.H. Mesker aan A.C. van Eck, F.H.A. de Graaff, F.J.J. Trapman en B.J.M. van 
Spaendonck, 21 oktober 1941; brief L.H. Mesker aan A.C. van Eck, 22 oktober 1941 (FVE 34). 
1191 Brief A.C. van Eck aan bestuur BATK, 3 november 1941 (FVE 34). 
1192 Opgave van verleende vergunningen voor verkorte werktijd in de Textielindustrie (DGA 94.1). 

Figuur 30: Bekendmaking S.J. 
Spanjaard, jan. 1942 
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Textielarbeiders Nederland met short-time 1941-1942
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 Figuur 34: Vergunningen voor short-time over de hele Nederlandse 
textielindustrie, 1941-1942 
 
De BATK hield vol inzake de loonregeling. De bond schreef een brief aan 
de CAO-commissie, dat een wachtgeldregeling weliswaar belangrijk was, 
maar dat ook de te betalen uitkeringen toch gebaseerd zouden moeten 
worden op de verdiende lonen. En welke andere grondslag dan een 
minimum uurloonregeling dacht de commissie voor de lonen in Twente te 
gebruiken? Onderhandelingen over zo'n regeling waren beslist nodig, vond 
de BATK.1193 Juist uit de voorbereidingen voor een wachtgeldregeling zou 
echter blijken, dat de fabrikanten de NVV-bond wensten te omspelen. Op 3 
oktober hadden de Twentse fabrikantenverenigingen een circulaire doen 
uitgaan, waarin zij er bij de leden op aandrongen met spoed bij te dragen aan 
een wachtgeldkas. Deze haast was geboden, aldus de circulaire, omdat de 
meeste arbeiders hun vakbonden hadden verlaten en daarom geen recht op 
uitkeringen van het NVV meer hadden. Deze circulaire werd wat later 
gevolgd door een andere, waarin Van Eck de leden herinnerde aan de bepa-
ling uit de statuten, dat het verboden was buiten het bestuur om contact te 
onderhouden met arbeidersorganisaties, hoe die zich ook aandienden. ‘Dit 
verbod geldt nog steeds en er is niet de minste reden het minder serieus op te 
vatten dan vroeger’.1194 
 

                                                
1193 Brief L.H. Mesker aan Commissie inzake Arbeidsvoorwaarden voor de Textielindustrie, 13 
november 1941 (FVE 34). 
1194 Jaarverslag Fabrikantenvereeniging te Enschede over 1941 (geschreven in 1945); Textiel en 
Kleding 5 december 1941. 
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Sinds eind 1940 waren de joodse ondernemers in de textielindustrie uit hun 
fabriek gezet en vervangen door een Duitse bewindvoerder, Franz Reible. 
Als Verwalter van vier ondernemingen (waaronder Spanjaard, S.J. Menko 
en Roombeek) ontving Reible de circulaires van de fabrikantenvereni-
gingen. Na de eerste had hij al aan Van Eck laten weten, dat het niet juist 
was om bij de kwestie van de wachtgeldkas geen rekening met het NVV te 
houden: ‘Ik zie daarin een bedenkelijk politiek vraagstuk dat volgens mij 
niet zonder toestemming van de bevoegde overigheid toegelaten kan 
worden’, zo liet hij Van Eck weten. De tweede circulaire was in Reible's 

ogen zelfs regelrechte  ‘sabotage op de 
wenschen van den Rijkscommissaris’. 
Reible had ervoor gezorgd dat Van Eck 
zich moest gaan verantwoorden bij de 
Beauftragte van de Rijkscommissaris in 
Overijssel, maar dat liep met een sisser 
af. Zoals Van Eck een gesprek tussen 
hen weergaf vond Reible ‘dat de 
Aartsbisschop van Utrecht verantwoor-
delijk was voor het uittreden der 
confessioneele arbeiders, dat zij hun 
kasuitkeeringen op straat hadden laten 
liggen en nu door middel van het 

generaal pardon weer konden oprapen 
en dat wij ons geld beter direct aan den 

genoemden Aartsbisschop zouden kunnen zenden dan het te verdoen aan 
deze arbeiders. Aangezien ik de zaak nog niet in dit aspect had bezien, heb ik 
den heer Reible niet anders kunnen zeggen, dan dat ik een apolitiek man was 
met zeer weinig relaties in bisschoppelijke kringen en dat ik in mijn 
circulaire slechts het feit had geconstateerd, dat een groot aantal arbeiders 
hun organisaties had verlaten, zonder oordeel hierover uit te spreken’.1195 
 
Toch was het de Duitsers wel duidelijk geworden, dat de Twentse fabri-
kanten niet met het NVV wensten te onderhandelen. Zo had de Dienststelle 
Hellwig nog steeds geen uitsluitsel over een begindatum voor de loononder-
handelingen met de BATK. Verder waren de fabrikanten uit de Bedrijfs-
vereniging voor Ziekengeldverzekering gestapt toen de 'oude' vakbonds-
bestuurders hierin door NSB’ers werden vervangen. Argwanend geworden 
vroeg de Dienststelle de notulen op van de vergadering waarin de 
fabrikantenverenigingen hun standpunt hadden bepaald ten aanzien van het 

                                                
1195 Brief F.P. Reible aan bestuur Fabrikantenvereniging, 24 oktober 1941; rondschrijven A.C. van 
Eck aan bestuur FVE, 27 oktober 1941 (FVE 34). 

Figuur 31: F.P. Reible 
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besluit van de Raad van Bestuur. Die waren heel duidelijk. Kort daarop, op 4 
november, werden de fabrikantenverenigingen ontbonden verklaard. 
 
De liquidatie van hun verenigingen verliep voor de textielfabrikanten niet 
ongunstig. Van Eck slaagde erin de waarde van de kantoren op slechts  
ƒ 1700,-- te laten taxeren. Voor dit luttel bedrag kon de boedel worden 
verkocht aan de Bedrijfsgroep Textiel van de Organisatie-Woltersom, 
waarin uiteraard dezelfde ondernemingen zaten als in de oude fabrikanten-
verenigingen. Eén ding lukte niet. De liquidateur (een ‘verloopen heer’, 
volgens Van Eck) was niet te bewegen tot een voor het kantoorpersoneel 
(inclusief Van Eck zelf) enigszins gunstige afvloeiingsregeling. Verwij-
zingen naar het lot van ontslagen joodse arbeiders, die nog wel zekere 
voorzieningen hadden gekregen, misten hun uitwerking. De fabrikanten 
zullen voor Van Eck zonder twijfel een regeling hebben getroffen. 
Bovendien bleef hij werkzaam in twee nevenfuncties, als vertrouwens-
instantie voor de ontslagverordening en als secretaris van het Twentse 
kolensyndicaat. Zo kon de fabrikantenvereniging zich ‘nog geruimen tijd, zij 
het met groote voorzichtigheid, blijven doen gelden’.1196 Uiteindelijk werden 
de vertrouwensinstanties per 1 maart 1943 opgeheven. Als gevolg van de 
Duitse jacht op arbeidskrachten was de ontslagbescherming dusdanig 
uitgehold, dat op dit gebied voor de Arbeidsinspectie niets meer te doen 
overbleef.1197 
 

                                                
1196 Jaarverslag Fabrikantenvereeniging te Enschede over 1941; brief A.C. van Eck aan F.J. 
Mathijsen, 20 november 1941 (FVE VI). 
1197 Centraal Verslag der Arbeidsinspectie in het Koninkrijk der Nederlanden over 1943, blz. 277. 
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3.5 De arbeider als mens 

3.5.1  Vaderlandse loonpolitiek 

De belangrijkste reden voor ‘oude’ vakbondsbestuurders, zoals Stuvé, om 
niet weg te lopen uit het Woudenberg-NVV was, dat zij meenden een 
doorbraak te kunnen bereiken naar doelen waarin zij jarenlang waren 
gefrustreerd. De CAO was van die doelen het ultieme merkteken 
geworden. Naarmate echter de greep van de nationaal-socialisten op de 
besturen van de vakbeweging sterker werd, bleef van de bereikte 
doorbraken alleen nog maar de lege huls over van sociale regelingen die 
in toenemende mate door de werkgevers werden ontdoken. Wie die 
regelingen uitgevoerd wilde zien, kwam vroeg of laat op de tweesprong 
terecht. Hij moest ofwel meegaan met de dwangmaatregelen van de kant 
van de bezetter, ofwel proberen ze buiten alle officiële bemoeienis om 
bekrachtigd te krijgen. Overleg met de clandestiene coördinatiepunten die 
de belangen van de ondernemers waarnamen was daarvoor onontbeerlijk. 
 
In de nieuwe BATK met zijn bestuur van overwegend NSB’ers en NVV-
meelopers was de invloed van de 'oude' NVV-bestuurders tot bijna nul 
geslonken. Iemand als Stuvé was er nog om de praktische kant van het 
vakbondswerk te behartigen. De artikelen over de CAO in het bondsblad 
waren uitsluitend van zijn hand. Stuvé schreef ze op zakelijke toon en 
vermeed iedere propaganda, al kon dat niet verhinderen dat alleen al zijn 
medewerking als uithangbord werd gebruikt. Hij had nog maar weinig werk. 
De onderhandelingen over het eerste deel van de CAO waren afgerond, 
terwijl die voor een loonregeling in de textielindustrie niet werden geopend 
in verband met het besluit van de Raad van Bestuur in Arbeidszaken. Sinds 
de fusie tussen de textiel- en de kledingbond was Stuvé's positie moeilijker 
geworden. Uiteindelijk vroeg hij in september ontslag, dat in oktober werd 
verleend. Meteen meldde Stuvé zijn afscheid aan de Twentse fabrikanten, 
onder dankzegging voor de medewerking die hij steeds had mogen onder-
vinden. Namens zijn besturen antwoordde Van Eck, dat zij met spijt maar 
ook met begrip van Stuvé's besluit hadden kennisgenomen. Van Eck sprak 
de hoop uit, dat Stuvé's werk ten gunste van de textielarbeiders slechts 
tijdelijk onderbroken zou zijn.1198 Toen een maand later het de beurt was aan 
Van Eck om zijn functie te verliezen, zouden hij en Stuvé elkaar in andere 
hoedanigheid al weer spoedig ontmoeten. Als ‘textielexperts’, toegevoegd 
aan een van de talrijke overlegrondes over arbeidsvoorwaarden die Den 
Haag in deze dagen rijk was. 

                                                
1198 Uitspraken Ereraad NVV, blz. 80; brief A.F. Stuvé aan besturen FVE, TGFV en BTO, 13 oktober 
1941; brief A.C. van Eck aan A.F. Stuvé, 22 oktober 1941 (FVE 34). 
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Enkele afdelingsbesturen van de BATK (bijvoorbeeld Winterswijk en Goor) 
legden in juli/augustus 1941 collectief hun functies neer. Andere 
bestuurders, zoals Jasink in Enschede (die steeds de gedragslijn van Stuvé 
was blijven volgen) deden dat individueel. Algemeen klaagden de resterende 
BATK-afdelingen over de passiviteit van hun leden, die, zo werd opgemerkt, 
in scherpe tegenstelling stond tot de activiteit die de voormalige 
confessionele bonden clandestien ontplooiden. ‘In stilte’, zo schreef de 
afdeling Hengelo, ‘gaan ze door met de massa te bewerken’. Ook de eigen 
leden zouden zich daardoor laten beïnvloeden. De houding van de 
ongeorganiseerden ten opzichte van het NVV was ‘niet gunstig’, zo niet 
‘critisch’. Nieuwe leden kwamen er nauwelijks bij, oude leden bedankten of 
betaalden gewoon geen contributie meer. In de periode 20 juli tot 20 
augustus 1941 daalde het ledental van de BATK van 7452 tot 7330. In 
Overijssel verloor de bond netto 121 leden.1199 
 
3.5.1.1  De modernisering gemankeerd 
De niet-NSB’ers in het NVV-hoofdbestuur, waarvan Ad Vermeulen wel 
het meest op de voorgrond trad, hadden een soort clandestien 
samenwerkingsverband gevormd dat zich richtte op de modernisering van 
het sociaal-economische bestel, dat wil zeggen op de vergroting van de 
staatstaken daarin. Speerpunten waren de dossiers die tussen 1938 en 1940 
op de agenda waren komen te staan. Dit waren het dossier van de Ziektewet 
(met name de invoering van de verzekeringsplicht bij het ziekenfonds was in 
de jaren ’30 in een moeras van deelbelangen blijven steken), dat van de 
algemene werkloosheidsverzekering (die men wilde onttrekken aan de 
verkokerende invloed van vakbonden en gemeenten) en de arbeids-
beurzen.1200 Moderniseerders als Vermeulen dachten een tijdlang het 
Woudenberg-NVV nodig te hebben om veranderingen door te zetten 
tegenover onder meer onwillige werkgevers. Dat viel tegen, omdat de 
ontegenzeglijk strakkere organisatie die het Duitse model meebracht 
tegelijkertijd doorspekt was met de belangen van tal van facties, die aan de 
doelmatigheid van het geheel ernstig afbreuk deden. Tegenover het beleid 
van de ‘oude’ werkgeversorganisaties om de gevolgen voor de arbeiders van 
de slapte in de bedrijven met wachtgeldregelingen op te vangen, stuurde 
Vermeulen aan op verbetering van de werkloosheidsverzekering. Er diende – 
conform de plannen die in 1938-’40 ontwikkeld waren – een verplichte 
verzekering te komen, waaraan de werkgevers premie zouden gaan bijdragen 
en die dus los zou komen te staan van de vakorganisaties.1201 De gewenste 

                                                
1199 Rapporten BATK aan J.Ph. van Kampen, 25 augustus en 25 september 1941 (NAF 34b). 
1200 Sociaal-economische politiek, par. 4 van de verdediging van Ad Vermeulen voor de Ereraad NVV 
(Ku 1). 
1201 In de Hoge Raad van Arbeid, bij het opstellen van het advies over de nieuwe werkloosheidswet, 
had Van Eck zich in 1938 nog krachtig verzet tegen een algemene bijdrage van werkgeverskant. De 
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centralisatie kwam echter slechts tot stand langs de weg van politieke 
nevendoelen en halfslachtigheid. De nationaal-socialisten voerden haar 
bovendien op een zo plompe manier door, dat de bestuurlijke top in de 
sociaal-economische organisaties – die op zich nooit sterke neiging had 
gehad om zich te richten op de belangen van de arbeiders op de werkvloer – 
in de contramine ging. Hij ging zich van de weeromstuit beroepen op het 
‘productiebelang’ dat zou afhangen van het vertrouwen dat de arbeiders in 
hun directie zouden hebben, op ‘Nederlandse’ belangen en op de 
bedrijfsgemeenschap van ondernemers en arbeiders. De jaren ’30 waren 
ineens ver weg. 
 
Sinds het najaar van 1941 werd steeds duidelijker, dat de bezetter elke 
modernisering met machtspolitieke nevendoelen in het slop zou helpen. 
Naarmate de inheemse elite daardoor meer in de verdrukking kwam, 
verwijderde deze zich van de dirigistische aanpak die zij aanvankelijk met de 
bezetter gemeen had gehad. De centralisatie in de uitvoering van de 
Ziektewet was nog min of meer neutraal, omdat de ziekenfondsen die voor 
de verplichte verzekering erkend werden niet aan verdere criteria hoefden te 
voldoen. Anders lag het al bij de centralisatie van de werklozenverzekering. 
De uitvoering daarvan kwam niet bij een rijksdienst, maar bij het NVV, 
omdat Woudenberg de werklozenkassen nodig had om de werklozen aan 
zijn organisatie te binden. De staatssubsidie aan alle overige werklozen-
kassen werd gestaakt. De leden van die andere kassen werden na verloop 
van tijd overgeheveld naar die van het NVV.1202  
 
Werklozenverzekering buiten de sociale organisaties om was blijkbaar onder 
nationaal-socialistische verhoudingen nog steeds een onbereikbaar station. 
Andere moderniseringen waren twee wijzigingen in de Ziektewet die op de 
werkende vrouwen betrekking hadden: één van september 1940, waardoor 
voortaan ook de zwangerschap van ongehuwde vrouwen qua uitkering met 
ziekte gelijk werd gesteld, en één van augustus 1941, waardoor niet alleen de 
vrouw maar ook de inwonende (stief)dochters van de verzekerde een 
bijdrage in de kosten van de bevalling kregen van ƒ 55,--. Deze 
vernieuwingen waren mogelijk geworden nu de oorlogsomstandigheden het 
verbod op arbeid voor gehuwde vrouwen uitholden en er vanuit 
uiteenlopende belangen stevig aan bevolkingspolitiek werd gedaan. 
 
Genoemd moet ook worden de hernieuwde poging tot invoering van het 
arbeidsboekje. In een interview in De Telegraaf sprak Vermeulen uit, dat die 
spoedig te verwachten was omdat ‘de gemeenschap een taak (had) bij het in 

                                                                                                           
stukken hierover bevinden zich in het persoonlijk archief van J. van den Tempel op het IISG (ING, 
project Sociale Zekerheid). 
1202 Het Volk, 30 december 1941. 
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den arbeid brengen der menschen en ook bij het in den arbeid houden’.1203 
Onnodig erop te wijzen, dat het arbeidsboekje alleen gebruikt zou worden 
om nog meer arbeiders naar Duitsland te transporteren. Na verloop van tijd – 
maar niet eerder dan na de zomer van ’421204 – zag zelfs secretaris-generaal 
Verwey dat in. Het jaar van sociale politiek onder patronage van de Duitse 
bezetter van augustus 1940 tot oktober 1941 eindigde ermee, dat de 
moderniseerders van ‘oude’ en die van nationaal-socialistische snit zich 
gedwongen zagen het laken tussen hen door te snijden. Achteraf herinnerde 
zich Woudenberg met onmiskenbare rancune, dat hij werd bestraft voor 
onder meer de gelijkschakeling van de confessionele bonden en het sturen 
van arbeiders naar Duitsland, terwijl Vermeulen vrijuit ging. De leider van 
zijn Sociaal-Economische Afdeling had aan dergelijke zaken even positief 
meegewerkt als hij, alleen – en dat maakte het beslissende verschil uit – 
Vermeulen had net als Hellwig de vakorganisaties willen behouden als 
contractanten van de werkgeversorganisaties. Op die voorwaarde was hij 
blijven zitten en werd hij na de oorlog van alle blaam gezuiverd.1205 
 
Toen de Hellwig-structuur ineen was gestort en het Arbeidsfront zich in de 
herfst van 1941 al enigszins aftekende, moest Vermeulen eieren voor zijn 
geld kiezen. Om te voorkomen dat door het isolement van het NVV ‘alle 
oude bestuurders in de verkeerde hoek zouden komen te zitten’, haalde hij de 
banden aan met de enige ‘partij’ die nog echt met sociaal-economisch beleid 
bezig was, de clandestiene groepen van vakbondsbestuurders, ambtelijke top 
en ondernemerslobby’s. Zijn terugtocht uit de kring van Woudenberg 
bereidde hij voor door zich in de overblijvende sociaal-economische gremia 
als goed vaderlander te profileren. Via de Federatie van Bedrijfsverenigingen 
voor Ziekengeldverzekering had hij contact met de liberale ondernemerstop 
en via het tersluiks hervatte Centraal Contact ook nog met de confessionele 
vakcentrales. Die laatste hadden aanvankelijk grote bezwaren tegen 
Vermeulen, omdat hij zo ver met Woudenberg was meegegaan. Maar uitein-
delijk bleek hij voor de katholieken aanvaardbaar, omdat hij bij de liquidatie 
van de verzekeringsinstellingen en ziekenfondsen van de katholieke dio-
cesane bonden gezorgd had, dat bibliotheken, heiligenbeelden en muziek-
instrumenten in gezalfde sferen bleven. Vermeulen had voorts erop toege-
zien dat verzekeringen en ziekenfondsadministraties uit handen bleven van 
de NSB, zodat de voormalige katholieke bestuurders een basis behielden om 
bij hun achterban langs te blijven komen. Voor dit optreden had De Bruijn 
Vermeulen in het bijzijn van Kupers en Stapelkamp uitvoerig bedankt.1206 
                                                
1203 De Telegraaf 6 januari 1942. 
1204 Nog in juli ’42 kondigde Sociale Zaken invoering van het arbeidsboekje aan. Mededeeling No. 21 
van het Adviesbureau Sociale Zaken, 28 juli 1942. 
1205 H.J. Woudenberg, Mémoires, 1e reeks, blz. 73.  
1206 Organisatorische en financiële vraagstukken, par. 5 van de verdediging van Ad Vermeulen voor 
de Ereraad NVV, blz. 4-5 (Ku 1). 
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Als voorzitter van de Federatie van Bedrijfsverenigingen hield Vermeulen 
op de jaarvergadering een rede, waarin hij met de bestuurders van de 
opgeheven sociale organisaties één lijn trok. Met ‘erkentelijkheid en 
dankbaarheid’ memoreerde hij hun werk ‘voor de Federatie en voor de 
behartiging der belangen van den zieken arbeider’. Federatiebestuurders die 
ooit door de werkgeverscentrales waren benoemd konden volgens 
Vermeulen gewoon blijven zitten, omdat het er voor hun functie toe deed 
door wie zij op dat moment waren benoemd en niet, of de benoemende 
organisaties nog steeds bestonden. De vertegenwoordigers van de vroeger bij 
het VNW aangesloten werkgeversverenigingen konden dus gewoon door 
blijven functioneren. Datzelfde gold voor de katholieke werkgevers, maar 
die zagen van voortzetting van de werkzaamheden af omdat hun bisschop 
dat verbood. Het vacatureprobleem had het Federatiebestuur opgelost door te 
bepalen, dat de resterende leden van het bestuur met volledige rechten 
konden blijven optreden, alsof zij het hele bestuur waren. Doel van dit 
besluit was natuurlijk om benoeming van NSB’ers te voorkomen. ‘Het 
gezamenlijke belang van werkgevers en arbeiders in ons land (wordt) op het 
oogenblik beter gediend door aanblijven (van de oude bestuurders) dan door 
hun heengaan’, zei Slotemaker – eveneens lid van het Federatiebestuur – 
daarover. Vermeulen besloot de vergadering met het uitspreken van de hoop, 
dat het volgende jaar ‘alles zich ten gunste van land en volk zal hebben 
gekeerd. (Applaus!)’.1207 
 
In de herfst van 1941 hadden zoveel leden het NVV verlaten, dat bij de 
Duitsers stemmen opgingen om enkele stappen terug te doen. In opdracht 
stelde mr. Hermans, een NSB-advocaat uit Hilversum, een rapport op met 
voor Woudenberg vernietigende conclusies. Er werd in verklaard, dat 
Woudenberg in het geheel niet geschikt was voor zijn taak en zich had 
omringd met een staf die nog minder competent was dan hijzelf. Bij de leden 
had het NVV iedere geloofwaardigheid verloren. Om deze problemen op te 
lossen werd gesuggereerd dat de NVV-leiding moest proberen oude leden 
van het Verbondsbestuur weer aan te trekken. Inderdaad werden Noordhoff 
en Van der Lende benaderd, maar zij weigerden. Het rapport werd 
verzonden naar Berlijn en naar Seyss-Inquart, maar bleef verder zonder 
gevolgen.1208 Het heeft naderhand Woudenberg niet weerhouden om in zijn 

                                                
1207 Notulen van het verhandelde in de Algemeene Ledenvergadering van de Federatie van 
Bedrijfsvereenigingen voor Ziekengeldverzekering, gehouden op Vrijdag 24 October 1941 te 10.30 
uur, in het gebouw van het Instituut voor Praeventieve Geneeskunde te Leiden, blz. 2-3, 9, 16 (Fed. 
van Bedr. Ver. GAK A’dam). 
1208 E. Kupers, Labor and Employer Organizations, in: The Annals of The American Academy of 
Political and Social Science, Volume 245: The Netherlands during German Occupation, ed. by N.W. 
Posthumus, May 1946, Philadelphia 1946, p. 65. Kupers dateerde het voorval ten onrechte in ‘fall 
1940’. 
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positie als leider van het Arbeidsfront grote bedragen te incasseren. Toen na 
de bevrijding directeur-generaal Hacke optrad als liquidateur van het NAF, 
rapporteerde hij dat Woudenberg in 1943 een inkomen had genoten van  
ƒ 16.000,--, of van ƒ 23.500,-- indien men zijn inkomsten uit commissariaten 
meerekende.1209 
 
Na het échec van de Hellwig-structuur verschoof het zwaartepunt in de 
sociaal-economische politiek als vanzelf naar het College van Rijks-
bemiddelaars. Dit College was – binnen de door de Duitsers gestelde 
grenzen – de uiteindelijke autoriteit op het gebied van de lonen. Met de 
Loonvormingsverordening als instrument kon het College voor het eerst op 
nationale schaal een actieve loonpolitiek gaan voeren. Dit was op zich een 
vernieuwing, omdat op grond van de CAO-wet van 1937 de afzonderlijke 
rijksbemiddelaars nooit méér hadden kunnen doen dan per geval 
bemiddelend optreden. Een scherp omschreven beleid met betrekking tot 
alle lonen was onder die omstandigheden niet mogelijk geweest.1210 Dat was 
veranderd met de Loonvormingsverordening. We hebben gezien dat het 
College zich niettemin bij de toepassing van die verordening terughoudend 
opstelde en het initiatief vooralsnog aan de georganiseerde partijen overliet. 
Het loonbeleid dat het College zelf voerde bestond vooral hierin, dat het bij 
aanvragen voor loonsverhoging de vereiste toestemming alleen dan 
verleende, wanneer het loonniveau in de betreffende bedrijfstak of 
ondernemingen relatief laag gebleven was. Het ging dan alleen om het ‘in de 
rij brengen’ van te lage lonen. Dit regulerende optreden vergde intussen 
grote administratieve inspanning. Per februari 1942 had het College een 
totaal van 16.383 beschikkingen uitgevaardigd.1211 
 
De hoeveelheid werk werd vooral vergroot doordat met het wegvallen van 
de sociale organisaties het inhoudelijke werk steeds meer op het bord van het 
College kwam te liggen. In veel bedrijfstakken waren de partijen 
weggevallen die een lopende CAO hadden ondertekend of die over een 
nieuwe zouden kunnen onderhandelen. Het College van Rijksbemiddelaars 
moest nu zelf zgn. Bindende Besluiten gaan vaststellen, die meestal het 
karakter van noodregelingen hadden. Voor een deel deed het College dat 
door CAO's waarvan de meeste ondertekenende partijen waren weggevallen 
om te zetten in Bindende Vaststellingen van arbeidsvoorwaarden. Zo 
gebeurde met het eerste gedeelte van de textiel-CAO, de mantelregeling met 

                                                
1209 J.J. van Bolhuis, B.C. Slotemaker, a.w., blz. 385. 
1210 B.W. Haveman, Loonpolitiek in de huidige overgangsfase, in: Socialisme en Democratie, 
september 1946, blz. 240-241. 
1211 Overzicht van het aantal beslissingen en vergunningen door het College van Rijksbemiddelaars 
gegeven krachtens de verordeningen 0.800, 111/1940, 217/1940 en de vereveningsheffing (AZ 264). 
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alleen de algemene arbeidsvoorwaarden. Deze verscheen op 10 januari 1942 
in de Staatscourant.1212 
 
Met de lonen lag het moeilijker. In de zomer van 1941 was het College 
begonnen aan het omvangrijke werk om de lonen enigszins aan te passen aan 
de sterk gestegen prijzen. Het wilde deze aanpassing zo uitvoeren, dat 
tegelijk met de nieuwe loonregeling een begin kon worden gemaakt met een 
nationale loonpolitiek, die over het hele land de lonen enigszins zou 
uniformeren. Bij deze loonregelingen, wegens het ontbreken van 
contracterende partijen 'noodverbanden' genoemd, stelde het CRB zich tot 
richtsnoer, ‘dat het de voorbereiding in handen zou leggen van deskundigen, 
waarmede aangeduid werden de teruggetreden of afgezette bestuursleden 
van de arbeidersvakverenigingen en de vertegenwoordigers van de al dan 
niet opgeheven werkgeversverenigingen’. Het College begon het werk aan 
deze 'noodverbanden' vanaf september 1941.1213 De beurt van de Twentse 
textielfabrikanten kwam begin oktober. In een brief stelde het College van 
Rijksbemiddelaars hen ervan op de hoogte, dat het overwoog of ‘in het 
belang van het behoud der volkskracht het niet noodzakelijk is de 
voorloopige noodregeling van den bijslag te vervangen door, of aan te vullen 
met, een regeling, waardoor een minimum-inkomen voor deze werkkrachten 
verkregen wordt’. Voor de beantwoording van die vraag wilde het College 
graag weten hoe de fabrikanten dachten over de conceptloonregeling, die de 
vakbonden al in het voorjaar hadden ingediend. De fabrikanten mochten een 
eigen concept opstellen, maar omdat de zaak al zo lang sleepte zou het 
College toch wel graag binnen tien dagen een antwoord tegemoet zien.1214 
 
De fabrikanten keken vreemd op van deze brief. De rijksbemiddelaars 
konden toch geacht worden ‘het advies van den Raad van Bestuur te kennen 
en de positie te begrijpen’? Spoedig bleek evenwel, dat het niet in de 
bedoeling van het College lag om de fabrikanten tot onderhandelingen met 
het NVV aan te zetten. Van Eck en Stuvé werden beiden naar Den Haag 
uitgenodigd. Daar bleek het College van plan om de textiellonen zodanig te 
verhogen, dat een gehuwde arbeider ‘ongeacht zijn kwaliteit’ zijn 
distributiepakket zou kunnen betalen. Van Eck betoogde hiertegen, dat een 
loonsverhoging, gegeven de toestand in de textielindustrie, slechts een 
theoretische oplossing was. Maar zeer weinig arbeiders hadden vol werk, 
zodat de rest niets had aan een minimuminkomen bij 48 uur werken. 
Kennelijk om te voorkomen dat het College ging denken aan oplossingen die 
het prestatiekarakter van het loon in gevaar brachten, had Van Eck het 

                                                
1212 A.J. Haakman, De regelingen van loonen en andere arbeidsvoorwaarden in de textielnijverheid. 
Handleiding voor de practijk, Haarlem 1943, blz. 14. 
1213 Brochure Haveman, blz. 2-3. 
1214 Brief F.L. Rutgers aan A.C. van Eck, 3 oktober 1941 (FVE 34). 
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College ‘eenigszins afgeleid’ door te vertellen van de plannen voor een 
landelijk wachtgeldfonds. Hij wees erop, dat het College met een ongeduldig 
aandringen op een loonregeling de ondernemers zou kunnen dwingen 
contact op te nemen met de BATK – ‘de positie’ was toch ook weer niet zo 
zuiver, dat met onderhandelingen met de NSB-bond niet kon worden 
gedreigd. Liever dan via het College zetten de vier secretarissen van de 
textielondernemersverenigingen de loonbesprekingen onderling voort. Ook 
de scheidende BATK-functionaris Stuvé zou hiervan voorstander zijn.1215 
 
Het College van Rijksbemiddelaars zag de zaak niet anders. Omdat het niet 
over het vereiste apparaat beschikte, kon het College niet alle 
voorbereidende besprekingen regelen en coördineren. Liever liet het dit over 
aan de 'oude' sociale partijen. Nu was het zo, dat door een bijzondere 
omstandigheid niet alle centrale werkgeversorganisaties waren opgeheven. 
Wel waren ontbonden het VNW en Centraal Overleg in Arbeidszaken, maar 
niet de Algemene Werkgeversvereniging in Haarlem. Dat kwam, omdat 
Centraal Overleg en de AWV vanaf het begin (Centraal Overleg was in 1920 
opgericht op initiatief van de AWV) ten nauwste met elkaar verbonden 
waren geweest. Tot de lente van 1941, toen tussen VNW en Centraal 
Overleg een werkverdeling tot stand kwam, hadden AWV en Centraal 
Overleg samen dezelfde secretaris gehad, in de persoon van F.H.A. de 
Graaff.1216 Als gevolg van deze innige band had men het kennelijk 
overbodig gevonden om de AWV naast Centraal Overleg op te voeren op de 
ledenlijst van de Raad van Bestuur. Toen dan de Raad van Bestuur en de 
aangesloten verenigingen werden opgeheven, viel de AWV buiten de 
aandacht van de liquidateur. Als enige overgebleven werkgeverscentrale 
beschikte de AWV over de faciliteiten om in verschillende bedrijfstakken 
besprekingen op sociaal gebied, tussen ondernemers en voormalige 
vakbondsbestuurders, informeel te coördineren.1217 
 
Onder de hoede van de AWV werd zo een veertiental landelijke loon-
regelingen voorbereid, meest door 'kerncommissies' gevormd uit 
vertegenwoordigers van de ontbonden sociale verenigingen. De loon-
regelingen die resultaat waren van dit informeel overleg werden vervolgens 
door het College van Rijksbemiddelaars overgenomen en als Bindende 
Besluiten in de Staatscourant gepubliceerd. Zodra deze regelingen aldus 
rechtsgeldig waren geworden, moest er ook een instantie zijn die de 

                                                
1215 Rondschrijven A.C. van Eck aan de Gewestelijke Commissie, 6 oktober 1941 (TGFV 9). 
1216 Notulen van de vergadering van het DB van het VNW, gehouden op Woensdag, 9 April  1941, des 
v.m. 10.30 uur, ten kantore Kneuterdijk 8, ’s-Gravenhage (VNW 86). 
1217 Brief B.W. Haveman aan schr., 21 maart 1978. Haveman was sinds 1935 secretaris van 
rijksbemiddelaar A.C. Josephus Jitta geweest en sinds mei 1940 adjunct-scretaris van het College van 
Rijksbemiddelaars als geheel. In september 1941 was hij overgegaan van laatstgenoemd secretariaat 
naar dat van de AWV. 
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uitvoering ervan in de gaten hield (wat doorgaans neerkwam op het geven 
van dispensaties). In de officiële besluiten was voorzien, dat deze 
dispensatiebevoegdheid berustte ofwel bij het College zelf of bij de 
directeur-generaal van de Arbeid.1218 Zowel het College als Hacke – 
laatstgenoemde had van loonregelingen geen verstand – droegen deze 
bevoegdheid over aan het AWV-secretariaat, dat als vertrouwensinstantie 
optrad.1219  
 
De loonregeling voor de textielindustrie kwam op dezelfde manier tot stand. 
Uit de besprekingen tussen de vier textielsecretarissen ontwikkelde zich het 
informeel overleg met voormalige vakbondsbestuurders. Na hun beider 
ontslag waren Van Eck en Stuvé met elkaar in contact gebleven. Stuvé 
probeerde iets te bereiken voor de gearresteerde Eendracht-bestuurders Van 
Es en Tabak en werd daarbij geholpen door Van Eck. In weinig meer dan 
een maand werd overeenstemming bereikt over een loonregeling voor de 
textiel. Er werd zo snel gewerkt, omdat het wellicht de laatste kans was voor 
de 'oude' organisaties om zelf invloed op de inhoud van de loonregeling uit 
te oefenen. Het College van Rijksbemiddelaars maakte alle kans te worden 
opgeheven – vooral het NVV drong daarop aan – en te worden vervangen 
door een Gemachtigde voor den Arbeid. Als zoveel andere loonregelingen 
werd die voor de textiel vastgesteld op basis van een loonenquête bij de 
ondernemingen, waarbij de uitschieters naar boven en naar beneden werden 
verwaarloosd. Na toestemming van de ondernemingen stelde ook het 
Centraal Bureau voor de Statistiek looncijfers ter beschikking. Op grond van 
deze voorlopige normen bereikte men de bedragen die in het ontwerp-
contract werden vastgelegd. Het College tenslotte sanctioneerde deze 
bedragen, zodat op 19 december 1941, dus nog vóór het algemene gedeelte 
van de textiel-CAO, de Bindende vaststelling van minimum-uurloonen in de 
Textielindustrie in de Staatscourant verscheen.1220 
 
De minimum-uurloonregeling bleef het karakter van noodmaatregel houden. 
In verband met de winter was nodig, dat de arbeiders een inkomen hadden 
waarmee zij de producten van het distributiepakket konden kopen, en dat 
had de regeling urgent gemaakt. De regeling betrof alleen de lonen van 
mannen van 24 t/m 60 jaar, die geacht werden kostwinner te zijn voor een 
gezin van gemiddeld vier personen. In de considerans van de minimum-
uurloonregeling had het College van Rijksbemiddelaars nog eens benadrukt, 
dat de regeling werd opgelegd in afwachting van een algemene loonregeling 
en omdat op een minimumuurloon langs de weg van een CAO geen uitzicht 

                                                
1218 Kort verslag van de College-vergadering d.d. 20 Augustus 1942 (CRB 2). 
1219 Brieven B.W. Haveman aan schr., 1 februari en 21 maart 1978, 9 april 1979; Haakman, a.w, blz. 
68, 71; brochure Haveman, blz. 3. 
1220 Brief B.W. Haveman aan schr., 1 februari 1978. 
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bestond. De minima (die per gemeenteklasse opliepen) waren zo vastgesteld 
dat voor alle arbeiders, zonder onderscheid naar bekwaamheid en dergelijke, 
een loonvloer werd vastgesteld. Het ging dus zuiver om bescherming van de 
allerlaagste inkomens. Arbeiders die door aard van het werk, tarief of 
bijslagen meer verdienden dan dit minimum konden loonsverhoging krijgen, 
wanneer anders de onderlinge verhouding tussen de lonen scheefgetrokken 
zou worden. Die verhoging was niet verplicht. De minimumuurloonregeling 
werd eind januari 1942 aangevuld met een wachtgeldregeling, die aan 
gehuwden en kostwinners 33,6 cent vergoedde voor elk uur indien zij 
helemaal geen werk hadden, en 0,8 cent indien zij van de 48 uur er 40 
werkten.1221 
 
Hoewel de BATK aan de minimumloonregeling part noch deel had gehad, 
begroette hij de afkondiging ervan met propagandistisch gejubel. In een 
artikeltje Minimum uurloon-vreugde in Twenthe beschreef de NSB’er H.J. 
Walhof de nieuwe regeling als een aanslag op de oude almacht van de 
fabrikanten.1222 Walhofs uitspraken waren in meer dan één opzicht 
misplaatst. In de eerste plaats betekende het minimumuurloon nog niet dat 
nu ook een enigszins redelijk inkomen werd bereikt. We zullen nog zien dat 
ingrijpende verhogingen nodig waren. Verder was de regeling allesbehalve 
de vrucht van jarenlange strijd, al helemaal niet die van de NSB. Zij was 
voortgekomen uit de toenadering tussen fabrikanten en 'oude' vakbonden, 
een toenadering die juist beoogd had de arbeidersstrijd uit te bannen en 
tegelijkertijd het Woudenberg-NVV met lege handen te laten staan. 
 
Hoe goed dit was gelukt, blijkt uit een vertrouwelijk rapport van twee hoge 
NVV-functionarissen aan Seyss-Inquarts Gevolmachtigde in Overijssel over 
de toestand in de Twentse textielindustrie. Na het wegvallen van de 
fabrikantenverenigingen in november 1941 waren, zo schreven zij, de 
moeilijkheden eerder groter dan kleiner geworden. Van Eck was door de 
rijksbemiddelaars als 'deskundige' voor de textielindustrie aangesteld. De 
zaak lag nu zo, dat de door het NVV bij het College ingediende voorstellen 
voor een loonregeling meteen werden doorgestuurd naar Van Eck. Diens 
advies werd steevast opgevolgd. Ook de overlegcommissie van vakbond en 
fabrikanten over een loonregeling had opgehouden te bestaan. Zo was de 
situatie ontstaan, dat het NVV ‘praktisch keine Partei mehr hat um über 
Lohne und Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie zu reden’ en helemaal 
afhankelijk was van het College en dus van Van Eck. De NVV’ers speelden 
nog even met de gedachte om met een kunstgreep een NSB-gezinde 
fabrikantenvertegenwoordiging samen te stellen, teneinde daarmee een CAO 

                                                
1221 Haakman, a.w., blz. 29, 69-71; Wachtgeldregeling voor de arbeiders in de Textielindustrie, 23 
januari 1942 (DGA 94.1). 
1222 Textiel en Kleding 23 januari 1942. 
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af te sluiten. Van dat plan kwam niets terecht.1223 Het Woudenberg-NVV 
was niet in staat op de niet-nakoming van de minimumuurloonregeling enige 
sanctie uit te oefenen, er was ook geen CAO waarop het zich kon beroepen. 
Er bleef niets anders over dan klagende leden aan te raden een proces tegen 
de werkgever aan te spannen. ‘Uit vrees voor rancunemaatregelen is 
practisch geen enkele werknemer hiertoe te bewegen en terecht wordt ons 
dan toegevoegd: “Dat moeten jullie opknappen, waarom zijn wij anders 
georganiseerd"’. 
 
Het College van Rijksbemiddelaars boycotte zoveel mogelijk het NVV, dat 
per 1 mei 1942 werd omgezet in het Nederlands Arbeidsfront (NAF). Elke 
actie die de BATK of zijn opvolger bij het NAF, de Bedrijfsgroep Textiel en 
Kleeding, ondernam strandde op de bezwaren die het College onvermoei-
baar bleef opwerpen.1224 Het NAF ontwaarde in de minimumuurloonregeling 
vele ‘tekortkomingen en onvolkomenheden’, meermalen met recht. Zo gold 
de regeling alleen voor volwassen arbeiders die aan het niet rek- en 
krimpvrije criterium 'volslagen en vlijtig' voldeden. Jongeren of vrouwen 
konden dus rustig onder het lage minimum worden betaald. Verder leverde 
de regeling vaak geen enkele reële loonsverhoging op, omdat de verhoging 
in mindering mocht worden gebracht op de duurtebijslag. Om in deze 
toestand verandering te brengen had de BATK op 19 maart 1942 een eigen 
ontwerp-loonregeling bij de rijksbemiddelaars ingediend. Toen de bond na 
twee maanden eens informeerde hoe het met dat ontwerp stond, gaf het 
College te kennen dat het NAF-voorstel andere voorstellen, en wel van 
werkgeverszijde, zou doorkruisen. Het bestaan van dergelijke voorstellen 
was het NAF volledig onbekend geweest.1225 
 
Nadat Bedrijfsgroepsleider Mesker andermaal had moeten klagen dat 
voormalige bestuursleden van ontbonden vakverenigingen bij het College 
van Rijksbemiddelaars als adviseur optraden, was voor de nieuwe leider van 
de Sociaal-Economische Afdeling van het NAF de maat vol. In een 
circulaire droeg hij de bedrijfsgroepen op om alle zaken te inventariseren die 
bij de rijksbemiddelaars waren blijven slepen. De Bedrijfsgroep Textiel en 
Kleeding kwam tot een totaal van twaalf zaken, in belang uiteenlopend van 
de loonregeling in de textielindustrie tot fourniturentoeslagen in de confectie. 
Uit de lijst bleek, dat telkens van het College niets vernomen was of dat het 
enkel bericht had gestuurd dat de zaak 'in studie' was.1226 Het hoeft geen 

                                                
1223 J.M. Hoegen Dijkhof, L.H. Mesker, Mitteilung für Herrn Dr. Schroeder betr. Lage der 
Textilindustrie in Twenthe, 25 maart 1942 (NAF 34b). Voor Twente werd gedacht aan de gewezen 
fabrikantensecretaris H.J. ten Bruggencate, de grondbezitter G.A. Lasonder (beiden uit Enschede), en 
aan S.M. Tilanus Jr. uit Vriezenveen. 
1224 Kort Verslag van de College-vergadering d.d. 8 Januari 1942 (CRB 2). 
1225 Rapport L. Mesker aan F.J. Kooistra, 29 mei 1942 (NAF 34b). 
1226 Brieven L.H. Mesker en G.C.J. de Roodt aan F.J. Kooistra, 8 juni  en 25 juli 1942 (NAF 34b). 
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betoog, dat onder deze omstandigheden de open brieven van de BATK aan 
de fabrikanten zonder resultaat bleven. Wanneer bijvoorbeeld de BATK om 
gratificaties voor de feestdagen vroeg1227, dan werden zulke extra's wel 
gegeven, maar zonder dat dit in zichtbaar verband stond met de actie van het 
NVV. Wanneer een paar maanden later het NAF met een loonkwestie bij 
een onderneming aankwam, verwees de directie maar al te graag naar het 
een of andere besluit van de Haagse autoriteiten. Een typisch voorbeeld is 
een klacht die de Bedrijfsgroep Textiel en Kleeding indiende bij de firma H. 
Hedeman in Almelo, die door ten Cate ‘aus Judenhand übernommen’ was. 
Volgens het NAF leefde de firma Hedeman de minimumuurloonregeling 
niet na. Bedrijfsvoerder ten Cate had zich na ontvangst van de klacht gewend 
tot directeur-generaal van de Arbeid Hacke, die over de uitvoering van de 
loonregelingen ging. Prompt schreef Hacke terug, dat de lonen bij Hedeman 
aan de voorschriften voldeden. Ten Cate, door dit antwoord volledig gedekt, 
liet daarop het NAF weten dat hij aan het verzoek ‘om aan de betrokken 
werkers de min. uurlonen te betalen’ niet wenste te voldoen.1228 
 
3.5.1.2  Tussen wachtgeld en lokloon 

Onder de verhoudingen van de bezetting was het loonbeleid op drie doelen 
gericht:1229 
 

1. Het voorkómen van inflatie; 
2. Het ‘behoud van de volkskracht’ – hetgeen moest worden opgevat 

als het voorkómen van al te schrijnende armoede en tegelijkertijd als 
het ‘behoud van het prestatievermogen van den arbeider’; 

3. De aanpassing van de lonen aan het Duitse peil teneinde 
concurrerend te kunnen zijn binnen de Duitse oorlogseconomie. 

 
Tijdens het eerste oorlogsjaar hadden de autoriteiten geheel en al erop 
gestuurd dat het prijspeil niet in galop zou geraken. Ofschoon de arbeiders 
de grootste bevolkingsgroep vormden, hadden de beleidsmakers voor hen 
geen uitzondering gemaakt en hadden de arbeiders onverminderd moeten 
meebetalen aan de duurte die uit de schaarste voortkwam. In het voorjaar 
van 1941 begon dat beleid te verschuiven. Uit onderzoek van de Raad van 
Bestuur in Arbeidszaken was gebleken, dat een groeiende groep onder de 
arbeiders echte armoede was gaan lijden. Tegenover een stijging met 25% 
van het indexcijfer voor de prijzen sinds augustus 1939 stond een 
gemiddelde loonstijging met 5%. Was het geen tijd voor een algemene 
loonsverhoging? Het College van Rijksbemiddelaars voelde niets voor een 

                                                
1227 G.C.J. de Roodt, Open brief  aan de Werkgevers in de Textiel- en Kledingindustrie, maart 1942 
(NAF 13.4). 
1228 Rapport H.J. Walhof aan F.J. Kooistra over de week van 23 t/m 28 Nov. 1942 (NAF 34b). 
1229 Nota R.A. Verwey over het vraagstuk van het loonpeil, 25 augustus 1941 (AZ 264). 
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dergelijke algemene verhoging, omdat die tot een loon-prijsspiraal zou 
kunnen leiden. Wel waren verhogingen mogelijk bij achtergebleven 
bedrijfstakken, zoals bij de landarbeiders – wier loon wel met 10% 
verhoogd zou kunnen worden. De Dienststelle Hellwig op haar beurt 
wilde slechts loonsverhogingen toestaan die niet prijsverhogend zouden 
werken.1230 
 
In het bureaucratische handgemeen dat volgde op de conclusie, dat de 
armoede onder de arbeiders hand over hand toenam, kwam onvermijdelijk 
die conclusie zelf ter discussie te staan. Instanties voor de prijzen en voor 
de voedselvoorziening trokken in twijfel of de tekorten wel zo groot 
waren als de Raad van Bestuur had beweerd, zodat het onderzoek nog 
eens werd overgedaan. Meer dan een half jaar later kwam secretaris-
generaal Hirschfeld uiteindelijk tot de slotsom, dat er wel degelijk van 
toenemende armoede sprake was. Terwijl de Directeur-Generaal voor de 
Voedselvoorziening had becijferd, dat de noodzakelijke kosten van 
levensonderhoud voor een stedelijk arbeidersgezin van 5 personen ƒ 23,-- 
per week beliepen, vond Hirschfeld dat aan de optimistische kant. 
Volgens hem was duidelijk geworden, dat de geschoolde arbeiders ‘vrij 
behoorlijk’ konden rondkomen, maar dat de ongeschoolde arbeiders, 
werklozen en andere gesteunden al niet meer in staat waren in de 
allernoodzakelijkste uitgaven te voorzien. Een verdere verhoging van de 
prijzen van levensmiddelen zou voor grote groepen van de industriële 
bevolking tot ‘ongewenschte consequenties’ leiden.1231 
 
De vraag was, wat daartegen kon worden gedaan. Al spoedig was duidelijk, 
dat een algemene loonronde op een veto van de bezetter kon rekenen. Omdat 
het beleid altijd gericht was geweest op het in stand houden van de 
onderlinge verhouding tussen de lonen, konden de laagste lonen niet zonder 
meer worden verhoogd. Er werd dus ingezet op verhoging van de lonen 
alleen in die bedrijfstakken, waar het loon verhoudingsgewijs laag gebleven 
was. Wat ‘laag’ was werd bepaald aan de hand van normen per 
gemeenteklasse die het College van Rijksbemiddelaars samen met het CBS 
en met de Gemachtigde voor de Prijzen had opgesteld. Vervolgens werden 
aanpassingen aan de CAO verordonneerd dan wel Bindende Besluiten 
opgesteld, waarmee de ‘sociaal noodzakelijk’ geachte loonsverhogingen per 
bedrijfstak werden afgekondigd. Soms ook konden de werkgevers zulke 
besluiten vóór zijn door zelf vergunning tot loonsverhoging te vragen. 1232  
                                                
1230 Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Centraal Overleg met eenige 
genoodigden op Donderdag, 24 April 1941 in het gebouw Kneuterdijk 8, ’s Gravenhage (TGTV 441). 
1231 Brief met nota Loonpeil en minimum kosten van levensonderhoud van H.M. Hirschfeld aan C.P.M. 
Romme, 5 februari 1942 (AZ 264). 
1232 C.P.M. Romme, Nota betreffende loonsverhooging voor bedrijfstakken met relatief laag loonpeil, 
21 maart 1942, blz. 2 (AZ 264). 
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Alleen al de bijslagen die regelmatig werden verstrekt waren bewijs, dat het 
gemiddelde loon te laag was om het distributiepakket te kunnen kopen. In 
het gunstigste geval stegen de werkelijke lonen (bij een volledige werkweek 
van 48 of 54 uur) in de eerste vier oorlogsjaren met 40%, daarbij alle 
bijslagen en vergoedingen in natura inbegrepen. Dat was een even grote 
stijging als die van de kosten van levensonderhoud. Daarbij moet echter 
rekening worden gehouden met het feit, dat de achterstand en de tekorten 
van de voorafgaande tijd met de bijslagen niet konden worden goedgemaakt 
en dat het pakket verkrijgbare levensmiddelen zelf aanmerkelijk was 
ingekrompen.1233 Het College van Rijksbemiddelaars had, aldus het relaas 
waarmee voorzitter Carl Romme in maart 1942 zijn nota aan de 
secretarissen-generaal toelichtte, ‘heel veel moeite, de sterke stijging van de 
lonen tegen te houden, wijl veel firma's zelf op loonsverhoging aandringen, 
zulks tengevolge van het feit dat zij werklieden in de veelal hoge winsten 
willen doen delen. Bij de regering bestaat echter de vrees dat men op een te 
hoog loonpeil komt. Bovendien moet er tegen worden gewaakt dat men 
bevoorrechte klassen van arbeiders krijgt. Tegenover de somtijds bestaande 
wensen tot loonsverhoging moet het college van rijksbemiddelaars dus 
meestal een afwijzend standpunt innemen’.1234 
 
De textielarbeiders in Twente hoefden niet bevreesd te zijn tot de 
‘bevoorrechte klasse van arbeiders’ te worden gerekend. Zij vielen als groep 
binnen een van de bedrijfstakken die volgens de overheid een relatief laag 
loonpeil kenden. Zo laag zelfs, dat besloten werd tot een evenredige 
verhoging van de ‘boven-minimale loonen’ van de geoefenden en 
geschoolden, ook al ging het in totaal om 25.000 textielarbeiders.1235 De 
werklozen moesten zich zien te redden. Zij stonden voor de keus om de op 
hen uitgeoefende druk te negeren, te doen alsof zij wel degelijk een 
dienstbetrekking hadden of dan toch maar in Duitsland te gaan werken. Een 
laatste mogelijkheid was om uit te zien naar een baan in bijvoorbeeld de 
(bunker)bouw of op de vliegvelden. Volgens een inwoner werkte ‘half 
Oldenzaal’ voor aannemer Reef op vliegveld Twente, voor aanzienlijk meer 
geld dan zij elders konden krijgen.1236 Het betalen van loklonen was 
weliswaar per verordening verboden, maar die verordening moest meer dan 

                                                
1233 B. Pruijt, a.w., blz. 252-258. Pruijt baseerde zijn cijfers op gegevens van de bouw, mijnbouw, 
metaal- en textielindustrie. 
1234 Geciteerd bij L. de Jong, a.w., dl. 7, blz. 180. 
1235 Lijst van bedrijfstakken welker relatief laag loonpeil in verband met de ‘Nota Verwey’ sedert 
september 1941 is verhoogd geworden, bijlage A van Nota Romme betreffende loonsverhooging… 
1236 C. Hilbrink, ‘In het belang van het Nederlandse volk…’. Over de medewerking van de ambtelijke 
wereld aan de Duitse bezettingspolitiek 1940-1945, Den Haag 1995, blz. 42. 
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eens met dreigementen bij de desbetreffende ondernemers worden 
ingescherpt.1237 

Anders dan rijksbemiddelaar Romme de secretarissen-generaal had verteld, 
waren de fabrikanten er niet op uit om de bedrijfswinsten met de arbeiders te 
delen. Betalingen aan het eigen personeel buiten het loon om waren tot een 
strikt bedrijfsmatig doel te herleiden. Was er geen verband met (het 
voortbestaan van) de onderneming – en dus met het voortzetten van de 
werkgever-werknemer relatie – dan hielden die betalingen op. Dit is bij 
uitstek van toepassing op het geval van de ontslaguitkering. De ontslag-
verordening stelde als voorwaarde, dat ontslagen arbeiders een uitkering 
zouden ontvangen van twee weken loon voor elk jaar dat zij bij de 
betreffende fabriek hadden gewerkt. Toen echter als gevolg van de 
gedwongen stillegging van fabrieken eind 1942 grote groepen arbeiders 
moesten worden ontslagen, rezen de textielfabrikanten in gezamenlijk 
protest. Zij zeiden geen bezwaar te hebben tegen een uitkering aan losse 
arbeiders wanneer die ontslagen werden, maar verzetten zich ertegen dat zij 
de uitkering moesten betalen én tegelijk van overheidswege gedwongen 
werden de productie te staken. De firma Blijdenstein & Co. noemde dit een 
‘groote onbillijkheid’ en verzocht de dispensatie-instantie, directeur-generaal 
Hacke, om een regeling.1238 Die kwam met het beproefde recept van de 0-
uren vergunning, de vergunning om gedurende een bepaalde tijd arbeiders 
niet te laten werken zonder dat sprake was van ontslag. Dit middel was al 
eerder toegepast in het kader van de wachtgeldregeling. 

In 1939-1940 hadden de meeste bij de fabrikantenverenigingen aangesloten 
ondernemingen de een of andere vorm van wachtgeld ingevoerd. Dit diende 
om de arbeiders tegemoet te komen wanneer zij door het overschakelen van 
de ene order op de andere kortere of langere tijd geen productie en dus ook 
geen loon konden maken. Dit bedrijfsgewijze wachtgeld was de aanloop 
naar een systeem waarbij het tijdelijk wegvallen van werk zich over de 
bedrijfstak als geheel deed voelen, zoals met het steenkooltekort van de 
jaarwisseling 1941/’42. Vanaf november 1941 waren de Twentse 
textielfabrikanten besprekingen begonnen om financiële voorzieningen te 
treffen voor hun personeel voor het geval dat grote delen van de Twentse 
textiel met het tijdelijk stilvallen van de productie werden bedreigd. Omdat 
in dit stadium nog niet alles gericht was op het ‘vrijmaken’ van arbeiders 
voor werk in Duitsland, werd een maatschappelijk belang onderkend in het 
compenseren van het gederfde inkomen en in het aanhouden van het 

                                                
1237 Verordening tegen lokloonen in de Staatscourant van 25 augustus 1941. Zie ook Mededeeling No. 
12 van het Adviesbureau voor Sociale Zaken, 23 februari 1942. 
1238 Memorandum Blijdenstein & Co. N.V. te Enschede aan A.P. Drost, afschrift november 1942 
(DGA 94.1). 
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dienstverband. Een oplossing werd bereikt, waarbij door de bedrijfstak een 
steunfonds werd opgericht. Dit fonds werd gefinancierd door aan de 
bedrijfstak de verplichting op te leggen om mee te betalen aan de steun aan 
stilgelegde of short-time werkende ondernemingen. Slechts in het geval dat 
de hele bedrijfstak op instorten stond, zou de steun betaald mogen worden 
uit een heffing die door alle nog werkende ondernemingen moest worden 
opgebracht.1239 De regeling ging dus uit van ondersteuning per bedrijfstak. 

Na afloop van de slag om Moskou in november/december 1941, toen 
duidelijk werd dat de Russische campagne wel eens lang kon gaan duren, 
begon de Duitse bezetter in ernst met het uitkammen van bedrijven op zoek 
naar arbeidskrachten. De reserves aan werklozen waren niet meer voldoende. 
Fabrieken, die in de ogen van de bezetter onvoldoende met opdrachten bezet 
waren, kwamen nu in aanmerking om te worden stilgelegd. De 
‘vrijgekomen’ arbeiders konden dan naar andere bedrijven worden 
overgeheveld, of zo mogelijk naar Duitsland. Deze uitkamacties, de 
zogeheten Sauckel-acties, begonnen op grote schaal vanaf de zomer van 
1942.1240 Eind 1941 waren de textielfabrikanten nog bereid geweest om een 
deel van de wachtgeldregeling mee te dragen, omdat zij verwachtten hiermee 
te kunnen voorkomen dat hun arbeiders naar Duitsland zouden worden 
‘uitgezonden’. Toen echter na een jaar bleek dat dit in het geheel niet 
voorkomen kon worden, en dat de textielfabrieken gevaar liepen ‘met de 
afgekeurde arbeiders (te) blijven zitten’ terwijl de besten naar Duitsland 
werden gestuurd, maakten zij amok. 

Bij monde van G.J. van Heek (van Rigtersbleek) en J.F. Scholten (van J.F. 
Scholten & Zn..) stelde een comité uit de textielfabrikanten, dat zij aan een 
wachtgeldregeling wilden meebetalen als de arbeiders daar voordeel bij 
zouden hebben – maar anders niet. Gingen de Duitsers door met het sluiten 
van de niet-volbezette ondernemingen, dan wilden de fabrikanten liever van 
het wachtgeld af. In dat geval kregen de betrokken arbeiders (als zij 
tenminste grote gezinnen moesten onderhouden) volgens hen meer uitkering 
van Maatschappelijk Hulpbetoon dan uit de wachtgeldregeling.1241 De 
variant, waarin fabrieken (nog) niet stilgelegd waren en groepen arbeiders 
nog wel een band met de fabriek hadden, was niet zoveel beter. Een 
aanzienlijk aantal textielondernemingen hield een kern van arbeiders aan, 
maar dan in een 5-urige werkweek. Net als in de andere variant moesten die 
arbeiders de rest van hun loon laten aanvullen door de steun. Voor de meeste 

                                                
1239 De Telegraaf, 6 december 1941. Zie ook Mededeeling No. 9 van het Adviesbureau Sociale Zaken, 
14 januari 1942, en het Kort kommentaar van W. Verkade in Het Gemeenebest 4e jrg. 1941-1942, blz. 
276-282. 
1240 Sijes, Arbeidsinzet, blz. 147-158. 
1241 Brief A.P. Drost aan A.H.W. Hacke, 14 november 1942 (DGA 94.1). 
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textielarbeiders was dit nog steeds te verkiezen boven de trein naar 
Duitsland, maar om dit winstdeling te noemen gaat wel erg ver. Speciaal met 
het doel om volgens de normen van de wet- en regelgeving officieel 
verleend ontslag te vermijden, had de Arbeidsinspectie voor stilgelegde 
bedrijven de 0-uren vergunning geïntroduceerd. De arbeidsrelatie bleef 
bestaan, er hoefde alleen niet te worden gewerkt (en dus ook niet betaald). 
Met de dispensatie van de Arbeidsinspectie in de hand konden de 
fabrikanten vervolgens zelf bepalen óf en wat zij hun arbeiders toestopten, 
via de pensioenregeling, via de fabriekskeuken of via de moestuin op een 
stuk grond bij de fabriek.1242 Al deze activiteiten waren bij de arbeiders 
welkom, maar kwamen in feite neer op het opvullen van de gaten die 
Maatschappelijk Hulpbetoon liet vallen. 
 
Wachtgeldregelingen en de 0-urenvergunning hadden voor de 
textielfabrikanten (en vermoedelijk niet alleen voor hen) zin, indien zij 
dienden om het personeel aan het bedrijf te binden. Uitkeringen bij ontslag 
hadden die uitwerking niet, zodat voor de ondernemers in de besprekingen 
met vakbondsbestuurders de nadruk veel meer lag op de financiële 
onderbouwing van wachtgeldregelingen dan op bijvoorbeeld de werkloos-
heidsverzekering. In een latere fase van de oorlog won daarnaast de 
overweging aan betekenis, dat de arbeiders van de straat gehouden moesten 
worden – juist om te voorkomen dat zij de winstdeling op wat al te 
drastische wijze zouden doorvoeren. In die latere periode ging dan ook de 
staat delen van het wachtgeld voor zijn rekening nemen zoals eerder de 
goed-draaiende ondernemingen dat hadden gedaan. Voor wat de lonen betrof 
waren de ondernemers officieel gebonden aan de grens van 10% beneden het 
Duitse loonpeil. Het reële loon van de textielarbeiders viel echter te 
verhogen met diverse gratificaties, bijslagen, fabrieksmaaltijden of met de 
verstrekking van flessen melk of van vis. Zulke extra's mochten door de 
fabrikanten worden verrekend op de minimumuurlonen. Uit daartoe 
strekkende aanvragen blijkt dat verschillende directies dat ook deden1243, 
zodat op deze manier het werkelijk verdiende loon niet sterk zal zijn 
verhoogd. 
 
Een woord nog over de uitvoerders van de sociale politiek. De oprichting 
van het NAF op 1 mei 1942 hield in, dat naast het NAF geen andere sociale 
organisaties waren toegestaan. Liquidatie van de AWV was dus zeker, 
hetgeen de AWV ook zelf zag aankomen. Om te voorkomen dat zij met al 

                                                
1242 Schrijven (ondertekening onleesbaar) voor Rijksarbeidsbureau aan B. Brutèl de la Rivière, 11 
november 1942 (DGA 94.1). Zie voor de 0-uren vergunning: Notulen 166e 
Districtshoofdenvergadering Arbeidsinspectie op 26-11-1942, blz. 14 (DGA 94.1). 
1243 Verzoekschrift Van Heek & Co. aan College van Rijksbemiddelaars, 12 januari 1942, notitie 
F.E.J. van der Valk voor C.P.M. Romme, 27 januari 1942 (Lb 15-9515 I). 
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haar eigendommen door het NAF zou worden opgeslokt, werd de AWV 
omgezet in een zuiver 'economische' vereniging en ging op in de 
Hoofdgroep Industrie. Het werk op sociaal gebied werd overgeheveld naar 
een particulier kantoor, het Technisch Adviesbureau voor loonen en 
arbeidsvoorwaarden, dat werd geleid door de beide voormalige AWV-
secretarissen F.H.A. de Graaff en B.W. Haveman. Dit kantoor zette het werk 
aan de loonregelingen voort. Daarnaast diende het individuele bedrijven van 
advies in kwesties als hoe op te treden tegenover de 'sociale voorman', die 
het NAF in ieder bedrijf probeerde te installeren, wat te doen met betrekking 
tot de arbeidsinzet, enz.1244 
 
Toen dan in november 1942 het College van Rijksbemiddelaars werd 
opgeheven en secretaris-generaal Verwey van Sociale Zaken als 
waarnemend Gemachtigde voor den Arbeid op het toneel verscheen, kreeg 
het kantoor-Haveman een deel van het werk van het College te doen. In de 
praktijk had de Gemachtigde voor den Arbeid geen enkele invloed. Dit 
kwam deels omdat hij overal buiten werd gehouden en deels omdat de 
Gemachtigde – sinds februari 1943 in de persoon van de NSB’er C.J. (Kees) 
van Rijst – het grootste deel van zijn tijd besteedde aan competentie-
geschillen met Woudenberg. Zelfs over de uitvoering van de loonregelingen 
had de Gemachtigde aanvankelijk niets te zeggen. Weliswaar had de functie 
van directeur-generaal van de Arbeid eveneens opgehouden te bestaan, maar 
Hacke had zich nog weten te handhaven als dispensatie-instantie voor de 
loonregelingen. Hacke delegeerde dit werk maar al te graag naar het kantoor-
Haveman. In overleg met Hacke probeerde dit kantoor een soort centrum te 
vormen van waaruit het loonbeleid van de aangesloten bedrijven 
aangestuurd werd, onafhankelijk van de Nederlandse en Duitse overheid. 
‘Waar wrijvingen voorkwamen werden door gematigde loonsverhogingen 
en de invoering van nieuwe gratificatie- en toeslagsystemen breuken 
voorkomen. Systematische uitwisseling van de nieuwste spitsvondigheden in 
de verschillende bedrijven schiep steeds weer mogelijkheden om buiten de 
handen van de Gemachtigde te blijven. Een enkele maal werd een geheel 
nieuw loonsysteem opgezet en ingevoerd, zonder dat de Gemachtigde kans 
zag tussenbeide te komen’.1245 
 
Het kantoor-Haveman had een gemakkelijke toegang tot het College van 
Rijksbemiddelaars, maar was daardoor nog niet de enige vraagbaak op het 
sociale terrein. Na de opheffing van de sociale ondernemersorganisaties 
bleven de afgezette besturen clandestien bij elkaar komen. Verschillende 

                                                
1244 Brochure Haveman, a.w., blz. 3-5. 
1245 Van Bolhuis, Slotemaker, a.w., p. 388-390; brochure Haveman, blz. 5. De schrijver van de eerder 
aangehaalde handleiding m.b.t. de loonregeling voor de textielindustrie, mr. A.J. Haakman, eerder 
verbonden aan het College van Rijksbemiddelaars, was medewerker van het kantoor-Haveman. 
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secretariaten van zulke verboden verenigingen vormden zich om tot 
zelfstandig werkende kantoren. Vanuit de AWV was het kantoor-Haveman 
ontstaan, en vanuit het VNW het kantoor van Slotemaker en Maitland, dat 
we al hebben zien optreden. In de katholieke hoek kwam uit het AKWV het 
kantoor van Kortenhorst voort en tenslotte, vanuit het Bureau-Tilburg van 
AKWV en RKVWV, het bureau-Van Spaendonck. Zo nu en dan voelde een 
beunhaas zich aangetrokken door de belegde boterham die met het sociale 
advieswerk te verdienen viel: over 1944, een moeilijk jaar vergeleken met 
1942-1943, verdiende Slotemaker met zijn kantoor ƒ 12.000,--.1246 
Nieuwkomers kregen echter geen voet aan de grond. De meeste bedrijven 
gingen automatisch over naar het adviesbureau van hun vroegere 
vereniging1247, betaalden een bedrag aan contributie en kregen daarvoor 
meestal een gestencild mededelingenblad terug. Hierin stond vermeld wat er 
aan sociale wetgeving op stapel stond en hoe deze het best kon worden 
geïnterpreteerd. 
 
Onder zulke omstandigheden was het niet verwonderlijk, dat tussen de 
verschillende kantoren conflicten ontstonden over de afbakening van het 
werkterrein. Het was niet altijd gemakkelijk een scheidslijn te trekken tussen 
het terrein van lonen en arbeidsvoorwaarden (kantoor-Haveman) en dat van 
de algemene sociale politiek (kantoor-Slotemaker). Aan Slotemakers kantoor 
waren ook correspondenten verbonden, onder wie Van Eck speciaal voor de 
textielindustrie in Twente en omgeving.1248 Bij elkaar vormden deze 
kantoren een soort half-officiële instantie, via welke een belangrijk deel van 
de loonpolitiek werd uitgevoerd. 
 
Alle kantoren waren voor hun werk voor een groot deel afhankelijk van het 
departement van Sociale Zaken. Dit had zich te richten naar Duitse 
richtlijnen, waarbij sommige topambtenaren er geen been in zagen zichzelf 
in nationaal-socialistisch vaarwater te begeven als het erom ging invloed uit 
te oefenen. Verwey was als waarnemend Gemachtigde voor den Arbeid van 
mening, dat het NAF en het bedrijfsleven moesten samenwerken. De 
kantoren wensten echter geen samenwerking met het NAF, omdat daarmee 
het opzettelijk geschapen vacuüm op het gebied van de sociale organisaties 
zou worden verstoord. Ver met Verwey in zee gaan wilden zij dus niet. 
Looninstantie Hacke bleef op deze manier het laatste anker van de 
voormalige ondernemersorganisaties op het departement. Niet dat hij de 

                                                
1246 Inkomsten uit commissariaten, zoals dat bij de Ned. Cocaïnefabriek in Amsterdam, zijn hierin niet 
begrepen. 
1247 In de Twentse textiel op aangeven van Van Eck. Briefje A.C. van Eck aan B.C. Slotemaker, 29 
juni 1942 (FVO 1066). 
1248 Stukken betr. het Adviesbureau voor Sociale Zaken (Slotemaker) in arch. St. 5H; Mededeeling No. 
42 van het Adviesbureau voor Sociale Zaken, 13 jan. 1943. 
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richtlijnen voor de lonen kon vaststellen, want dat gebeurde in Berlijn. 
Voorstellen om bedrijfstaksgewijze het loonpeil te verhogen, ook al 
vertoonde die bedrijfstak een achterstand bij het algemene loonniveau, 
werden door de Duitse autoriteiten in Den Haag en in Berlijn langdurig en 
kritisch beschouwd. ‘In het algemeen mag verwacht worden, dat slechts in 
uitzonderingsgevallen algemeene verhoogingen worden toegestaan’, zo 
rapporteerde Haveman.1249 Als officieel verlener van dispensaties kon Hacke 
echter belangrijke invloed uitoefenen op de uitvoering van de loonbepa-
lingen, door afwijkingen van de gestelde norm toe te staan. Dat was ook 
precies het bezwaar dat het NAF en de Duitsers tegen hem hadden; er werd 
zelfs gezegd, dat Hacke ‘zijn bijzondere bevoegdheid misbruikte tot het 
krachteloos maken van de vastgestelde loonregelingen’. Zo'n vaart liep het 
ook weer niet, maar toch was Hacke’s positie onhoudbaar geworden. Per 30 
januari 1943 raakte hij zijn dispensatiebevoegdheid kwijt aan de 
Gemachtigde voor den Arbeid.1250 
 
Rond dezelfde tijd was het Woudenberg gaan opvallen, dat veel van zijn 
pogingen om bij individuele bedrijven via loonkwesties, sociale voorman en 
dergelijke voet aan de grond te krijgen, steeds met een gelijkluidende 
argumentatie werden afgeweerd. Hij vermoedde georganiseerde 'sabotage' 
en diende een klacht in bij de Sicherheitspolizei. Deze verbood daarop de 
verschillende kantoren nog langer hun mededelingenblaadjes uit te geven, 
alsmede ‘jede Tätigkeit, die auf eine Aufrechterhaltung der bisherigen 
sozialpolitischen Beratungsarbeit ausgerichtet ist’. Het archief moest worden 
ingeleverd, maar werd in de meeste gevallen verbrand.1251 Door deze ingreep 
verloren de ondernemingen, voorzover niet bij het NAF aangesloten, hun 
laatste centrale contactpunt op sociaal gebied. Weliswaar zetten de 
voormalige werkgeverssecretarissen Slotemaker en Kortenhorst een deel van 
hun oude werk voort onder de dekmantel van een privé-advocatenpraktijk, 
maar hun mogelijkheden waren nu toch sterk beknot. De telefoon was niet te 
vertrouwen en reizen door het land niet onbeperkt mogelijk. Voor de 
coördinatie van hun beleid moesten de ondernemers het daarom hebben van 
informele regionale 'Kringen', die onderling de problemen bespraken en 
probeerden één lijn te trekken. Maar ook bij kantoren zoals dat van 
Haveman, die hun werk vanuit een onderduikadres voortzetten en 
veiligheidsvoorzorgen getroffen hadden, bleef het trekken van die ene lijn tot 
een paar ondernemingen beperkt. Het aantal aangesloten werkgevers ten 
opzichte van de ongeorganiseerde en onder Verwaltung staande bedrijven 
                                                
1249 B.W. Haveman, Verslag van de bespreking met de Waarnemend Gemachtigde voor den Arbeid op 
26 November 1942 te 's Gravenhage; B.C. Slotemaker, Opmerkingen over het bureau Haveman te 
Haarlem, 19 jan. 1943 (St 5H). 
1250 Bureau van den Gemachtigde voor den Arbeid, Interne Mededeelingen, 11 december 1942 (St 
5H); Haakman, a.w., blz. 71. 
1251 J.J. van Bolhuis, B.C. Slotemaker, a.w., blz. 390-391. 
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was te gering om doeltreffend te kunnen optreden. Over het geheel genomen 
bleef daarom het optreden van de ondernemers ‘een beeld van verbrokkeling 
en interne zwakte vertonen’.1252 

3.5.2  Een nieuwe cyclus, een nieuw geluid 

Het is al vaker geconstateerd, dat de textielproductie in oorlogstijd niet 
uitblonk door doelmatigheid. Onderbezetting was troef en leidde tot het 
uitsmeren van het gebruik, respectievelijk van de inzet van grondstoffen, 
kapitaalgoederen of arbeiders. Voor de arbeiders zelf gold niet minder, dat 
hoe langer zij over een order deden – die voor de Wehrmacht waren 
favoriet – des te beter hun kansen waren om buiten de greep van de 
arbeidsinzet te blijven. Maar ondanks de slapte, misschien wel juist door 
de relatieve rust in het bedrijf, verdiepten de fabrikanten zich in de 
productietechnieken die zij zouden gaan toepassen wanneer de 
beperkingen van de oorlogseconomie zouden zijn opgeheven. Daar werd 
meteen ook maar een stevige bedrijfsgroei in verdisconteerd. ‘Kunnen wij 
met de mensen, die wij hebben, een verdere expansie doorvoeren?’, zo 
vroegen zij zich af, en lieten hun personeelsbestand doorlichten.1253 De 
ondernemers wilden zich voorbereiden op een situatie waarin aan de 
inhaalvraag zou moeten worden voldaan. Voor het eerst sinds lange tijd 
moesten zij weer rekening houden met tekorten op de arbeidsmarkt. Tijd 
was het dus ook om de signalen serieus te nemen die door de 
werkloosheid van de jaren ’30 waren gemaskeerd, maar wel degelijk 
aanwezig: dat de jonge arbeiders in Twente zich afkeerden van de 
textielindustrie. Dat was niet alleen een probleem dat met de arbeidsmarkt 
te maken had. Het was ook een cultureel en politiek probleem dat van 
directe betekenis was voor de verhoudingen in de fabriek. 
 
In bezettingstijd was het thema van de betere relatie met de werkvloer een 
politiek mijnenveld. Verschillende partijen waren erop uit om 
verbeteringen voor het personeel doorgevoerd te krijgen en zodoende 
aanhang te winnen. Zoals het blad van de Nederlandse Unie het uitdrukte: 
het ‘lied van den arbeid’ klonk overal. In een tijd waarin onderhande-
lingen over de primaire arbeidsvoorwaarden verboden waren, ging dat lied 
over schone werkruimtes, compensatie voor verloren tarieftijd, en bovenal 
over gratis onderwerpen als de plaats en de eer van de arbeid. De 
traditionele groepen uit de arbeidersbeweging kwamen niet aan bod. Hun 
kleefde de smet van de klassenstrijd aan en dus waren zij verboden of 
gelijkgeschakeld. Het was autoritair-rechts dat zich nu op het thema 
‘arbeid’ wilde profileren. Bij deze groepen stond de behoefte centraal om 
                                                
1252 Brochure Haveman, blz. 6-7. 
1253 T. Kuiper, A. Steenhuizen, Personeelsinventarisatie, in: Organisatie en Efficiency, juni 1942, blz. 
171. 
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de breuk met het winstmotief – en met de liberaal georganiseerde 
maatschappij – propagandistisch te onderstrepen. Zij verwierpen de 
vernedering en ontmenselijking van de arbeiders onder het regime van de 
stopwatch en beweerden dat in hun eigen systeem arbeiders meer rechten 
zouden hebben. 
 
De manier, waarop genoemde groeperingen poogden zich binnen de 
bedrijven zelf een aanhang onder het personeel op te bouwen, verschilde 
sterk. De aanpak van de nationaal-socialisten kenmerkte zich doordat zij 
het arbeidersheil van boven wilden opleggen. De overigen waren niet in 
de positie dit te doen – en wilden het misschien ook niet. Bij deze anderen 
lag het meer voor de hand om van ‘onderop’ naar de breuk met het 
verleden toe te werken, vanuit de constatering dat erkenning van de 
‘arbeidersstand’ niet iets was dat kon worden verordonneerd. Binnen de 
Nederlandse Unie hadden aanhangers van de Groot-Nederlandse gedachte 
veel invloed, niet alleen vanwege hun staatkundige maar ook om hun 
sociaal-economische opvattingen. Hoofdredacteur van De Unie Geert 
Ruygers (en velen met hem) bepleitte een vorm van corporatisme die 
voorzag in sociaal-economische besturing van sociaal-economische 
problemen. Het zou aldus het belang van het ‘politieke parlement’ 
verkleinen.1254 ‘Beroepsgroepen met verordenende bevoegdheid’ zouden 
van zo’n bedrijfstaksgewijs bestuur het dragende deel moeten zijn, 
‘sociaal rechtvaardige verhoudingen’ zouden in de plaats moeten komen 
van het op belangen gebaseerde systeem van onderhandeling en strijd. Het 
lijkt er sterk op dat Jan van Vucht Tijssen, die in de jaren na 1943 een van 
de sleutelfiguren zou worden bij de opkomst van het personeelswerk in de 
Twentse textiel, eveneens tot deze richting behoorde. In een terugblik 
vanuit de jaren ‘50 stelde hij, dat in de bedrijven het inzicht was ontstaan 
‘dat in de dertiger jaren het menselijke element te veel in het gedrang 
(was) gekomen’. Deze neiging zou zich volgens hem uitgestrekt hebben 
tot ‘de menselijke verhoudingen in de bedrijven, die o.a. geleden hadden 
onder de methoden waarmee de “rationalisatie” welke toen nog in haar 
kinderschoenen stond, de technische en organisatorische problemen te lijf 
was gegaan’.1255  
 
Dat was mild uitgedrukt. Op het moment zelf was de toon binnen het 
corporatistische kamp aanmerkelijk scherper geweest. In het eerste jaar 
van de bezetting was de Nederlandse Unie van ‘revolutie’ beslist niet 

                                                
1254 Wichert ten Have, De Nederlandse Unie. Aanpassing, vernieuwing en confrontatie in 
bezettingstijd 1940-1941, Amsterdam 1999, blz. 57-74, 141, 149 . 
1255 J. van Vucht Tijssen, Tien jaar Personeelsbeleid, in: Mens en Onderneming, januari 1958, blz. 3. 
Van Vucht Tijssen was sinds 1948 directeur van de Stichting Personeelsbeleid in Hengelo, en 
daarvóór vanuit de Ned. Stichting voor Psychotechniek werkzaam voor de Twentse textiel. 
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afkerig. In breed opgezette betogen etaleerde zij haar afkeer van het 
liberaal-kapitalistische bestel, en verlangde ‘sociaal rechtvaardige 
verhoudingen’ met inbegrip van een al dan niet verplichte vorm van 
arbeidsdienst.1256 Er was, zoals Van der Grinten het had uitgedrukt, 
dynamiek gekomen in het arbeidsrecht, omdat dat recht dienstbaar werd 
gemaakt aan de eisen die de oorlog stelde.1257 Veel van wat vóór de oorlog 
niet verwezenlijkt had kunnen worden omdat met teveel belangen 
rekening gehouden moest worden – P.J. Bouman: ‘Niemand zwemt graag 
in keukenstroop’ – kwam nu vlot van de grond. Sinds mei 1940 was de 
wijze waarop een ondernemer arbeiders in zijn fabriek te werk stelde niet 
langer onaantastbaar. Er was een ontslagverbod, een wettelijke regeling 
van lonen en arbeidsvoorwaarden, en de zozeer gewenste verplichting tot 
het verrichten van diensten. Dit gegeven werd gepresenteerd, door het 
NVV van Woudenberg maar door de Nederlandse Unie niet minder, als 
een kenmerk van de ‘nieuwe tijd’, zelfs als ‘socialisme’ kortweg.1258 
 
We hebben al gezien, dat onder het nationaal-socialistische bestuur 
vernieuwingen waren ingevoerd op het gebied van werkomstandigheden, 
die ‘modern’ zouden zijn geweest als ze niet ondergeschikt waren 
gemaakt aan de zieltjesjacht onder de arbeiders. Naar het ritme van de 
Duitse jaarindeling werden bij verschillende gelegenheden de werkgevers 
verplicht hun personeel vrijaf te geven. Met ingang van 1941 werden op 
last van de bezettende macht de meeste ondernemingen verplicht in de 
week tussen Kerstmis en Nieuwjaar te sluiten met doorbetaling van het 
loon. Dit ging ook weer niet zo ver, dat de werkgevers het hele 
loonbedrag moesten opbrengen. Een deel kregen zij van overheidswege 
terug. Voor het restant konden zij de arbeiders in de maanden na de 
jaarwisseling laten overwerken, óf het overblijvende deel verrekenen met 
de vakantiedagen die arbeiders nog tegoed hadden. Nog tot medio 1944 
werd tussen bedrijven en Sociale Zaken gecorrespondeerd over hoeveel 
verlof met onbetaald overwerk mocht worden ingehaald.1259 
 
‘Modern’ was ook het beleid met betrekking tot het stakingsverbod, zoals 
verwoord door de opperste functionaris die over de lonen ging, de 
Gemachtigde voor den Arbeid. Een overheid die van het standpunt uitging 
‘dat de arbeid voor mensch en maatschappij van onschatbare waarde is’ 

                                                
1256 P.J. Bouman, Mogelijkheden van nationale opbouw, in: Het Gemeenebest, 2e jrg. (1939-1940), blz. 
248-249; W. Pompe, De beteekenis der corporatieve orde, in: Het Gemeenebest, 3e jrg. (1940-1941), 
blz. 67-74. 
1257 Van der Grinten, Nieuw Arbeidsrecht, blz. 1. 
1258 Het einde van de klassenstrijd, in: De Unie 14 september 1940; Nederlandsch socialisme van de 
daad, in: De Unie 4 september 1941. 
1259 CBS, Economische en sociale kroniek der oorlogsjaren 1940-1945, Utrecht 1947, blz. 286; brief 
R.A. Verwey aan N.J. Menko NV, 18 juli 1944 (Lb 15-5556). 
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zou, zo meende deze Gemachtigde, ‘alles in het werk stellen, om juist in 
oorlogstijd, met zijn bijzondere spanningen, voor alles een rustige 
arbeidssfeer te scheppen’. Vandaar dat verordening 114/1942 het 
handhaven van de ‘arbeidsvrede’ als de hoofdtaak van de Gemachtigde 
voor den Arbeid had aangemerkt. ‘Dit omvat vrijwel alle maatregelen, die 
moeten worden genomen, om ongewenschte spanningen in de bedrijven te 
voorkomen: het voeren van een doelmatige loonpolitiek, het vormen van 
een nieuw arbeidsrecht en het handhaven van den “loonstop”’.1260 
 
Paradoxalerwijs leidde de nadruk op de klassenvrede door de nationaal-
socialisten op zijn beurt tot spanningen. In de aanpak door de bezetter en 
zijn helpers kreeg de gepropageerde gelijkwaardigheid van arbeid en 
kapitaal vormen, die de pretentie te kunnen overtuigen al lang voorbij 
waren. Het Nederlands Arbeidsfront had sinds zijn oprichting in 1942 in 
de meeste bedrijven een sociale voorman rondlopen, een door het 
Arbeidsfront aangewezen (maar niet betaalde) vrijgestelde die met zoveel 
woorden als taak meekreeg om van zijn fabriek een bedrijfsgemeenschap 
te maken. Loononderhandelingen hoorden daar zeer uitdrukkelijk niet bij 
– dat zou alleen maar gedachten aan de klassenstrijd oproepen. Wel 
diende de sociale voorman te letten op de veiligheid in het bedrijf, de 
positie van vrouwen (‘zodat de vrouw in het bedrijf niet werkt onder 
omstandigheden, welke haar wezen als vrouw kunnen schaden of 
bedreigen’), scholing en volksgezondheid.1261 
 
Het gaf altijd goede propaganda wanneer tegen onwillige, want aan oude 
gedachten verknochte, directies kon worden gefulmineerd. In een tijd dat 
de fabrikanten juist gingen investeren in de relatie met hun personeel, 
moest het NAF hen te kijk zetten als ondernemers die voor de arbeiders 
geen cent over hadden. ‘Nu in Rusland de strijd zich weer ten gunste van 
Duitschland gaat afteekenen, zitten ook de Enschedese plutocraten al weer 
een beetje te beven omdat zij weten wat hun te wachten staat’, zo vertelde 
begin 1943 propagandist A.M. Vos aan een gehoor van textielarbeiders. 
‘Tegen de firma Gelderman in Oldenzaal heeft het N.A.F. den strijd reeds 
aangebonden. De tijd dat Betriebsführer als daar uit de fabrieken gaan en 
de sociale voormannen wanneer er direct geen anderen beschikbaar zijn, 
hun plaatsen tijdelijk innemen, is niet ver. Op felle wijze hekelde spr. de 
sociale misstanden in de Twentsche industrie en bracht daarbij naar voren 
dat het heel normaal is dat de Nederlandsche werkers wantrouwend staan 

                                                
1260 Circulaire aan de Gewestelijke Arbeidsbureaux, Iets over de taak voor den Gemachtigde voor den 
Arbeid, eind 1943 (tC2). 
1261 De taak van den socialen voorman van het NAF en zijn medewerkers, A’dam 1942, blz. 15-19. 
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tegenover den nieuwen tijd, omdat zij te nauw verbonden zijn geweest 
met den ellende van voor den oorlog’.1262 
 
Zulke propaganda werd uitgesproken op bijeenkomsten, waarvoor het 
personeel min of meer bij elkaar was geronseld. De uitwerking op de 
arbeiders was navenant. Losse bronnen bevestigen de indruk, dat de 
textielarbeiders van de bedrijfsappèls niet veel moesten hebben. Directeur 
E. Gorter van H. ten Cate Hzn & Co., onder druk gezet door het NAF om 
een bedrijfsappèl te organiseren, nam de voorzorg de fabriekskern te 
raadplegen. Deze wees medewerking ondubbelzinnig af. De arbeiders 
zouden unaniem weigeren zo’n appèl bij te wonen, zo dacht de kern. 
Werd het tóch georganiseerd, dan zou het enige resultaat zijn dat de orde 
onder de arbeiders werd verstoord. Er zouden zelfs slachtoffers kunnen 
vallen. Ook besprekingen bij andere bedrijven liepen zo. Dreigementen  
 

 
Figuur 36: Niet zeer enthousiast personeel op een bedrijfsappèl  

met Van Kampen 
 
met ‘scherp optreden’ tegen de kern of tegen de directie waren over het 
algemeen niet geschikt om voor de NAF-interpretatie van de bedrijfs-

                                                
1262 Twentsch Nieuwsblad, 2 februari 1943. 
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gemeenschap enthousiasme teweeg te brengen.1263 Bij Gerh. Jannink & 
Zn. in Enschede ontstond net zo’n gelegenheidscoalitie van directie en 
personeel. Daar keken de arbeiders met genoegen toe wanneer de sociale 
voorlieden van het NAF door de directie keer op keer werden 
voorgedragen voor werken in Duitsland.1264 
 
Vanuit de gedachte dat de fabrieken arbeidsgemeenschappen waren, die 
wel in een groter geheel geleed waren maar ook een zekere mate van 
autonomie genoten, was men aan corporatistische kant erop gebrand om 
weg te komen van ‘de politiek’, dat wil zeggen van politieke bemoeienis 
van buiten het bedrijf. Geert Ruygers van de Nederlandse Unie predikte 
de betrekkelijkheid van het staatkundige ten opzichte van de (Dietse) 
volksgemeenschap. Het ‘volk’ was in zijn ogen ‘primair aan de staat’, en 
ieder die wilde breken met de oude ‘individualistische’ orde behoorde dit 
volk, het oervolk van arbeiders en boeren, op te zoeken en er mee te gaan 
leven.1265 Dat was dezelfde zienswijze als werd verwoord door Jan van 
Vucht Tijssen. Die stelde, dat in Nederland het zuiver politieke bestuur 
had afgedaan en wellicht plaats zou moeten maken voor ‘een staat van het 
werkende volk’.1266 Het bevorderen van fabriekskernen, zo hebben we al 
gezien, was een van de weinige punten uit haar corporatieve program 
waarmee de Nederlandse Unie enigszins verder had kunnen komen. 
Fabriekskernen pasten in de gedachte van de bedrijfsgemeenschap en 
waren een middel om die van onderop tot stand te helpen brengen.1267 Van 
de kant van de Nederlandse Unie lanceerde Marius Brinkgreve pleidooien 
voor een ‘autoritaire democratie’, die erop neerkwamen dat nieuwe 
mannen het gezag in handen zouden moeten nemen, ook binnen de 
onderneming. Van ‘de mannen, die hun heele leven voor de rentabiliteit 
van het in de onderneming gestoken kapitaal gewerkt hebben’ mocht men 
niet verwachten dat zij uit overtuiging met hun personeel zouden willen 
gaan praten over de belangen van de onderneming als hun gemeen-
schappelijke belangen. Volgens Brinkgreve was een ‘omwenteling’ nodig, 
een nieuwe generatie diende aan het roer te komen die de onderneming ‘in 

                                                
1263 Bespreking met ‘vertrouwenskern’ uit de arbeiders op woensdag 8 april 1942 (tC2 C-21); brief 
G.H. Erdtsieck aan de Officier van Justitie over bedrijfsappèl Stork Hengelo 1942, 8 december 1948 
(NIOD Doc I – H.J. Woudenberg). 
1264 Brief L.H. Hylckema Vlieg aan Gew. Bureau NAF te Zwolle, 10 sept. 1942 (NAF 90). 
1265 Geert Ruygers, De idee van de volkse gemeenschap, in: Het Gemeenebest, 2e jrg. (1939-1940), blz. 
279; idem, Volkseenheid. Brochure No. 1 van de Nederlandsche Unie, 1940, blz. 5-6, 18. 
1266 Jan van Vucht Tijssen, De politieke partij. Een onderzoek naar haar functie en structuur sedert 
het midden van de zestiende eeuw, diss. Utrecht 1941, blz. 161-162. 
1267 Oók een vorm van ‘eenheid van onderop’ kon het regionalisme zijn. In Enschede werd een anti-
bloed en bodem variant daarvan door de Nederlandse Unie zeer bevorderd. Vgl. F.G.H. Löwik, De 
Twentse beweging. Strijd voor modersproake en eigenheid, diss. Groningen 2003, blz. 91. 
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corporatieven zin’, en dus met medewegen van de belangen van het 
personeel, kon leiden.1268 
 
Naarmate het oorlogsverloop meebracht dat de belangen van het 
‘Nederlands socialisme’ moesten wijken voor die van het Duitse, werd de 
afstand tussen corporatisme en nationaal-socialisme groter. De bedrijfs-
gemeenschap van arbeiders en ondernemers bleef als doelstelling 
overeind, maar veranderde als het ware van schutspatroon. De gestelde 
doelen leken vanaf een bepaald punt beter tegen de bezetter dan met de 
zegen van de bezetter te kunnen worden gerealiseerd. Vanaf 1942 
verflauwde dan ook de corporatieve revolutionaire retoriek. Hier en daar 
maakte hij plaats voor het personalistisch socialisme en/of voor het 
verzetsidioom.1269 Het streven naar een ‘bedrijfsgemeenschap’ evolueerde 
tot de programmapunten ‘dat alle arbeid moet gericht zijn op de 
voorspoed van het geheel en dat op dezen grondslag particuliere verrijking 
ten koste van de gemeenschap ontoelaatbaar is’, en dat in een ‘geleide 
economie’ moest worden gezorgd voor ‘behoorlijke bestaanszekerheid en 
een menschwaardig bestaan’ voor iedere arbeider.1270 Bij anderen kwam 
de ontwikkeling neer op een afscheid van alle gemeenschapsijver. Marius 
Brinkgreve keerde terug naar zijn zilverfabriek en zette zich aan de studie 
van de psychologie. 
 
Ook het personeelswerk schudde – zoals het hedendaagse spraakgebruik 
het wil – zijn ideologische veren af. Van Vucht Tijssen, die jurist was en 
onderdak had gevonden bij de Utrechtse kring van de rechtsgeleerden F.C. 
Gerretson en D.G. Rengers Hora Siccama1271, was in 1941 de mening 
toegedaan dat ‘gehele volken een ideologie van den arbeid (hadden) 
aanvaard’. Naderhand kwam hij in de meer praktische sferen van de 
personeelszorg terecht. Het corporatieve programma, dat hij in 1940-1941 
waarschijnlijk was toegedaan, stond toen niet meer op de voorgrond. 
Vanaf 1943 werd hij door de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek 
(NSvP) betrokken bij grootscheepse personeelsinventarisaties, waarmee 
de directies van tal van ondernemingen in kaart wilden brengen welke 
personeelsleden het best inzetbaar waren bij de naoorlogse (hervatting van 

                                                
1268 M.R.J. Brinkgreve, Politiek en economie, Den Haag 1940, blz. 72-74. 
1269Tekenend voor de veranderde atmosfeer is een discussie in de illegale pers, waarbij P.J. Schmidt 
zich in Je Maintiendrai moest verweren tegen Het Parool. Pieter ’t Hoen  (Frans Goedhart) schilderde 
een denkbeeldig onderhoud van verzetsmensen met ‘een Unieman’ en hoe bij die verzetsmensen de 
neiging groter werd om ‘de discussie met het pistool voort te zetten’ (Sch 48). 
1270 Grondslagen eener nieuwe Nederlandsche volksbeweging, 22 dec. 1943 (Sch 41). 
1271 Voor D.G. Rengers Hora Siccama verscheen in 1942 een liber amicorum met een bijdrage van 
NSB’er R. van Genechten. Rengers werd na de bevrijding wegens deelname aan de Kultuurkamer 
‘gezuiverd’. F.C. Gerretson had zich vóór de oorlog nadrukkelijk in Groot-Nederlandse en fascistische 
(maar niet in nationaal-socialistische) kring opgehouden. M.R.J. Brinkgreve was in 1933-1934 lid 
geweest van de Corporatieve Concentratie van Gerretson en Jan Baars. 
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de) productie. Omdat hij voordien een tijd lang als arbeider bij 
batterijenfabriek ‘De Witte Kat’ in Utrecht had gewerkt, sprak hij de taal 
van de arbeiders. Dit maakte hem bij uitstek geschikt om te achterhalen 
wat voor aspiraties er onder de leden van het personeel leefden en om 
deze kennis bij de lopende bedrijfsinventarisaties te gebruiken.1272 
 
Wie ook moesten ‘ontideologiseren’, dat waren de liberale werkgevers. 
Uit vrees voor verregaand dirigisme waren zij in bezettingstijd in de 
richting van de corporaties opgeschoven. Maar niet al te ver, omdat de 
verdere opkomst van de organisatieadviseurs het onnodig had gemaakt 
verder dat pad op te gaan. Uiteindelijk bleek de wetenschappelijke 
bedrijfsvoering (in het bijzonder de aspecten productieplanning en 
personeelszorg daarvan) meer dan de corporaties de sleutel te zijn tot de 
reorganisatie die voor na de oorlog werd voorzien. De gestructureerde 
aanpak van productie en personeelszorg, die in zijn geheel op de 
vergroting van de productiviteit was gericht, was immers het terrein 
waarop de organisaties van werkgevers en werknemers elkaar konden 
vinden. In vergelijking daarmee gingen de corporaties vooral over de 
netelige kwestie van het reguleren van de bedrijfstak in overwegend 
benarde tijden. Zij hadden een meer defensieve inslag. Overigens sloten 
beide benaderingen elkaar niet uit. De Organisatie-Woltersom had haar 
diensten al bewezen om tegenover het ambtelijke Rijksbureau een mate 
van eenheid van optreden onder de ondernemers te bewerkstelligen. 
Bovendien was, zoals we zo meteen zullen zien, de Hoofdgroep Industrie 
het platform bij uitstek waarop macro-economische studies konden 
worden verricht met een onmiddellijk belang voor de aangesloten 
ondernemingen. Maar met de Organisatie-Woltersom in de rug waren de 
ondernemers voorlopig niet uit op nog méér corporaties. 
 
In liberale kring had menige fabrikant de oorlog beleefd als de grote 
Kladderadatsch die het noodzakelijke vervolg was op een wereld die door 
ordening, contingentering, werklozensteun en landbouwsteun uit zijn 
voegen was geraakt.1273 Uiteindelijk zou er toch, zo was de verwachting, 
na verloop van tijd een eind moeten komen aan de verstoringen die door 
staatsingrijpen en andere vormen van kunstmatig ingrijpen waren 
ontstaan. Een nieuw evenwicht zou worden bereikt. Zoals Heemaf-
directeur Keus uit Hengelo het zag, kon dat evenwicht samengaan met 
sociale hervormingen die het reële loon van de arbeiders zouden 
verhogen. Voorwaarde was dan wel, dat de continuïteit van die sociale 

                                                
1272 Mededeling mevr. B.E. van Vucht Tijssen, 28 mei 2008. Zij heeft geen herinnering aan 
betrokkenheid van haar vader bij de Nederlandse Unie. Zij kan noch de namen van de oprichters noch 
de doelstellingen van de organisatie in verband brengen met haar vader. 
1273 H.I. Keus, De ondernemer en zijn sociaal-economische problemen, Haarlem 1942, blz. 36. 
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hervormingen afhankelijk bleef van de internationaal-economische 
politiek. Bovenal was echter nodig een ‘nieuwe geestesgesteldheid’ die 
zich van het ‘georganiseerd groepsegoïsme’ van de afgelopen jaren, dat 
wil zeggen de georganiseerde belangenbehartiging door ondernemers en 
arbeiders afzonderlijk, zou moeten distantiëren.1274 Keus pleitte voor een 
gereglementeerde vorm van co-bestuur van sociale aangelegenheden door 
de georganiseerde werkgevers en werknemers. Hij sloot daarmee aan bij 
het clandestiene topoverleg dat op dit terrein op gang was gekomen. 
Vooral in dit aspect zou het corporatisme tot ver na de oorlog blijven 
voortbestaan. Het corporatisme mocht niet meer zo heten en zette zijn 
bestaan steeds meer voort onder de benaming van de ‘bedrijfsorganisatie’. 
Ook kwam het niet dan in een privaatrechtelijke variant tot de hegemonie. 
Door deze aanpassingen werd zijn bestaan echter des te taaier.1275 
 
Het in kringen van textielfabrikanten vanouds overgeleverde bewustzijn, 
dat tussen ondernemers en arbeiders een scherpe klassenscheiding 
bestond1276, was voor het co-bestuur van sociale aangelegenheden minder 
geschikt en verdween onder de oppervlakte. Jonge fabrikanten verweten 
de oude garde starheid, namen waar nodig initiatieven voor een 
fabriekskern en stelden zich open voor ‘de arbeider als mens’. Arbeiders, 
die door de tests van de psychotechnici kwamen, konden rekenen op een 
warm onthaal in de textielfabriek. In een enkel geval pretendeerde de 
psychotechniek arbeiders weg te kunnen houden van ‘extremistische’ 
activiteit door tussenbeide te komen wanneer het verschil tussen hun 
aanleg en hun werkomgeving al te groot was.1277 Dat was echter niet 
waarvoor zij praktisch werd ingezet. De arbeiders die de werkgever aan 
zijn bedrijf wilde binden konden nu eenmaal niet eerst op hun 
bindbaarheid worden getest, al had hij dat waarschijnlijk graag gewild. 
Het ging nu steeds meer om de ‘aanleg’ van het arbeidspotentieel. Door 
lang werken verworven vakbekwaamheid was dikwijls de laatste 
reddingsboei van de arbeiders geweest in een fabriek, waarvan het ritme 
steeds meer door de baas werd bepaald. Maar dat traditionele bastion 
verloor snel terrein aan eigenschappen als flexibiliteit en bredere 
inzetbaarheid: ‘aanleg’ werd onder het regime van de kortcyclische 
productie al bijna de vijand van de vakbekwaamheid. 
 

                                                
1274 Idem, blz. 388-393. 
1275 Vgl. Philippe C. Schmitter, Still the Century of Corporatism?, in: P.C. Schmitter, G. Lehmbruch, 
Trends towards corporatist intermediation, Beverly Hills 1979, blz. 18-25. Schmitter heeft voor 
‘corporatisme van onderop’ de term societal corporatism bedacht, als tegengestelde van wat hij state 
corporatism noemt. 
1276 Onder meer gedocumenteerd in B. Hesselink, Jannink, blz. 121-122. 
1277 Ph.M. van der Heijden, De cultureele beteekenis der Psychotechniek. Een sociaal-psychologische 
studie, diss. Utrecht 1941, blz. 46. 
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Onder de noemer van het bepalen van die ‘aanleg’ van arbeiders werd hun 
geschiktheid gemeten voor de nieuwe manier van produceren. Er werd 
voor veel kleinere orders gewerkt, wat dus de vraag naar arbeidskrachten 
vergrootte die zich lieten sturen niet door het tarief maar door inzicht. In 
het verlengde van zijn plukdrollersonderzoek1278 had de psychotechnicus 
Van der Heijden onder meer bij een aantal Twentse textielfabrieken nader 
onderzoek verricht naar de relatie tussen aanleg en werkomgeving. Zijn 
onderzoek resulteerde voorjaar 1941 in een proefschrift dat breed de 
aandacht trok.1279 Bij ‘eenvoudige routine-arbeid’, zo concludeerde Van 
der Heijden, konden in de fabrieken arbeiders met ‘subnormalen aanleg’ 
worden ingezet, omdat hun beroepswensen door dit massawerk meestal 
geheel werden bevredigd. Arbeiders ‘met een goeden aanleg’ echter 
verlangden duidelijk naar vakarbeid of een hogere functie. Konden zij die 
niet krijgen, dan lag onvrede in de fabriek op de loer.1280 Een ander gevaar 
voor de evenwichtige samenstelling van het personeel was, zo stelde Van 
der Heijden, dat een ‘subnormale aanleg’ de neiging had zich langs 
erfelijke weg te verbreiden. Minder ontwikkelde arbeiders bereikten hun 
loontop op jongere leeftijd, en kregen dus meer kinderen dan arbeids-
krachten ‘met goeden aanleg’, die immers ook later trouwden. Hij 
waarschuwde, dat de lagere vruchtbaarheid van arbeiders met een ‘goede 
aanleg’ zou kunnen leiden tot een ernstig tekort aan geschikte 
krachten.1281 
 
Het loon was voor de arbeiders ‘met goede aanleg’ een heel belangrijke, 
maar niet de enige factor in hun bindbaarheid. ‘De huidige industrie-
arbeider moet hersens bezitten, niet alleen om de vaak ingenieus 
ingewikkelde machines en werktuigen te bedienen, maar om zijn werk te 
begrijpen’, had de arbeidsmarkt-specialist Detiger in 1939 geschreven. 
Die arbeider moest zich vlug op nieuwe werkmethoden kunnen instellen, 
zonodig zelfs helemaal anders gaan werken. De moderne bedrijfsarbeider 
moest ‘de discipline en de geordendheid van het bedrijf verstaan, inzicht 
hebben in zijn werk, in de algemene bedrijfsgang en in het verband van 

                                                
1278 Zie deel 2, par. 2.8.5. 
1279 Blijkens de felicitatiebrieven bij het verschijnen van het proefschrift waren dit Gebrs. Scholten, de 
firma Ter Weeme & Zn., de KNKS (D.W. de Monchy), A. Ledeboer, en Bontweverij De Batavier. 
Ook Van Eck schreef een bemoedigend briefje (vdH). 
1280 Idem, blz. 263. 
1281 Idem, blz. 296-300. In een recensie verbond A.N. Molenaar hieraan de conclusie, dat het ‘uit een 
eugenetisch oogpunt bezien’ onjuist was vakarbeiders en administratief personeel minder te betalen 
dan ongeschoolde arbeiders. Daaruit volgde dan eveneens, dat ‘bij het geven van kindertoeslagen 
selectie evenzeer van waarde is als bij het opnemen van werkloozen in het bedrijf’. De Gids, oktober 
1941, blz. 86-87. Daarmee herhaalde Molenaar een thema dat zijn collega Slotemaker al eens had 
laten horen en dat in de ‘progenituur’-discussie rondom Romme’s kinderbijslag het hoofdbestanddeel 
van de liberale tegenargumentatie had uitgemaakt. 



  

514 

zijn werk met het geheel’.1282 Voor de textielarbeiders betekende deze eis 
het einde van hun professionele autonomie zoals die in haar 19e-eeuwse 
vorm was blijven bestaan. Discipline (liefst verinnerlijkt) kwam in de 
plaats van het onderaannemerschap van wevers en spinners in de fabriek. 
Van dat laatste was intussen niets anders meer over dan uiterlijke tekenen 
die de spinners en wevers liever kwijt dan rijk waren: het financieel 
afgerekend worden op de opbrengst van een groep machines, en de 
ongeschreven regel dat zij geacht werden zonodig de arbeidskracht van 
hun kinderen in te brengen. Aan het eind van de jaren ’30 was de 
volledige context van het wevers- of spinnersvak in de handen van de baas 
beland. Niemand anders bepaalde nog de vakmatige context van het werk 
en kon tegen de wevers ‘iets zeggen’ over hun werk. 
 
Daaruit volgde, dat de nieuwe verhoudingen niet meer toestonden dat de 
textielarbeiders uitsluitend via het tariefloon werden afgerekend. Het 
einde van het onderaannemerschap betekende voor de textiel de 
introductie van het nieuwe begrip van de in standen gelede 
‘bedrijfsgemeenschap’. Veel fabrikanten grepen voor die nieuwe 
bedrijfscultuur terug op een oude notie: de traditie van de binding van 
soms hele families van textielarbeiders met het textielbedrijf. Niet voor 
niets beschouwden de nationaal-socialisten alle pogingen tot sociale 
activiteiten binnen de onderneming als een regelrechte poging te schieten 
onder de duiven die Vreugde en Arbeid van het NAF zich al dacht te 
hebben toegeëigend. Het NAF verdacht de Twentse textielfabrikanten 
ervan, ‘om buiten ons om ons geheele programma onder leiding van 
Nederlands nationalisme over te nemen en ons zoodoende het gras voor 
de voeten wil wegmaaien’.1283 
 
Van Heek & Co., dat door provinciaal leider J.H. Hoegen Dijkhof van het 
NAF in het bijzonder werd aangemerkt als een bastion van de ‘oude’ 
arbeidsverhoudingen van broodheer versus horige arbeiders, dreigde zich 
van de nieuwe eenheidsgeest meester te maken. Hier ontwikkelde zich bij 
wijze van bedrijfseigen cultuur een compleet sociaal leven. De plaatselijk 
leider van het Nederlands Arbeidsfront in Enschede, F.J. Wandscheer, had 
geklaagd dat de directie er alles aan deed om initiatieven van het NAF de 
wind uit de zeilen te nemen: sportclubjes werden opgericht, een 
muziekclub en wat al niet meer. De contributie bedroeg een luttele 5 cent 
per week. ‘De Heren Ledeboer’ zouden dit persoonlijk aanmoedigen, met 
de fabrieksbazen als gangmakers. Ook maakte het hele personeel van Van 

                                                
1282 W.J. Detiger, Beroepen in onder- en opgang, in: P.J. Mijksenaar, Om het dagelijks brood, 
Amsterdam 1939, blz. 41. 
1283 Interne Mededeeling No. 259 voor Organisatie en Vreugde en Arbeid, 10 augustus 1943 (NAF 
89). 
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Heek & Co. een uitstapje naar Nijverdal, waarbij elk personeelslid ƒ 6,-- 
zakgeld te verteren kreeg.1284 Op de directie van dit bedrijf moest druk 
worden uitgeoefend, om te voorkomen dat niet het NAF maar Van Heek 
& Co. met de eer van eenpansmaaltijden voor het personeel ging strijken. 
Het was dus hoog tijd voor een bedrijfsappèl. Wat het NAF wilde, zo 
maakte Hoegen Dijkhof in een gesprek met Helmich Ledeboer duidelijk, 
was een sociale voorman die geen ja-zegger zou zijn. Volgens Hoegen 
Dijkhof was dit in het belang van Van Heek & Co. zelf. Ledeboer 
beaamde dit, maar wierp tegen dat, om zo iemand te vinden, daar wel tijd 
voor nodig was. Die tijd werd hem door het NAF met ironische 
grootmoedigheid toegestaan, ‘met mededeeling dat invasie toch pas nà 10 
weken te wachten is’. Ledeboer kreeg van het NAF de ruimte om zijn 
draai te maken en in te stemmen met de aanstelling van een sociale 
voorman die dan ook meteen maar een bedrijfsappèl bij Van Heek & Co. 
moest helpen opzetten.1285 
 
Ja-zeggen was uit de mode, en de bedrijfsgemeenschap zou de geldrelatie 
door een vertrouwensrelatie moeten vervangen. Wie de tekenen des tijds 
verstond, die zag dat de arbeider, ‘die zich uitsluitend een rad in de 
economische machine voelt, niet gelukkig (kon) zijn, ook niet als hij veel 
vrije tijd en een goed loon’ kreeg. De jonge Turken onder de textiel-
fabrikanten stonden voor de uitdaging de patriarchale traditie nieuw leven 
in te blazen, zo fluisterden de psychotechnici hen in het oor. ‘De 
patriarchale organisator is de oudere, meer ervaren kameraad van den 
arbeider en niet slechts zijn superieur’. Sociale maatregelen werden door 
hem toegepast, niet omdat hij anders moeilijkheden zou krijgen met de 
Arbeidsinspectie of met de rijksbemiddelaar, ‘maar omdat het hem een 
innerlijke behoefte is als een vader voor zijn ondergeschikten te 
zorgen’.1286 De stopwatch leek het veld te gaan ruimen voor het 
schouderklopje, het bedrijfskrantje maakte van de bij de fabrieksingang 
aangeplakte mededelingen bijna echte communicatie1287 – bijna, want het 
was nog steeds eenrichtingverkeer, en de arbeider als mens was nog steeds 
een ondergeschikte mens. De nieuwe relatie tot de textielarbeiders stoelde 
op twee soorten overwegingen, zo vatte een medewerker van 
psychotechnicus Van der Heijden na de oorlog nog eens samen. Er was de 
                                                
1284 Brief F.J. Wandscheer aan J.M. Hoegen Dijkhof, 3 augustus 1943 (NAF 89). 
1285 Rapport van bespreking met den Heer H. Ledeboer, Betriebsführer N.V. van Heek & Co. op 19 Jan. 
1944 in tegenwoordigheid van de Heeren Kaptein en Leermakers en Kam. Wandscheer (NAF 89). 
1286 Frank de Vries, Een nieuw type Organisator, in: Organisatie en Efficiency, april 1941, blz. 216. 
1287 Bij de KSW in Nijverdal verscheen De Schakel al in 1941, maar werd na twee nummers ‘wegens 
papierschaarste’ vervangen door onregelmatig verschijnende Mededeelingen. De Schakel zou pas in 
april 1945 weer verschijnen. Bij Gelderman & Zn. daarentegen verscheen het Bedrijfsorgaan pas in 
januari 1958. Zie H.W. Poorterman, Van bezetting naar bevrijding. 1940-1945 in Nijverdal, 
Hellendoorn, Marle, Haarlen, Daarle, Hulsen, Eversberg, Enschede 1978, blz. 83, en E. Fischer e.a., 
Semarang, blz. 262. 
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pedagogische overweging, dat je van iemand die zijn werkkracht komt 
aanbieden geen werktuig en geen nummer in de grote groep moest maken 
– want anders liep hij natuurlijk weg, zo was de implicatie. En er was de 
overweging, dat dit werktuig verbazend oneconomisch werd gebruikt door 
iemand ergens in te zetten en dan maar te zien of het werk hem goed 
afging.1288 
 
Wie omhoog kwam in de leegte, die door het verbod op vakorganisaties 
én door de teloorgang van het ‘corporatisme van onderop’ werd 
achtergelaten, waren de profeten van de rationele arbeidsverhoudingen, de 
ingenieurs en de psychologen. Zij vulden het ideologische gat van de 
‘bedrijfsgemeenschap’ met een vertoog dat ogenschijnlijk waardevrij was 
maar in feite het concept nieuw leven inblies. De ingenieurs van de 
wetenschappelijke bedrijfsvoering hadden steeds gesteld dat door het 
onmogelijk maken van willekeur hun berekeningen over de werkdruk 
mede het personeel ten goede kwamen. De modernisering van de 
productie zou dus alleen kans van slagen hebben wanneer zij met open 
vizier naar de arbeiders toe werd doorgevoerd.1289 Vanuit het belang van 
de opkomende personeelsselectie liftten de psychotechnici op die 
aanspraak mee. Zij stelden dat veel spanningen in het bedrijf zouden 
verdwijnen wanneer ‘de juiste man op de juiste plaats’ terecht zou komen. 
Meer aandacht voor de menselijke verhoudingen binnen de fabriek stond 
daarbij centraal. Het werkterrein van de tayloristische ingenieurs raakte 
dat van de psychotechnici, met het onderwerp van de vermoeidheid bij 
fabrieksarbeiders als scharnierpunt.  
 
Op het gebied van de wetenschappelijke bedrijfsvoering bewoog zich 
vooral het Nederlands Instituut voor Efficiency (NIVE). Het NIVE 
verzorgde tussen december 1940 en 1942 door het hele land tal van 
lezingen over nieuwe arbeidsverhoudingen en bedrijfsorganisatie, en ook 
over mogelijkheden tot verdere rationalisatie.1290 Over laatstgenoemd 
onderwerp trad voor het NIVE op C.L.M. Kerkhoven, schrijver van een 
invloedrijk boek dat uit vermoeidheid door sportieve prestaties conclusies 
trok over vermoeidheid van arbeiders in de fabriek. Kerkhoven brak in 
zoverre met de zuiver op volbezetting van de arbeid gerichte tijdsstudies, 
dat hij rekening hield met de rust die arbeiders nodig hadden om 
voldoende te kunnen blijven produceren. In zijn proefschrift uit 1939 had 
hij gesteld, dat de ‘wachttijd’ bij machineafhankelijke arbeid ten onrechte 
                                                
1288 K.R. Grunfeld, Psychologische onderzoekingen in de Twentse textielindustrie (1), in: 
Psychologische Achtergronden 2(1949), blz. 62. 
1289 A.J. Gideonse, Wat is tijdwaarnemen?, in: Organisatie en Efficiency, september 1943, blz. 236. 
Gideonse echode hiermee de opvattingen van zijn baas, ir. Berenschot. 
1290 Stukken in (AI 1593); D.J. da Silva, Ervaringen met Bazencursussen, in: Organisatie en 
Efficiency, juni 1941, blz. 269. 
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niet als rusttijd werd gezien. Doordat arbeiders aan een draaibank of aan 
een weefgetouw zogenaamd onderbelast zouden zijn wanneer hun 
machine dóórliep, hadden bedrijfsleiders de neiging om deze wachttijden 
te vullen met ander werk, zoals aan een tweede, derde enz. machine. 
Kerkhoven wees erop, dat binnen iedere werkcyclus een rustmoment 
noodzakelijk was, en dat het elimineren hiervan ten koste ging van de rust 
die de arbeider nodig had om zich weer te herstellen. Dit had op zijn beurt 
weer tot gevolg dat het tempo waarin het werk over de hele arbeidsdag 
werd uitgevoerd terugliep, omdat de vermoeidheid haar tol ging eisen. 
 
Zoals de fabrikanten het plachten te zien, was in de textielindustrie het 
tariefloon altijd al de beste remedie tegen vermoeidheid geweest. Wie 
meer wilde verdienen zou immers zijn vermoeidheid wel willen 
overwinnen. Kerkhoven echter bestreed, dat de wachttijd van machine-
bedienende arbeiders louter als verliestijd moest worden beschouwd. 
Volgens hem had deze verliestijd geen andere functie dan ‘den machine-
bediende in staat stellen in den overblijvenden tijd een tempo aan te 
slaan, dat het maximale benadert’.1291 Anders gezegd: de grootste 
productie werd niet gehaald door de arbeider met de kortste stoptijden, 
maar door de arbeider die een hoog tempo kon afwisselen met relatief 
lange pauzes. Dat tempo mocht van Kerkhoven gerust door stukloon- of 
premiestelsels omhoog worden gejaagd. In zijn ogen was de ‘vermoeienis-
exponent’ in industrietakken, waar het werk op machinebediening gericht 
was en waar veel op de machine moest worden gewacht, relatief klein. 
Bovendien meende hij, dat stukloon- of premiestelsels ‘een krachtigen 
tempo-stimuleerenden invloed (zouden) uitoefenen, die op den langen 
duur de gezondheid niet schaadt’.1292 Zolang aan het rustmoment binnen 
de werkcyclus maar niet werd tekortgedaan. 
 
Kerkhoven had zich mede laten inspireren door de studies die tussen 1928 
en 1931 waren uitgevoerd bij de Hawthorne Works van General Electric 
in Cicero, een voorstad van Chicago. Dit onderzoek, waarvoor de 
Rockefeller Foundation 14 miljoen dollar had neergeteld en dat eigenlijk 
pas in 1939 tot de professionele opinie doordrong, had inzichten 
opgeleverd over de betekenis van informele groepen onder het personeel 
op de werkvloer en over de normen die binnen die groepen golden, zoals 
over hoe om te gaan met het tariefloon.1293 Het Hawthorne project was 

                                                
1291 C.L.M. Kerkhoven, Het tempo van arbeidsverrichtingen in de massaproductie als functie van het 
aantal arbeidsuren, de lengte van de werkcyclus en de samenstelling daarvan, Amsterdam 19452 
(diss. Delft 1939), blz. 193-194. Cursief in het origineel. 
1292 C.L.M. Kerkhoven, Vermoeidheidsstudies in het bedrijf, Purmerend 1941, blz. 6, 10. 
1293 Vgl. F.J. Roethlisberger, W.J. Dickson, Management and the Worker, Cambridge (Mass.) 1939; 
A.M. Kuylaars, Het verband tussen leven en werken van de industriële loonarbeider als object van 
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begonnen met onderzoek naar de invloed van de fabrieksverlichting op de 
vermoeidheid van arbeiders. Naast het inzicht, dat de productiviteit 
sowieso omhoog ging wanneer men de arbeiders niet als louter een 
kostenpost behandelde, had het onderzoek kennis gebracht over de soorten 
van werkzaamheden waarvoor individuele arbeiders het meest geschikt 
waren. Het ging dan over eigenschappen als de productiviteit en het 
uithoudingsvermogen van individuele personeelsleden. Kerkhoven 
gebruikte zulke studies om uitspraken te doen wie van de personeelsleden 
teveel, te weinig of niet doelmatig genoeg werkte. Tegelijkertijd deed hij 
aanbevelingen om door middel van ‘meer arbeidsvreugde, muziek, 
vertrouwen, gezelligheid en talrijke meer van dergelijke factoren’ in het 
bijzonder de geestelijke vermoeidheid te bestrijden. Deze vorm van 
vermoeidheid was weliswaar lastig te meten, maar zonder twijfel van 
invloed op de lichamelijke vermoeidheid.1294 
 
Sinds het plukdrollers-onderzoek waren de Twentse fabrikanten beter 
gaan letten op de grotere of geringere geschiktheid van arbeiders voor een 
bepaalde taak binnen de fabriek. De bevindingen van Philip van der 
Heijden hadden hen toen duidelijk gemaakt, dat een vorm van 
personeelsselectie kon zorgen voor een kortere leertijd van aankomende 
textielarbeiders. Naar aanleiding hiervan had fabrikantensecretaris Van 
Eck geschreven, dat personeelsselectie met behulp van de psychotechniek 
misschien wel kon helpen om het tekort aan geschoolde textielarbeiders 
op een goedkope manier op te lossen. Die wens kwam niet uit. De 
personeelsselectie ging niet zozeer dienen om voordelig gaten in het 
personeelsbestand op te vullen, als wel om te voorkomen dat bij het 
schaarse aanbod van arbeidskrachten ‘ongeschikte’ werknemers zouden 
worden aangenomen. Het tekort op de arbeidsmarkt was immers gekomen 
om voor lange tijd te blijven. De bruikbaarheid van psychotechniek en 
personeelsinventarisaties kwam steeds meer voort uit de belofte van die 
kant om nieuwe bronnen van arbeidskracht aan te boren. 
 
Bij de tijd was daarom de verschuiving die binnen de psychotechniek 
plaatsvond, namelijk van aandacht voor los van elkaar geteste 
beroepseigenschappen naar aandacht voor de persoonlijkheidsstructuur 
van de onderzochte kandidaat. ‘Aanleg’ kreeg de overhand op vakkennis. 
De aan te werven werknemer moest niet alleen fijne vingers hebben, een 
scherpe blik en gevoel voor het ritme van de machine, maar werd ook 
beoordeeld op zijn of haar intelligentie. Met dit nieuwe gezichtspunt 

                                                                                                           
een sociale ondernemingspolitiek, diss. Tilburg 1951, blz. 132; Gustav Yahoda, A History of Social 
Psychology. From the Enlightenment to the Second World War, Cambridge 2007, blz. 210-212. 
1294 Zie Kerkhoven, Vermoeidheidsstudies, blz. 22-24, die verwijst naar een artikel van E.R. Livernash 
in Mechanical Engineering van december 1938. 
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werden hele segmenten van de arbeidsmarkt ontsloten. Het 
plukdrollersonderzoek had aan het licht gebracht, dat werkloze 
textielarbeiders niet noodzakelijk over minder ‘aanleg’ beschikten dan 
hun werkende beroepsgenoten. Van twee broers uit een gezin van 
Twentse textielarbeiders was de jongere, minder begaafde, steeds bij 
dezelfde werkgever blijven hangen. Zijn oudere broer, die op 
intelligentietests aanmerkelijk hoger scoorde, was vier keer van baan 
verwisseld maar ook vier jaar werkloos geweest. Voor het vak van 
plukdroller werd hij als een ‘goede en prettige werkkracht’ beschreven, 
aan wie men gerust iets kon toevertrouwen. Hij had het in zich om binnen 
het bedrijf op te klimmen, eventueel tot baas in de spinnerij aan toe. De 
conclusie was dan ook dat, ‘indien ooit’, er geen waarheid school in de 
bewering, dat ‘de begaafde arbeider altijd wel vooruit komt’. Er bleek 
onder de langdurig werklozen – die door werkgevers vanwege juist deze 
achtergrond altijd buiten de deur waren gehouden – een groot potentieel 
aan waardevolle arbeidskrachten schuil te gaan, mits men maar over de 
techniek beschikte om de bokken van de schapen te scheiden.1295 
 
Die techniek werd grif aangeleverd door de bedrijfsadviesbureaus. Het 
Bureau Berenschot, dat in 1940 zijn eerste psycholoog in dienst had 
genomen, was druk doende met het opzetten van opleidingsprogramma’s 
voor jongere werkkrachten. Met de methode-Silberer kon worden bereikt 
dat het leertraject van aankomende textielarbeiders met 60% en meer werd 
bekort. Immers, hoe scherper het beeld was van de vaardigheden die door 
een bepaald vak werden vereist, des te gerichter kon men het spectrum 
van aan te leren vaardigheden inperken. Zo werd de werkclassificatie op 
een natuurlijke manier het verlengstuk van de verschillende opleidings-
programma’s. Het mag als een verdere doorbraak worden gezien, dat 
Berenschot eind 1942 opdracht kreeg om voor een gehele bedrijfstak, de 
confectie-industrie, het totale landschap van werkzaamheden in kaart te 
brengen. Omdat op grond van tijdmetingen over meer fabrieken heen de 
gemiddelde tijd per werkzaamheid kon worden bepaald, ontstond een 
archief van grondtijden waarop partijen konden terugvallen wanneer zij 
behoefte hadden aan een objectiveerbare norm. Naarmate de grondtijd-
bladen op meer metingen kwamen te berusten, kon steeds vaker van 
tijdmetingen worden afgezien. Niet alleen scheelde dat in te besteden tijd, 
het scheelde ook in goodwill bij de confectiearbeidsters wanneer de 
drieklokkenplank achterwege kon blijven.1296 Onnodig te zeggen, dat 
Berenschot met het grondtijdenarchief strategische informatie over de 
bedrijfstak in handen kreeg. 

                                                
1295 Van der Heijden, a.w., blz. 19-20, 207-208. 
1296 Grondtijden Archief (GA) – Algemeene Regels, 23 december 1942; Programma van Confectie-
industrie, 19 maart 1943 (RBB 13:225). 
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In het verlengde van de inventarisatieslag in de confectie kreeg 
Berenschot in 1943 de opdracht om voor een 17-tal Twentse textiel-
ondernemingen te bestuderen, wat de geschiktheidseisen waren voor een 
groot aantal beroepsprofielen in de textiel. Meer dan 600 textielarbeiders 
moesten hiervoor een testtraject doorlopen. Het onderzoek dat uit 
 

 
Figuur 37: Medewerkers Bureau Berenschot in december 1942.  

Zittend 1e en 2e van links Gideonse en Da Silva, 6e W. Berenschot 
 
genoemde opdracht voortkwam, de ‘sociographische research’, begon met 
een startpopulatie van 3000 te selecteren arbeidskrachten, zodat 
Berenschot gaandeweg een goed overzicht verwierf over het arbeids-
potentieel in de Twentse textiel. Al snel werden plannen gemaakt om de 
ontginning van de arbeidsmarkt als een zelfstandige commerciële 
activiteit in te richten, waarna in 1944 het Twentsch Instituut voor 
Bedrijfspsychologie (TIB) vorm kreeg. In nauw overleg met een selecte 
groep textielfabrikanten legde het TIB zich toe op de selectie van 
personeel. In de naamgeving van het TIB was nadrukkelijk elke 
verwijzing naar Berenschot vermeden, om niet al bij voorbaat veel 
textielarbeiders af te stoten.1297 
 

                                                
1297 Hellema, Marsman, De organisatie-adviseur, blz. 134. 
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Productiever personeel moest beter opgeleid zijn en ook in staat formele, 
d.w.z. niet binnen de familiekring overgeleverde, vakkennis te absorberen. 
Met het toegenomen belang van selectie onder de arbeiders kreeg de 
personeelsinventarisatie een sterke impuls. Veel hing echter af van de 
verhouding tussen personeel en directie. In fabrieken, waar ‘door een 
minder gelukkige personeelspolitiek’ de bedrijfsleiding niet bij iedereen 
even bemind was, werd de inventarisatie soms als een bedreiging opgevat. 
Personeelsleden vreesden, dat de bedrijfsleiding nu ook gegevens in 
handen zou krijgen die zij liever geheim hadden gehouden. Fabrikanten 
moesten leren ook de persoonlijke belangen van personeelsleden te 
respecteren en dus in deze gevallen geheimhouding van de ingewonnen 
gegevens toe te staan.1298 Verder konden zij hun aanzien binnen de fabriek 
verhogen door behendigheid te tonen in het overleven als bedrijf. 
Geconfronteerd met bedreigingen van uiteenlopende aard, stelden de 
fabrikanten alles in het werk om het productieapparaat – de band met het 
personeel zeer nadrukkelijk daarin begrepen – in stand te houden. 
 
Menige textielfabriek liep vanaf de tweede helft van 1942 gevaar ten 
prooi te vallen aan de überbetriebliche Rationalisierung. Dat betekende 
dat ze door de Duitsers wegens tekort aan grondstoffen en tekort aan 
arbeiders kon worden stilgelegd. Alleen wie kon bogen op voldoende 
politieke connecties én op een omvangrijke kunstzijdeweverij, kon 
enigszins gerust zijn dat zijn bedrijf van rationalisatie in deze 
antifabrikantvariant gevrijwaard zou blijven. Ondanks, of misschien 
dankzij, de slechte politieke reputatie die zij bij de bezetter genoten, 
ontkwamen zo de Geldermans aan sluiting van hun fabrieken in 
Oldenzaal. Hun bedrijf werd ‘nicht ausgelastet und entbehrlich’ geacht. 
Toch werd het niet stilgelegd. Dat kwam omdat Herman Gelderman 
‘Vorstand der Wirtschaftsgruppe’ was en omdat ‘die politische Seite 
gleichfalls (…) zu beachten’ was – waarmee misschien bedoeld werd dat 
bedrijven niet mochten worden stilgelegd wanneer daarmee de bezetter de 
meerderheid van de ondernemers tegen zich in het harnas zou jagen.1299 
 
Tegen het gevaar van de steeds geringere grondstoffentoewijzingen 
weerden de fabrikanten zich in het kader van het Rijkstextielbureau en de 
Vakgroep Katoenindustrie van de Organisatie-Woltersom. De 
mogelijkheden langs de weg van de economische bestuursorganen waren 
echter zeer beperkt. Bescherming van garens en manufacturen tegen 
vordering door de Duitsers was aanzienlijk effectiever langs de fysieke 
weg. Concreet gezegd: hele stapels manufacturen verdwenen uit de 

                                                
1298 Kuiper, Steenhuizen, Personeelsinventarisatie, blz. 175. 
1299 Bericht der Sitzung der Arbeitsgemeinschaft zur überbetrieblichen Rationalisierung der 
niederländischen Industrie am Freitag, den 21.8.42 (NIOD GeWi R a). 
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controleerbare voorraad en werden, in het geval van de NV Nico ter Kuile 
& Zn., verstopt onder het dak van de vouwzaal. Toen deze geheime 
voorraad als gevolg van een brandbominslag gevaar liep, werkten zeker 
honderd personeelsleden eraan mee om hem veilig te stellen en het vuur te 
blussen. Het goed werd naar de kelders overgebracht en daar ingemetseld, 
zonder dat ook maar iemand kikte over het bestaan ervan.1300 
 
Tegen weer een ander soort gevaar had de firma Nico ter Kuile zich in 
1941 gewapend. Zij had toen ploegen ingesteld, die het bedrijf moesten 
beschermen tegen sabotage tijdens de oorlogshandelingen.1301 Het is niet 
duidelijk, waartegen deze maatregel precies gericht was. Verwachtte de 
directie aanslagen op haar fabrieken om de productie lam te leggen? 
Gezien het aandeel van de Wehrmacht-orders moest met dit risico 
rekening worden gehouden, zelfs al heeft in de praktijk geen verzetsgroep 
hieraan ook maar gedacht. Hoogstwaarschijnlijk kwam de enige 
werkelijke sabotage van de kant van de arbeiders zelf, die in de gegeven 
omstandigheden op hoge kwaliteit en hoog tempo geen prijs stelden. Een 
beproefde methode was om met een baco een klap op het gespannen 
kettinggaren te geven, zodat dit gemakkelijk brak en de uitval groter werd. 
Met oorlogshandelingen had dit intussen weinig te maken, meer met het 
terughalen van een stukje autonomie in het werk. Voor die kant van de 
verhoudingen op de werkvloer waren de psychotechnici echter blind. Zij 
zagen dit optreden als een ongepaste vorm van aanleg tot knutselen, die 
aan de kant van de arbeiders de kop opstak. Zij hadden het over ‘ettelijke 
wevers, die tòch gereedschappen (zoals schroevendraaiers, engelse 
sleutels) trachten te bemachtigen, teneinde aan een weefgetouw hun 
technische neigingen te botvieren, hoewel dit hun niet veroorloofd is’.1302 
Hun benadering van de fabriek bleef die van de functionele hiërarchie, de 
Hawthorne studies ten spijt. De wachtgeldregeling die intussen was 
doorgevoerd had de arbeiders armslag gegeven zonder dat zij dit meteen 
in hun portemonnee voelden, maar deze omstandigheid ging aan de 
psychotechnici voorbij. 
 
Het feit dat zij ten dele in hetzelfde schuitje zaten, gaf de fabrikanten de 
gelegenheid openingen naar hun personeel te maken. Het potentiële 
personeelstekort dat voor na de bevrijding werd voorzien werd daarmee 
echter niet opgelost, dat moest op meer structurele wijze gebeuren – 
zoveel had een eerste verkennend rapport van de sociograaf Van Hessen, 
waarover ik nog te spreken kom, al wel duidelijk gemaakt. Om het 
verwachte tekort aan te pakken volgden de fabrikanten twee parallelle 

                                                
1300 Feestrede Ben ter Kuile jr., 26 juli 1945 (vH 2920). 
1301 Notitie Jan Niessink voor Ben ter Kuile jr., 5 september 1945 (vH 2920). 
1302 Kuiper, Steenhuizen, Personeelsinventarisatie, blz. 173. 
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oplossingsrichtingen, die elkaar versterkten. De eerste was het werven van 
nieuw, maar geschikt, personeel. Daartoe zette het Bureau Berenschot in 
1943 psychotechnisch onderzoek op touw onder een honderdtal jongens 
en meisjes van de Lagere Textielschool in Enschede. Ook de confectie-
industrie werd door Berenschot met een selectie uit het ‘beschikbare 
meisjesmateriaal’ bediend.1303 De tweede oplossingsrichting was de 
invoering van ‘menselijke verhoudingen in het bedrijf’1304 als meer dan 
voorbijgaand kenmerk van het werken in de fabriek. 
 
Voor de korte termijn was het zaak zo mogelijk per direct een sociaal 
gezicht te tonen naar de arbeiders toe. Voor de lange termijn ging het 
erom de aandacht voor het sociale aspect structureel in te bedden in de 
personeelszorg en in de kostprijsberekening. Als voorbeeld van het eerste 
zijn al vermeld de ‘lege dienstverbanden’ en de verstrekkingen in natura, 
waarmee fabrikanten verwachtten een kern van arbeiders te kunnen 
vasthouden. Voorzover nog niet aanwezig, kwamen er personeels- en 
pensioenfondsen. Aan personeelsleden werd geld voorgeschoten, en aan 
diegenen die in Duitsland werkten en voor de pakketpost bereikbaar 
waren zond de KSW (en ongetwijfeld ook andere bedrijven) wekelijks 
pakketten met roggebrood, rookvlees en worst, tabak en vloeitjes.1305 De 
Enschedese textielfabriek Nico ter Kuile & Zn. stuurde aan het einde van 
elke week een meisje van kantoor met geld langs alle jonge personeels-
leden die wegens gebrek aan werk thuis zaten. ‘Die bracht je zo het geld. 
Er zat geen briefje bij, er zat niks bij’.1306 
 
Een nieuw verschijnsel deed in de textielbedrijven zijn intrede. Sociale 
werksters werden aangesteld, die tijdens de oorlog ‘zo ongeveer alles 
(hadden) verstrekt wat in een warenhuis gevonden (kon) worden’.1307 In 
september 1943 maakte de Hengelose spinnerij KNKS bekend, dat Zuster 
Nieuwenhuis, naast haar geregelde werk van ziekenbezoek en het 
behartigen van de bijzondere belangen van afzonderlijke personeelsleden, 
niet langer ook het aannemen van nieuw personeel voor haar rekening kon 
nemen. Zij had dit naar volle tevredenheid van de directie gedaan, maar 
kreeg het te druk. ‘Door de bijzondere omstandigheden is het 
ziekenbezoek en haar werk als leidster der keuken (…) dermate 

                                                
1303 Hellema en Marsman, a.w., blz. 133; Bij de oprichting van het Twentsch Instituut voor 
Bedrijfspsychologie, Hengelo juni 1945, blz. 4. 
1304 Zie het gelijknamige artikel van A. Steenhuizen in: Organisatie en Efficiency, september 1941, 
blz. 413. 
1305 Goederen bestemd voor werknemers welke dd. 10 Nov. 1944 naar Duitschland zijn gezonden (tC2 
C-7A). 
1306 Interview Tjeerd en Maria Huisman te Enschede, 27 september 1976. 
1307 J. van Vucht Tijssen, Onderzoek naar personeelsverhoudingen, in: D.J. van Lennep (red.), 
Psychotechniek als kompas voor het beroep, Utrecht 1949, blz. 164. 
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toegenomen, dat het haar onmogelijk is, daarnaast nog iets anders te doen. 
Anderzijds voelen wij juist in deze tijd behoefte aan een nauwer contact 
met ons geheele Personeel. In overleg met het Bestuur der Vereeniging tot 
Behartiging Belangen Personeel zijn wij daarom overgegaan tot instelling 
van een afdeeling: Maatschappelijk Werk’.1308 
 

De stap van de KNKS stond niet op 
zichzelf. Ook andere bedrijven gingen er 
toe over structureel aandacht te schenken 
aan de persoonlijke noden van 
personeelsleden. Dit was werk dat tot dan 
toe vanuit kerkelijke organisaties, zoals 
de diaconie of het katholieke vincentius-
werk, op touw was gezet, maar lang niet 
altijd stelselmatig ter hand genomen. 
Vóór de oorlog had Unitas in eigen 
protestants-christelijke kring meermalen 
vastgesteld, dat de predikanten zich 
nauwelijks bezig hielden met de noden 
van de arbeiders en met het werk van de 
vakbeweging. Van een initiatief om 
hierin verandering te brengen was toen 
niets gekomen.1309 Het maatschappelijk 
werk – of dat nu uitging van een streven 

naar gezondheidszorg en hygiëne (zoals in het geval van de Enschedese 
dokter A. Coppes), of van de strikt individuele hulpverlening aan mensen 
in nood (zoals bepleit door M. Moltzer van de Amsterdamse School voor 
Maatschappelijk Werk1310) – was de fabrieken blijven mijden. Het 
‘nauwer contact met het Personeel’ zal daar dan ook niet eerder dan in 
1941 beleidsmatig zijn opgepakt. Een enquête door de Arbeidsinspectie 
uit 1946 bracht aan het licht, dat in oorlogstijd niet minder dan 105 
ondernemingen een maatschappelijk werker hadden aangesteld, 
waaronder een aantal grootbedrijven in Overijssel.1311 
 
Kort na de oorlog had een werkgroep van het Instituut voor Praeventieve 
Geneeskunde zich gebogen over de positie van de maatschappelijk werker 
in de bedrijven. Volgens die werkgroep was tijdens de oorlog het 
maatschappelijk werk ter hand genomen vanuit de ‘geestelijke en 
                                                
1308 Bekendmaking KNKS aan het personeel, 2 september 1943 (KNKS 1115). 
1309 Unitas, Notulen van de DB-vergadering op donderdag 22 Juni 1939 (U 1022). 
1310 M.J.A. Moltzer, Maatschappelijk werk, Amsterdam 1939, blz. 25. 
1311 Aangehaald in G.S.K. Blaauw e.a., De maatschappelijk werker in de bedrijven. Rapport van een 
werkgroep van het Instituut voor Praeventieve Geneeskunde, in: Mens en Onderneming, 2e jrg. 
(1948/1949), blz. 79. 

Figuur 38: Affiche Sociale 
Voorman 
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materiële nood’ en het ‘gevoel van saamhorigheid’ van die tijd. Hij stelde, 
dat bedrijven in oorlogstijd vooral een maatschappelijk werker in dienst 
hadden genomen om de invloed van het Nederlands Arbeidsfront te 
neutraliseren. Bovendien zou het aanstellen van een ‘sociaal werker’ het 
onomstotelijke bewijs zijn van de sociale gezindheid van de directie ten 
opzichte van het personeel.1312 Daarmee is echter niets méér gezegd, dan 
dat het aanstellen van een maatschappelijk werker menigmaal diende om 
de sociale voorman van het NAF te isoleren. De bedrijfsleiding wilde zélf 
greep houden op de sociale ontwikkeling binnen de onderneming en dat 
thema niet overlaten aan de NSB. Maar de inhoudelijke verschillen waren 
nog steeds te verwaarlozen. De werkgevers kregen – in tijden dat zij zich 
minder sterk voelden staan nu de markten vrijwel zeker gereguleerd 
zouden gaan worden – nu ook zelf de belangen van de arbeider in het oog 
en stevenden af op een eigen vorm van bedrijfsgemeenschap. De invulling 
die de nationaal-socialisten aan dat begrip gaven was intussen morsdood, 
maar een patriarchale variant was als vervanger van het leidersbeginsel 
beslist een optie. 
 
Wég wilde men van het model van de onderhandelingen op basis van 
belangen, en toe naar gelijkwaardigheid binnen de bedrijfsorganisatie. Het 
maatschappelijk werk werd wel degelijk gezien als een bijdrage aan het 
‘einde van de klassenstrijd’, maar dan los van politieke invloeden van 
buiten het bedrijf. Vanuit de personeelszorg stelde men de vraag of het 
niet de bedoeling van de werkgever was om met de sociale verzorgster ‘de 
exploitatie een fleurig en ethisch tintje te geven’, en of dat werk niet 
diende om te zorgen ‘dat hij zijn mannetjes bij elkaar hield zonder al te 
veel revolutionnaire gedachten’. Het antwoord luidde natuurlijk 
ontkennend, zomin als het onderwerp van de te verwachten naoorlogse 
spanningen benoemd werd.1313 Het probleem zelf was daarmee echter niet 
van tafel. 
 
Als voorwerp van zorg werd de personeelszorg opgepakt door de 
psychotechnici en de tayloristische ingenieurs. Zij waren geneigd de 
tegenstellingen tussen personeel en directie als een irrationele uitwas van 
het verleden te zien, een erfstuk uit de periode van klassenstrijd. 
Inderdaad hadden de personeelszorg of het bedrijfsmaatschappelijk werk 
van oorsprong zich zelden in belangstelling van sociaal-democratische 
kant mogen verheugen. Bij de sociaal-democratie stond het 
bedrijfsmaatschappelijk werk in de reuk van de verplichte winkelnering, 
de onzuivere binding aan het bedrijf in het voordeel van de ondernemer – 

                                                
1312 Idem, blz. 65, 71. 
1313 W.N. de Vletter, De sociale verzorgster, in: Organisatie en Efficiency, mei 1944, blz. 73. 
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vandaar de nadruk op de individuele hulpverlening door iemand als 
Moltzer. Binnen SDAP en NVV was men tot ver in de jaren ‘30 van 
oordeel geweest, dat de sociaal-economische voorzieningen op 
maatschappelijk niveau zodanig moesten zijn dat ze op bedrijfsniveau 
geen bijzondere aandacht verdienden. De nieuwe vormen van 
personeelszorg kwamen uit de hoek van de psychotechniek en de 
organisatieadviseurs, die daarmee op een niet-politieke manier uitvoering 
gaven aan het corporatieve programma zoals dat indertijd door Josephus 
Jitta was samengevat. Het is een afzonderlijk onderzoek waard om na te 
gaan hoe in de loop van de oorlogsjaren de corporatieve stroming zich 
heeft gedifferentieerd en autoritair gedachtegoed deels heeft ingewisseld 
voor dat van het personalisme.1314 In de praktijk van het personeelswerk 
moest die stroming zich verdragen met de ‘verborgen agenda’ van iemand 
als de socialistische directeur van de Stichting voor Psychotechniek, Taco 
Kuiper. De bazencursussen van zijn Stichting waren door Kuiper 
samengesteld met een grote nadruk op de persoonlijke levenssfeer.1315 
Kuiper streefde doelbewust de totstandkoming van democratische 
bedrijfsverhoudingen na, waarin personeelsleden zich vrij als persoon en 
als vakman zouden kunnen ontwikkelen. Met zijn zelfgekozen dood heeft 
Kuiper zich op dit punt een teleurstelling bespaard.1316 
 
De adviesbureaus, die vóór de oorlog mede de stootrichting van de 
rationalisatie hadden bepaald, realiseerden zich dat in de ontwikkeling van 
het personeelswerk kansen lagen – kansen die door de afwezigheid van 
vakbonden nog eens werden vergroot. Bureau Berenschot was terzake 
diligent. Nadat het in de jaren 1940-1941 profijtelijke opdrachten had 
uitgevoerd met het verbeteren van de administratie en de plankamer van 
verscheidene textielbedrijven1317, richtte Berenschot de aandacht op de 
problemen die na de oorlog centraal zouden staan, in het bijzonder op de 
arbeidsmarkt. Het bureau nam in 1942 het initiatief tot een verkennend 
onderzoek, waarin moest worden onderzocht waarom het personeels-
aanbod in de Twentse textiel tot onder het kritieke punt was gedaald. Voor 
dit onderzoek nam Berenschot de student sociale geografie J.S. van 
Hessen uit Wierden, die eerst voor het Hengelose arbeidsbureau gewerkt 
had, in dienst. Wat vooral in kaart gebracht moest worden was, waarom 
precies arbeiders zich van de textiel afkeerden. Interviews, waarvan de 

                                                
1314 Dat onderzoek zou kunnen beginnen bij de observatie van Willem Drees in augustus 1944, dat de 
middengroepen planning en ordening als noodzakelijk waren gaan zien, maar de stap naar 
staatsingrijpen niet wilden zetten. Aangehaald in Madelon de Keizer, Het Parool 1940-1945. 
Verzetsblad in oorlogstijd, Amsterdam 1991, blz. 428. 
1315 Voor enkele gestencilde hoofdstukken zie (KNKS 1138). 
1316 Van Strien en Dane, a.w., blz. 79-80. 
1317 Vgl. R. Hijmans, Verbetering van de voortgangscontrôle in een textielbedrijf, Amsterdam (RBB) 
maart 1941. 
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meeste gehouden met arbeidsters van S.J. Spanjaard in Borne, moesten de 
basis vormen voor het rapport. Van Hessen van zijn kant kon de inter-
views goed gebruiken als dekmantel om voor ‘Blok’, het verzorgings-
netwerk voor onderduikers, bonnen, textiel en andere nuttige zaken te 
‘organiseren’.1318 Voor zijn rapport verdiepte hij zich vanzelfsprekend 
eerst in de demografie. Daarnaast had hij zich in de goede tradities van de 
sociografie ten doel gesteld de beweegredenen te achterhalen die onder de 
Twentse arbeidersbevolking hadden geleid tot een afbrokkelen van de 
textieltraditie.1319 
 
De centrale constatering van Van Hessen was, dat in de jaren ’30 de 
bevolkingsgroei in het cohort van de 14-jarigen in Twente bijna tot 
stilstand gekomen was. Het effect hiervan werd versterkt doordat in de 
kleine gezinnen kinderen meer dan vroeger konden doorleren. Jongens en 
meisjes die de lagere school verlieten en een vorm van voortgezet 
onderwijs (M.U.L.O. of ambachtsschool1320) gingen volgen, waren in feite 
verloren voor de textielindustrie. De geboorteaanwas van na de Eerste 
Wereldoorlog was in zijn geheel geabsorbeerd door het voortgezet 
onderwijs, zodat de industrie over deze extra werkkrachten niet kon 
beschikken. Daar kwam bij dat de grote vraag naar jeugdige 
arbeidskrachten die voor na de oorlog verwacht werd, nog zou worden 
vergroot doordat in oorlogstijd het gewone personeelsbestand in de 
textielfabrieken al sterk was geslonken. Van de 18.000 Twentse arbeiders, 
die in Duitsland – of in ieder geval niet in de textiel – werkten, zou 
hoogstwaarschijnlijk een gedeelte niet meer in de textiel terugkomen.1321 
 
De tweede factor die Van Hessen onderscheidde, was het afbrokkelen van 
de traditie dat jeugdige arbeiders in Twente als vanzelfsprekend in de 
textiel gingen werken. Voor de stedelijke arbeidersbevolking waren 
langzamerhand andere beroepen dan dat van textielarbeider in hoger 
aanzien komen te staan. Voor de plattelandsbevolking in Twente gold, dat 
vooral die kinderen naar de fabriek werden gestuurd voor wie op de 
boerderij geen werk was en die niet zelf voor een beroep konden zorgen. 
Onderwijzers wilden dat hun leerlingen het verder brachten en raadden 
om die reden een toekomst in de textiel af. Op den duur viel voor de 
textiel grotendeels enkel te rekenen op de plattelandspaupers, zo stelde 
Van Hessen vast. Dit beeld werd nog eens versterkt door het feit dat, als er 

                                                
1318 Hilbrink, Illegalen, blz. 83-84, 91; mededelingen Arjan van Hessen, Wim Hoebink, 25, 26 
augustus 2008. 
1319 J.S. van Hessen, Voorloopig rapport inzake het sociografisch onderzoek in de Twentsche 
Textielindustrie, Amsterdam (RBB) 1942, blz. 3. 
1320 De Lagere Textielschool aan de Van Galenstraat in Enschede bestond in 1942 nog slechts vier 
jaar. 
1321 Van Hessen, a.w., blz. 10. 
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mobiliteit van beroepen was, dan die mobiliteit neerkwam op vertrek uit 
de textielindustrie. Het aantal arbeiders dat uit andere beroepen in de 
textiel terecht kwam was verwaarloosbaar klein. 
 
De enquête waarmee Van Hessen zijn onderzoeksmateriaal bijeen had 
gegaard, was niet uitgebreid genoeg om harde conclusies te trekken. Hoe 
kwam het dat ook arbeiders, die van zichzelf zeiden dat zij bevrediging 
vonden in hun werk, niet of nauwelijks bereid waren hun kinderen naar de 
textiel te sturen? De antwoorden die Van Hessen kreeg waren niet 
eenduidig. De ene respondent vond het prettig op de fabriek, vooral omdat 
het er in de winter lekker warm was. Een tweede vertelde dat hij als kind 
net zo lang had staan kijken naar een brand in de fabriek ‘tot het gebouw 
“kats” was afgebrand. Kwam toen zingende thuis’. Een derde weet de 
afkeer van de textiel aan het schrikbewind van veel touwbazen. Van één 
van hen werd gezegd dat, als hij weg zou gaan, 80% van de fabriek 
‘hoera’ zou roepen.1322 
 
Om wat hij noemde de ‘anti-textiel-mythe’ te keren keek Van Hessen 
zowel naar maatregelen op het gebied van de maatschappelijke 
randvoorwaarden als naar de voorzieningen op de fabrieken zelf. Tot die 
eerste categorie behoorden zaken als betere vakopleiding, betere 
voorlichting en betere sociale voorzieningen. Deze zouden leiden tot meer 
vakkennis in de bedrijfstak, meer animo bij de arbeidersjeugd en een 
vestigingsoverschot in de textielsteden. Tot de maatregelen die de 
textielbedrijven zelf moesten doorvoeren behoorden een betere 
personeelspolitiek (‘wellfare’), een betere bedrijfsorganisatie en tenslotte 
verdere mechanisatie om de behoefte aan personeel te verminderen. 
Hiervan zouden de eerste twee leiden tot meer binding, minder wrijvingen 
en meer arbeidsvreugde. Een doelmatige bedrijfsorganisatie zou 
bovendien bijdragen aan een goede loonpolitiek en een efficiënte 
personeelsbezetting.1323 Het programma dat Berenschot de 
textielfabrikanten voorlegde was ambitieus, misschien wel te ambitieus. 
Maar aan de andere kant: de fabrikanten hadden de financiële middelen 
om het door te voeren. Tegelijkertijd waren zij doordrongen van het besef 
dat hun ondernemingen, als zij niet deze richting opgingen, misschien niet 
eens een naoorlogse toekomst beschoren zou zijn. 
 
Op kosten van het departement van Sociale Zaken was al in 1942 flink in 
kwaliteitsverhoging geïnvesteerd. ‘De verminderde werkgelegenheid in de 
textielnijverheid is benut om een aantal goede arbeidskrachten aan te 

                                                
1322 Van Hessen, a.w., blz. 21. 
1323 Van Hessen, a.w., blz. 23. 
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kweeken, waaraan onder normale omstandigheden dringende behoefte 
bestaat: de getouwbazen. (…) Met krachtige medewerking van de 
betrokken fabrikanten worden in Almelo opleidingen georganiseerd, die 
zoowel voor oudere als voor jongere wevers openstaan. De deelnemers 
krijgen de voor de Centrale Werkplaatsen geldende vergoedingen, waarop 
de fabrikanten, voor wat betreft de practische lessen, een aanvulling 
verstrekken’.1324 Deze opleidingen dienden een tweevoudig doel. In de 
eerste plaats moesten er promotiekansen komen voor met name de 
wevers, wilde men het werk in de textielfabriek weer aantrekkelijk maken. 
Slechts een fractie van de wevers kon doorgroeien tot touwbaas, voor de 
anderen was het weversvak het eindstation. Om daaraan iets te doen, 
overwogen de fabrikanten de functie in te voeren van ‘meester-wever’, 
iemand die het weversvak tot in de puntjes beheerste maar geen touwbaas 
kon of wilde worden. In de tweede plaats was het tijd dat iets werd gedaan 
aan de houding van het lagere middenkader, de chefs en de bazen. Deze 
groep was van centrale betekenis voor het invoeren van ‘menselijke 
verhoudingen’ in de fabriek. Toch teerden bazen vaak nog op de 
vakkennis van 20 jaar terug, terwijl zij van andere omgangsvormen dan 
toezicht en straf geen kaas hadden gegeten. Fabrieksdirecteuren mochten 
nog zo begaan zijn met de arbeider en zijn lot, wanneer de bazen in de 
textielfabrieken als vanouds een regime zouden handhaven dat op boetes 
en andere sancties was gebaseerd, dan maakte in een tijd van 
personeelstekort (en van een vrije arbeidsmarkt) zo’n fabriek weinig kans. 
 
Zowel het NIVE als de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek 
sprongen met bazencursussen in op de nieuwe behoefte. Vele tientallen 
bazen uit de Twentse textiel werden op cursus gestuurd. Acht cursusdagen 
lang (één dag per week) werd gesproken over tijdsstudies, tarieven, 
werkmethodeverbeteringen, bedrijfscontrôle, planning, ‘en last but not 
least: de kunst met menschen om te gaan, met meerderen en met 
ondergeschikten’. In een informele sfeer kwamen de bazen tot prettige, 
openhartige gedachtewisselingen, onderbroken door een gezamenlijke 
lunch, waarin men elkaar leerde kennen. Een reeks cursussen voor chefs 
en bazen in het Noorden van het land, die de Stichting begin 1942 over 
‘de psychologie van de personeelszorg’ gegeven had, had zoveel succes 
dat het programma werd uitgebreid. Speciaal voor personeelschefs 
bestond de behoefte om ‘den man van de practijk eens te confronteren met 
de resultaten der onderzoekingen in de wetenschappelijke laboratoria’. De 
sprekers Taco Kuiper en Hendrik van der Vlist gingen daarbij nader in op 
onderwerpen zoals ‘omgang met mensen’, de betekenis van het conflict 

                                                
1324 Departement van Sociale Zaken, Verrichtingen gedurende het jaar 1942, ’s-Gravenhage 1943, blz. 
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voor de organisatie’, het ‘leerlingwezen’ en de vraag van de ‘specifieke 
aanleg voor bepaalde arbeid’.1325 
 
De belangstelling voor ‘menselijke verhoudingen’ onder de Twentse 
textielfabrikanten breidde zich als een olievlek uit. Ondersteund door de 
adviezen van Albert Plesman, directeur van de KLM, en onder het 
toeziend oog van Berenschot, besprak een gezelschap van jongere 
textielfabrikanten (Frans Stork, Jan J. de Monchy, Nico van Heek, Ben ter 
Kuile jr. met elkaar de vrees voor een uittocht van arbeiders uit de 
textielindustrie en wat daaraan gedaan kon worden.1326 Directeur A. de 
Monchy van de KNKS nodigde de Stichting voor Psychotechniek uit om 
in maart 1943 in hotel ’t Lansink in Hengelo een nieuwe oplage van de 
lezingencyclus voor het middenkader te verzorgen. Het programma was 
aangepast, en wel zo dat het onderwerp ‘Mensen, het kostbaarste 
materiaal’ prominent op de agenda stond.1327 Dat viel bij het gehoor in de 
smaak. Verschillende deelnemers vroegen, of het niet mogelijk was een 
deel van de behandelde stof, toegelicht aan nog meer voorbeelden uit de 
praktijk, voor weer een nieuwe groep Twentse bazen uiteen te zetten. 
‘Speciaal, meende men, zou het nuttig zijn de baas te wijzen op zijn 
sociale taak ten opzichte van den arbeider en hem verder bewust te maken 
van zijn functie als organisator en instructeur (psychologische en 
didactische taak)’. In overleg met de directies werd besloten op een zestal 
donderdagavonden een korte cursus te geven voor bazen uit enkele 
Twentse bedrijven.1328 
 
Uiteindelijk werd een heel opleidingsprogramma opgezet en uitgevoerd, 
dat op termijn werd aangevuld met opleidingen voor nieuwe, 
specialistische functies zoals tijdwaarnemers en sociale werksters. Een 
groot aantal daarvan werd verzorgd door Bureau Berenschot1329 of door de 
Stichting voor Psychotechniek. Opmerkelijk is, dat de bazencursussen van 
begin af aan doordrenkt waren van de thema’s die door de Oxfordgroep 
(Morele Herbewapening) werden aangedragen. Al in oorlogstijd werden 
de bazencursussen mede gevoed met inzichten en opvattingen van de 
‘Zwitsersche deskundigen’ (zoals A. Carrard en W. Gyr) die door 

                                                
1325 Da Silva, a.w,. blz. 272; Psychologie en personeelszorg, in: Organisatie en Efficiency, sept. 1942, 
blz. 236. 
1326 M. Metze, Mensen op maat. Vijftig jaar recrutering en selectie door Berenschot, Utrecht 1994, 
blz. 9-10; H.J.P. Hellema, J.H. Marsman, De organisatie-adviseur, blz. 133-134. Plesman was na zijn 
vrijlating door de Duitsers in Driene gaan wonen, in een zomerhuis van een directeur van Spinnerij 
Oosterveld. Hij bleef in Twente van april 1942 tot april 1945 en knoopte in die periode nadere 
contacten aan met Twentse fabrikanten. 
1327 Correspondentie in (KNKS 1138). 
1328 Brief Taco Kuiper aan A. de Monchy, 13 april 1943 (KNKS 1138). 
1329 B.W. Berenschot, Samenvattend overzicht van de door het RBB verrichte werkzaamheden ten 
behoeve van de rationalisatie in de textielindustrie, 29 januari 1945 (GAH 2141). 



  

531 

Berenschot waren binnengehaald. Wellicht liggen hier – en in het 
Zwitserse Caux bij Montreux, waar de beweging haar Europese 
uitvalsbasis had gevestigd – de wortels van de betekenis die de Morele 
Herbewapening al in het eerste jaar na de bevrijding kreeg voor 
personeelsopleiding en bedrijfskadertraining.1330 Met verschillende 
initiatieven had Berenschot na de bevrijding geprobeerd het fabrieks-
personeel ook ideologisch aan de fabriek te binden. Het Hengelose 
Genootschap voor Sociale Vorming bloedde al snel dood, omdat lezingen 
niet echt het juiste middel waren om bij de arbeiders de realiteit van de 
loonpolitiek aan het zicht te onttrekken.1331 De Fundatie Werkelijk 
Dienen, die vakbeweging en werkgevers in 1946 oprichtten om te zijn een 
'Stichting tot Bevordering en Bestudering van Sociale Moraal', was een 
langer leven beschoren. Zij had als eerste doel om de spanningen in het 
bedrijfsleven te bestrijden. Dat doel stond echter niet op zichzelf. De 
nieuwe 'gemeenschapsmens' moest tot zelfontplooiing komen, maar 
tegelijkertijd – zoals Neij en Hueting vaststellen – tot 
productieverhoging.1332 
 
Achter de façade van ‘de arbeider als mens’ werd de 'bedrijfsgemeen-
schap' de nieuwe naam van de corporatie. De bedrijfsgemeenschap, zoals 
die in de vorm van het nationaal-socialistische bedrijfsappèl tot stand 
moest worden gebracht, was sinds 1943 politiek morsdood. Zo niet echter 
de ‘vaderlandse’ variant, die al niet minder bedoeld was om definitief de 
klassenstrijd ten grave te dragen. Als speelveld van human relations of 
ook in de beschouwelijke toonzetting van de Morele Herbewapening, 
werd de bedrijfsgemeenschap de tombe waarin het belangenconflict op de 
werkvloer levend werd opgesloten. Het verschil met de vooroorlogse 
variant van het corporatieve concept school vooral in het wegvallen van 
het repressieve accent. Maar aan de buitenkant van de tombe werd de 
‘wet’ van Lijphart tot werkelijkheid: elites waren als treurengelen met 
elkaar verstrengeld. Zij konden die toestand handhaven zolang de 
deksteen waarop zij stonden zwaar genoeg was om de druk van onderop te 
weerstaan.1333 

                                                
1330 Eric Haas, Menselijke verhoudingen in Nederland. Achtergronden bij de receptie van de human 
relations-benadering, in: De Psycholoog, december 1988, blz. 655; Van Strien, Dane, a.w., blz. 84. 
Van de hand van Gyr stamt een verhandeling (februari 1945) over ‘Bijbelsche Economische Wetten’ 
in het Berenschot-archief. 
1331 A.L. van Schelven, Hengeler Wind.. De ontwikkeling van het industrieel klimaat van Hengelo 
sinds 1865, Haarlem 1965, blz. 116-117. 
1332 R. Neij, E.V. Hueting, Nederlands Volksherstel 1944-1947. Een omstreden hulporganisatie in 
herrijzend Nederland, Culemborg 1988, blz. 9. 
1333 Van Vucht Tijssen voelde zich verwant met de Morele Herbewapening, speciaal met het 
‘community building’ aspect hiervan. Mededeling mevr. B.E. van Vucht Tijssen, 28 mei 2008. Hij 
stond hierin niet alleen. Ook Frits Philips en Evert Kupers kwamen eind jaren ’40 regelmatig naar 
Caux. 
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Zolang de vakbeweging ervan bleef afzien op het stakingswapen terug te 
grijpen – zo zullen we nog zien – was er voor haar plaats in de top van de 
corporaties. Het is de vraag, in hoeverre de fabrikanten het personeels-
werk in oorlogstijd bedoeld hadden om een eigen bastion van loyaliteit op 
te bouwen tegenover vakbonden of andere groeperingen, wanneer die na 
de bevrijding weer herrezen zouden zijn. Datzelfde doel was immers voor 
de oorlog met de opbouw van een liberale vakorganisatie al eens 
nagestreefd. Duidelijk is echter, dat als dit het geval was, het om niet meer 
dan een neveneffect zou gaan. De hoofdzaak was en bleef, dat de directies 
instrumenten moesten zien te ontwikkelen die moesten voorkomen dat 
‘hun’ arbeiders zouden weglopen. Als een deel van dat instrumentarium 
door de vakorganisaties geleverd kon worden, dan maakte dat voor de 
werkgevers hun rol alleen maar waardevoller. 
 
Van alle veranderingen waarmee de textielfabrikanten anticipeerden op 
een totaal andere arbeidsmarkt na de oorlog heb ik nu besproken de 
maatregelen voor de korte termijn (tegemoetkomingen en andere 
coulance), en enkele structurele maatregelen voor de lange termijn 
(bedrijfsmaatschappelijk werk en personeelszorg). Het eigenlijke 
‘economisch substraat’ is echter nog niet aan de orde geweest, te weten 
het nieuwe beloningsbeleid en de daarbij horende nieuwe rekentechnieken 
voor het naoorlogse tariefloon. Aansluitend op de arbeidsstudies zoals die 
sinds 1934/1935 waren uitgevoerd, had Berenschot stukje bij beetje een 
formule ontwikkeld, ‘waarmee je kon berekenen wat het rendement van 
een weefgetouw – rendement betekent dus de productiviteit van dat 
weefgetouw in de tijd gezien, wat dat deed als je een wever steeds meer 
van die getouwen zou geven en je kon daartegenover zeggen hoe het ging 
met de wever in zijn werk, hoe zwaar die bezet werd. Dat ging natuurlijk 
naar honderd toe. Op een gegeven moment was je op een punt, dat was 
dan het belangrijke, dat je kon zeggen: het weverijrendement daalt, het 
weefgetouwenrendement daalt, de productie van de wever stijgt, dat 
betekende allebei kostendalingen en kostenstijgingen en ergens ligt een 
snijpunt en dat is het punt waar je eigenlijk moet gaan zitten. (…) Als er 
veel wevers waren en weinig werk, dan gaf je ze veel getouwen, ging je 
wat rechts van het punt zitten, en als je weinig wevers had en je moest 
veel maken, je had veel getouwen aan het lopen, dan ging je wat links van 
het punt zitten. Maar het punt zei je wat. In elk geval was het een 
doorbraak’.1334 
 

                                                
1334 Interview met A.J. Gideonse, F.C. Heldeweg, J. Hillenaar en A.L. van Schelven, Enschede 12 
april 1978. 
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In 1941 formaliseerde Berenschot deze benadering door een berekenings-
wijze uit te werken, die de gebruikelijke calculatieschema’s in de textiel 
op losse schroeven zette.1335 Voor het eerst werd het aandeel van de 
loonkosten in een geproduceerd stuk doek niet gezien als een kostenpost 
die slechts in zoverre dynamisch was, dat hij moest worden teruggebracht. 
In plaats daarvan keek Berenschot naar het getouwrendement als de 
resultante van de bezettingsgraad van de wever, de weefkosten per stuk en 
de loonkosten (Figuur 39). Er konden nu uitspraken gedaan worden over 
de optimale verhouding van bezettingsgraad van de wever, aantal 
getouwen en tariefstelling. Bij wijze van overwegend theoretische 
exercitie – want volle bezetting was in de oorlogseconomie niet haalbaar – 
borduurden andere arbeidsanalisten op dit inzicht van Berenschot voort. 
Zij werkten uit in welke omstandigheden het qua weefkosten voordeliger 
was de wever zwaarder te belasten dan wel het aantal getouwen terug te 
  

 
Figuur 39: Loonkosten van de wever volgens Berenschot 

 
brengen. Hieruit bleek, dat een wever die niet volbezet was, dus die 
minder dan 18 getouwen bediende, uiteindelijk toch goedkoper produ-

                                                
1335 Berenschot, B. W., Verlaging der productiekosten in weverijen. Keuze van het gunstigst aantal 
getouwen per wever, vaststelling van juiste loontarieven en calculaties, Amsterdam (RBB) 1941, blz. 
4. 
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ceerde omdat het kostenaandeel van de relatief vaak stilstaande getouwen 
opliep als wel de wever maar niet zijn machines volbezet waren.1336 
 
De betekenis van Berenschots bijdrage school in het feit, dat de 
kostenverhoudingen op een dynamische manier werden bezien. In plaats 
van een formule die een onveranderlijke portie van de machinekosten over 
de weefkosten uitsmeerde, gebruikte Berenschot de resultante van de 
rendementswinsten en –verliezen die veroorzaakt werden door op elkaar 
inwerkende productiefactoren. Zoals we aan de jaarverslagen van H.P. 
Gelderman & Zn. hebben kunnen zien, ging de oude wijze van 
kostenberekening in hoge mate uit van de scheiding tussen productie- en 
verkoopkosten, waarbij de productiekosten geacht werden te dalen 
wanneer de lonen naar beneden gingen en andersom. Maar tijdens de 
oorlog kreeg een op productiviteit en op de productieketen gerichte 
benadering de overhand. Net zoals in de bazencursussen de bazen 
aangemoedigd werden om eens gedurende een halve dag de rest van de 
textielfabriek te gaan bekijken, zo werd nu het idee gekoesterd van de 
productieketen. De textielfabrieken zouden erbij winnen wanneer 
bijvoorbeeld de weverij en de appreteerderij bij elkaar kwamen om te 
overleggen hoe productiefouten de wereld uit geholpen konden worden. 
Productiefouten die pas in een latere fase aan het licht traden, konden heel 
goed in een eerdere fase zijn ingeslopen en daar nog niet opgemerkt.1337 
 
Stilaan begonnen de fabrikanten hun bedrijf als een samenhangend geheel 
van productie-eenheden te beschouwen – naoorlogse problemen met de afzet 
waren immers voorshands niet te verwachten. Niet meer alles werd bezien 
langs de meetlat van het grootboek. Het accent verschoof van de kosten-
rekening naar de productie zelf. Er kwam een dynamische benadering die 
toeliet om hogere kosten te maken als daarmee ook de productiviteit omhoog 
ging. Dat gold zelfs de lonen. Een deskundig waarnemer – verbonden aan de 
Hogere Textielschool in Enschede maar verder niet met naam genoemd – 
wees op het feit, dat ‘sociale maatregelen, welke gunstiger zijn dan die welke 
de wet eist, vaak productieve instellingen zijn, omdat ze het arbeidsver-
mogen en de wil om te werken van de arbeiders verhogen’.1338 Een rapport, 
dat eveneens uit kringen van de Hogere Textielschool stamde en dat sinds 
april 1942 in beperkte oplage circuleerde, ging in deze gevolgtrekkingen nog 
wat verder. De schrijver had zich gebogen over de vraag, welke mogelijk-
heden er waren voor verbetering van de prijsberekening onder het nogal 

                                                
1336 T.J. Bezemer, E. Vincent, Besparingen door middel van wijziging van den post arbeidsloon, in: 
Organisatie en Efficiency, september 1942, blz. 213-215. 
1337 Textielfonds 1931 Enschede, De jonge textieltechnicus in het bedrijfsleven, Enschede 1941, blz. 
61. 
1338 Idem, blz. 54. 
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strakke regime dat door de calculatieschema's van de Prijscontrole was opge-
legd. Een systeem werd voorgesteld waarbij door een preciezer opgave van 
kostenfactoren de Prijscontrole van de juistheid van een voor de onder-
nemers rendabele prijszetting kon worden overtuigd. De auteur betrok ook 
de lonen in zijn opzet voor een betere kostenanalyse. Uitdrukkelijk zette hij 
zich af tegen de onder fabrikanten diep gewortelde overtuiging, dat een loon 
dat niet met elke vermindering van het geproduceerde aantal stuks doek zou 
dalen, het oorkussen van de 'luie' arbeider zou zijn. Het gevaar van het 
gegarandeerde minimumloon bestond er minder in ‘dat het loon per stuk 
goed in de hoogte gedreven wordt, dan daarin, dat het nuttig effect 
achteruitgaat’.1339 
 
Tot dan toe hadden de textielfabrikanten het tariefloon altijd zo laag 
mogelijk gehouden in de verwachting dat dit de arbeider tot meer productie 
zou aanzetten. De nieuwe benadering draaide deze zienswijze om door te 
stellen dat een goed betaald arbeider beter gemotiveerd zou zijn en dus meer 
produceerde. Tegelijkertijd werd op deze wijze de kostenberekening 
eindelijk aangepast aan het feit, dat hoogproductieve weefautomaten het 
hoofdbestanddeel van het productieapparaat waren gaan vormen. De 
omvang van het in de automaten geïnvesteerde kapitaal maakte het gemak-
kelijker om het loon niet langer te beschouwen als een kostenpost die moest 
worden teruggebracht. In plaats van een statische kostenpost werd het loon 
een factor in de verhouding productie / tijd (de productiviteit). Vandaar dat 
ook Berenschot een terugloop van het rendement kon meten vanaf het 
moment dat getouwen (wegens overbezetting van de wever) te lang stil-
stonden. Dit betekende, anders gezegd, dat een bedrijf met hoge lonen 
minder kans liep onrendabel te werken dan een bedrijf met lage 
productiviteit. Een juiste kostenanalyse, zo stond in het rapport, leidde niet 
tot loonsverlaging maar ‘tot het prefereren van wel duurdere, echter meer 
presterende werkkrachten’. 
 
Ter onderbouwing van deze conclusie werd dieper ingegaan op de manier 
waarop de ringspinnerijen in Lancashire het probleem hadden aangepakt. 
Daar had de crisis van de jaren '30 ertoe geleid dat de ouders hun kinderen 
buiten de spinnerijen hielden en, zodra zich de kans voordeed, ook zelf 
elders werk aannamen dat meer zekerheid bood. Het gevolg was, dat er in 
tijden van opleving een tekort aan vakbekwame krachten ontstond en dus 
een loonopdrijvende tendens optrad: de arbeiders kregen meer betaald 
zonder dat hun prestatie dienovereenkomstig gestegen was. De Britse 
spinners waren er daarom toe overgegaan, de loonkosten te verbinden aan de 

                                                
1339 Textielfonds 1931 Enschede, Calculatie en organisatie in de Textielindustrie op grond van 
nauwkeurige kostenanalyse,  4e publicatie, april 1942, blz. 19. 
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productiviteit. Dit kon gebeuren door de spinnerijarbeiders in grofweg twee 
groepen te splitsen: hoogbekwame vakkrachten en arbeid(st)ers die alleen 
schemawerk deden. In de praktijk betekende dit een tweedeling tussen de 
oudere en de ‘minder intelligente’ jongere arbeiders. ‘Er zullen steeds 
voldoende mensen zijn, die geen vorderingen wensen te maken en zich met 
een eentonig werk tevreden stellen, al is het ook maar trappen schoon-
maken’. De conclusie dat personeelsselectie hier wonderen kon verrichten 
lag voor de hand. 
 
De voordelen van zo'n indeling in twee soorten personeelsleden werden 
doorgerekend. Het loon van de 'echte' spinners zou met een percentage tot 
25% kunnen worden verhoogd. De organisatie en dus de kwaliteit van het 
werk zouden kunnen worden verbeterd. Er zouden minder arbeidskrachten 
met hogere lonen en grotere bekwaamheid nodig zijn, waardoor op de totale 
loonsom zou kunnen worden bespaard. De hogere lonen voor vakkrachten 
zouden jonge mensen aantrekken. Het verloop zou afnemen. Het hogere 
loon voor de mannelijke spinners zou hun opnieuw een toekomst bieden. 
Daar echter de meerderheid van de spinnerijarbeiders uit vrouwen zou 
blijven bestaan (het ging nog steeds over Lancashire), moesten enkele 
bijzondere arbeidsvoorwaarden geschapen worden. Voor de productiviteit en 
voor het aantrekken van vrouwelijk personeel waren de volgende maat-
regelen effectief gebleken: men moest voor het beroep een respectabele 
benaming zien te vinden, zorgen voor aantrekkelijke werkkleding, 
voldoende rusttijd, goedkope en gezellige kantines, begripvolle en 
hulpvaardige bazen, aangename toiletten, wasruimten, enzovoort.1340 
 
De Twentse fabrikanten hadden in oorlogstijd alle tijd om deze les tot zich 
door te laten dringen. Zuiver financieel beschouwd was de overgang naar 
een nieuw paradigma op het gebied van bedrijfsvoering en personeels-
beleid niet eens zo groot. De loonkosten en sociale lasten van een textiel-
fabriek zouden niet tot astronomische hoogten stijgen, en zich bovendien 
ruimschoots terugbetalen. Ondanks een algemene stijgende tendens van 
het personeelsaandeel in de bedrijfskosten, is het niet mogelijk in de loon-
administraties van textielbedrijven (voor zover die van D. Jordaan & 
Zonen's Textielfabrieken in Haaksbergen daarvoor representatief was) één 
enkel punt aan te wijzen waarop de toename ineens kwalitatief van aard 
werd – zie Figuur 40 en Bijlage 3. Maar wat er gebeurde, was dat de 
cijfers die al jaren achtereen in de boeken van de textielondernemers 
hadden gestaan, nu binnen een bestek van een paar jaar erkend werden 
voor wat ze waren: de registratie van een ander soort werkelijkheid. Dat 
was een werkelijkheid waarin de personeelskosten geen calculatorische 

                                                
1340 Idem, blz. 102-104, 115-116. 
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restpost waren, maar deel uitmaakten van investeringen in het nieuwe 
potentieel van het bedrijf. Onder druk van de feiten konden de textielfabri-
kanten het aloude argument van de vakbonden, dat verbetering van de lonen 
eerder een stimulans dan een rem voor de productie betekende, serieus als 
beleidsalternatief gaan bestuderen. De volgende stap moest dus ook gaan 
over een nieuw soort sociale politiek. Dat hield in een andere relatie met de 
eigen werknemers en, als de oorlog door de geallieerden zou worden 
gewonnen, een meer gestroomlijnde verstandhouding met de vakbonden. 
 

Relatieve aandeel inkomensgroepen D. Jordaan & Zn. 
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Figuur 40: Ontwikkeling inkomensverhoudingen fa. D. Jordaan & Zn.  
in Haaksbergen, 1938-1945 

 
Alle prognoses wezen erop, dat als gevolg van de nieuwe verhoudingen in 
de fabriek de productiviteit zou stijgen en daarmee de marges van de 
fabrikanten. Tegelijkertijd waren daarvoor echter grote investeringen nodig. 
Tegen de achtergrond van de materiële verliezen aan mensen, kapitaal-
goederen en voorraden in de oorlog, in combinatie met het gegeven van de 
ruime liquiditeitspositie van tal van ondernemingen, leverde de eis van een 
sociale politiek een herverdelingsvraagstuk met explosieve lading op – niet 
alleen in de Twentse textiel, maar in de hele Nederlandse industrie. Eén van 
de eersten die hiervoor waarschuwden was de Rotterdamse bankier A.A. van 
Sandick. Nadat flarden van het Britse plan voor social security (het plan-
Beveridge) tot Nederland waren doorgedrongen, was men in werkgevers-
kring aan het rekenen geslagen hoe iets dergelijks zou moeten worden 
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betaald. Vanwege de oorlogswinsten waren onder meer in de illegale pers 
stemmen opgegaan om het staatspensioen in één klap door te voeren, en wel 
door een heffing op alle kapitaal dat zich in de bedrijven had opgehoopt. De 
ondernemers verzetten zich fel tegen dat idee. Zij stelden dat zo’n heffing ten 
koste zou gaan van het productieve kapitaal, kapitaal dat juist nodig zou zijn 
ten eerste om na de oorlog aan de inhaalvraag te voldoen en ten tweede om 
de geldwaarden te creëren van waaruit de sociale politiek zou moeten 
worden betaald. Volgens Van Sandick gingen die twee hand in hand. ‘Zij die 
gedurende den oorlog aan alles gebrek hebben geleden zullen zeker niet 
bereid zijn, ter wille van een voorgespiegelde “social security” in een vage 
toekomst, wellicht nog tientallen jaren in behoeftige omstandigheden te 
blijven voortleven’. In zijn ogen diende directe behoeftebevrediging na de 
oorlog de hoogste prioriteit te krijgen, en zou de productie die daarvoor 
nodig was op den duur de marges creëren waaruit bijvoorbeeld een 
premievrij staatspensioen zou kunnen worden betaald. 1341 
 
De vraag was dus of na de oorlog besparingen1342 moesten worden afge-
dwongen die de benodigde financiële reserves zouden genereren die voor 
betere sociale voorzieningen nodig waren, óf dat voor die sociale politiek 
andere middelen gevonden konden worden. Binnen de Organisatie-
Woltersom hadden de ondernemers zich diezelfde vraag gesteld. Uit een 
rapport van de Hoofdgroep Industrie van eind 1944 blijkt dat zij zich 
rekenschap ervan gaven, dat alleen door de staat afgedwongen besparingen 
de kosten van de wederopbouw zouden kunnen dekken. Die besparingen 
zouden in de eerste plaats moeten komen uit de 'inkomensbeheersing' van in 
hoofdzaak de arbeidersinkomens. Tegen het einde van de oorlog geschreven, 
kon dit rapport een gedetailleerder beeld geven dan in een vroegere periode 
mogelijk zou zijn geweest. De Hoofdgroep Industrie kwam met uitgebreide 
berekeningen over de liquiditeitspositie van de verschillende bedrijfstakken, 
de (deels daarmee overeenkomende) desinvestering als gevolg van 
uitblijvende investeringen, de omvang van de gedwongen export en de 
oorlogsschade. Het liquide kapitaal van de Nederlandse textielindustrie 
bijvoorbeeld bedroeg volgens de Hoofdgroep Industrie op 31 december 1942 
bijna 23% van het gestorte aandelenkapitaal plus reserves. Vergeleken met 
1938 (= 100) was dat een stijging tot 384,8. Dat was ver boven de gemid-
delde liquiditeitsstijging van alle bedrijfstakken samen. Tegen het einde van 
de oorlog was de liquiditeitspositie uiterst belangrijk, omdat na het stilvallen 
van de productie in september 1944 een aantal vaste lasten moest worden 
doorbetaald. In de textielindustrie maakten lonen en sociale lasten 54% van 

                                                
1341 A.A. van Sandick, Financieele kroniek, in: De Economist, 25 juni 1943, blz. 306. Van Sandick 
had in 1942 ontslag genomen bij de Robaver na een conflict met zijn baas H.L. Woltersom over de 
strekking van zijn publicaties. 
1342 In de betekenis van uitgestelde consumptie. 
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de uitgaven uit, toelages en salarissen van de directie 8,9%, verzekerings-
premies 12%, onderhoudskosten 4,5% en pensioenen 6%.1343 Als de regering 
niet met haar wachtgeldregeling was bijgesprongen, zou het grootste deel 
van het liquide kapitaal binnen een jaar zijn opgesoupeerd. 
 
Voor de periode tot eind 1944 becijferde de Hoofdgroep Industrie het 
kapitaalverlies als gevolg van achterblijven van de productie, slijtage, gebrek 
aan onderhoud, gedwongen export en oorlogsschade op een totaal van ƒ 2,8 
miljard. Rekening moest daarnaast worden gehouden met een geschatte 
staatsschuld van ƒ 20 miljard. Beide bedragen speelden een wezenlijke rol 
bij wat de Hoofdgroep als de ‘kernproblemen van den oorlog’ zag: de 
‘wederopbouw van ons productieapparaat’ en de ‘liquidatie en de verdeeling 
van de oorlogsschuld’. Het eerste was vooral een vraagstuk van ‘econo-
mische doelmatigheid’ (al had ‘de inschakeling van de arbeiders een 
belangrijk sociaal aspect’). De verdeling van de oorlogsschuld zag de 
Hoofdgroep als een vraagstuk van ‘sociale rechtvaardigheid’ – zij het dan in 
omgekeerde richting dan gebruikelijk. De aflossing van de rente op die 
schuld mocht niet alleen betaald worden uit een heffing op de vermogens, 
maar moest via ‘beheerschte inflatie’ door iedereen gedragen worden. 
Bezwaar van een vermogensheffing was namelijk, zo echode werkgevers-
voorman Dirk Stikker het standpunt van A.A. van Sandick, dat zo'n heffing 
óók sneed in vastgelegd bedrijfskapitaal ‘en dat juist op een oogenblik dat 
het bedrijfsleven na een zware crisis en aderlating zich mede in het belang 
van de werkgelegenheid zoo snel mogelijk moet herstellen’.1344 
 
Als het productieve kapitaal moest worden ontzien, waar moest het geld 
voor sociale politiek dan wél vandaan komen? Een heffing op vermogens uit 
andere categorieën (dividenden, grond- en huizenbezit, koloniale 
vermogens) zou bij lange na niet toereikend zijn. De aandacht richtte zich 
dan ook al snel op de bron van waaruit de grootste kosten van de weder-
opbouw moesten worden geput: de arbeidskracht van de werkende 
bevolking. In 1944 ging de Hoofdgroep Industrie ervan uit, dat de kosten 
van de wederopbouw (becijferd op ƒ 16 miljard plus ƒ 2,5 miljard ‘om de 
voor productie noodzakelijke levensomstandigheden te scheppen’) zouden 
moeten worden betaald uit besparingen, aangevuld met uit het buitenland 

                                                
1343 Financiering der Nederlandsche industrie nu en straks en enkele daarmede samenhangende 
problemen, ca. november 1944, blz. 1-2, 5-6 (St 6D). Als gevolg van hun ruime liquiditeitspositie 
konden de Twentse textielfabrikanten in ruime mate de schatkistpromessen kopen die waren 
uitgegeven ter financiering van de spoorwegstaking. Dit liep via Ben ter Kuile jr. als 
vertegenwoordiger van het NSF. Tegelijkertijd zetten zij hiermee hun oude beleid voort om één derde 
van hun vermogen in obligaties te beleggen. Over de promessen zie A.J.C. Rüter, Rijden en staken. De 
Nederlandse Spoorwegen in oorlogstijd, Den Haag, 1960, blz. 30, en C. Hilbrink, De illegalen. 
Illegaliteit in Twente & het aangrenzende Salland 1940-1945, Den Haag 1989, blz. 71, 83, 99. 
1344 Financiering, blz. 9-10; D.U. Stikker, Notitie 6 dec. 1944 (St 6D).  
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teruggehaald kapitaal en buitenlandse leningen. Ervan uitgaand, dat 
besparingen en investeringen aan elkaar gelijk waren, kon in deze zienswijze 
meer in de wederopbouw geïnvesteerd worden naarmate het nationale 
inkomen de uitgaven voor consumptieve doeleinden overtrof. 
 
Op grond van berekeningen van de econoom Tinbergen schatte de Hoofd-
groep, dat het nationale inkomen in het eerste jaar na de bevrijding  
ƒ 3,7 miljard zou bedragen. In vier jaar tijds zou dit bedrag oplopen tot  
ƒ 10,5 miljard. Zou men de consumptie vrijlaten, dan was niet waarschijnlijk 
dat de besparingen een grote omvang zouden aannemen. De consumptieve 
uitgaven zouden groter zijn dan het nationale inkomen, in ieder geval in het 
eerste jaar na de oorlog. Alleen door gedwongen sparen was op korte termijn 
‘een herstelfactor van beteekenis op te wekken’. En ook dan diende het 
verbruik tot het absoluut noodzakelijke te worden beperkt. Om na de 
bevrijding het tekort aan kapitaalgoederen op te heffen moest, zo realiseerde 
zich de Hoofdgroep Industrie, een maximaal gebruik worden gemaakt van 
de beschikbare arbeidskrachten. Daarbij dacht de Hoofdgroep niet alleen aan 
een algemene arbeidsplicht en een verdere inschakeling van vrouwen, maar 
ook aan een ‘nieuwe combinatie van kapitaal en arbeid’. Recht moest 
worden gedaan aan ‘de productieve krachten, die in het ons ter beschikking 
staande kapitaal en vooral in onze productieve bevolking schuilen’. Op de 
inzet van een hooggekwalificeerd arbeidspotentieel, op de productie ‘van die 
goederen en diensten, waarvoor veel en hoog gekwalificeerde arbeid noodig 
is’ kwam het aan.1345 
 
Maximale inzet van de beschikbare arbeidskrachten zou in feite een tekort 
aan arbeidskrachten betekenen, arbeidskrachten die bovendien productiever 
zouden zijn als zij zonder weerstand konden worden opgenomen in het 
productieproces. De machtspositie die de arbeiders door de oorlog hadden 
gekregen vormde de reële kern van het met democratische franje omhangen 
perspectief van de ‘nieuwe verhouding’ tussen kapitaal en arbeid. 
Loonknijperij leek voorgoed te hebben afgedaan. Zelfs werd verkondigd dat 
de homo oeconomicus als richtsnoer voor economisch handelen dood en 
begraven was. ‘De mensch met zijn levensuitingen’ werd tot het middelpunt 
van het economisch denken uitgeroepen, de economie van kosten, prijzen en 
rationele keuzes moest plaats maken voor die van de menselijke 
gedragingen, tot het hedonisme als economische factor aan toe.1346 In die 
'nieuwe verhouding' kreeg de vakbeweging – als hét bolwerk van de 
hooggekwalificeerde arbeiders – een hoofdrol toebedeeld. Dat had niet 
alleen betrekking op de stormachtige tijd kort na de bevrijding, maar ging 

                                                
1345 Financiering, No. II, blz. 5-7, 10, 19. 
1346 P. Hennipman, Economisch motief en economisch principe, Amsterdam 1945, blz. 3, 32-41. 
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veel verder. In een gebonden economie was de medewerking van de 
vakbeweging onmisbaar. Als men wilde bereiken dat een sociale politiek in 
hoofdzaak met consumptiebeperking zou worden betaald, en als men wilde 
voorkomen dat diezelfde consumptiebeperking tot een grootscheepse 
confrontatie met de arbeiders zou leiden, dan was het ondenkbaar dat de 
vakbeweging hierin niet betrokken werd. 
 

3.5.3  De April-Meistakingen van 1943 

Na de kort opflakkerende acties in de werkverschaffing eind 1940 en twee 
korte stakingen in februari en april 1941 waren in Twente in de textiel 
geen spontane arbeidersacties meer voorgekomen. Gezien de gemaakte 
winsten hadden de fabrikanten ook minder reden om op het scherpst van 
de snede te calculeren ten koste van het personeel. Datzelfde gold voor 
hun confrères van over de grens, maar hier speelden factoren buiten hun 
macht een rol.  
 
Grote groepen grensgangers werkten in het kader van de arbeidsinzet in 

een Duits bedrijf om 
gedwongen plaatsing 
verderop in Duitsland te 
voorkomen. Half april 1942 
ontving de Beauftragte 
voor de provincie 
Overijssel echter bericht, 
dat ongeveer 1200 Twentse 
textielarbeiders die in het 
Duitse Nordhorn te werk 
waren gesteld, hadden 
geweigerd om naar hun 
werk te vertrekken. Dit 
omdat de reistijd door 
allerlei belemmeringen zo 
lang geworden was, dat een 
deel van hen al om drie uur 
’s nachts van huis moest 
gaan om op tijd in 
Nordhorn te zijn. Met de 

terugreis naar huis was het 
al niet anders. 

 

Figuur 41: Prikbordbericht S.J. Spanjaard & 
Zn. na de April-Meistakingen 
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Meteen na de melding had de Beauftragte de Sicherheitspolizei per telex 
op de hoogte gesteld. ‘zur aufrechterhaltung der ruhe und ordnung’ moest 
die zorgen dat de werkwilligen niet werden bedreigd en dat de 
‘raedelsfuehrer’ werden opgepakt. Voor de rest leverden besprekingen 
met het arbeidsbureau van Hengelo en het DAF van Nordhorn op, dat 
gezorgd zou worden voor onder-komen voor wie wilde overblijven, en als 
voor-lopige oplossing voor verbindingen met auto-bussen op houtgas.1347 
Het lijdt geen twijfel, dat de Sicherheitspolizei haar eigen manier had om 
voor orde en rust te zorgen. Arbeiders die weigerden naar Nordhorn te 
gaan werden met deportatie naar Krakau bedreigd, en wie als aanstichter 
werd aangemerkt liep grote kans de doodstraf te krijgen. Onder deze druk 
gingen de arbeiders weer aan het werk.1348 De actie inspireerde twee 
sociaal-democratische vakbondsleden om naar het Westen des lands af te 
reizen, om te zien of misschien tegen de arbeidsinzet acties in de trant van 
de Februaristaking konden worden gevoerd. Maar de schrik van de 
repressie die op de Februaristaking gevolgd was zat er nog zo diep in, dat 
de actiebereidheid vooralsnog gering was.1349 
 
Een omslagpunt werd bereikt toen de Wehrmachtbefehlshaber in den 
Niederlanden, Christiansen, op 29 april 1943 liet bekendmaken dat nu ook 
de andere soldaten van het voormalige Nederlandse leger zich voor een 
her-nieuwde krijgsgevangen-schap moesten aan-melden.1350 Vanuit 
Hengelo verspreidde zich een protest-golf over heel Twente. Eerst de 
metaalbedrijven in Hengelo, al na een of twee uur ook de grote textiel-
fabrieken in Enschede en een groot aantal bedrij-ven in Almelo, Borne, 
Olden-zaal, Nijverdal, Haaks-bergen, Rijssen en Vriezen-veen. Arbeiders 
in dicht naast elkaar gelegen fabrie-ken zagen de stakers naar buiten 
komen en gooiden meteen daarop ook zelf het werk neer; vanuit de ene 
fabriek werd het kantoor van de andere opgebeld met het bericht dat 
Hengelo ‘plat’ lag en met de vraag of bijv. Van Heek & Co. dit voorbeeld 
ging navolgen. Buiten Twente staakten donderdag al bedrijven in Zwolle 
en was er onrust in Eindhoven en in de Limburgse mijnstreek. De dag 
daarop, vrijdag 30 april, breidde de staking zich uit naar het Twentse 
platteland (vooral de zuivelcoöperaties), en naar de rest van het land.1351 
 
Voor het eerst maakten de textielfabrikanten een  staking mee die niet 
tegen hen was gericht. Blootgesteld als zij waren aan de bijzondere 

                                                
1347 Telexbericht dr. Schröder aan F. Schmidt, 27 april 1942 (NIOD map 371/175054/176059). 
1348 De Vonk. Orgaan van de I.S.B., 2e jrg. Nr. 5, eind april 1942. 
1349 Sijes, Verslag gesprek Roorda en Vlam; dez. Arbeidsinzet, blz. 218. 
1350 De beroepsofficieren waren al in april 1942 verplicht om zich voor krijgsgevangenschap aan te 
melden. 
1351 P.J. Bouman, De April-Mei-stakingen van 1943, Den Haag 1950, blz. 18-22; B.A. Sijes, De April-
Mei stakingen in Twente, blz. 224-234. 
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aandacht van de bezetter, konden zij niet dan passief de staking 
faciliteren. Dit deden zij door zich aan de situatie aan te passen op een 
wijze die niet-staken wel heel moeilijk maakte. Zo blijkt uit het verslag 
van Ben ter Kuile jr. over de actie bij zijn eigen fabriek: ‘Donderdag tegen 
5 uur kwam ik terug op de fabriek en zag tegen 5 ¼ uur menschen uit de 
fabriek loopen en hoorde, dat er algemeene staking in het geheele land 
was. Toen de menschen weg waren naar lt. Stout gegaan om te over-
leggen, wat er Vrijdag gebeuren moest en afgesproken, dat wij ’s morgens 
weer zouden aanzetten en zien, of men binnenging. Wij beiden achtten de 
toestand zeer ernstig. Vrijdagochtend na de post bemerkte ik, dat tegen 9 à 
10 uur ’s ochtends de ketel nog in vol bedrijf was, terwijl de machine niet 
liep, daar men de riem repareerde, waar een scheur zat bij de lasch. 
Daarna den stoker gezegd, dat hij de ketel wel stil kon leggen om kolen te 
sparen en daar er toch geen mensch werkte. Zaterdagochtend heb ik de 
post gelezen en was het heele kantoor aanwezig. Om 12 uur de post 
geteekend. Maandag was alles in orde. Terwijl ik boodschappen deed, 
kwam de Gestapo om inspectie te houden. Alles bleek in orde te zijn’.1352  
 
De staking verliep toen duidelijk werd dat het spoorwegpersoneel afzijdig 
zou blijven en de stakers in Twente het gevoel kregen op een eiland te 
zitten. De afkondiging van het standrecht door de Duitsers – die intussen 
met een troepenmacht ter plekke gearriveerd waren – droeg aan deze 
stemming niet weinig bij. Toen vervolgens de Grüne Polizei gericht 
begon te schieten, op vrijdagavond in de straten van Enschede en op 
zaterdagmorgen in Hengelo en Enschede op alle arbeiders die nog buiten 
de fabriek waren, werd andermaal duidelijk dat de staking niet vol te 
houden was. Dit werd nog eens onderstreept in Haaksbergen, waar acht 
personeelsleden van N.V. D. Jordaan & Zn’s Textielfabriek die op 
maandagochtend nog hadden gestaakt, werden doodgeschoten. ‘Zeer goed 
wist men in Twente’, zo schrijft Ben Sijes, ‘dat het niet-opvolgen van het 
bevel van de Duitsers, om het werk te hervatten, een terreur tengevolge 
zou hebben, zoals nooit in Nederland, ook niet na de Februaristaking, had 
plaats gevonden’.1353 
 
De terreur, maar ook het uitblijven van de algemene staking, maakte het 
beslissende verschil uit waardoor de arbeiders, die in Hengelo als eersten, 
begrepen dat met doorstaken niets te winnen was. Alleen daardoor al 
verschilden de April-Mei stakingen van de textielstaking van 1931-1932. 
Er is groot verschil in context, in inzet van de strijd en in de positie van 
fabrikanten en autoriteiten ten opzichte van die van de arbeiders. De 

                                                
1352 Notitie B.J. ter Kuile jr., 4 mei 1943 (vH 2921). 
1353 Sijes, April-Meistaking, blz. 294. 
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staking van 1931-’32 was bedoeld om de fabrikanten te raken, die van 11 
jaar later moest niet de fabrikanten maar de bezetter treffen. De April-
Mei-stakingen waren niet eens een fase in een verondersteld proces van 
toenadering tussen arbeiders en fabrikanten, zoals direct na de bevrijding 
duidelijk zou worden uit de grote toeloop naar de Eenheidsvakbeweging. 
De enige overeenkomst is, dat arbeiders die in een kernwaarde geraakt 
worden als collectief grijpen naar het middel dat hun bij uitstek ter 
beschikking staat: het neerleggen van het werk. Het verschil tussen beide 
stakingen maakt het al bij voorbaat zinloos om het verloop van elk van 
beide stakingen te verklaren vanuit ‘het Twentse streekkarakter’, zoals de 
andere schrijver over deze stakingen, P.J. Bouman, wilde doen. Boumans 
‘volkskundige’ benadering is eigenlijk alleen geschikt om voor het 
verklaren van het verloop van massabewegingen niet te hoeven kijken 
naar de relaties binnen de fabrieken zelf.1354 
 
Aan de April-Meistakingen wordt toegeschreven, dat zij een impuls gaven 
aan de weerstand tegen de Duitse bezetter. Coen Hilbrink nuanceert dit in 
de zin, dat de stakingen niet de oorzaak maar de eerste grote, en enige 
collectieve, uiting was van de groeiende weerstand tegen arbeidsinzet, 
krijgsgevangenschap en andere vormen van blootstelling aan machts-
uitoefening en oorlogsgevaar.1355 Om te beginnen nam het aantal onder-
duikers toe, van ex-militairen, van arbeiders en van studenten. Dit feit 
versterkte op zijn beurt de noodzaak om het illegale verzorgingswerk uit 
te breiden tot voorbij de grenzen van het toevallige initiatief van een 
enkeling. Er ontstond het begin van een illegaal apparaat. Naast en vanuit 
het verzetswerk als opvang van met deportatie bedreigden groeide het 
actieve verzet, zoals bleek uit het doen ontsporen van de Duitse goederen-
trein tussen Wierden en Rijssen direct na de April-Meistakingen, op 6 mei 
1943.1356 Omdat deze vorm van verzet niet van directe betekenis was voor 
de arbeidsverhoudingen op de werkvloer, zij hier verwezen naar de studie 
van Hilbrink. Slechts kort ga ik hier nog in op de illegale voortzetting van 
partijen die zich vóór de oorlog in het bijzonder richtten op de textiel-
arbeiders in de fabrieken, de CPN en de RSAP. Tegelijkertijd moet de 
aandacht gevestigd worden op de wijze waarop in fabrikantenkringen 
werd toegewerkt naar het herstel van de vooroorlogse verhoudingen, als 
ware dit het ‘fabrikantenverzet’. 
 
                                                
1354 Bouman, a.w., blz. 21, 47-48. Omdat hij Boumans voorliefde voor volkskarakters als 
verklaringsgrond voor het optreden van grote groepen mensen beschouwde als het verlengstuk van de 
ideologie van de Nederlandse Unie, weigerde Ben Sijes categorisch om samen met Bouman één tekst 
over de April-Meistakingen te schrijven. Zie Ger Harmsen, Benjamin Aaron Sijes, in: Jaarboek van de 
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Leiden 1986-1987, blz. 155-156. 
1355 Coen Hilbrink, Illegalen, blz. 310-311. 
1356 Hilbrink, a.w., blz. 35. 
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De CPN 
De eerste maanden na de Duitse inval in Nederland was onduidelijk of de 
CPN conform de richtlijnen van de Komintern haar legale bestaan kon 
voortzetten. Van eind mei tot juni 1940 werd wekenlang onderhandeld 
met de bezettingsautoriteiten over de voorwaarden waaronder laatst-
genoemden de verspreiding van Het Volksdagblad en van het kaderblad 
Politiek en Cultuur zouden toestaan. Het is niet bekend, of de CPN-
leiding in deze besprekingen eenzelfde aanbod heeft gedaan als haar 
Franse zusterpartij. De PCF had rond dezelfde tijd de nieuwe heersers in 
Parijs aangeboden ‘de canaliser [le] mouvement des masses qui peut venir 
très radicalement’. Duidelijk is echter wel, dat de bezetter van zijn kant 
het halflegale voortbestaan van de CPN vooral gebruikte om haar in de 
vervolgfase des te beter te kunnen oprollen. Een schemertoestand 
ontstond, waarin niet weinig CPN-leden dachten vanwege het Molotov-
Ribbentrop-pact relatief veilig te zijn voor arrestatie. Zelfs verspreidde 
een illegale uitgave uit sociaal-democratische hoek het verhaal, dat de 
leider van de Komintern, Georgi Dimitrov, eind 1940 Amsterdam en Den 
Haag had bezocht om afspraken te maken voor het vormen van een vijfde 
colonne in het geval dat Duitsland en Rusland het onderspit zouden 
moeten delven.1357 Hier was – al zal dat niet aan de plooibaarheid van 
Dimitrov gelegen hebben – de wens de vader van de gedachte. 
 
In Twente had de politiek van de partijleiding sinds het Molotov-
Ribbentrop-pact dezelfde dubbelzinnigheid in de hand gewerkt als elders. 
Partijleden-door-dik-en dun zoals Hendrik Aldenkamp zetten volgens de 
instructies van de partijleiding het VVSU-werk voort. Anderen 
daarentegen, sympathisanten zoals de penningmeester van de Almelose 
VVSU, George Hekman, vonden dat onder de nieuwe omstandigheden 
van voortgezette propaganda voor de Sovjet-Unie geen sprake meer kon 
zijn.1358 Toen na de meidagen binnen de CPN de invloed van de partij-
leiding grotendeels was weggevallen, kon los van een bepaalde 'lijn' door 
plaatselijke communisten het initiatief worden genomen. Voor een deel 
waren dit de partijleden die al niet de partijleiding waren gevolgd in haar 
aanvallen op de geallieerden en het ontzien van nazi-Duitsland. Voor een 
ander deel speelde in dit initiatief het gegeven een rol, dat Groningse en 
Twentse CPN’ers van dichtbij ervaring hadden met de methoden waarmee 
de Gestapo haar tegenstanders placht te lijf te gaan, en veel vanzelf-
sprekender hun eigen keuzes maakten. 
 

                                                
1357 Jan Willem Stutje, De man die de weg wees. Leven en werk van Paul de Groot 1899-1986, 
Amsterdam 2000, blz. 165-166; Jean-Pierre Besse, Claude Pennetier, Juin 40. La négociation secrète, 
Parijs 2006, blz. 10-13; Uit de woestijn No. 5, Jan. 41 (NKV 560). 
1358 Interview met George Hekman te Enschede, 2 september 1982. 
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Zo kreeg de Enschedese communist Heinz Otto, die in 1933 na zes weken 
in het concentratiekamp uit Duitsland was uitgewezen en sindsdien 
betrokken was geweest bij de contacten met de illegale KPD, omstreeks 
juli 1940 bezoek van Jan Middelhoven. Middelhoven was een partijgenoot 
die vóór de oorlog in Düsseldorf bij een metaalbedrijf had gewerkt en daar 
bijna door de Gestapo gearresteerd was. Hij zei tegen Otto dat er wat 
gedaan moest worden, en wel op eigen houtje, want ‘leiding in de partij 
(was) er niet’. Er diende een schrijf- en een stencilmachine te worden 
gevonden voor de illegale propaganda tegen de Duitsers. Otto deed 
onmiddellijk mee.1359 Hij vond een typ- en stencilmachine bij VVSU-
bestuurslid George Hekman, die in 1939 in Enschede was komen wonen. 
In Enschede had Hekman het agentschap van het geïllustreerde tijdschrift 
Eigen Erf, dat hij en zijn gezin wekelijks bezorgden in Enschede en 
Almelo. Samen met Hekman, diens vrouw en dochter begon Otto zo de 
uitgave van het illegale blad De Tribune en van een aantal illegale 
pamfletten. Al in juli 1940 werd het eerste pamflet verspreid, over een 
actie van huisvrouwen die na het intrekken van de cokesverstrekking door 
de overheid zelf naar de opslag waren gegaan en daar hun zakken met 
cokes hadden gevuld. Nadat via een kennis op een confectiefabriekje een 
voorraad papier was aangeboord, verscheen in oktober het eerste nummer 
van De Tribune. Al het werk hiervoor, het schrijven van berichten, typen 
en stencilen werd bij Hekman in de kelder gedaan. Het verspreiden, dat 
door het bezorgingswerk van de Hekmans aanzienlijk werd vergemak-
kelijkt, gebeurde aanvankelijk door De Tribune in te vouwen in nummers 
van Eigen Erf en later door de nummers te deponeren in geheime 
'postbussen', bijvoorbeeld bij een imker in een bijenkorf. Zo kwam De 
Tribune ook in Almelo en Hengelo terecht.1360 
 
De allereerste nummers van De Tribune zijn niet bewaard gebleven. Wel 
blijkt uit een nummer van begin februari 1941 dat het contact met de 
landelijke uitgave van de CPN, De Waarheid, tot stand was gekomen. De 
Waarheid, voor het eerst verschenen op 23 november 1940, was een soort 
kaderkrant waaruit artikelen werden overgenomen in de plaatselijke 
uitgaven van de illegale CPN. Het genoemde nummer van De Tribune 
bevat zo enkele artikelen die zijn overgenomen uit De Waarheid van 
begin februari 1941. Daarnaast verzamelden en schreven Otto en Hekman 
hun eigen berichten. Via een oom die daar werkte had Otto gehoord van 
een actie van Twentse arbeiders bij een textielfabriek in Borghorst onder 

                                                
1359 Interview met A. van het Reve, H. Otto, T. Stuivenberg, 29 september 1980; A.H. Bornebroek, De 
illegaliteit in Twente. Een onderzoek naar het ondergronds georganiseerd verzet in ’40-’45, Hengelo 
1985, blz. 73. 
1360 Interview mevr. Ine Hekman te Enschede, 3 juni 1982; Hilbrink, Illegalen, blz. 128. Eigen Erf 
ging per januari 1942 over in De Week in Beeld. 
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de rook van Steinfurt in Westfalen. Dit bericht verscheen ook in De 
Waarheid.1361 
 
Het contact tussen de landelijke Waarheid en De Tribune begon met een 
bezoek van Wim van Exter als afgezant van de illegale partijleiding aan 
Enschede. Hij was in Enschede goed bekend, deels nog van de textielstaking 
van 1931-'32, deels van de CPN-campagne voor de gemeenteraadsverkie-
zingen in mei 1939. In het voorjaar van 1941 kwam Van Exter, die vanuit 
Amsterdam opdracht had gekregen het Solidariteitsfonds voor steun aan 
onderduikers uit te breiden tot het hele land, langs bij Heinz Otto. Hij vroeg 
aan Otto welke mogelijkheden er waren om aan geld te komen en 
suggereerde daarbij om ook bij de textielfabrikanten langs te gaan. Otto 
weerde af, dat hij onder de fabrikanten geen contacten had. Wel wist hij 
iemand die veel contacten had in Almelo: George Hekman. Met Van Exter is 
Otto toen naar Hekman gegaan, waar niet alleen de oprichting van een Sol-
fonds werd besproken, maar ook de omzetting van De Tribune in De 
Waarheid. Een en ander had tot gevolg, dat in Almelo een bloeiend Sol-
fonds ontstond. Via Jan Beverdam haalde de beheerder van het Almelose 
Sol-fonds, de sigarenmaker Frits Hartman, aanzienlijke bedragen op bij ten 
Cate. Na verloop van tijd werd De Tribune omgezet in de Twentse editie van 
De Waarheid.1362 
 
In de tijd vóór het uitbreken van de oorlog met de Sovjet-Unie, in juni 1941, 
bestond de voornaamste activiteit van de illegale CPN in het ondersteunen 
van onderduikers, de illegale propaganda (waarvan De Waarheid al snel het 
middelpunt werd) en in een minder succesvolle vakbewegingspolitiek. Het 
werk voor het Sol-fonds liep in Twente in belangrijke mate parallel aan het 
werk voor De Waarheid. De mensen die De Waarheid bezorgden bij de 
groep waarvoor het blad bestemd was – ‘bij de arbeiders en in de eerste 
plaats bij de gezonde arbeiders’ – haalden doorgaans daar ook het geld op 
voor het Sol-fonds.1363 Dit verhinderde niet, dat ook vanuit andere kringen 
geld naar de steun voor onderduikers stroomde. Een deel van dat geld kwam 
uit een pot die werd gevuld uit het entreegeld voor clandestiene uitvoe-
ringen van muziek en toneel voor de beter gesitueerden.1364 Geleidelijk aan 
werd het verspreidingsapparaat van De Waarheid uitgebreid, tot aan 
                                                
1361 De Tribune, zonder nummer, zonder datum; De Waarheid nr. 4, begin februari 1941; interview 
Van het Reve, Otto, Stuivenberg. 
1362 Wim van Exter, Mémoires (ongepubl.), blz. 3-5, C 3; interviews Otto en Hekman. Bert Freriks, 
Johan de Jonge, Twente 1940-1950. Tien jaar arbeidersstrijd, Groningen 1986, blz. 18-19, vermelden 
dat de Almelose Fabrikantenvereniging zich garant stelde voor het onderhouden van 500 mensen door 
het Sol-fonds. 
1363 Heinz Otto in interview Van het Reve, Otto, Stuivenberg. Een deel van het geld werd verduisterd 
door ex-VVSU-bestuurslid G. Bruggert, die zich als verrader ontpopte. Zie Hilbrink, a.w., blz. 130-
136. 
1364 Mededeling Helmich Ledeboer in Sijes, April-Meistakingen, blz. 203-204. 
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Deventer toe. Nieuwe mensen werden aangetrokken als contactadres, van 
waar uit illegale pamfletten en De Waarheid werden verspreid. Op deze 
manier kon de kopij uit Amsterdam, die in een Enschedese bloemenzaak 
door de instructeur aan Hekman werd overhandigd, binnen betrekkelijk korte 
tijd in de Twentse editie worden opgenomen.1365 
 
De derde ‘poot’ van het illegale werk van de CPN werd gevormd door de 
Propagandagroep. Deze was bedoeld om in de bedrijven pamfletten en 
exemplaren van de illegale krant te verspreiden. Voor deze Propaganda-
groep traden Piet Langedijk en Gerrit Timmermans als contactman op. De 
vijfmansgroep van één zo’n contactman had elk een viertal bedrijven 
onder zijn hoede. Zo onderhield Albert van het Reve (die vóór de oorlog 
geen lid was geweest van de CPN maar wel van de Natuurvrienden en de 
VVSU) het contact met vertrouwensmannen bij Blijdenstein & Co., ter 
Kuile, Menko en een vierde fabriek. Op deze fabrieken was dus een kern 
werkzaam, die als taak had het verspreiden van De Waarheid en 
propagandamateriaal. Naarmate de tijd vorderde nam het aantal kernen 
toe: in Enschede liep het aantal vijfmansgroepen op den duur in de twintig 
of dertig.1366 Na hun kortstondige betrekking als bestuurder in het 
Woudenberg-NVV lieten Langedijk en Timmermans de vakbeweging 
aanvankelijk voor wat zij was. In de Twentse fabrieken verspreidde de 
Propagandagroep vlugschriften via de toiletten, of liet die achter op stille 
plaatsen in de fabriek. Vanaf het eerste pleidooi door de CPN voor een 
eenheidsvakbeweging in de zomer van 1943 tot aan de illegale tournee 
van Wim van Exter voor een eenheidsvakbeweging (voorjaar 1944) 
verschenen pamfletten en illegale bladen die ruime aandacht aan dat idee 
wijdden. Vanzelfsprekend deed Van Exter in deze rondreis ook Twente 
weer aan, totdat de militaire situatie van de nazomer van 1944 hem de 
verdere verspreiding van richtlijnen voor het propagandamateriaal 
belette.1367 
 
De RSAP en het NAS 
Eén van de eerste acties van de Duitsers bij de inval in Nederland was 
geweest het in beslag nemen van het stencilapparaat van de VVVO (de 
jeugdbeweging van het NAS) op het terrein Wubbelsat in De Poppe 
(gemeente Losser). Veel propagandamateriaal hadden zij echter laten liggen. 
Toen kort daarop de politie het terrein vrijgaf en het bestuur van de 
Landelijke Federatie van Textielarbeiders het clubhuis inspecteerde, namen 
zij niet al het materiaal maar slechts een aandenken mee. Het idee om een 

                                                
1365 Interview George Hekman, 2 september 1982. 
1366 Interview Van het Reve, Otto, Stuivenberg. 
1367 Ger Harmsen, Het ontstaan van de Eenheids Vak Centrale, in: dez., Nederlands Kommunisme. 
Gebundelde opstellen, Nijmegen 1982, blz. 148-149. 
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wagen vol te laden en veilig te stellen kwam niet bij hen op. Deze argeloos-
heid stond in opvallende tegenstelling tot de theoretische voorbereiding op 
een bezettingssituatie onder het politiek actieve kader. Al op een vergadering 
in Brussel in december 1939 was afgesproken tot de vorming van onder-
grondse viermansgroepen over te gaan. Kort na de capitulatie werden die 
inderdaad gevormd. Samen met Leen Molenaar (Zwarte Kees), een 
timmerman uit Den Haag, had de Enschedese RSAP-secretaris Piet van der 
Horst de leiding over de viermanschappen van het MLL-front in Twente. 
Hun activiteiten strekten zich uit tot Deventer, waar de sigarenmaker Johan 
Roebers de leiding had, en tot Arnhem, waar de gewestelijk contactman, de 
handelsreiziger Jan Koeslag, zat. Ondanks dat het MLL-front erin slaagde op 
tamelijk grote schaal zijn geschriften te verspreiden, moest Piet van der 
Horst achteraf constateren, dat van de viermanschappen in de praktijk weinig 
was terechtgekomen. 
 
Dat wilde niet zeggen, dat van de illegale activiteit zelf ook weinig 
terechtkwam. Dat hing immers niet van ondergrondse organisaties af. Het 
ging niet zo, dat er iemand aan de deur kwam die vroeg of men bereid was 
illegaal werk te doen. ‘Je kwam er eigenlijk etappe-gewijze in. (...) ook niet 
om je op de borst te slaan van: daar wil ik óók aan meewerken. Helemaal 
niet! Maar je dacht: nou dat moet een keer gebeuren. En dan kwam van 't ene 
meer als van 't andere, want: je had maar zo'n kleine groep in Twente. Er 
waren er verschillenden die als de dood zo bang waren voor al die 
toestanden. Dan blijf je met een klein aantal over en dán word je naar alle 
kanten ingeschakeld. En, of je dat wel wil en eigenlijk niet doorhebt – of in 
die vorm niet doorhebt – dat 't zo verrekte gevaarlijk is? Je wíl 't allemaal. Je 
vráágt niet meer van, moet ik dat? Je doet 't. Wat 'r gebeuren moest dat 
déden wij’. 1368 
 
Vanuit zijn vele partijwerkzaamheden van vóór de bezetting had Piet van der 
Horst al enige ervaring met illegaal werk: hij had geholpen de op zijdepapier 
gedrukte brochure Konzentrationslager Deutschland naar Duitsland te 
smokkelen en hij was degene geweest die voor de RSAP radiocontact had 
onderhouden met de illegale SAP in Duitsland. Op de een of andere manier 
– al had Van der Horst afwisselend vanuit Enschede, Almelo, De Poppe of 
andere plaatsen uitgezonden – had de Duitse politie lucht gekregen van de 
herkomst van het zendercontact. Al in de eerste dagen van de bezetting stond 
de Duitse politie bij het gezin Van der Horst op de stoep voor een arrestatie. 
Dat was echter kort tevoren verhuisd naar een ander deel van Enschede en 
dus voor het moment onvindbaar. De buren vertelden dat de Van der 
Horsten vermoedelijk waren teruggegaan naar het Westen van het land, 

                                                
1368 Interview Piet van der Horst te Marum, 24 mei 1977. 
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zodat de Duitsers hun zoekactie opgaven. Het bleef voorlopig bij die ene 
arrestatiepoging en zo kon Piet van der Horst een tijdlang zijn legale bestaan 
voortzetten. Secretaris van de Federatie was hij natuurlijk niet meer. In 
november '40 vond hij een baan bij aannemers die werkten voor de aanleg 
van het vliegveld Twente. Het was werk dat in een kwade reuk stond en 
daarom een uitstekende dekmantel. Ook verschafte het de gelegenheid 
Duitse stempels te bemachtigen die konden helpen mensen uit de 
arbeidsinzet te houden. 
 
Toen de Landelijke Federatie in september 1940 werd opgeheven, gingen 
maar weinig leden over naar De Eendracht. Sneevliets advies om bij het 
NVV te gaan werd in eigen kring niet serieus genomen. Voor wie zich liet 
overschrijven speelden motieven van materiële aard de hoofdrol: nu de kans 
zich voordeed zich zonder administratieve rompslomp te laten overschrijven 
naar de moderne vakbond, werd die gegrepen. Bij De Eendracht waren 
immers eindelijk weer uitkeringen uit de werklozenkas te krijgen. 
Vermoedelijk echter waren de meeste van de 412 nieuw ingeschreven 
Eendrachtleden afkomstig van de POTA. Juist voor de 'neutralen' moet het 
van belang zijn geweest, dat alle oude politieke connecties van het NVV op 
last van de bezetter werden afgesneden. Daartegenover hield de meer 
syndicalistische richting binnen de Federatie zich verre van het NVV. 
Twentse NAS-bestuurders als Klaas Duyn, Bertus Pieperiet en mensen uit 
hun omgeving kwamen geleidelijk terecht bij het illegale blad De Vonk, dat 
in januari 1941 begon te verschijnen. Met vakbondswerk had dit echter niet 
meer te maken dan dat oude contacten steeds meer voor andere activiteiten 
werden benut.1369 
 
Het zwaartepunt van het illegale apparaat van het MLL-front lag in het 
Westen van het land; in het Oosten waren Deventer en Enschede naar 
verhouding belangrijke steunpunten. Over de aard van het illegale werk van 
het MLL-front in Twente is niet veel bekend. Activiteiten als het onder-
steunen van in moeilijkheden geraakte arbeiders en partijwerkers, het 
organiseren van een berichtendienst en vooral de illegale propaganda (met al 
het typ-, stencil- en gevaarlijke verspreidingswerk dat daaraan vast zat) zal 
ook in Twente wel het grootste deel van de werkkracht hebben opgeëist. 
Verbindingen vanuit het Westen met Twente werden onderhouden door 
onder anderen Harm ter Haar, die geld ophaalde, en Leen Molenaar, die de 
voornaamste man zou worden voor valse papieren en distributiekaarten.1370 
 

                                                
1369 Interview Klaas Duyn, Sijbrand Pieperiet, Harm ter Haar, Henk Kapitein en mevr. Kapitein-de 
Jonge te Enschede, 12 mei 1976. 
1370 Interview Duyn e.a. 
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Meteen na de inval in de Sovjet-Unie wilde de Duitse bezetter demonstraties 
en agitatie in de bedrijven voorkomen door de arrestatie van communisten 
die vóór de oorlog op de voorgrond getreden waren. Dat deze communisten 
van nationale of lokale reputatie over het algemeen niet in het illegale werk 
waren ingeschakeld was de Duitsers wellicht onbekend en deed ook niet 
zoveel ter zake. De nationaal-socialistische definitie van 'communisme' was 
breed, en dat betekende dat niet alleen bekende CPN-ers maar ook voor-
malige functionarissen van de RSAP in de nacht van 24 op 25 juni 1941 
werden ingerekend. In Twente verliepen de arrestaties volgens de SD zonder 
problemen. Naast de bekende functionarissen werden de mensen opgepakt 
die ‘als sehr aktive und gefaehrliche Mitglieder der CPN oder deren 
Nebenorganisationen in Erscheinung getreten sind’.1371 In totaal werden in 
Twente en Deventer 53 'marxisten' gearresteerd, onder wie 13 of 14 leden 
van de voormalige RSAP. Omdat de Duitsers de vooraanstaande functio-
narissen wilden treffen, werd ook de voormalige Federatievoorzitter, de 
wever Henk Middendorp uit Almelo die deze functie alleen pro forma had 
uitgeoefend, opgepakt en naar het kamp Amersfoort gesleept. Daar werd hij 
zo mishandeld, dat overbrenging naar het ziekenhuis in Almelo hem niet 
meer kon redden. Veel andere gearresteerden kwamen in de loop van 1942 
om in de kampen Dachau en Neuengamme.1372 
 
Doordat de RSAP zo klein was geweest, was het MLL-front niet echt in staat 
zijn vooroorlogse functionarissen buiten het illegale werk te houden. De 
arrestaties van juni 1941 waren daarom een gevoelige klap. Met de 
aanhouding van Auke Kootstra, een grondwerker uit Almelo, werd 
bijvoorbeeld net als in Deventer, zonder dat de Duitsers dat wisten, een 
belangrijk contactpunt voor de verspreiding van propagandamateriaal 
uitgeschakeld. Niet lang daarna kwam het tot een reeks arrestaties die direct 
waren gericht tegen het illegale apparaat van het MLL-front. In maart 1942 
werd de voltallige Centrale Leiding gearresteerd (haar lid en contactman 
voor het Oosten Jan Koeslag uit Arnhem was door toeval een maand eerder 
opgepakt) en terechtgesteld. Dit betekende in feite het einde van de oude 
Sneevliet-beweging. Toen later in 1942 het MLL-front uiteenviel in de 
Communistenbond Spartacus enerzijds en het Comité van Revolutionnaire 

                                                
1371 Telexbericht van de Aussenstelle der Sicherheitspolizei und des SD te Enschede, 25 juni 1941, nr. 
11778; Außenstelle-SD te Enschede, Liste der im Zuge der Aktion gegen Funktionäre und ehem. 
Angehörige der CPN am 25.6.41 festgenommenen Personen, 25 juni 1941 (NIOD Doc II 13). De SD-
lijst stemt in beschrijving (‘fanatiek’, ‘gevaarlijk’) gedeeltelijk overeen met de CID-lijst van ‘links-
extremistische personen’, maar is als gevolg van het ontbreken van onder meer anarchisten en 
dienstweigeraars veel korter (53 tegen 210 personen). 
1372 Brief Piet van der Horst aan schr., 26 september 1979; Na tien jaar vrijheid. Het verhaal van de 
bevrijding van Almelo en wat daaraan voorafging, Almelo 1955, appendix: lijst van omgekomen 
verzetsstrijders. 
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Marxisten anderzijds, kwam Piet van der Horst bij Spartacus terecht. Leen 
Molenaar zat in de leiding van deze groep. 
 
Het werk dat Spartacus in Twente deed was uiteenlopend van aard. De 
nadruk lag op het verspreiden van maandelijkse brochures, waarvan het 
merendeel een theoretische inslag had. Daarnaast bracht het contact met 
andere verzetsgroepen werk van allerlei aard mee, onder meer het 
ondersteunen van onderduikers, waarvoor Truus van der Horst het geld 
organiseerde. Haar man werd een keer gearresteerd in september 1943, in de 
nasleep van razzia's voor de arbeidsinzet. Hoewel verdacht van illegaal werk 
voor het oude MLL-front moest hij worden vrijgelaten. Omdat alle getuigen 
in april 1942 waren gefusilleerd, kon de SD het bewijs niet rond krijgen. Na 
een verhoor van een dag of tien op de Enschedese Tromplaan kwam Van der 
Horst vrij. Meteen daarop dook hij onder in Zeeland.1373 
 
Op deze plaats moet nog iets worden gezegd over de arrestaties en gijze-
lingen die vooral de mensen uit kringen van de voormalige vakbeweging 
troffen. Op 4 mei en 13 juli 1942 werden in het hele land gijzelaars 
opgepakt, waarbij de Duitsers en de NSB het vooral hadden begrepen op als 
anti-fascistisch bekend staande mensen. Min of meer vanzelfsprekend viel 
ook het oude kader van het NAS hieronder, alsook een aantal NVV’ers. In 
Twente waren dat Klaas Duyn en Herman Mussink van het Enschedese 
PAS, ex-Federatievoorzitter Bets Pieperiet, Clement Postmus en Bertus 
Nansink, beiden van het Enschedese NSV, verder sociaal-democraten als Jan 
Vlam uit Hengelo, A.F. Stuvé uit Amsterdam en wethouder Jan Haantjes uit 
Enschede. Gijzelaar was ook Hein Vrind uit Almelo. Tot aan het leeglopen 
van het Twentse NVV was Vrind adviseur van het NVV-Bureau voor 
Arbeidsrecht geweest, had toen ontslag genomen en was in het begin van 
1942 bij De Vonk terecht gekomen. De meesten van deze gijzelaars kwamen 
na zes weken vrij, maar Vrind en Haantjes behoorden tot de gijzelaars die 
werden doodgeschoten. Toen het in oktober 1942 in Twente tot enkele grote 
aanslagen kwam, besloten de Duitsers een aantal 'vooraanstaande 
communisten' te executeren. Naast tien CPN’ers werden terechtgesteld 
Roebers, Haantjes en Vrind.1374 
 
Voor De Vonk in Twente (en ook landelijk) was deze executie, op 16 
oktober 1942 in de bossen bij Woudenberg, een zware slag. Aan het verlies 
van Vrind was voorafgegaan de arrestatie van Dirk Schilp en Eddy 
Wijnkoop in maart van hetzelfde jaar (Schilp kwam vrij, Wijnkoop stierf in 
Mauthausen). Als contactman van De Vonk in Almelo werd Hein Vrind 

                                                
1373 Interview Van der Horst; brief Truus van der Horst aan schr., 24 april 1980. 
1374 Geiselliste Arnheim en Festnahmemeldung SD Außenstelle Arnheim, 22 september 1942, (NIOD 
Doc II 9); Hilbrink, Illegalen, blz. 121-125. 
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opgevolgd door Hennie te Riet. Nog geen maand later werd landelijk 
verbindingsman Tom Rot gearresteerd met twee medewerkers op het station 
van Apeldoorn, na een verblijf bij Bertus Pieperiet in Enschede. Achteraf is 
gebleken, dat Pieperiet brieven van Rot had doorgespeeld aan de SD en ook 
diens bezoek heeft verraden. De Vonk bleef echter, behalve als illegaal blad 
van de Internationale Socialistische Beweging, voortbestaan als een 
zelfstandige groep die de verzorging van een veertigtal onderduikers op zich 
nam.1375 Tegelijkertijd werd er vanuit de kringen rond De Vonk in de 
bedrijven propaganda gemaakt voor de eenheidsvakbeweging. Dat die 
propaganda in eerste instantie bij De Waarheid vandaan kwam, maakte in de 
praktijk geen verschil. ‘In ’43, ’44, toen de Duitsers begonnen te verliezen en 
de mensen ook in de gaten kregen dat de zaken scheef gingen voor de 
Duitsers, toen groeide dat idee van we moeten dichter bij elkaar komen, dan 
hebben we steun aan elkaar en misschien kunnen we met elkaar iets 
bereiken. Dat idee bestond toen heel sterk’.1376 
 
Toch maakte het verschil, welke vorm dat eenheidsstreven precies zou 
krijgen. In een uitgave van het illegale Comité voor Arbeiders-Eenheid werd 
met het idee van een eenheidsvakbond de vloer aangeveegd. Zo’n vakbond 
zou slechts dienen om de arbeiders in gedisciplineerd verband te laten 
werken, ‘zonder horten en stoten, waardoor het verloop van het 
uitbuitingsproces gestoord zou kunnen worden. Hun rechten en plichten 
moeten gelijkvormig worden vastgesteld, hun grieven, eisen en verlangens 
moeten langs de voorgeschreven hiërarchieke weg worden kenbaar 
gemaakt’. In de illegale brochure werd deze eenheidsvakbond vergeleken 
met het Duitse en Nederlandse Arbeidsfront, maar dan nu van Geallieerde 
snit.1377 Soortgelijke opvattingen kwamen terecht in de Enschedese illegale 
uitgave De Bedrijfsgemeenschap. Dit blad werd gedragen door de 
syndicalisten Clement Postmus en Martin Paulissen, ook bekend onder de 
nom de plume Jacques Rees. Laatstgenoemde had tijdens de oorlog vanuit 
ex-NSV-kring contacten onderhouden met de illegale groep Spartacus, 
hetgeen resulteerde in het genoemde Comité voor Arbeiders-Eenheid. 
Gearresteerd, maar ontsnapt uit een gevangenentransport was Paulissen in 
januari ’45 in Enschede verzeild geraakt en had daar meteen de 
samenwerking met Postmus gezocht, die op dat moment onderdirecteur van 
de gemeentelijke distributiedienst was.1378 
 

                                                
1375 L.E. Winkel, De ondergrondse pers 1940-1945, Den Haag 1954, blz. 270-273. Over te Riet en het 
verraad door Bertus Pieperiet zie Hilbrink, Illegalen, blz. 124-125. 
1376 Interview met Tjeerd en Maria Huisman. 
1377 Eenheidsvakbond of Arbeiders-Eenheid? Extra-uitgave van “Arbeiders-Eenheid”. Orgaan van de 
kernen in de bedrijven (november 1944), blz. 2-5. 
1378 Winkel, a.w., blz. 87; interview Mien van der Leur, Almelo, 27 september 1976. 
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Centraal voor dit Twentsch Comité voor Arbeiders-Eenheid stond de leus 
van de kernen in de bedrijven: ‘Als nummers op de ledenlijst van een 
vakbond hebben wij geen band met elkaar, kunnen wij niet samen 
overleggen’. In plaats daarvan moest worden toegewerkt naar organisatie-
vormen op de werkvloer, die konden zorgen voor de onderlinge coördinatie 
die in een formele organisatie niet mogelijk was.1379 In het Frankrijk van 
1944 waren de Comités de gestion ontstaan, omdat de patroons hadden 
geprobeerd de voortzetting van de productie onder toezicht van de arbeiders 
te verhinderen. Ook het Comité stelde de vraag of het opnieuw in gang 
zetten van de bedrijven ervan afhangen moest ‘of de ondernemer er winst in 
ziet, of daarvan dat wij en onze gezinnen moeten leven?’. Geëist werd, dat 
de huisvrouwen en de buurtcomités betrokken moesten worden bij het 
beheer van de voedselvoorraden en bij de prijsvorming. Meer concreet 
dienden kindermaaltijden te worden georganiseerd (mede met het oog op de 
zuigelingensterfte in de winter van 1944 op ’45), moest worden gezorgd 
voor kleding en schoeisel, en moesten zwarthandelaars worden 
aangepakt.1380 Wat er in de Twentse steden na de bevrijding van deze leuzen 
hangen bleef, komt in de vervolgstudie van Nick Vos aan de orde. 
 
Het ‘fabrikantenverzet’ 
Toen een paar maanden na de bevrijding Ben ter Kuile jr. voor een 
feestrede de balans wilde opmaken over hoeveel leden van het personeel 
van de NV Nico ter Kuile & Zn. bij het verzetswerk betrokken waren 
geweest, kwam hij tot de volgende lijst: 
 

1 Menschen die goed hebben 
verstopt 

 

2 Menschen die materialen 
hebben verstopt 

niet beantwoord volgens opgave 
Mr. Nico fam. 

3 Menschen die wapens hebben 
verstopt 

[ twee namen ] 

4 Menschen die voor de NBS 
werkten vóór en na de 
bevrijding 

[ zestien namen ] 

5 Zyn er menschen die Piloten 
verborgen hielden van ons 
personeel? 

Geen van ons personeel hield 
piloten verborgen. 

6 Zijn er menschen geweest die 
in het L.O. gewerkt hebben 

Geen menschen van ons in L.O. 

                                                
1379 Eenheidsvakbond of Arbeiders-Eenheid?, blz. 18-19. 
1380 Voorlopig Comité voor Arbeiders-Eenheid, Oproep tot Arbeiders-Eenheid!, z.d.; De 
Bedrijfsgemeenschap. Weekblad van het Twentsch Comité voor Arbeiders-Eenheid, Nr. 49 (3e nr. na 
de bevrijding) 26 april 1945. 
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van ons personeel. (landelijke 
org. van onderduikers) 

7 Waren er menschen van ons 
voor de bevryding lid van 
K.P. of O.D. resp. NBS 

Geen K.P. ers. Voor de bevrijding 
waren lid van de NBS (SG of 
NSG) [ 19 namen ] 

8 Wie in de ondergr. Pers? Geen van ons personeel in de 
ondergrondse pers. [later 
toegevoegd: één lid ] v.d. fabr. 
comm. heeft jaren achtereen “De 
Waarheid” verspreidt. 

 
Ter Kuiles vertrouweling Jan Niessink, die de antwoorden op de vragen 
bij elkaar had gezocht, voegde hieraan nog toe, dat in 1941 22 mensen 
zich beschikbaar hadden gesteld voor de anti-sabotageploeg, en dat er 
minstens twee mensen altijd hadden gezorgd voor de juiste radioberichten. 
Er was een radio verstopt geweest op de tekenkamer, en de laatste tijd ook 
in de kelder van de ververijafdeling.1381 
 
Voor NV Nico ter Kuile & Zn., dat aan het eind van de oorlog niet meer 
dan 400 mensen in dienst zal hebben gehad, was de betrokkenheid van 
10% bij het verzet bovengemiddeld te noemen. Het feit dat de overgrote 
meerderheid kennelijk pas in het laatste halfjaar van de oorlog actief is 
geworden doet daaraan niet af – dit gegeven stemt volledig overeen met 
de tendens die Coen Hilbrink constateert voor Twente als geheel: een half 
procent van de totale bevolking in Twente deed illegaal werk, welk cijfer 
pas na september ’44 werd bereikt. Ofschoon statistisch niet significant, 
moet aan Ben ter Kuiles lijst diens eigen naam worden toegevoegd. Ter 
Kuile had gewerkt voor het Nationaal Steunfonds en had een zender 
verborgen op de zolder van een van zijn huizen.1382 
 
Het overzicht van Ben ter Kuile jr. haal ik aan om het illegale werk tegen 
de juiste achtergrond te schetsen. Het actieve verzet was de zaak van een 
kleine minderheid, en ook het reservoir van mensen die onderduikers 
verborgen hielden was niet echt groot.1383 Uit de lijst van omgekomen 
illegale werkers leidt Hilbrink af, dat de illegaliteit in Twente voorname-
lijk een zaak is geweest van de bovenste lagen van de bevolking. Dit beeld 
is onbetwistbaar, maar verdient een kanttekening over het perspectief van 
waaruit de notie van ‘actief verzet’ geboren is, namelijk uit diezelfde 
bovenste lagen. 
 
                                                
1381 Notitie BJR 26 juli 1945, notitie J. Niessink voor Ben ter Kuile Jr., 5 september 1945 (vH 2920). 
1382 Hilbrink, a.w., blz. 99. 
1383 Hilbrink, a.w., blz. 311-315. 
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De fabrieksarbeiders werden als groep gedefinieerd doordat zij hun 
arbeidskracht moesten verkopen voor hun levensonderhoud. Hieruit volgt, 
dat zij hun positie sterk konden maken door collectief het werk neer te 
leggen. De dreiging die hiervan uitgang was sterk genoeg – zoals bleek uit 
de April-Mei-stakingen – om de Duitsers alles op alles te laten zetten om 
de ‘aufflackerende Unruhe im Keime zu ersticken’.1384 De kwetsbaarheid 
van de arbeiders school echter in het feit, dat met het breken van die 
collectiviteit – door de terreur en door het isolement waarin de staking 
bleef – ieder op zichzelf werd teruggeworpen en daarmee overgeleverd 
aan maatregelen ‘van bovenaf’, zoals de arbeidsinzet. Om die maatregelen 
te bestrijden moest in de grond van de zaak het bestuursapparaat 
(arbeidsbureaus, gemeentelijke diensten) worden uitgehold dat in 
vredestijd juist placht te dienen om de productieve inzet van arbeiders te 
bevorderen. Daarvoor was nodig dat de richting waarin dit apparaat 
werkte op zijn minst voor een deel werd gekeerd in anti-Duitse richting, 
een operatie waarvoor administratieve vaardigheden en bestuurlijk inzicht 
nodig waren. 
 
Het organiseren van de onderduik als verzetsactiviteit vereiste dus 
kwalificaties waarvan de meeste arbeiders ten enen male buitengesloten 
waren. Voor hen was onderduiken – tenminste voor de minderheid die een 
idee had hoe zij aan een vals Ausweis en dito distributiestamkaart moest 
komen zolang daarin door het wél georganiseerde verzet nog niet werd 
voorzien – het middel dat overbleef nadat de staking was neergeslagen. 
Nog steeds bestond dit middel in het onthouden van arbeidskracht. 
‘Verzet’ wordt echter – onder invloed van de zelfbeleving van de ‘morele 
elite’ waarover het ging1385 – omschreven als actief optreden vanuit 
individuele attitudes. Het onderduiken voor de arbeidsinzet is bijgevolg in 
de statistieken van verzetsdaden niet terug te zien. Het gaat hier immers 
om een vorm van weerstand die van administratieve noch van journalis-
tieke aard was, en die ook niet met gewapend optreden gepaard ging. 
 
De constatering, dat het actieve verzet vooral gedragen werd door de 
bovenste lagen van de bevolking, strekt zich niet tot de Twentse 
textielfabrikanten uit. Over het algemeen bestond over hun anti-Duitse 
gezindheid geen twijfel1386, maar een morele elite waren zij niet – alle 

                                                
1384 Bouman, April-Mei-stakingen, blz, 23; Sijes, April-Mei-staking, blz. 284-285. 
1385 Vgl. Henk Termeer, Het geweten der natie. De voormalige illegaliteit in het bevrijde Zuiden 
september 1944-mei 1945, Assen 1994, blz. 11-12, die spreekt over de concentrische cirkels van 
verzet, illegaliteit en sympathisanten. 
1386 Na de oorlog werden veroordeeld Jan Ekker van de Weefgoederenfabriek C.T. Stork & Co. & Co. 
uit Hengelo, en de confectiefabrikant J.H. Bos uit Almelo. Ekker voelde zich gemeden door zijn 
‘collega’s in Twente, die allen op een enkele uitzondering na, onder de kleinere industrieelen, nog de 
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aanspraken op leiderschap ten spijt. De bescherming die arbeiders vonden 
in de collectiviteit van hun optreden, bestond voor de fabrikanten niet. Als 
hoofd van een onderneming waren zij buitengewoon zichtbaar en 
individueel blootgesteld aan vervolging van staatswege. In hun ogen 
maakte dit misschien wel het grootste verschil met het vooroorlogse bestel 
uit, dat dezelfde repressie die hen in andere tijden tegen ‘baldadigheden en 
straatschenderijen’1387 zou hebben beschermd, nu ook tegen henzelf 
gericht kon worden. Zo verbleven Herman Gelderman en Jan van Heek 
kortstondig in St. Michielsgestel resp. in de gevangenis van Den 
Bosch.1388 Het individuele risico bracht mee, dat de manier waarop de 
fabrikanten zich tegen Duitse maatregelen verzetten in hoge mate 
gekenmerkt werd door lijdelijk verzet. Dit kreeg meestal de vorm van het 
niet, of niet goed, afleveren van bestelde partijen doek. Het lijdelijk verzet 
werd op de spits gedreven toen de voormalige leden van de Enschedese 
Fabrikantenvereniging in de meidagen van ’43 weigerden om lijsten op te 
stellen van de stakers onder hun personeel. Zij wilden de Duitsers geen 
gelegenheid geven slachtoffers te maken.1389 
 
Onder de omstandigheden van de bezetting kon er geen sprake van zijn, 
dat ondernemers als leider van hun bedrijf openlijk een anti-Duitse positie 
innamen. Voor hen gold mutatis mutandis wat opging voor de ‘burge-
meesters in oorlogstijd’. Door te blijven produceren konden de fabri-
kanten arbeiders weghouden uit de arbeidsinzet en de kans groter maken 
dat hun bedrijf als eenheid van productie het einde van de oorlog zou 
halen. Zouden de ondernemers door openlijke weerspannigheid de gram 
van de bezetter over zich afroepen, dan is er weinig verbeeldings-kracht 
voor nodig om zich de gevolgen voor te stellen: de directie naar een kamp 
afgevoerd, het bedrijf leeggeroofd en het personeel verspreid over het 
Derde Rijk. Wat echter sterk bijdroeg aan de dubbelzinnigheid die velen 
opviel, was het gegeven dat het voortzetten van de productie veel 
ondernemers financieel geen windeieren legde. Het was gezien alle kritiek 
op zijn minst een vorm van risicospreiding, dat veel ondernemers in 
Twente de verzorgingsorganisaties van onderduikers – en later ook andere 
verzetsgroepen – lieten delen in datgene waarover zij bij uitstek in grote 
hoeveelheden beschikten: geld en textiel. Tot en met het communistische 
verzet – zo hebben we gezien – kon rekenen op geld ter ondersteuning van 

                                                                                                           
vooroorlogsche kapitalistische begrippen aanhingen’. Tribunalen in Nederland en andere na-
oorlogsche rechtspraak, Zwolle 1945-1948, 1e jrg. blz. 204. 
1387 In deze termen bezag de marechaussee het Jordaanoproer, en waarschijnlijk ook de Twentse 
textielstaking van 1931-‘32. Vgl. W. van den Hoek, Geschiedenis van het Wapen der Koninklijke 
Marechaussee, Den Haag 1963, blz. 355. 
1388 Herman Gelderman begin mei 1942, Jan van Heek kort na de april-mei staking. Brief A.F. Stuvé 
aan A.C. van Eck, 30 mei 1942 (FVO 1066), Wim Nijhof, a.w.,blz. 372-373. 
1389 Sijes, April-Mei-staking, blz. 256. 
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onderduikers. Later kwam de voorziening in de behoefte aan textiel en 
kleding daar nog eens bij: lakens voor zieken-huizen, kleren voor 
ondergedoken joden en piloten, de overalls voor de Binnenlandse 
Strijdkrachten. Voor wat het geld betrof, daar waren het Ben ter Kuile jr. 
en Hems van Heek die relatief snel een positie hadden opgebouwd als 
contactman voor het Nationaal Steunfonds, de ‘bankier van het verzet’.1390 
 
In de tijd kort voor de April-Mei-stakingen ondernamen twee fabrikanten-
zonen, Willem Joan en James ter Kuile, in een buitenhuis te Usselo een 
poging om een tiental Twentse fabrikanten tot een meer georganiseerde 
vorm van actie te brengen. Teveel en te vaak, zo betoogden zij, kon de 
bezetter maatregelen in de industrie doorvoeren, omdat de ondernemers 
niet geloofden in de mogelijkheid van effectief optreden. Wie echter 
pretendeerde leiderschap uit te dragen, aldus James ter Kuile, diende zich 
geroepen te voelen om leiding te geven aan het volk. Bleef zulke leiding 
uit, dan zou dat volk ‘zich tot anderen wenden, die meer kunnen geven, 
maar ook vooral meer beloven. Wij hoeven zeker niet te wijzen op dit 
probleem en op het grote gevaar van het stuurloos worden der massa’s. 
Communisme en bolsjewisme en welke vormen van ontaarding dan ook 
krijgen dan hun kans’. Hoe roerend eens de aanwezigen het hiermee ook 
waren, tot een vorm van georganiseerd optreden kwam het niet. Toen de 
ter Kuiles op verkenning gingen, in hoeverre er landelijk steun gevonden 
kon worden voor hun idee van een organisatie van de industrie, vingen zij 
ook daar bot. Zowel B.C. Slotemaker van het Adviesbureau voor Sociale 
Zaken als vertegenwoordigers van de katholieke hiërarchie gaven niet 
thuis.1391 
 
De Twentse textielfabrikanten stonden dus niet alleen in hun gevoel, dat 
georganiseerd verzet een stap te ver was. De meesten van hen waren wars 
van gecoördineerd optreden – hoe moeizaam zij daartoe kwamen was al 
voor de oorlog gebleken – en ervan overtuigd dat lijdelijk verzet veel 
effectiever was omdat het zoveel verschillende vormen aan kon nemen. Er 
was nog een andere reden, dat het niet tot een verzetsorganisatie van 
ondernemers kwam. Die lag in het gegeven, dat de maatschappelijke orde 
waarvan zij uitgingen vanouds aan anderen ter bescherming was toever-
trouwd. Zoals ten tijde van grote stakingen – wanneer de massa’s in hun 
ogen stuurloos dreigden te worden – de marechaussee of de politietroepen 
werden ingeroepen voor het handhaven van de orde, zo was het nu de 
Ordedienst die ertegen wilde waken dat na het einde van de oorlog 
revolutionaire elementen het roer zouden overnemen. Er was wat dat 

                                                
1390 Hilbrink, a.w,. blz. 98, 112, 300. 
1391 Hilbrink, a.w,. blz. 277-278. 
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betreft niets veranderd aan het feit, dat – in de woorden van J.P.E.G. 
Smeets – ‘de politie en in mindere mate het reguliere leger de organen 
(zijn) waarop een politiek heersende groep of klasse een beroep kan doen 
indien haar dominante positie in het geding komt’.1392 
 
De Ordedienst (OD) had zijn oorsprong gevonden in een conglomeraat 
van kleine groepjes van ex-militairen overwegend in het westen van het 
land. De behoefte van waaruit zij waren ontstaan liep tussen die groepjes 
uiteen. Soms lag de nadruk op het gewapende verzet tegen de Duitsers – 
meteen of pas in het uur van de bevrijding – en soms op de ordehand-
having tegen revolutionaire woelingen. Het duurde even voordat tussen 
deze doelstellingen een balans was gevonden en voordat zich de OD als 
de gezamenlijke illegale organisatie uitkristalliseerde. Via het tussen-
station van het (illegale) Legioen van Oud-Frontstrijders waren nogal wat 
leden van de vooroorlogse Bijzondere Vrijwillige Landstorm bij de OD 
terechtgekomen.1393 Hoe sterk precies de vooroorlogse BVL – waarvan 
het corps Twents Verband in 1937 ruim vierduizend leden telde – aan de 
OD heeft bijgedragen is niet bekend. Maar de doelstellingen van de 
illegale militaire organisatie die in het najaar van 1940 vanuit Almelo 
werd gevormd liepen met die van de burgerwacht parallel: het voorkomen 
van een bijltjesdag en het arresteren van NSB’ers en communisten.1394 
Een instructie van januari 1944 aan de districtscommandanten van de OD 
voegde voor de zekerheid ‘andere eventueel oproerige elementen’ aan het 
lijstje toe.1395 
 
Via deze semi-militaire tak van illegale activiteit waren in fabrikanten-
kring sommigen betrokken bij het actieve verzet. Hiervan moeten worden 
genoemd twee zonen van Joan Gelderman, Chris en Joan jr. In het kader 
van de OD waren beiden al in een vroeg stadium verwikkeld in een 
radiocontact met Engeland, inlichtingenwerk en sabotage. Met zijn 
gemakkelijke toegang tot de Oldenzaalse textielfabriek waarvan hij 
directeur was, nam Chris Gelderman de zorg op zich voor de levering van 
grote aantallen oranje-wit-blauwe armbanden voor de OD. Uiteindelijk 
werd Chris Gelderman in april 1943 gearresteerd, maar hij overleefde de 
oorlog. Zijn broer Joan jr., die werkte voor de Inlichtingendienst van de 
OD maar ook in verbinding stond met een knokploeg uit Zwolle en met 

                                                
1392 J.P.E.G. Smeets, De Politietroepen 1919-1940. De politie-militair als steunpilaar van het wettig 
gezag, diss Leiden 1997, blz. 3. 
1393 J.W.M. Schulten, De geschiedenis van de Ordedienst. Mythe en werkelijkheid van een 
verzetsorganisatie, Den Haag 1998, blz. 86-89, 115. 
1394 Schulten, a.w., blz. 85; Hilbrink, a.w., blz. 204. Dit was nog in de periode dat de Sovjet-Unie 
optrad als politieke, militaire en economische partner van Duitsland. 
1395 A.P.M. Cammaert, Het verborgen front. Geschiedenis van de georganiseerde illegaliteit in de 
provincie Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog, diss. Groningen 1994, blz. 910. 
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iemand van Je Maintiendrai, werd in februari 1944 gearresteerd en 
verdween spoorloos.1396 
 
Al kan men zeggen dat deze activiteiten van jonge fabrikanten (naast de 
Geldermans zijn te noemen James ter Kuile en John Ledeboer van 
Spinnerij Oosterveld) in het verlengde lagen van hun vooroorlogse positie, 
de kern van het optreden van de Twentse textielfabrikanten in oorlogstijd 
lag elders. Dat optreden werd bij de meesten niet gevoed vanuit morele 
attitudes en was zelfs niet gericht op de voorbereidingen tot gewapende 
handhaving van de oude orde. Het ging in de eerste plaats om de instand-
houding van het bedrijf voor na de oorlog en daarmee om het instand-
houden van de eigen rol als ondernemer en van de rol van anderen als 
werknemer. Was voor het overleven van de onderneming nodig, dat 
maatregelen moesten worden getroffen voor na de Duitse nederlaag, dan 
was dat optreden uiteraard illegaal. 
 
Wanneer afspraken nodig waren over hervatting van de productie in 
vredestijd – of, zoals in het geval van de CAO, wanneer die afspraken met 
nieuwe contractpartijen zouden worden voortgezet – dan moesten die dus 
buiten het bereik van de bezetter worden voorbereid. Als noodzakelijk 
complement van het Voorlopig Bewind dat door de OD werd uitgewerkt – 
waarvan het de bedoeling was dat het uiterlijk 24 uur na het vertrek van de 
Duitse troepen zou zijn geïnstalleerd – moest worden gezorgd dat ook bij 
de arbeidersorganisaties alle krachten in stelling zouden zijn gebracht om 
de orde te helpen handhaven. In deze opzet paste het voornemen van de 
OD om toekomstige leden te gaan werven binnen de BVL maar óók 
binnen de SDAP.1397 Twijfelachtig was echter of de liefde wel wederzijds 
was. In het bijzonder was de vraag, of de sociaal-democraten bereid 
zouden zijn om via de OD hun invloed te doen gelden. Koos Vorrink was 
een geharnast tegenstander van de OD geweest, maar het wantrouwen 
tegen echte of vermeende reactionaire tendensen beperkte zich niet tot zijn 
persoon. Ook in Twente dachten Vorrinks illegaal werkende partijgenoten 
voor na de bevrijding aan heel andere scenario’s dan aan ordehandhaving 
aan de leiband van de OD. 
 
Eind 1943, begin 1944 had de Londense regering haar contacten in bezet 
gebied gevraagd om te peilen hoe de stemming onder de arbeiders was. In 
een rapport dat het Bureau Inlichtingen opstelde (en waarvoor niet eerder 
dan juli 1944 voldoende gegevens waren binnengekomen) werd ook op de 
verhoudingen in Twente ingegaan. Op grond van inlichtingen verkregen 

                                                
1396 Hilbrink, a.w., blz. 203-210; Fischer, Semarang, blz. 232. 
1397 Schulten, a.w., blz. 121. 
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van ‘sociaal-democraten, Katholieken, …?... en politiek neutrale contact-
punten’ meende het Bureau Inlichtingen te kunnen stellen dat ‘het 
communisme in Twente geen groot gevaar’ opleverde. In de textielsteden 
Hengelo en Enschede werd volgens de illegale woordvoerders het beeld 
bepaald door het grote aantal ongeorganiseerde vrouwelijke arbeids-
krachten, die – zoals de rapporteurs het zagen – niet zo gauw binnen de 
invloedssfeer van de CPN zouden komen. Evenzo was in Oldenzaal de 
communistische invloed gering doordat de katholieke kerk er teveel 
invloed had. Maar helemaal gerust op hun eigen beweringen waren de 
bronnen van het Bureau Inlichtingen niet. Volgens hen bestond er wel 
degelijk gevaar, waarvan het grootste in Enschede. Daar was ‘de tegen-
stelling tussen fabrikanten en arbeiders zodanig groot en de macht van de 
eerste over de tweede zo ongebreideld, dat handige agitatoren wel een 
goed werkterrein zouden kunnen vinden’. Doordat zoveel arbeiders 
ongeorganiseerd waren bestond ‘er buiten het kerkelijk gezag ook geen 
gezaghebbend orgaan of mechanisme’ (zoals het kernensysteem dat was 
in Hengelo) ‘dat een beheersende of leidende invloed zou kunnen 
uitoefenen’.1398 
 
Twee zorgwekkende zaken werden door de illegale zegslieden in het 
bijzonder vermeld. Ten eerste, dat de publieke opinie in Twente een groot 
gedeelte van de geboekte militaire successen op het conto van de Russen 
boekte. Daardoor was een grotere bereidheid te constateren om kennis te 
nemen van het in de Sovjet-Unie fungerende systeem. Bijgevolg was, 
aldus het rapport, de publieke opinie niet voldoende in staat om het 
verschil tussen de Sovjet-Unie en het communistische gevaar te onder-
kennen: men schreef ‘de daden der Sowjet ter zelfbevrijding ook op 
rekening van het communisme’. Als tweede punt werd van groot belang 
geacht, dat ‘de werkgevers de moeilijkheden van den overgang niet zullen 
trachten uit te buiten door bepaalde rechtvaardig geachte verlangens of te 
…?... of te saboteeren. Zouden de werkgevers en fabrikanten niet bereid 
gevonden worden …onleesbaar.. het beste wordt geacht, dat zij zelf daarin 
zouden voorzien, en is het niet onmogelijk dat velen, en vooral in de 
textielsteden, het communisme zullen opgeven …onleesbaar… eventueel 
met geweld af te dwingen. Een herleving van de classestrijd wenscht men 
niet, maar volgens de meening van de ??-woordvoerder zouden zij ertoe 
gedwongen kunnen worden die bepaalde ..onleesbaar.. niet te bereiken 
zouden zijn’.1399 
 

                                                
1398 Bureau Inlichtingen, Twente. Commentaar GB 4656/44 (BI, NBC II 5), blz. 1. Met ‘…?...’ gaf het 
BI onleesbare passages aan. De term ‘kernensysteem’ is door mij ingevuld voor ‘…?...systeem in 
Hengelo’. 
1399 Ibidem. 
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Ondanks het verminkte bericht was helder, wat de sociaal-democratische 
en katholieke zegslieden aan de Londense regering wilden overbrengen. 
Zij vonden dat, indien de fabrikanten aan hun vooroorlogse halsstarrigheid 
zouden vasthouden, laatstgenoemden met geweld tot concessies 
gedwongen zouden moeten worden, concessies die anders onhaalbaar 
zouden zijn. Dit leek de enig mogelijke weg om veel arbeiders van het 
communisme af te houden. Vooral in Enschede waren er ‘scherpe 
strijdpunten’, zoals de vaststelling van een minimumloon, regeling van 
wachttijden, geen inmenging in de persoonlijke vrijheid van de 
personeelsleden. Als daaraan niets gedaan werd, dan zouden de 
gevestigde partijen, dus ook die van de zegslieden, hun krediet verliezen. 
 
Maar, zo maakte het rapport duidelijk, de textielarbeiders zelf zouden 
terugkeer naar de oude verhoudingen evenmin toestaan. Zij zouden de 
onmiddellijke invoering van een minimumloon eisen, in plaats van de 
weeklonen van ƒ 8,-- à ƒ 9,-- die door het steunfonds van de fabriek 
werden aangevuld, zoals in Enschede wel gebruikelijk was. Ook de 
teruggekeerde grensgangers, die in de Duitse fabrieken betere verhou-
dingen gewend waren, zouden met ‘de nu heerschende toestanden’ geen 
genoegen nemen. ‘De houding van de werkgevers en via hen van de 
[bazen] dient nodig herzien te worden om de arbeiders meer persoonlijke 
vrijheid te geven’. Voor een deel werd die persoonlijke vrijheid al 
ingevuld door jonge arbeiders uit Enschede, die elke dag in een groep van 
250 à 300 op de ochtendtrein naar Hengelo stapten om daar tot 
metaalarbeider te worden opgeleid.1400 
 
De boodschap was niet mis te verstaan. Dwang tegenover de fabrikanten 
zou nodig zijn om te voorkomen dat de ontaarding die James ter Kuile als 
schrikbeeld had opgeroepen op onteigening zou uitlopen. Strijdpunten als 
die in Enschede moesten goedschiks of kwaadschiks ten gunste van de 
arbeiders worden opgelost, wilde men niet de verhoudingen op de spits 
drijven. In de grond van de zaak was dit de voortzetting van het ‘CAO-of-
ik-schiet’-scenario dat directeur-generaal Hacke in de mobilisatieperiode 
van 1939-1940 al had voorgestaan, na op dit punt te zijn gesouffleerd door 
de bona fide vakorganisaties. Het grote verschil was echter, dat de 
dreiging nu niet meer overwegend denkbeeldig was. In het vierde oorlogs-
jaar bestond die dreiging niet in visioenen over complotterende extre-
misten, maar in de potentie – die door de groeiende maatschappelijke 
ontwrichting alleen maar groter werd – van een brede beweging tegen het 
herstel van de oude verhoudingen. Mét eventuele weigerachtige 

                                                
1400 Idem, blz. 1-2. Het woord ‘bazen’ is door mij ingevuld. 
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fabrikanten zou zo’n beweging ook het prille begin kunnen wegvagen van 
een met de nieuwbakken sociale partners op te trekken sociaal bouwwerk. 

3.5.4  Over- en ongeorganiseerde arbeidersjeugd 

Voor musici – toen ‘toonkunstenaars’ geheten – waren de oorlogsjaren 
een gouden tijd. Er was veel werk en er werden goede gages betaald.1401 
De vraag naar levende dans- en amusementsmuziek was overstelpend. Als 
alternatief voor de bioscoop waren de dansgelegenheden zeer in trek, ook 
na het moment (juni 1941) dat ‘openbaar dansvermaak’ voor langere tijd 
werd verboden. Wat daarna nog wel werd toegestaan was de 
‘schouwavond’: muziek zonder dansen, waarbij de rol van entertainer 
geheel en al aan het orkest toeviel. Zoals al vóór de oorlog aan het 
voorbeeld van Losser te zien was geweest1402, beschouwden de 
gemeentebesturen als het grootste gevaar van het dansvermaak, dat de 
openbare orde door ruzies en vechtpartijen – nu vermeerderd met het 
risico van aanvaringen met Duitse militairen die op Nederlands vertier uit 
waren – zou worden verstoord. Dansen was nog wel toegestaan in 
besloten gezelschappen van niet meer dan 20 personen, het orkest incluis. 
Het gevaar dááraan verbonden was onder meer van economische aard. In 
dit schemerige circuit gedijden halfwas toonkunstenaars, die een graantje 
wilden meepikken. Directeur-generaal Hacke, die moest toezien op de 
naleving van het Amateur dans- en amusements-orkestenbesluit 1942, 
kwamen gevallen ter ore waarin dilettanten van de muziek hun neven-
beroep maakten. ‘Landarbeiders, kleermakers, koekbakkers kruipen in een 
boerenherberg achter een piano, accordeon of slagwerk en klaar is Kees. 
De “Heeren” vinden een gage van ƒ 2,50 per avond een behoorlijk 
cigarettencentje’.1403 
 
Niet in alle gevallen zullen deze dilettanten in staat zijn geweest om te 
voldoen aan de vraag naar populaire jazz of naar swingmuziek. Daartoe 
moesten zij de ‘de toepassing van den growl op koperen blaasinstru-
menten, hot-intonaties, alle toepassingen van ostinate licks en riffs’ in de 
vingers hebben die als kenmerkende stijlelementen van jazz of swing bij 
decreet verboden waren verklaard.1404 Desondanks was dit de muziek die 
in trek was in kringen van de scholieren of andere lagen van de burgerij. 
Jazz was typisch de muziek voor de middelbare scholen, voor de beter 
gesitueerde jongelui, die zich tot het als bandeloos afgeschilderde bestaan 
                                                
1401 Henk van Gelder, Jacques Klöters, Door de nacht klinkt een lied. Amusement in Nederland 1940-
1945, Amsterdam 1985, blz. 96. 
1402 Zie deel II, paragraaf 2.2.2. 
1403 Rondschrijven A.H.W. Hacke aan de districtshoofden Arbeidsinspectie, 30 maart 1942 (AI 1584). 
1404 Verbod van negroïde en negritische elementen in dans- en amusementsmuziek, maart 1942, 
aangehaald door Kees C.A.T.M. Wouters, Ongewenschte muziek. De bestrijding van jazz en moderne 
amusementsmuziek in Duitsland en Nederland 1920-1945, Den Haag 1999, blz. 334. 
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aangetrokken voelden juist omdat het keurslijf van crisis en oorlog als zo 
knellend ervaren werd. Die muziekvorm was niet meer dan een 
uitlaatklep. De meeste arbeidersjeugd in oorlogstijd was nauwelijks in 
jazz of swing geïnteresseerd en kwam hoogstens via de harmonie (het 
‘toonkunstorkest’) tot de jazz of de swing.1405 Arbeidersjongeren gaven 
dikwijls de voorkeur aan schlagers of aan het populaire Nederlandse genre 
van Louis Davids en Willy Derby (van het Grebbeberg-lied). Evengoed 
openbaarde zich onder hen de neiging om alle pogingen te wantrouwen 
die erop waren gericht om vat op hen te krijgen. 
 
De overkill aan pogingen om te jeugd in te lijven in organisaties, die onder 
de gegeven omstandigheden alleen maar meer of minder nationaal-
socialistisch konden zijn, werkte voor de machthebbers contraproductief. 
Hij raakte in zijn consequenties niet alleen de Duitsgezinden onder hen, 
maar hun bindend potentieel als zodanig. De combinatie van privileges 
voor de gelijkgeschakelde jeugdorganisaties met het verbod op alle vrije 
jeugdactiviteit leidde niet tot grotere organisaties, maar tot een zich 
onttrekken aan het georganiseerde openbare leven. Het kampeerverbod 
tussen 12 en 4 uur ’s nachts, acties tegen de ‘vrije kampeerboerderijen’, de 
verplichting voor jongeren om zich aan te melden voor de Nederlandse 
Arbeidsdienst, de gelijkschakeling van de jeugdherbergen, de ontbinding 
van de padvindersverenigingen, de aanloop tot een Nationaal Zangfeest in 
1943, de oproep om zich te melden als hulp bij de oogst, de druk op het 
speeltuinwerk om propaganda mogelijk te maken voor de Waffen-SS, dit 
is niet meer dan een greep uit het repertoire.1406 
 
De beperkingen op de bewegingsvrijheid kwamen daar nog bij. Het ging 
niet meer alleen om de fietsroute tussen huis en fabriek. In de steden nam 
de aantrekkingskracht van openbare lokalen als cafés en ijssalons op de 
plaatselijke jeugd sterk toe. Dit tot leedwezen van de autoriteiten, die 
ongaarne zagen dat jongeren zich daar ophielden. Met verordening 
132/1942 probeerden de secretarissen-generaal paal en perk te stellen aan 
‘hanggedrag’ avant la lettre van de jeugd. Zij verboden het aan het 
jeugdige personen jonger dan 19 jaar om zonder de begeleiding van een 
‘opvoeder’ of ander verantwoordelijk persoon aanwezig te zijn in cafés en 
andere openbare gelegenheden, of om tussen 7 uur ’s avonds en spertijd 
(12 uur) toezichtsloos een variétévoorstelling bij te wonen. De 
dansscholen waren al in een vroeg stadium ‘geariseerd’ en werden 
gecontroleerd op het ideologisch gehalte van de dansmuziek. Per 

                                                
1405 Van Gelder, Klöters, a.w., blz. 104. Vgl. Han de Jong (aardappelpitter bij Verkade in Zaandam) in 
het radioprogramma OVT, Dansen in de oorlog, van de VPRO, uitgezonden 26 maart 1991. 
1406 Zie de inventaris van het Kabinetsarchief van Opvoeding Wetenschap en Kultuurbescherming 
1940-1945 (NA toegangsnr. 2.14.37) en daarvan in het bijzonder de nrs. 820-827, 861 en 882. 
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beschikking van 15 maart 1943 werden dansscholen zonder meer 
verboden en moesten de dansleraren zich beschikbaar houden voor de 
arbeidsinzet.1407 
 
Soms deden lokale bestuurders, als het om ‘zorg om de jeugd’ leek te 
gaan, er nog een schepje bovenop. Zo iemand was de nationaal-socialis-
tische burgemeester van Tubbergen, die het in januari 1944 aan jongeren 
onder de 18 jaar verbood om zich na acht uur ’s avonds op te houden in de 
open lucht, en ook in verlofs- en vergunningslokaliteiten. Hun aanwezig-
heid daar was net als in verordening 132/1942 alleen toegestaan indien de 
jeugdige in gezelschap was van ouder of voogd, belast met de opvoeding 
of onderwijs aan de minderjarige, zodat het gemeentelijke verbod de 
verordening nog eens dunnetjes overdeed. Een regelrechte competentie-
strijd ontbrandde over wie de jeugd het meeste mocht verbieden. Het 
departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming was van 
mening dat Tubbergen zijn boekje te buiten ging, omdat het betreffende 
verbod op rijksniveau en niet op gemeenteniveau moest worden 
gehandhaafd. Intussen waren natuurlijk wel de gemeenten (d.w.z. de 
politie) belast met het toezicht op de naleving ervan.1408 
 
Het in de ogen van de toezichthouders riskante en dus overmatige 
cafébezoek was een natuurlijk gevolg van de omstandigheid, dat jongeren 
meer geld dan ooit verdienden1409 en tegelijkertijd weinig mogelijkheden 
hadden het te besteden. Bij de toenemende schaarste eiste de zwarte markt 
zijn deel van het overschot op, maar de bestedingsmogelijkheden waren 
daarmee niet uitgeput. Wat bovendien begon te schrijnen, was het 
gegeven dat jonge arbeiders verhoudingsgewijs goed verdienden, maar 
tegelijk van veel regelingen uitgesloten waren. Allerlei voordelen die 
kostwinners wel kregen, kregen zij niet. Dit beleid lag in het verlengde 
van dat van de jaren ’30. Het pakte echter nu zo uit dat jonge arbeiders, 
die zich omwille van het belang van de kostwinner hieraan confor-
meerden, bijna als vanzelf in de Arbeidsdienst of als ‘vrijwilliger’ of als 
loteling in de arbeidsinzet terecht kwamen. Er was een tegenspraak tussen 
de zelfstandigheid die zij met hun loon kregen en de afhankelijkheid van 
thuis die door het sociale beleid nog eens knellender werd gemaakt. 
 
Als plaats voor dansen en vertier waren er natuurlijk de Duitse 
uitgaansgelegenheden, althans voor de meisjes. De meeste meisjes 
verklaarden zulke plaatsen voor ‘besmet’. Voor de jongens waren de 

                                                
1407 Wouters, a.w., blz. 215, 222-224. 
1408 Besluit van 20 januari 1944 en correspondentie daarover (PB 9144). 
1409 Medio november 1943 stelde het Arbeidsbureau Gewest Hengelo vast, dat in de textielindustrie 
‘een 21-jarige dikwijls evenveel (verdiende) dan de ouderen, die reeds jaren meeloopen’ (RAB 104). 
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andere openbare uitgaansmogelijkheden steeds gevaarlijker om heen te 
gaan. De bezetter ging namelijk steeds vaker over tot het houden van 
razzia’s bij café’s en danstenten om daar jonge arbeidskrachten te vangen. 
Als oorden waar de ‘ontaarde muziek’ gekoesterd werd waren zij een 
geliefkoosd doelwit. De NSB-jeugd had het over de ‘schetterende 
klanken’ die vanuit de cafés opstegen en vroeg zich af wie het dan wel 
kon uithouden ‘een heele middag bij dergelijke ketelmuziek te zitten!’1410 
Als gevolg van de uitgeoefende druk werden zulke lokalen door de 
plaatselijke jeugd steeds meer gemeden. Jongeren organiseerden eigen 
feestjes of platendraai-avonden bij zich thuis of in een afgelegen gebouw 
en bleven dan tot de vroege ochtend, tot de spertijd voorbij was.1411 
 
Zazous waren er in Nederland niet, tenminste geen groepen die zich zo 
noemden. De ‘Zazou-Club’ was een uitvinding van het nationaal-
socialistische satirische blad De Gil, dat erop uit was om ‘onderduik-
gedrag’ of het aanhangen van de Angelsaksische muziekstijl een dubieuze 
reputatie aan te wrijven.1412 Zulke journalistiek was tot een duidelijke 
doelgroep gericht. Hele volksstammen koesterden de Amerikaanse 
muziekstijl en vooral jongeren waren erop uit zich te onderscheiden door 
een bepaalde kledingstijl. De bovengrondse Swing werd vertegen-
woordigd door de Ramblers, die door heel het land optraden en op gezette 
tijden in aanvaring kwamen met de Kultuurkamer en andere bewakers van 
de ‘Europese’ muziek. Half ondergronds was het Eindhovense blaadje 
Tuney Tunes, dat de teksten van Engelse en Amerikaanse dansliedjes 
verspreidde.1413 Een concrete groepering viel op dit terrein echter niet aan 
te wijzen en dus ook niet aan te pakken. Opvallend is, dat de toon waarin 
de NSB de ‘losgeslagen’ jeugd kastijdde – de jeugd die wars zou zijn van 
opoffering voor de grote zaak – herhaald werd in de toonzetting waarop al 
kort na de bevrijding de ‘verwildering’ van de jeugd tot mikpunt van 
‘Volksherstel’ werd gemaakt. De reden van het euvel werd natuurlijk niet 
meer gezocht in het verzaken aan Germaanse karaktertrekken, maar in 
relatie gebracht met factoren als de ontwrichting van gezinnen door 
tekorten, onderduik en arbeidsinzet. Evengoed was het gemeen-
schappelijke in beide zienswijzen, dat een probleem werd ervaren van 
sociale controle over de jongeren. Een paar jaar later kreeg dit zorgpunt 
een vervolg in de onderzoeken naar de ‘verwilderde massajeugd’.1414 

                                                
1410 De Stormmeeuw, louwmaand 1944, blz. 18. 
1411 Wouters, a.w., blz. 225-229. 
1412 De Gil. Orgaan voor nuchter Nederland, 16 augustus 1944, blz. 4. Het blad beschreef de 
aanhangers van de Swing als leeghoofden, leeghoofdigheid nog wel op een moment dat volgens De 
Gil joden en ‘demo-liberalen’ zich opmaakten om de orde van vóór 1940 te herstellen. 
1413 Wouters, a.w., blz. 240-242. 
1414 Rapport commissie gezinsverzorging (1946), aangehaald door Neij, Hueting, a.w., blz. 80; 
Rapport Maatschappelijke verwildering der jeugd (1953). 
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Naarmate de oorlog vorderde, nam de discipline van de dagelijkse 
werkdwang af. De productie in de fabrieken kende nauwelijks nog een 
ritme. Arbeiders waren in de fabriek om uit de arbeidsinzet te blijven, 
maar als men de Arbeidsinspectie mag geloven hadden zij niet veel hart 
voor hun werk. Zij stelde voor het laatste oorlogsjaar een toename van het 
aantal ongevallen vast, die zij toeschreef aan ‘steeds meer onoplettendheid 
(…), wellicht mede het gevolg van minder interesse voor het werk’.1415 In 
oktober 1942 werd voor sommige groepen de werktijd verlengd tot 54 uur 
per week, terwijl anderen nagenoeg niets te doen hadden. Daar waar het 
werk zich opstapelde, werd de arbeidsreserve aangesproken: in mei 1943 
werd het aantal vrouwelijke arbeidskrachten in de textiel geschat op 
40.000.1416 
 
Van de categorie arbeiders die aan het werk moesten worden gehouden, 
werden groepen aan allerlei soorten werk gezet, waarvoor zij op 
uurloonbasis werden betaald. Wevers moesten achter de cirkelzaag gaan 
staan om boomstronken tot brandhout te verzagen voor verwarming of 
voor houtgas. Andere textielarbeiders moesten de bedrijfsvolkstuinen 
verzorgen. Dit waren stukken groentetuin, zoals die bij de KSW in 
Nijverdal, bij H. ten Cate Hzn. in Almelo of bij Gebr. Van Heek 
Schuttersveld in Enschede, die op braakliggende stukken bedrijfsterrein 
werden opgezet om het menu van de personeelsleden en hun gezinnen aan 
te vullen. Bij de KSW betaalden de deelnemende personeelsleden (de 
vrouwen daaronder incluis) aan de ‘bedrijfsvolkstuin’ maximaal ƒ 10,-- 
per gezin voor alle gekweekte groente. Dit bedrag zou gegarandeerd onder 
de prijs blijven die de opgebrachte groente in de winkels zou doen. H.P. 
Gelderman & Zn. in Oldenzaal vergoedde de helft van de ƒ 40,-- die 
deelnemers onder het personeel moesten betalen aan het Bureau 
Aardappelverbouw voor de pacht en alle gemeenschappelijke 
investeringen in toezicht, zaai- en pootgoed enz.1417 Een en ander werd 
namelijk van rijkswege gecoördineerd. De Afdeling Sociale Aangelegen-
heden van het Rijksbureau voor Voedselvoorziening zag toe op het 
opzetten van volkstuinen door bedrijven en particulieren, en zorgde ervoor 
dat het verplichte deelnemersgeld binnen de perken bleef.1418 
 
De textielfabrieken, die onder druk van de productieconcentratie gesloten 
waren, schakelden soms over op werkzaamheden van geheel andere aard. 

                                                
1415 Centraal Verslag der Arbeidsinspectie over de jaren 1944 en 1945, Den Haag 1947, blz. 129. 
1416 Brief  G.C.J. de Roodt aan T. van Andel, 8 mei 1943 (NAF 10). 
1417 Bertus Bolk e.a., Schering en inslag. Twents-Achterhoekse textiel in 546 foto’s, Hengelo 1982, blz. 
89; Mededeelingen No. 4 aan het personeel der KSW, 27 april 1943; H.P. Gelderman & Zn., 
Circulaire no. 353 betr. Bedrijfsvolkstuinen, 13 januari 1944 (Gld 71). 
1418 Zie de inventaris van genoemde Afdeling Sociale Aangelegenheden in het Nationaal Archief, 
toegangsnr. 2.11.30.12; Centraal Verslag der Arbeidsinspectie over 1943, blz. 106. 
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In de fabriek van Hardick & Seckel bijvoorbeeld werd olie geperst uit 
koolzaad. Omdat de Duitsers dit soort activiteiten niet als kriegswichtig 
beschouwden, waren zulke fabrieken vanaf de tweede helft van 1943 een 
dankbaar doelwit van razzia’s. Bij die van 22 september 1944 werden de 
fabrieksterreinen van Menko, Roosendaal en de Tetem omsingeld door de 
Grüne Polizei en werden de mannelijke arbeiders uit de fabriek gehaald. 
300 van hen werden vastgehouden voor arbeidsinzet in de buurt van 
Zwolle.1419 
 
Onder de arbeiders die in Duitsland moesten werken waren de verschillen 
in omstandigheden nog groter. Veel grensgangers deelden de relatief 
goede verzorging, die het nationaal-socialistische bewind tot het laatst toe 
probeerde vol te houden, met de Duitse arbeiders – waarvan de meesten 
ouderen of invaliden waren. Andere arbeiders kwamen in heel andere 
regimes terecht, bijvoorbeeld dat waarin de Werkschutz letterlijk met de 
knuppel zwaaide. De Nederlandse arbeiders moesten zij aan zij werken 
met Belgen, Fransen, Polen en Russen, waarvan de laatsten het liefst 
‘Slarottimov’ gedoopt werden. Zij maakten regelmatig mee, dat 
lotgenoten voor een vergrijp werden gestraft met slaag of andere 
lijfstraffen. Niet zelden ondergingen zij zelf die straf, of het Arbeits-
erziehungslager. Onder de groepen van buitenlandse Hilfsarbeiter namen 
de Nederlanders de derde plaats in als het ging om straffen die werden 
uitgedeeld. Zij stonden bekend om hun eigenzinnig individualistisch 
handelen en om ‘het ongecontroleerd eruit flappen wat hun voor de mond 
kwam’ – al is de kans groter dat het hierbij ging om arbeiders uit het 
Westen van het land dan dat het Twentenaren waren.1420 Aan individuele 
of collectieve vergelding voor ondergane vernederingen viel in de 
politiestaat Duitsland niet te denken, bij gefantaseerde Russische namen 
moest het blijven. 
 
Groepen arbeiders zwierven tegen het einde van de oorlog door Duitsland, 
indien enigszins mogelijk in groepen van land- of liever nog 
streekgenoten. Die mobiliteit had twee oorzaken: het Duitse beleid en de 
toenemende ontwrichting als gevolg van bombardementen en oprukkende 
geallieerden. Het Duitse beleid hield in, dat grote groepen arbeiders daar 
werden ingezet waar op dat moment het meest geproduceerd moest 
worden. Niet alleen kwam dus maar een beperkt deel van de Nederlandse 
textielarbeiders in Duitse textielfabrieken terecht. De resterende groep 
werd zonder veel omhaal daar ingezet waar simpelweg handenarbeid 
nodig was. Zo kwamen textielarbeiders net zo goed als bijvoorbeeld 

                                                
1419 T. Wiegman, Enschede 1940-1945, Enschede 1985, blz. 334. 
1420 Karel Volder, Werken in Duitsland 1940-‘45, Bedum 19952, blz. 294; Sijes, Arbeidsinzet, blz. 497. 
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schoenmakers als dwangarbeider terecht in de barakkenkampen bij – om 
een greep uit de rijke voorraad bestemmingen te doen – de Junkersfabriek 
in Aschersleben in de Harz, de Mauserwerke in Oberndorf aan de Neckar 
of bij de springstoffenfabriek Muna Hirschhagen 30 km. onder Kassel.1421 
Ook binnen beroepsgroepen werd weinig onderscheid gemaakt. Een 
metaalbewerker die thuis was in de productie van granaathulzen werd naar 
een vliegtuigfabriek overgeplaatst zodra binnen het Duitse schema voor 
de oorlogsproductie de prioriteiten weer eens waren verschoven. 
Bijgevolg reisden altijd grote groepen arbeiders door het Duitse gebied op 
weg naar de plaats waar zij nieuw werden ingezet.1422 
 
De toenemende ontwrichting van het openbare leven in Duitsland was de 
stille bondgenoot van de ‘contractbrekers’. Wanneer in Duitsland de 
fabriek of de stad door bombardementen getroffen werden, deed zich voor 
de buitenlandse arbeiders vaak de gelegenheid voor om een goed 
heenkomen te zoeken. Als Bombengeschädigten konden zij zich losmaken 
van het administratieve toezicht en uitwijken naar Nederland. Het was de 
kunst om ergens vandaan een papier te halen of te fabriceren, waaruit 
moest blijken dat men op weg was naar het verordonneerde reisdoel, 
ergens dicht bij de Nederlandse grens. Dit was soms gevaarlijk, en precies 
de eigenschappen die de dwangarbeiders in zulke situaties leerden 
ontwikkelen werden in Nederland niet zonder zorg gadegeslagen. Wie had 
geleerd de Duitsers in eigen land te omzeilen paste niet goed meer in 
kunstmatig in stand gehouden gezelschappen, zoals de fietsgroep van de 
Losserse kapelaan.1423 Van hun kant droegen veel arbeiders die zonder 
toestemming na verlof thuisbleven of na het einde van de oorlog 
terugkeerden de herinnering aan hun slavenbestaan met zich mee. Niet 
weinigen zullen vastbesloten zijn geweest om zich niet nogmaals in een 
dwangpositie te laten manoeuvreren zoals in de jaren ‘30. Hoeveel meer 
krediet zouden de Nederlandse autoriteiten krijgen in vergelijking met de 
Duitse? 
 
Eerstgenoemden rekenden op niet zo heel veel krediet. Zij zorgden voor 
een opvang die niets aan het toeval overliet. Vanwege het Militair Gezag 
werd strikt de hand gehouden aan de bepaling, dat teruggekeerde 
arbeiders verplicht waren zich eerst te melden bij het Gewestelijk 
Arbeidsbureau. Dat zou hen dan verwijzen naar hun oude werkgever, dan 
wel onmiddellijk tewerk stellen bij een DUW-object. Tot iedere prijs 

                                                
1421 Aschersleben is gedocumenteerd in Volder, a.w., de Mauser Werke AG in H. van Goor, a.w., en 
Muna Hirschhagen in http://hirschhagen.hi.ohost.de  
1422 Sijes, Arbeidsinzet, blz. 148. 
1423 Ben Kroon, In het land van de vijand. Mijn jaren van gedwongen arbeid 1943-1945, 2004, blz. 
99-180; Sijes, Arbeidsinzet, blz. 456 evv. 



  

570 

moest het ‘lopen in de steun’ worden vermeden.1424 Afgezet tegen het 
voornemen om arbeiders zonder werk zoveel mogelijk over de DUW-
objecten te spreiden (voorzover het gebrek aan transportmiddelen dat 
toeliet), wijst dit op maar één ding: behoedzaamheid. 
 

                                                
1424 Memo van de PMC Overijssel, Sectie X, aan burgemeesters en DMC’s, 15 mei 1945 (Pb 9513). 
Cursief in het origineel onderstreept. 
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3.6 Het uur der waarheid naakt 

3.6.1 Het loonpeil en het levenspeil 

In de paragrafen 3.4.2 en 3.5.1 ben ik ingegaan op de beleidsmatige kant 
van de loonpolitiek, dat wil zeggen de besprekingen over de hoogte van 
het loon en de mate van toegestane variatie in de betalingsvorm ervan – 
toeslagen op een basisloon of een formeel minimumloon. Onder 
omstandigheden van duurte en schaarste schrompelde echter de betekenis 
van het officieel vastgestelde loon ineen. Wie door short-time minder 
werkte werd voor een menswaardig inkomen afhankelijk van gratificaties 
en andere incidentele betalingen. Wie aan de andere kant als gevolg van 
de verlenging van de werkweek langer moest werken kreeg de extra tijd 
niet als overwerk betaald, en moest op het extra loon zes weken wachten 
omdat de betaling ervan geregeld was via een vereveningsfonds op de 
manier van het ziekengeld. Terwijl sommige beroepsgroepen in de 
confectie hoge lonen verdienden – tussen de ƒ 30,-- en de ƒ60,-- per 
week1425 – moesten in de textiel de fabrikanten met kunst- en vliegwerk 
voorkomen, dat het inkomen van een groot deel van hun personeel onder 
het bestaansminimum daalde. 
 
Het meeste kunst- en vliegwerk lag niettemin als vanouds aan de kant van 
de arbeiders. Het kostte om te beginnen veel meer tijd om op de fabriek te 
komen. Als gevolg van benzinegebrek was een groot deel van het 
busvervoer weggevallen, en moesten per fiets grote afstanden worden 
afgelegd, tot in Nordhorn toe. Wie per trein ging, had steeds meer last van 
de slechte verbindingen. In 1943 moest de Arbeidsinspectie aan het 
personeel van 16 jaar of ouder van een textielfabriek vergunning geven 
om in een vijfdaags regime van 10¾ tot 11 uur per dag te werken, omdat 
op deze manier de zesde werkdag van de 54-uurs-week niet gereisd 
hoefde te worden.1426 Het leven werd steeds moeizamer. Reizen kostte 
meer tijd, en fietsen was wegens de spertijd en tekort aan banden en 
andere onderdelen geen onverdeeld genoegen. Wegens het gebrek aan 
brandstof (gas en steenkool) waren huizen moeilijk warm te krijgen. Er 
werd meestal slechts in één kamer gestookt. Gezinnen trokken naar beter 
te verwarmen woningen of gingen bij elkaar inwonen.1427 
 

                                                
1425 L.H. Mesker, G.C.J. de Roodt, Aantekeningen bespreking Bedrijfsgroep Textiel op 20 April 1943 
(NAF 10). 
1426 Centraal Verslag der Arbeidsinspectie over 1943, blz. 37. 
1427 Klemann, a.w., blz. 474-478; Eric Theloosen, Van arbeidsinzet naar arbeidersverzet, 
ongepubliceerd manuscript, z.p., z.d. 
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Ook de andere tekorten werden nijpend. Er was minder geld voor textiel, 
huisraad, schoeisel of verzekeringen, omdat voedingsmiddelen schaars of 
duur waren. De beschikbare voedingsmiddelen waren weinig gevarieerd, 
zodat het begin van ondervoeding dat vóór de oorlog al aanwezig was 
bleef bestaan. Bij het gebruikelijke geneeskundige onderzoek van 
jeugdige arbeiders op hun geschiktheid voor de textielindustrie 
constateerde in 1941 de Arbeidsinspectie bij 4 van de 246 meisjes dat zij 
extra voeding nodig hadden om in de fabriek te kunnen werken.1428. Het 
broodverbruik per hoofd van de bevolking per week was sinds 1939 met 
13% gedaald. Hierbij waren de extra broodrantsoenen, die voor zwaar 
werk werden gegeven en als compensatie voor het invoeren van de 
aardappeldistributie, inbegrepen. Het vleesverbruik per hoofd was zelfs 
met 45% gedaald. Al met al voorzag het distributiepakket in niet meer dan 
1913 à 1932 calorieën van de 2400 die per dag nodig waren.1429 De meeste 
arbeiders haalden dit niet eens. Hetzelfde was het geval met de vitaminen, 
vetten en eiwitten van het distributiepakket. Het aanvullen van dit pakket 
met groente en fruit lag alleen binnen het bereik van wie ze zelf teelde, 
terwijl melk maar beperkt verkrijgbaar en vis voor de meesten te duur 
was.1430 
 
De fabriekskeuken deed zijn intrede, vaak omdat een gaarkeuken de 
begroting van de kleinere gemeenten te boven ging. In een 
plattelandsgemeente als Hellendoorn begon de KSW eind 1941 een 
fabriekskeuken, waar de arbeidersgezinnen op werkdagen voor een 
kwartje per week (tegen een kostprijs van een kwartje per portie) bonloos 
vier keer een warme maaltijd konden krijgen. Toen begin 1942 de keuken 
door kolengebrek stilviel, kregen de personeelsleden een vaatje zuurkool 
uitgereikt. In een stad als Enschede bestonden najaar 1941 al twee 
gemeentelijke gaarkeukens, maar een derde bleek nodig. Op verzoek van 
de gemeente richtten de fabrikanten een eigen fabriekskeuken op. Tot aan 
de afkondiging van het minimumloon legden zij voor iedere maaltijd 
ongeveer een dubbeltje bij. Vanwege de verduistering, de lange 
werktijden en de korte schafttijden, die het personeel vaak beletten thuis te 
gaan eten, en natuurlijk vanwege de duurte, nam het belang van de 
fabriekskeukens voor het personeel snel toe. 
 

                                                
1428 Centraal Verslag der Arbeidsinspectie over 1941, blz. 175. 
1429 Die Möglichkeit von Lohnerhöhung, blz. 9. 
1430 Klemann, a.w., blz. 447-462, 478-483; Poorterman, a.w., blz. 82-83; Nota inzake handhaving van 
het loonpeil in verband met de minimumkosten van het levensonderhoud, 25 augustus 1941 (AZ 264). 
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Figuur 42: Fabriekskeuken van S.J. Spanjaard & Zn., Borne 

 
De ene schaarste werd zo goed en zo kwaad als dat ging met de andere 
bestreden. De arbeiders die in de fabriek aan garen of aan doek konden 
komen, hadden de mogelijkheid een deel van hun eigen textielbonnen te 
verkopen of voor andere bonnen te ruilen. Hetzelfde was het geval met de 
vis die regelmatig van fabriekswege verstrekt werd. Na het instellen van 
de collectieve visvoorziening voor de textielindustrie gingen veel 
arbeiders met 10 of 12 pond vis naar huis. Vaak deden zij een deel 
daarvan van de hand.1431 
 
We hebben al gezien dat de Duitse bezetter zoveel mogelijk fabrieken 
sloot met als doel arbeidskrachten vrij te maken voor inzet in Duitsland, 
en dat daarbij de productie voor de burgerbevolking het ondergeschoven 
kind was. Via de distributie kon steeds minder textiel gekocht worden. De 
productie voor de Nederlandse bevolking werd voor het jaar 1944 begroot 
op 30% minder dan in 1943, hetgeen volgens het Rijksbureau voor Textiel 
neerkwam op ‘ongeveer de helft van het kwantum, dat als voorzienings-
minimum in oorlogstijd kan worden aangenomen’. Toen in november 
1943 de textieldistributie praktisch werd stopgezet, konden de textiel-

                                                
1431 Brief Nederlandsche Bond van Kleinhandelaren in het Visch- en Haringbedrijf, afd. Enschede, aan 
A.C. van Eck, 29 augustus 1941 (TGTV 441); Theloosen, Van arbeidsinzet naar…; Klemann, a.w., 
blz. 280. 
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bonnen alleen nog maar worden ingewisseld door degene die tot bijzonder 
geval was bestempeld. De textielarbeiders met toegang tot de voorraden in 
hun fabriek kregen zo een strategisch voordeel in handen. Ze scheurden 
een stuk van het doek af, wikkelden dat om het lichaam en namen het 
onder de jas mee naar huis. Het hemd was nader dan de rok. Volgens 
wever Tjeerd Huisman was ‘het eerste (…) voor de vrouw en kinderen 
wat ik weef en dan komt meneer wel’. Hij was de enige niet die zo dacht. 
 
Op den duur werd steeds meer garen en doek meegenomen zonder dat het 
bedrijf daar iets aan kon doen. De directie van Nico ter Kuile & Zn. riep 
de fabriekskern bij zich en ‘ze zeiden op een gegeven moment, jongens 
(...) jullie moeten toch tegen de mensen zeggen dat ze het niet te dol 
maken, want dan lopen we tegen de lamp aan hoor. Want ze werkten voor 
de Duitsers, er was maar één ding waar je voor werkte en dat was voor de 
Duitsers, anders was er geen werk. Slaapzakken en die rommel allemaal. 
Jullie maken het te gek, we leveren nog geen derde ervan af, de rest wordt 
gestolen’. Naast lappen stof werden ook cops garen meegenomen, ‘daar 
maakten we een grote draad van en daar breide (de vrouw) van. En daar 
gingen wij mee naar Vriezenveen en dan gingen we ruilen met spek en al 
die dingen. Nou dat deed iedereen’. Bij de boeren werd geruild volgens 
het vooroorlogse prijsniveau. ‘Wij hadden hemden en broekjes en dan 
zeiden ze, zo'n broekje heeft voor de oorlog een gulden gekost en dan 
kreeg je voor een gulden spek, wat het spek dan ook voor de oorlog 
gekost had. Of meel, net hetzelfde wat. Je moet niet denken dat we dat 
zoveel deden, net gewoon dat we hier aan het eten bleven. Niet in massa’. 
Het beeld dat op deze handel past is dat van een economie van goederen-
ruil, en niet zozeer van arbeiders die zwarte handel bedreven. Over het 
algemeen waren de boeren in Vriezenveen trouwens van zwarte handel 
ook niet gediend.1432 
 
In de context van een herlevende ruileconomie kon het loonbeleid, dat van 
de kant van het College van Rijksbemiddelaars gevoerd werd, weinig 
meer doen dan achter de feiten aanlopen. Die feiten kwamen er op neer, 
dat de schaarste aan de primaire levensbehoeften ook onder het regime 
van de prijsbeheersing niet met loonsverhogingen te verhelpen was – 
loonsverhogingen die door ‘Berlijn’ over het algemeen ook niet werden 
toegestaan. Wat het College van Rijksbemiddelaars echter wél kon doen, 
was de administratieve voorbereiding van de loonvloer, de bodem waarop 
na de bevrijding de algemene loonpolitiek zou moeten komen te rusten. 
Die loonvloer hield in – zo hebben we gezien in paragraaf 3.4.2 – dat 
normen werden opgesteld voor de loonverhoudingen binnen een 

                                                
1432 Interview Tjeerd en Maria Huisman. 
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bedrijfstak op basis van een soort normloon. Het ging daarbij om de 
structurele looncomponenten. Juist in tijden waarin de gratificaties, de 
lange-termijn-loonvoorschotten en de verstrekkingen in natura een hoge 
vlucht hadden genomen, kwam het erop aan een structurele norm te 
ontwikkelen. Een norm dus die zich uitsluitend richtte op de 
beloningsvormen die als onderdeel van een vast inkomen werden erkend.  
 
In juni 1942 trok de Raad voor de Voedselvoorziening bij verschillende 
overheidsinstanties nogmaals aan de bel met betrekking tot het 
minimuminkomen dat per gezin verdiend moest worden om het 
distributiepakket te kunnen kopen. Volgens de Raad moest dit minimum 
worden bepaald op ƒ 28,-- per week voor een gezin van man, vrouw en 
twee kinderen. Na een advies van zijn eerste secretaris, A.W. Quint1433, 
besloot het College om dit minimuminkomen tot de officieel voorge-
schreven loonvloer te verheffen. In zijn nadagen publiceerde het College 
in het Staatsblad een vloed van besluiten over minimumlonen in de 
verschillende bedrijfstakken, zodat in feite het begin van een landelijke 
loonnorm ontstond. Een loonnorm, wel te verstaan, die de lonen fixeerde 
op het al aanzienlijk ingekrompen distributiepakket waarvan de Raad voor 
de Voedselvoorziening was uitgegaan.1434 

3.6.2 Corporaties in de onderduik 

Na de gebeurtenissen van juli 1941 duurde het niet lang voordat de 
hoofdbestuurders van de opgeheven sociaal-economische verenigingen weer 
contact met elkaar zochten. Een clandestien overleg kwam tot stand dat naar 
een van de initiatiefnemers de kring-Hacke werd genoemd. Achteraf, dat wil 
zeggen na de bevrijding, was het gemakkelijk (en politiek wenselijk) om 
dit overleg af te schilderen alsof het van begin af aan als doelgericht had 
toegewerkt naar de nieuwe inrichting van het naoorlogse arbeidsbestel. 
Zeker in de beginperiode was daarvan echter geen sprake. Nog in april 
1942 leefde bij de voormalige top van de katholieke vakcentrale de 
opvatting, dat de ‘oude’ organisaties onder Duits toezicht een rol zouden 
kunnen spelen in het arbeidsvoorwaardenoverleg. In het bijzonder meende 
ex-voorzitter De Bruijn, dat een ‘Nederlandse’ invulling van het 
Arbeidsfront zou kunnen voorkómen dat een kopie van het Duitse model 
werd ingevoerd. Als dit een persoonlijke inschattingsfout was van De 
Bruijn, zoals wel eens wordt gesuggereerd1435, dan toch een die slechts 
                                                
1433 Kort verslag van de College-vergadering d.d. 11 juni 1942 (CRB 2). 
1434 L. de Jong, Het Koninkrijk, dl. 10a, blz. 618. 
1435 F. de Jong Edz., a.w., blz. 279 heeft het over een ‘merkwaardige poging tot herstel van de oude 
vormen’, en M. van Bottenburg, ‘Aan den Arbeid!’. In de wandelgangen van de Stichting van de 
Arbeid 1945-1955, Amsterdam 1995, blz. 31, over een ‘eigenaardige uitnodiging’ van Verwey. Uit 
deze kwalificaties leid ik af, dat de auteurs het voornemen om daarop in te gaan zien als vooral een 
foutieve beoordeling van de situatie door De Bruijn. 
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gradueel verschilde van de opstelling van zijn gewezen collega-
topbestuurder Kupers. Om effectief te zijn moesten de vakorganisaties 
afspraken kunnen maken die ook werden nageleefd, en daarvoor hadden zij 
nu eenmaal de zittende machthebbers nodig. De eigenlijke inzet van dit spel 
was echter niet zozeer de relatie met de machthebbers, maar die met de eigen 
leden. Voor een goed begrip van de precieze betekenis van De Bruijns 
toenaderingspoging tot het Duitse bewind, alsook voor een goed begrip van 
de conceptuele stamboom van de Stichting van de Arbeid, moet het relaas 
over de eerste discussies in de kring-Hacke kort onderbroken worden. Eerst 
moet duidelijk zijn in wat voor positie de voormalige bona fide vakbeweging 
zich bevond in de maanden tussen de gelijkschakeling van de confessionele 
vakcentrales en de oprichting van Woudenbergs Arbeidsfront. 
 
Vanaf het moment in de jaren ’30 dat zij hadden ingezet op ‘ordening’, 
konden de vakcentrales het welslagen van hun beleid vooral aan de leden 
demonstreren aan de hand van het sociaal beleid dat van staatswege werd 
doorgevoerd. Voor pogingen van de kant van het staatsapparaat om in de 
plaats van de vakcentrales voor zichzelf de politieke goodwill op te eisen die 
mogelijk van dit nieuwe beleid de vrucht kon zijn, hadden die laatste in de 
vooroorlogse situatie niet bang hoeven te zijn. De situatie waarmee de 
vakbeweging sinds de benoeming van Woudenberg in toenemende mate 
werd geconfronteerd was echter, dat de (nieuwe) autoriteiten er geen 
genoegen mee namen dat de vakbondsachterban alleen maar via de zittende 
vakbondsbestuurders kon worden bereikt. Het was de uitdrukkelijke 
bedoeling van de NSDAP-vleugel van de bezettingsmacht geweest om de 
politieke sturing van de vakorganisaties in eigen handen te krijgen, teneinde 
op deze wijze de massa-aanhang te verwerven die tot dusver achter de 
(zuilen van de) oude vakbeweging had gestaan. Niets minder had Hellwig 
tegen Slotemaker en Stikker gezegd, toen hij stelde dat als het Woudenberg-
NVV voor de arbeiders voordelen in de wacht zou slepen, niemand die 
voordelen zou weigeren – en zij zich dus ook wel politiek zouden laten 
inpalmen. 
 
Dat een politieke groep ‘van buiten’ ging proberen de loyaliteit van hun 
leden te kapen, was nieuw voor de hoofdbestuurders van de vakorganisaties. 
De vakbondsbestuurders zagen de NSB’ers van Woudenberg (terecht) als 
lieden die inbraken op de verhouding die zij met hun leden hadden 
opgebouwd, maar realiseerden zich pas gaandeweg dat – eenmaal door het 
optreden van derden betwist geraakt – de legitimiteit als bestuurder ook door 
henzelf weer opnieuw zou moeten worden verworven. Door het blote feit, 
dat Woudenberg en zijn kornuiten met het politieke kapitaal van de 
vakorganisatie aan de haal hadden willen gaan, was de bron van dat politieke 
kapitaal, de binding met de leden, niet onaangetast gebleven. Al dan niet in 
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concurrentie met de NSB. moest die band opnieuw worden bevestigd of 
teruggewonnen. 
 
Onder normale omstandigheden bestond de band tussen vakbondsbesturen 
en de leden overwegend in de cultivering van vroegere collectieve strijd, 
en was hij geïnstitutionaliseerd in contributies, persorganen en gebouwen. 
Materieel placht hij zich uit te betalen in betere CAO’s of in bij de directie 
aanhangig gemaakte kwesties. De NSB had zich (binnen de smalle marges 
die het Duitse loonbeleid toestond) van dat materiële erfgoed meester 
gemaakt en geprobeerd ook de traditie van collectieve strijd te usurperen. 
Afgesneden van elke mogelijkheid om langs de oude lijnen sociaal beleid 
of vakactie te voeren, kon de oude vakbondstop zijn politieke kapitaal 
alleen nog maar veilig stellen door met plannen te komen voor 
modernisering van het sociaal-economisch bestel. In het begin van 1944 
stelde het clandestiene NVV-verbondsbestuur de zaak zo simpel als hij 
was: of de Nederlandse arbeiders radicaal zouden worden hing af van 
twee zaken: ‘of Regering komt met radicale hervormingen en van de 
houding van de werkgevers’.1436 Rond dezelfde tijd schreven twee 
katholieke vakbondsbestuurders, H. Nijkamp uit Enschede en Jo 
Zwanikken uit Hilversum, te verwachten dat van het communisme een 
grote zuigkracht zou uitgaan. Na de oorlog zou ‘de volksmassa nog 
radicaler (…) zijn ingesteld dan na de vorige oorlog (…). Het is 
overduidelijk, dat wij vooruit moeten naar een maatschappelijke 
constellatie, die beheerst wordt door ordenende organen, waardoor het 
communisme de wind uit de zeilen kan worden genomen en het 
radicalisme der massa opgevangen’.1437 
 
Indien de nagestreefde modernisering zou plaats vinden onder de 
verhoudingen van de bezetting, dan moesten twee dingen gebeuren: de NSB-
kapers in de vakbeweging moesten worden uitgerangeerd en de ‘oude’ 
vakbeweging zou van de bezetter de zakelijke ruimte moeten krijgen om 
nieuwe structuren in te richten. De NVV’er Ad Vermeulen probeerde dit 
laatste een tijdlang te doen onder Woudenberg, totdat hij door de 
voortschrijdende ‘verpolitieking’ van het gelijkgeschakelde NVV eieren 
voor zijn geld moest kiezen en zich aansloot bij het overleg in de kring-
Hacke.1438 Na de invoering van het Arbeidsfront naar Duits model was de 
modernisering van het sociaal-economische beleid als het ware gedwongen 
onder te duiken en te wachten op een ander politiek bestel. Die 
                                                
1436 Notitie uit NVV-kring voor rede over nieuwe logische opbouw van de vakbeweging (Ku 1). 
1437 Enige opmerkingen betreffende het rapport “de Katholieke Arbeidersbeweging in nieuwe banen” 
en het “Reglement van Samenwerking” (NKV 639). 
1438 Stikker riep Vermeulen tot de orde nadat hij een keer te vaak met Woudenberg op één podium had 
gestaan. Het bleek, dat Vermeulen deels uit geldnood voor het officiële NVV bleef werken. De 
Heinekenbrouwerij nam daarop het patronage over. Van Bottenburg, a.w., blz. 35. 
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modernisering was daarmee materieel niet veranderd. Ook ná de oorlog zou 
het gaan om het slechten van muren tussen de vakorganisaties in wat voor 
vorm dan ook, hetzij door samenwerking aan de top hetzij door een 
eenheidsorganisatie. Ook stond al wel vast dat zowel de arbeidsbureaus als 
de steunverlening aan werklozen en (andere) armen definitief buiten de 
invloedssfeer van de gemeenten zouden blijven. 
 
Wat vooral zou veranderen was de positie van de vakbondsbestuurders in het 
bestel van na de bevrijding. Die zou zich kenmerken door verregaande 
deelname van de (verzuild gebleven) vakorganisaties aan de nieuwe 
structuur. Daarmee tekende zich eigenlijk al het naoorlogse model af, waarin 
de van staatswege aan de werknemers opgelegde ‘besparingen’ zouden 
moeten worden ‘gecompenseerd’ door iets wat in feite geen concessie maar 
een voorwaarde voor succes was. Dit ‘iets’ is de ontwikkeling die wordt 
gesymboliseerd door de figuur van de vakbondsman in bijvoorbeeld het 
bestuur van het arbeidsbureau. Om vat te krijgen op de markt (de 
arbeidsmarkt incluis) moesten er bestuursorganen komen, organen die niet 
enkel verordenende bevoegdheid hadden, maar ook kans maakten om op die 
markt als regulerende kracht te worden erkend. Maar laat ik eerst 
uiteenzetten hoe de sociaal-economische top tot een laatste poging kwam om 
de NSB-indringers af te schudden en om als ‘gewone’ vakbeweging weer 
aan de oppervlakte van de legaliteit te komen. 
 
Het clandestiene Orgaan van Overleg in de kring-Hacke knoopte aan bij de 
vormen die in de neutraliteitsperiode waren gegroeid. Net als toen, maar 
uiteraard om geheel andere reden, opereerde het in stilte. Het initiatief was 
uitgegaan van ex-VNW-secretaris Slotemaker en van directeur-generaal 
Hacke, die voor zijn Arbeidsinspectie behoefte had aan het advies van 
representatieve figuren uit het sociale leven. De sociale top had ook zelf 
behoefte aan contact, zoals bleek toen bijna alle voorzitters op het voorstel 
ingingen. Alleen de protestants-christelijke ondernemers hielden zich 
afzijdig. De overigen kwamen tot een geregeld veertiendaags overleg. 
Deelnemers waren Stikker en Slotemaker van de kant van het VNW, 
Kortenhorst namens de katholieke ondernemers, Kupers als representant van 
het vooroorlogse NVV, De Bruijn van het RK Werkliedenverbond, 
penningmeester W. de Jong (die inviel voor de gearresteerde Stapelkamp) 
van het CNV, en directeur-generaal Hacke uit de ambtelijke top. De eerste 
tijd werd vergaderd op Hacke's kantoor, hetgeen erop wijst dat het met het 
clandestiene karakter van de bijeenkomsten wel meeviel. Aanvankelijk 
werden alleen de dingen van de dag besproken: sociale regelingen, de 
houding tegenover de Winterhulp en tegenover de arbeidsinzet enzovoort. 
Het overleg stelde richtlijnen vast, die door de kantoren van Slotemaker en 
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Kortenhorst aan de werkgevers werden doorgegeven.1439 Als algemene 
beleidslijn had het overleg vastgesteld, dat alle betrokken partijen zich verre 
zouden houden van de gelijkgeschakelde organisaties of van samenwerking 
daarmee in commissies die van departementswege werden ingesteld. Van de 
kant van de voormalige sociaal-economische top zou geen enkel initiatief 
meer uitgaan, behalve dan om in stilte het optreden van de ondernemers, en 
het door hen te voeren sociale beleid, te coördineren. Met een uitdrukking 
van Kortenhorst werd dit beleid gaandeweg als de ‘sublieme apathie’ 
aangeduid.1440 
 
Na de bezetting van mei ’40 was aanvankelijk aan de kant van de moderne 
vakbeweging – niet anders dan bij de liberale werkgevers de eerste ingeving 
geweest was – alle vooruitgang gemeten naar de organisatorische eenheid 
die kon worden bereikt. Dit herhaalde zich na het leeglopen van de 
confessionele bonden. In juni/juli ’41 was het tot vergaderingen gekomen 
tussen Kupers (bijgestaan door de toen nog officieel fungerende Ad 
Vermeulen en door Henk Oosterhuis van de Fabrieksarbeidersbond) en de 
Bruijn en Stapelkamp, waarbij de heroprichting van de vakbeweging na de 
oorlog ter sprake kwam. De gelegenheid leek bij uitstek daar te zijn. De 
NVC was al opgegaan in het NVV en haar bestuurders hadden bij monde 
van Vermeulen laten weten dat dit wat hun betrof zo kon blijven. Dus 
lanceerde Kupers in het overleg met de Bruijn en (eerst nog) Stapelkamp een 
plan voor een eenheidsvakbeweging. Deze ene vakcentrale zou tot taak 
hebben de behartiging van de sociaal-economische belangen van de 
arbeiders. Voor hun culturele en religieuze belangen zouden afzonderlijke 
levensbeschouwelijke organisaties moeten worden opgericht. Kupers' plan 
stuitte op een weigering van confessionele zijde. De Bruijn was bereid tot 
verregaande samenwerking maar niet tot fusie. Daarop diende Kupers een 
tweede plan in. Dit voorzag in de heroprichting van de drie bonden in elke 
bedrijfstak, maar ook in het oprichten van een federatie boven deze drie 
bonden die bindende besluiten zou kunnen nemen en een gemeenschap-
pelijke administratie zou voeren: één ledenregister, één werklozenkas, één 
vakblad enz. De confessionele organisaties bleven echter bij hun afwijzing. 
Achteraf stelde vanuit het standpunt van het CNV Marinus Ruppert, dat 
Kupers’ tweede plan op hetzelfde neerkwam als de eenheidsorganisatie en 
alleen nog wat gevaarlijker was: ‘De arbeidersfederatie zou dan de 
beslissingen nemen en niet meer de principieele organisatie’.1441 
 
                                                
1439 Brief D.U. Stikker aan H.L. Fagel, 12 juli 1948 (St 6A); D.U. Stikker, Hoe het C.S.W.V. tot stand 
kwam, in: 10 jaar Centraal Sociaal Werkgeversverbond. Verslag tweede halfjaar 1954, Den Haag z.j., 
blz. 10-11. 
1440 Brief B.C. Slotemaker aan D.U. Stikker, 19 januari 1943 (St 5H). 
1441 Spreekbeurt van M. Ruppert op de Gewestelijke vergadering van het CNV in Zeeland, gehouden 
op Dinsdag 14 Maart 1945 in de Prins van Oranje te Goes, blz. 2 (CNV). 
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De besprekingen vielen stil toen de CNV-top tijdelijk door arrestaties werd 
verlamd. Na de aanhouding van Antoon Stapelkamp eind juni 1941 en van J. 
Schipper en Frans Fuykschot in mei van het jaar daarop was van de CNV-
top alleen penningmeester W. de Jong over om het contact met de kring-
Hacke te onderhouden. Ook de Jong verbrak echter het contact, toen naar 
zijn mening de sociaal-economische top nog steeds te weinig afstand nam 
van het gelijkgeschakelde bestel. Naarmate in het begin van 1942 de 
omzetting van het NVV in een Arbeidsfront dichterbij kwam, begon 
namelijk het departement van Sociale Zaken in de persoon van secretaris-
generaal Verwey zich zorgen te maken over het isolement waarin het nieuwe 
Arbeidsfront terecht dreigde te komen. Met een organisatie die niemand 
vertegenwoordigde was het zinloos besluiten maken, zo moet Verwey 
gedacht hebben. Niet minder bezorgd was hij over het gevaar dat de dalende 
ledentallen vormden voor de werklozenkassen. Hij zon dus op middelen om 
weer over een betrouwbaar klankbord uit het bedrijfsleven te beschikken. 
Dat de aan hem ondergeschikte directeur-generaal van de Arbeid erin was 
geslaagd zo'n klankbord eens in de veertien dagen op zijn kantoor te krijgen, 
wist Verwey waarschijnlijk niet. Hoe dit zij, net als Hacke een half jaar 
eerder zocht hij toenadering tot het RKWV en het CNV.1442 
 
Halverwege maart 1942 kregen De Bruijn en De Jong een telegram, waarin 
zij bij Verwey werden uitgenodigd. Laatstgenoemde legde hun de vraag 
voor, of het niet mogelijk zou zijn te komen tot een ‘Arbeidsfront op 
Nederlandsche grondslag’. Daarmee bedoelde Verwey een Arbeidsfront dat 
zou worden gedragen door het NVV en de opnieuw gelegaliseerde RKWV 
en CNV. Samen met de twee ex-hoofdbestuurders wilde hij dit plan gaan 
bespreken met Generalkommissar Schmidt, die er zijn goedkeuring aan zou 
moeten hechten. De Jong wees het idee van de hand. Hij vond, dat tussen 
Schmidt en het CNV principieel geen overeenstemming mogelijk was en 
ging dus niet mee. Voor de komende tijd was daarmee het contact met het 
CNV verbroken. De Bruijn echter zag mogelijkheden in Verwey's plan. Als 
Verwey behoefte had aan draagvlak voor het nieuwe Arbeidsfront, zo moet 
de Bruijn geredeneerd hebben, dan kwam hij vanzelf bij de oude 
vakcentrales terecht – die dus hun wensen kenbaar konden maken. Hij stond 
er op dat voor het NVV oud-voorzitter Kupers werd uitgenodigd. Zo was op 
20 maart ook Kupers (die kort tevoren door Hacke was gebombardeerd tot 
inspecteur voor de CAO in het Bakkerijbedrijf) aanwezig bij het gesprek met 
de Duitser die direct verantwoordelijk was voor Kupers' ontslag en de 
arrestatie van De la Bella in juli 1940. Kupers was naar eigen zeggen ‘uit 
camaraderie’ meegegaan met de Bruijn, die dacht Schmidt te kunnen 

                                                
1442 Notitie E. Kupers, 18 april 1942 (Ku 1); S. Stokman, De Katholieke Arbeidersbeweging in 
oorlogstijd, Utrecht-Brussel 1946, blz. 133-134. 
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overtuigen dat zijn opzet de beste was. Maar op de bijeenkomst liep dat 
anders. Schmidt deelde mee dat hij van DAF-leider Ley de opdracht had 
gekregen een Arbeidsfront in het leven te roepen, en verklaarde dat hij de 
NSB niet opzij kon schuiven. Dus was een herstel van de toestand van vóór 
juli 1940 ondenkbaar. Wel zouden bij wijze van concessie duidelijk 'oude' 
bestuurders in het NAF benoemd kunnen worden. De Bruijn en Kupers 
hapten niet toe. Zij wilden meewerken alleen overwegen wanneer ‘de 
vroegere vakbonden weer opgericht en met elkander in samenwerking 
gebracht zouden worden, zoals in de eerste tijd na de capitulatie’.1443 
 
Na het gesprek met Generalkommissar Schmidt was voor de Bruijn de 
mogelijkheid van een Arbeidsfront op Nederlandse grondslag niet van de 
baan. Hij stelde een organisatiemodel op, dat weinig afweek van dat van de 
Nationale Corporatieve Raad van begin 1941 (par. 3.4.1, Figuur 32). Het 
Arbeidsfront van de Bruijn zou worden gevormd door twee Raden van 
Bestuur, één aan vakbonds- en één aan ondernemerskant. Beide Raden van 
Bestuur, elk bestaande uit katholiek, christelijk en 'algemeen', zouden aan het 
Arbeidsfront hun bevoegdheden delegeren. Het zou dus verordenende 
bevoegdheid bezitten, mits zijn verordeningen de goedkeuring hadden van 
de secretaris-generaal van Sociale Zaken, Verwey dus. Verwey zou ook de 
voorzitter van het Arbeidsfront mogen benoemen, wiens stem beslissend zou 
zijn. In zijn toelichting op dit schema schreef de Bruijn, dat zijn model 
Arbeidsfront, als eenheidsorgaan, een Nederlands karakter wilde dragen en 
zoveel mogelijk bij het bestaande aansloot. Volgens hem moest het orgaan 
grote volmachten krijgen en moest de voorzitter door de overheid worden 
benoemd. Maar het zou geen eenheidsorganisatie mogen zijn. Zoals De 
Bruijn het zag, konden de afzonderlijke centrales moeilijk worden gemist. 
Dit vanwege de ‘geestelijke geaardheid van het Nederlandsche volk’, de 
gehechtheid aan traditie en de ‘praktijk van 50 jaar culturele arbeid’. Het 
nieuwe sociale toporgaan diende dus voort te bouwen op de verschillende 
levensbeschouwelijke organisaties, ’als mede-draagsters van het 
geprojecteerde Arbeidsfront’.1444 
 
De Bruijn diende zijn ontwerp in bij Verwey. Op een bespreking op 27 
maart bleek die echter zijn eigen plan te hebben. Naar analogie van de 
commissie-Woltersom wilde Verwey een commissie voor het sociale terrein 
in het leven roepen, die op korte termijn een ‘centrale arbeidsorganisatie in 
Nederlandse zin’ kon ontwerpen. Als sociale Woltersom had Verwey 
gedacht aan de voormalige PTT-directeur M.H. Damme jr., al heeft naar het 

                                                
1443 Idem; F. de Jong Edz., t.a.p. 
1444 Plan A.C. de Bruijn voor een Arbeidsfront, 24 maart 1942 (AA I 762). 
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schijnt ook de naam van Carl Romme gecirculeerd.1445 Net als bij de 
Organisatie-Woltersom zou plaats moeten worden ingeruimd voor de NSB.. 
Dit bleek het zwakke punt van Verwey's plan. Kupers en de Bruijn 
weigerden pertinent met Woudenberg in één commissie te gaan zitten. 
Volgens hen ontbraken de garanties dat de nationaal-socialisten deze keer 
wél van de vakorganisaties af zouden blijven. Schmidt had uitdrukkelijk één 
vakorganisatie geëist. Kupers en de Bruijn vonden dat zij moeilijk eerst de 
arbeiders konden adviseren lid te worden van dit nieuwe Arbeidsfront om 
dan daarna, als zou blijken dat de verscheidenheid van levensbeschouwelijke 
grondslag opnieuw door de nationaal-socialisten werd ondermijnd, hen weer 
tot uittreden te bewegen. Als waarborg dat 'de politiek' buiten de 
vakbeweging zou blijven diende op zijn minst Woudenberg te verdwijnen. 
Verwey vond van zijn kant, dat hij onmogelijk een commissie kon instellen, 
waarin Woudenberg niet zat. Bovendien zouden de arbeiders over vijf jaar 
vergeten zijn dat er drie richtingen waren geweest, en zou het Arbeidsfront 
weer met leden volstromen.1446 
 
Daarmee zat de zaak op slot. De Bruijn was er veel aan gelegen weer 
bovengronds te kunnen gaan werken. Hij meende dat Schmidt door de NSB 
verkeerd was voorgelicht over het draagvlak dat Woudenberg binnen de 
vakbeweging zou hebben. Zolang maar een minimum aan confessionele 
zelfstandigheid was gewaarborgd, was De Bruijn bereid om aan de Duitse 
organisatiewensen tegemoet te komen. Op voorstel van Kupers werd daags 
na het tweede gesprek met Verwey diens initiatief besproken in het 
geregelde overleg met Stikker, Slotemaker en Kortenhorst. Bij de 
werkgevers zag eigenlijk niemand heil in Verwey’s plan. Nog dezelfde dag 
deelde een delegatie uit het overleg aan Verwey mee dat er wat haar betrof 
geen Arbeidsfront op Nederlandse grondslag, dat wil zeggen een 
eenheidsorganisatie rustend op de drie separate zuilen, zou komen. 
Eenheidsorganisaties waren sowieso onbespreekbaar.1447 
 
De Bruijn deed niettemin een laatste poging om zijn eigen variant aanvaard 
te krijgen. Hij wijzigde de naam ‘Arbeidsfront’ in ‘Verbond van den Arbeid’ 
en voegde aan zijn plan een passage toe, waarin hij stelde dat het voor ‘een 
nieuwe, bij de huidige tijdsomstandigheden aansluitende organisatie, wat 
volgelingen en invloed betreft’ nodig was dat de ‘centrale organisaties, 
welke direct na de bezetting functioneerden, onder de toen geldende leiding, 

                                                
1445 Brief R.A. Verwey aan F. Schmidt, 31 maart 1942 (AA I 762). Deze M.H. Damme jr. niet te 
verwarren met M.H. Damme sr., directeur van Werkspoor, die deel uitmaakte van het informele 
VNW-bestuur. Over Romme zie Bosmans, a.w., blz. 387-388. 
1446 Notitie E. Kupers. 
1447 Brieven D.U. Stikker aan A.C. de Bruijn, 31 maart en 9 april 1942 (StA 104); Van Bottenburg, 
a.w., blz. 33. 
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wederom in het leven worden geroepen’.1448 Dit aangepaste plan stuurde de 
Bruijn naar Kupers, Stikker en Kortenhorst, en ook naar Verwey. In een 
brief aan de laatste schreef hij dat het hem voorkwam, ‘dat, ging General-
Commissar Schmidt hierop in, er een prachtige basis gevonden zoude zijn 
voor een vruchtbare Arbeidsgemeenschap. Vruchtbaar voor ons land, 
vruchtbaar ook voor de goede verhoudingen na de oorlog’.1449 
 
De eerste reactie kwam van Verwey. Aan de Bruijns impliciete verzoek het 
plan aan Schmidt door te geven had hij gevolg gegeven. Hij had Schmidt bij 
die gelegenheid gezegd dat de bereidheid aanwezig was ‘om een centrale 
organisatie van de arbeid te helpen vormen, mits alle vroeger bestaande 
organisaties onder dezelfde leiding weer in het leven werden geroepen’. 
Daarover hoefde Schmidt niet lang na te denken. Voor hem, zei hij Verwey 
over de telefoon, kwam een terugkeer naar de situatie van vóór juli 1940 
‘niet im Frage’.1450 Wat Schmidt en Verwey betrof was daarmee de kous af. 
Zo niet voor het clandestiene overleg in de Hacke-kring. Met zijn plannen 
had De Bruijn de liberale ondernemers ongerust gemaakt. Stikker wist niet 
meer hoe hij het met de katholieken nu precies had. De werkgevers waren 
hen in juli 1941 bijgevallen toen het ging om de eigen identiteit van de 
vakorganisatie, en nu maakten diezelfde katholieken avances bij Schmidt 
met plannen voor een eenheidsorganisatie! Al bij het begin van Verwey's 
initiatief had hij aan de Bruijn gevraagd welk standpunt de bisschoppen 
precies innamen. De Bruijn had geantwoord, dat dezen ‘uit den aard der zaak 
het Duitsche gezag erkennen, derhalve niet afwijzend staan tegenover 
overleg, en één algemeene organisatie mogelijk zouden achten mits de 
politiek daar buiten zou worden gehouden’. Ook uit het tweede plan-de 
Bruijn had Stikker geproefd dat de Bruijn vakorganisatie op confessionele 
grondslag wel wenselijk vond ‘zonder echter een andere methode als geheel 
onmogelijk te beschouwen’. Veel helderder werd de kwestie hierdoor niet. 
Stikker stelde dan ook voor, dat hij samen met de Bruijn eens met de 
aartsbisschop zou gaan bespreken of die inderdaad één algemene organisatie 
voor mogelijk hield.1451 
 
De vierkante afwijzing door Schmidt van De Bruijns ‘Verbond van den 
Arbeid’ maakte diens plan tot niet meer dan een incident – als men tenminste 
niet let op de inhoudelijke continuïteit tussen dit ‘Nederlands Arbeidsfront’ 
en de latere Stichting van de Arbeid. Het staartje van de affaire was vooral, 
dat Stikker nog een gesprek had met kardinaal De Jong. Bij deze 
gelegenheid waarschuwde Stikker voor de radicalisering die op de loer lag 

                                                
1448 Plan A.C. de Bruijn voor een Verbond van den Arbeid, 29 maart 1942 (NKV 560). 
1449 Brief A.C. de Bruijn aan R.A. Verwey, 29 maart 1942 (AA I 762). 
1450 Brief R.A. Verwey aan A.C. de Bruijn, 31 maart 1942 (AA I 762). 
1451 Brief D.U. Stikker aan A.C. de Bruijn, 31 maart 1942 (Sta 104). 
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wanneer er aan vakbondskant een eenheidsorganisatie zou komen. Hij 
verwees naar het voorbeeld van de CGT in Frankrijk, die hij tussen 1937 en 
1939 uit eigen ervaring had leren kennen toen hij voor Heineken in Frankrijk 
brouwerijen had moeten opzetten. Het was gezien deze huiver dan ook 
consequent, dat de werkgevers elke schijn van instemming met De Bruijns 
plan wilden vermijden. Stikker suggereerde De Jong om eens in Rome te 
gaan informeren, wat de gevaren van een eenheidsvakbeweging waren. En 
aan Slotemaker verzocht hij nog eens uitdrukkelijk om bij gelegenheid 
mondeling aan Verwey mee te delen, dat het stuk van de Bruijn ‘niet van te 
voren met ons was besproken’1452, en dat dus wat de werkgevers betrof een 
gecentraliseerde inrichting van de sociale toporganen niet aan de orde was. 
 
Na deze episode werd de ‘sublieme apathie’ in ere hersteld. Verder openbaar 
optreden van de oude sociaal-economische top was uitgesloten, al had dat 
het voordeel dat hij nu ook niet meer gecompromitteerd kon worden door 
samenwerking met de Duitsers en de NSB. Elk plan dat als doel had om de 
invloed van de ‘oude’ sociale organisaties te handhaven kwam als vanzelf 
tegenover het beleid van de bezetter te staan. Genoemde organisaties 
moesten ervan uitgaan, dat eerst een moeilijke onderduikperiode zou moeten 
worden doorstaan, en dat zij vervolgens misschien wel zouden moeten 
herrijzen onder de roerige omstandigheden van een machtsvacuüm na de 
Duitse ineenstorting. Voor halve maatregelen was vanuit dat perspectief 
geen plaats. Het is dan ook geen wonder dat de plannen, die vanaf het 
voorjaar van 1942 in de kring van de voormalige sociaal-economische 
topfiguren werden opgesteld – in vergelijking met de vooroorlogse 
adviesrondes in bijvoorbeeld de Hoge Raad van Arbeid – een nogal radicaal 
karakter droegen. Een enkele keer diende het Corporatieve Program van de 
(eind 1941 ontbonden) Nederlandse Unie als referentiekader. De idee van 
een corporatieve omwenteling tegen het liberalisme had echter aan nog veel 
meer papieren stelsels het aanzijn gegeven, die allemaal een plaats onder de 
zon opeisten. Van deze plannen kan worden gezegd, dat zij al meteen 
uitgingen van een staatsrechtelijk raamwerk voor het oprichten en inrichten 
van sociaal-economische bestuursorganen. Bestuursorganen wel te verstaan, 
die met aanzienlijke bevoegdheden zouden worden toegerust. 
 
Binnen de kring-Hacke had ‘Rad’ Kortenhorst als een der eersten zijn 
eerdere schetsen over de scheiding van het staatsbestel in een Corporatieve 
en een Politieke Kamer tevoorschijn gehaald. Bij de werkgevers die 
voorheen confessioneel waren georganiseerd (voor de katholieken waren dat 
Kortenhorst en H.A.M.T. Kolfschoten, en P. Borst voor de protestants-

                                                
1452 Brieven D.U. Stikker aan A.C. de Bruijn en aan B.C. Slotemaker, 9 april 1942 (Sta 104); Brief 
D.U. Stikker aan M. Ruppert, 6 juni 1955 (St 6A VI); Van Bottenburg, a.w., blz. 36. 
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christelijken) leefde sterk het idee van een Nationale Corporatieve Raad die 
zou moeten optreden als de sociaal-economische evenknie van een ‘politieke 
Kamer’.1453 Toen een jaar later Kortenhorsts animo voor deze ideeën alweer 
aan het verflauwen was, kregen zij nieuw leven ingeblazen door F.H. 
Fentener van Vlissingen van de Steenkolen Handels Vereniging. Fentener 
was vóór de oorlog jarenlang voorzitter geweest van de Nederlands-Duitse 
Kamer van Koophandel. Ook hij vond dat aan ‘de arbeiders’ verregaande 
bevoegdheden, ook op economisch gebied, moesten worden gegeven. Dit 
moest echter niet direct in de onderneming, maar via de omweg van 
corporaties gebeuren. Fentener propageerde tot in 1944 het denkbeeld van 
een raad van 54 ‘vroede mannen’ aan wie de belangrijke beslissingen over 
de ordening moesten toevallen. Voornamelijk onder invloed van zijn Duitse 
ervaringen was Fentener ervan overtuigd, dat de ondernemers een herhaling 
van de gebeurtenissen van November 1918 te wachten stond. Zeer 
waarschijnlijk zou in Duitsland het communisme aan de macht komen. Door 
invoering van een corporatief bestel hoopte hij het gevaar daarvan af te 
remmen en tevens een doeltreffender leiding van de sociaal-economische 
politiek tot stand te brengen.1454 
 
Tegenover wat men mag betitelen als de corporatieve vleugel aan 
werkgeverskant stond het voormalige VNW niet zeer positief. Net als in 
augustus 1940 had het informele VNW-bestuur – dat bestond uit Stikker, 
Slotemaker, M.H. Damme sr. en W.H. van Leeuwen en dat op gezette tijden 
op het Heinekenkantoor ruggespraak hield met Herman Gelderman, 
Molenaar, Damme en andere leden van het oude presidium1455 – zich verzet 
tegen corporaties die ook op economisch gebied de lakens zouden uitdelen. 
Het was echter maar de vraag, of het voormalige VNW de druk zou kunnen 
weerstaan die werd uitgeoefend. Pleidooien ten gunste van een onversneden, 
dat wil zeggen zowel sociaal als economisch, corporatief bestel kwamen van 
belangrijke personen in eigen werkgeverskring. Niet alleen van de kant van 
werkgevers die tot de corporaties waren bekeerd, zoals Fentener, maar ook 
van die van de directeur van Thomsen’s havenbedrijf te Rotterdam, J.Ph. 
Backx. Via de groep van ‘Backxianen’ die de laatste om zich heen had 
verzameld liepen de connecties verder naar een van de politieke tribunes in 
de illegaliteit, naar de ‘staatscorporatisten’ van Je Maintiendrai.  Hierover 
verder meer. 
 
Het VNW meende, dat het de corporatieve tendensen in eigen 
werkgeverskring beter kon aanpakken door mee te denken en om te buigen 

                                                
1453 A.N. Molenaar, a.w,. blz. 834; De Bruijn en Werkman, a.w,, blz. 152. 
1454 Kladnotulen van een bespreking tussen F. Fentener van Vlissingen, E. Kupers, L. Kortenhorst, 
D.U. Stikker en A. Stapelkamp, z.d. (St 5D V). 
1455 Besprekingen op Woensdag 15 October 1941 (St 6H). 
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dan door ze te vuur en te zwaar te bestrijden. Zo kwam Stikker tegen de 
zomer van 1942 in de kring-Hacke met eigen ontwerpen voor een nieuw 
sociaal bestel. Sociaal bestel, want de eerste zorg van het VNW was het om 
strikt de scheiding door te voeren tussen de economische en de sociale sfeer. 
Stikker schreef een voorontwerp van wet, waarin een Sociale Kamer ‘de 
uitsluitende vertegenwoordiging’ was van de gezamenlijke werkgevers en 
werknemers met betrekking ‘tot alle onderwerpen, welke de belangen van 
den Arbeid raken’. In verschillende varianten, die in beperkte kring 
circuleerden en voorzichtigheidshalve met één of twee jaar waren 
geantedateerd, werden nadere regelingen uitgewerkt. 
 
De Sociale Kamer zou een openbaar lichaam moeten zijn; hij zou moeten 
bestaan uit de opnieuw tot leven gewekte Raad van Bestuur in Arbeidszaken 
enerzijds en een Centrale Arbeidersraad anderzijds. Een 
Regeringscommissaris voor Arbeidszaken – voor welke rol Stikker expliciet 
verwees naar de directeur-generaal van de Arbeid – zou optreden en toezicht 
uitoefenen namens de staat. Als belangrijkste taak van de Sociale Kamer 
dacht Stikker aan het goedkeuren, afwijzen of opleggen van regelingen van 
de arbeidsvoorwaarden die door de bedrijfstakgewijze vertegen-
woordigingen van werkgevers en vakorganisaties waren overeengekomen. 
Daarnaast zou de Sociale Kamer toezicht moeten houden op en rechtspreken 
inzake geschillen over wachtgeldregelingen, ontslagverordeningen, 
arbeidsbemiddeling, werkverruiming en werkverschaffing. Zelfs het 
invoeren, wijzigen en afschaffen van belastingen werd als taak genoemd. 
Wie zich aan zulke regelingen onttrok – deze bepaling strekte zich ook tot de 
ongeorganiseerden uit – moest rekenen op gevangenisstraf of een 
geldboete.1456 
 
Dit ontwerp verschilde niet wezenlijk van wat De Bruijn bij Schmidt als 
voorstel had ingediend. Daarmee bestond echter ook de achilleshiel van De 
Bruijns plan, het heikele punt hoe de invloed van ‘de politiek’ uit de Sociale 
Kamer moest worden geweerd, voort in het ontwerp van Stikker. Stikkers 
plan was weliswaar bedoeld voor na de oorlog, en hoefde dus geen rekening 
te houden met de manier waarop de NSB kon worden buitengesloten. Het 
probleem blééf echter bestaan, dat het nieuwe orgaan zou moeten worden 
ingesteld door een politiek lichaam dat het voorontwerp tot wet zou moeten 
maken. Daarmee had dat politieke lichaam dus ook de mogelijkheid om de 
inrichting van de Sociale Kamer naar eigen inzichten te wijzigen, 
bijvoorbeeld naar die van een Fentener of van een Backx, om van ‘extreme’ 
groepen aan arbeiderskant maar niet te spreken. Tegen het eind van 1942 

                                                
1456 Voorontwerp van wet op de Sociale Kamer. April 1940 (St 5D I) en een gestencilde versie van 
‘Mei 1941’ (StA 104). Behalve het ontwerp van Stikker circuleerde ook een katholiek ontwerp voor 
een Sociale en Economische Kamer. 
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waren Stikkers plannen voldoende gevorderd om te proberen zijn eigen 
achterban, het VNW, mee te krijgen.1457 In een gesprek voorafgaand aan een 
bijeenkomst van het oude VNW-bestuur op de Heinekenbrouwerij bracht ex-
secretaris Molenaar het punt van de politieke kwetsbaarheid ter sprake. Het 
moest worden voorkomen, zo betoogde Molenaar tegenover Stikker, dat de 
regering aan werkgevers of vakorganisaties een vorm van samenwerking zou 
opdringen die als ongewenst zou worden ervaren. In plaats daarvan moest 
die nieuwe samenwerking door de beide partijen zelf worden vormgegeven. 
Alleen op die plaatsen waar het samenwerkingsorgaan de staat nodig had, 
dus daar waar het ging om het overdragen van bevoegdheden, zou het om de 
medewerking van de overheid moeten vragen. Het moest als een ‘bewijs van 
kracht’ worden beschouwd wanneer werkgevers en vakorganisaties na de 
vrede zelf met een vorm van samenwerking zouden komen die sterk genoeg 
zou zijn om de eerste stoot van de ongeregelde verhoudingen na de oorlog 
op te kunnen vangen. Na het vertrek van de Duitsers zou er trouwens ook 
geen tijd zijn om te wachten totdat de vereiste samenwerking bij wet of bij 
verordening tot stand zou zijn gebracht.1458 
 
Stikker omhelsde het idee van Molenaar en werkte het samen met hem 
verder uit. Naar analogie van de Stichting Centraal Brouwerij Kantoor 
suggereerde hij om voor de nieuwe samenwerking de stichtingsvorm te 
kiezen, omdat daarin het initiatief bij de deelnemende partijen bleef liggen. 
De opbouw van het samenwerkingsorgaan was nog steeds die van het 
‘Nederlandse Arbeidsfront’/de Sociale Kamer, maar de machtsverhouding 
ten opzichte van de staat lag volledig anders. De Stichting van de Arbeid, 
zoals het plan van Molenaar en Stikker kwam te heten, zou net als haar 
conceptuele voorgangers verregaande bevoegdheden krijgen. Die 
bevoegdheden zouden echter niet vanuit de wetgevende sfeer aan de 
Stichting worden overgedragen, maar ‘van onderop’ komen. De partijen die 
normaal gesproken in vredestijd de CAO’s met elkaar afsloten zouden als 
het ware hun rechten als contractpartij delegeren naar de Stichting van de 
Arbeid waarbij zij zich hadden aangesloten. Op deze wijze zou de Stichting 
over bedrijfstakken heen de arbeidsvoorwaarden kunnen gaan coördineren. 
Om tot de gewenste machtsconcentratie te komen waren drastische 
maatregelen nodig. Het toetredingsformulier voor de Stichting bepaalde, dat 
alle aangesloten organisaties zich trapsgewijs zouden moeten onderwerpen. 
Bij de 'arbeiders' dus de vakbonden aan de centrales, de centrales aan de 
Centrale Arbeidersraad en deze weer aan het Stichtingsbestuur. Niet anders 

                                                
1457 Stikker werkte zijn Sociale Kamer uit voor het overleg in de Hacke-kring en kon zo aansluiting 
zoeken bij het Reglement van Samenwerking van de vakcentrales van eind 1942. Van Bottenburg, 
a.w., blz. 38, dateert het begin van de Stichting van de Arbeid enkele maanden later, hetgeen hiermee 
strookt. 
1458 Molenaar, a.w., blz. 835. 
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was het bij de verenigingen van werkgevers. Het was, zei Stikker later, ‘op 
zichzelf een vrij merkwaardig systeem, maar het was het enigste systeem 
wat ik kon bedenken, dat je na de oorlog in elk geval op een of andere wijze 
kon optreden. (...) in de nood beschouwde ik... ja in godsnaam, wij móeten 
een systeem hebben, want anders is er een chaotische verwarring en niemand 
zal weten wat-ie kan doen’.1459 
 
In een nota zette Stikker meer in detail uiteen wat de bedoeling was. Hij had 
het over een stichting ‘die zich op den grondslag van organisatorische 
samenwerking tusschen werkgevers en werknemers zal belasten met de 
sociale ordening van het bedrijfsleven’. Zoiets was echter pas mogelijk zodra 
de maatschappelijke verhoudingen ‘ietwat zijn gestabiliseerd’. Zolang dit 
niet het geval was, zou de stichting direct na de bevrijding een andere 
doelstelling moeten hebben, namelijk ‘om de bestaande orde’ (Stikker 
streepte uiteindelijk het woord ‘bestaande’ in zijn tekst door) ‘in het 
bedrijfsleven te handhaven en waar nodig te herstellen’. In die periode zou er 
wel persoonlijk contact zijn tussen ondernemers en vakbondsbestuurders, 
maar geen georganiseerde samenwerking. ‘Men zou het zoo kunnen stellen, 
dat de stichting in de aanvangsperiode op dictatorialen leest en eerst later op 
meer democratischen leest zal moeten zijn geschoeid’.1460 
 
Uit de voorgenomen vormovergang (die in de kring-Hacke als de ‘amfibie’-
vorm van de Stichting bekend kwam te staan) blijkt zonneklaar hoe 
belangrijk de groep rond Stikker het vond om goed voorbereid het vacuüm 
van na de Duitse nederlaag in te gaan. Veelzeggend was, dat er in de 
‘dictatoriale fase’ van de Stichting van de Arbeid geen officieel contact zou 
zijn tussen ondernemers en vakbondsbestuurders. Die laatsten waren 
blijkbaar nodig om olie op de golven van de te verwachten maatschappelijke 
onrust te gooien, en konden dus geen al te grote nabijheid tot de onder-
nemers gebruiken. Ook voor het probleem van de legitimiteit (in wiens naam 
zou eigenlijk het absolute gezag over de arbeidsverhoudingen moeten 
worden gevestigd?) werd een oplossing gevonden. De juridische vorm van 
de stichting vereiste, dat de oude verenigingen van ondernemers en 
vakorganisaties partij zouden zijn bij de oprichting. Omdat echter die 
verenigingen waren ontbonden, was er volgens Stikker geen andere 
mogelijkheid dan dat de aanstaande oprichters zouden optreden ‘in privé, 
doch als veronderstelde dragers van den wil der werknemers- en 
werkgeversorganisaties, zich daarbij beroepende op de functies die zij 
vroeger in deze organisaties hebben gehad’. Of na de bevrijding die 
veronderstelling juist zou zijn moest dán blijken. 

                                                
1459 Interview Dirk Stikker te Berg en Dal, 24 februari 1978. 
1460 Toelichtende nota (St 5D). 
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In ieder geval was met deze basisovereenkomst het platform geschapen van 
waaraf ondernemers en bestuurders zelf eraan konden gaan werken om 
werkelijk de ‘dragers van de wil’ van de oude organisaties te worden of te 
blijven. Het was de bedoeling dat de ‘vakraden’ (de gemengde commissies 
van werkgevers en vakbonden in de bedrijfstak) zich onder toezicht van het 
Stichtingsbestuur bezig zouden gaan houden met loonregelingen, 
arbeidsgeschillen, werktijd, wachtgeld en wat dies meer zij – met inbegrip 
van het nijverheidsonderwijs, de woningbouw en de arbeidsbemiddeling. 
Het Stichtingsbestuur diende de teugels strak in handen te houden; het 
wenste immers één sociaal beleid. Het moest in de eerste plaats zien te 
voorkomen dat vakbonden en directies in hun bedrijfstak de lonen zouden 
‘opschroeven’. Dit was de meesterproef voor wie wilde laten zien dat hij ook 
zonder staatsbemoeienis orde op zaken kon stellen.1461 
 
Na het fiat van het oude VNW-bestuur ging Stikker aan het werk om te 
proberen het concept van de Stichting van de Arbeid bij de andere partijen in 
de kring-Hacke aanvaard te krijgen. Die was immers tot dusver vooral met 
Corporatieve en Sociale Kamers in de weer geweest. Met steun van 
Slotemaker en Hacke lanceerde Stikker het eerste ontwerp van de 
Stichtingsakte in het 'overleg van zeven' tijdens een bijeenkomst op het 
kantoor van de Olveh (een koloniale maatschappij) in Den Haag. Stikker 
verdedigde zijn plan, naar hij zelf zei, op nuchtere en praktische wijze. 
Allereerst moesten de deelnemers aan het overleg worden overtuigd van de 
wenselijkheid niet te wachten op publiekrechtelijke wetswijzigingen. In 
plaats daarvan moesten zij meteen zelf optreden. Dat kon het beste via een 
privaatrechtelijke organisatie die later altijd nog als semi-overheidsinstelling 
kon worden erkend. Geen van de aanwezigen hoefde te worden overtuigd 
van de noodzaak om na de bevrijding snel in te grijpen. Kortenhorst had 
aanvankelijk zijn corporatieve plannen uitgewerkt in de overtuiging, dat ze 
alleen maar naar Londen hoefden te worden overgeseind. Daarna zou dan 
‘de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie kant en klaar kunnen worden 
ingevoerd’. Dat was duidelijk te simpel gedacht, zodat ook Kortenhorst zich 
tenslotte achter de Stichting van de Arbeid schaarde.1462 
 
De discussie, die zich in de kring-Hacke met de vakcentrales ontspon over 
de Stichting van de Arbeid, concentreerde zich op twee zaken: de scheiding 
van het sociaal-economische bestel in een sociaal en een economisch deel, 
en het ontbreken van verordenende bevoegdheden wanneer voor de 
privaatrechtelijke stichtingsvorm zou worden gekozen. Waarschijnlijk heeft 

                                                
1461 Molenaar, a.w., blz. 836-838; Ontwerp Stichtingsacte, 1943 (St 5D); Congres van den Arbeid, 
gehouden op Woensdag den 28sten November 1945 te Utrecht (Stenografisch Verslag), blz. 11-15. 
1462 Rede L.G. Kortenhorst op het Congres van den Arbeid, blz. 41. 
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handig opereren van Stikker de besluitvorming op deze hete hangijzers 
gemakkelijker gemaakt. Door het probleem op te delen in een sociaal 
onderwerp en in een economisch onderwerp, waren de twee sferen 
bespreektechnisch al uit elkaar aan het drijven. Daar kwam bij, dat de 
vakcentrales het punt van de onderlinge samenwerking, een zuiver ‘sociale’ 
kwestie, zelf al bovenaan hun eigen agenda hadden gezet. Na het échec van 
De Bruijns ‘Verbond van den Arbeid’ bij Generalkommissar Schmidt 
hadden RKWV en NVV doorgewerkt aan het aspect van hoe na de 
bevrijding de onderlinge samenwerking geregeld zou moeten worden. Echt 
lastig was dat niet, want in eerdere plannen van het RKWV waren al de 
contouren zichtbaar geweest van een Raad van Vakcentralen dan wel een 
Centrale Arbeidersraad. 
 
Omdat het een slechte indruk zou maken wanneer de vakbeweging een 
beeld van verdeeldheid en onderlinge strijd zou vertonen, waren in de 
verdere loop van 1942 NVV en RKWV het eens geworden over een 
Reglement van Samenwerking. Hierin werd de oprichting van een Raad 
van Vakcentralen voorzien, een federatieve structuur dus. Ten aanzien van 
het vraagstuk van de levensbeschouwelijke organisatie had ‘de practijk 
van het leven’ beslist, zo stond in een korte toelichting te lezen. Zozeer 
zelfs, dat de drie vakcentrales die praktijk een handje wilden helpen door 
de naoorlogse regering te vragen om in een aparte Wet op het 
Vakverenigingswezen uitsluitend de katholieke, christelijke en ‘algemene’ 
richting voor erkenning in aanmerking te laten komen.1463 In het 
zeskoppige bestuur van de Raad zouden de respectieve voorzitters van 
NVV, RKWV en CNV stemrecht hebben, alsmede (vanwege de fusie met 
de NVC) één extra NVV’er. Het NVV wierp wel het meeste gewicht in de 
schaal, maar zou in zijn eentje nooit de koers kunnen dicteren. Bovendien 
bepaalde het Reglement, dat onderwerpen waarover geen overeen-
stemming kon worden bereikt van de agenda konden worden afgevoerd. 
Voor iedere bedrijfstak werden Bedrijfsunies voorzien, samenwerkende 
hoofdbesturen van de drie vakorganisaties. De Bedrijfsunies waren in hun 
doen en laten aan de Raad van Vakcentralen ondergeschikt. Zij konden 
worden verplicht besluiten van de overheid of van een eventuele 
Nationale Corporatieve Raad te helpen uitvoeren.1464 Eind 1942 
aanvaardde een geïmproviseerd bestuursorgaan van het NVV (het 
clandestiene Verbondsbestuur samen met een aantal vakbondsvoorzitters) 
het Reglement van Samenwerking.1465 Ook het ondergrondse RKWV 

                                                
1463 Notities uit NVV-kring… (Ku 1). ‘Erkenning’ hield in: erkenning van de werklozenkas en 
erkenning als contractpartij bij CAO’s. 
1464 Fr. De Jong Edz., a.w., blz. 289-290; Reglement van Samenwerking, z.d. (St 5D I). 
1465 NVV, Verslag 1940-1945, blz. 39-40. 
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plooide zich naar het Reglement en sloot erop aan in zijn plannen tot 
reorganisatie van de katholieke vakbeweging. 
 
Aan werkgeverskant was de vraag, hoe de onderlinge samenwerking moest 
worden geregeld, betrekkelijk snel beantwoord. De Raad van Bestuur in 
Arbeidszaken, die als tegenhanger van de Raad van Vakcentralen zou 
moeten gaan optreden, was tussen februari en juli 1941 een effectief orgaan 
gebleken. De werkgevers zouden dus kunnen volstaan met het doen 
herrijzen van dit samenwerkingsorgaan, zo meende men binnen het VNW en 
bij de katholieke werkgevers. In eigen kring was hierover menigeen gepolst. 
Bij de liberale ondernemers liepen de contacten meestal via het bureau van 
Slotemaker of ook wel via de studiekringen die in stand werden gehouden 
door de Maatschappij voor Nijverheid en Handel. Onder voorzitterschap van 
de directeur van Hoogovens, G.A. Kessler, werden in die studiekringen 
blauwdrukken voor de naoorlogse ordening uitgewerkt, die als gevolg van 
periodiek onderling contact van die van de groep-Stikker niet veel 
afweken.1466 De katholieke werkgevers tenslotte lieten in 1943 in Stikkers 
bijzijn bij de Helmondse textielfabrikant R. Raaymakers het doopwater over 
de plannen vloeien en zegden hun medewerking toe.1467 
 
De protestants-christelijke zuil, en daarvan eerst het CNV, raakte pas weer 
bij de kring-Hacke betrokken na januari 1943, toen Stapelkamp, Schipper 
en Fuykschot vrijkwamen uit St. Michielsgestel. Tot dan toe had het CNV 
zowel de ontwikkeling naar het Reglement van Samenwerking als die naar 
de Sociale of Corporatieve Kamer gemist. Voor beide plannen was 
medewerking van het CNV wezenlijk, verloren tijd moest dus worden 
ingehaald. Aan de andere kant betekende het herstelde contact met het 
CNV een nieuwe impuls. NVV en RKWV maakten kennis met het 
corporatieve model dat het CNV in 1940 aan Hellwig had aangeboden en 
sinds de herfst van 1941 in eigen kring had doorontwikkeld: de 
Richtlijnen voor de Bedrijfsorganisatie. Aan dit model, dat in pleidooien 
voor een Nationale Corporatieve Raad voor de andere stelsels niet 
onderdeed, werd voorjaar 1943 nog onverdroten geschaafd. Toen ex-
voorzitter Antoon Stapelkamp van het CNV de draad van de besprekingen in 
de kring-Hacke weer wilde oppakken, hadden hij en de andere 
hoofdbestuurders met het Reglement van Samenwerking weinig moeite. Zij 
hadden wel bezwaren tegen de benaming ‘Bedrijfsunie’, omdat die te veel 
centrale besturing suggereerde, maar aanvaardden de term voor wat hij was: 

                                                
1466 Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel, De sociale organisatie van het 
bedrijfsleven, Haarlem 1945, blz. 3-4. 
1467 H.W.F. Aukes, Kardinaal de Jong, Utrecht 1956, blz. 471. 
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een etiket.1468 In mei 1943 bereikten de drie centrales officieel 
overeenstemming over het Reglement. Daarbij waren zij het erover eens, dat 
de regering gevraagd moest worden meteen na haar komst in Nederland de 
Raad van Vakcentralen te erkennen als de enige arbeidersvertegen-
woordiging in sociaal-economische aangelegenheden. Alleen zo konden 
‘onrust en verwarring bij de Nederlandse arbeiders worden tegengegaan’, zo 
berichtten zij aan de regering in Londen.1469. 
 
Veel meer discussie was ervoor nodig, om de CNV’ers te bewegen om – al 
was het ook maar tijdelijk – de eis van de economische medezeggenschap op 
te geven en mee te gaan met de Stichting van de Arbeid als instelling 
exclusief voor het sociale terrein. In die laatste hoedanigheid had Stikker 
halverwege 1943 de Stichting stevig in de steigers staan. Taken en 
bevoegdheden van beide pijlers onder het Stichtingsbestuur lagen vast en 
konden aan elk van beide kanten tot in de lagere regionen worden 
uitgewerkt. Het was daarom tijd voor het echte werk, het zoeken naar 
overeenstemming over de mate waarin de vakorganisaties betrokken zouden 
worden bij de zuiver economische aangelegenheden. Dit waren de 
aangelegenheden die slechts via de bedrijfsresultaten en de effecten op de 
werkgelegenheid een relatie tot de lonen en de sociale verzekeringen hadden. 
Eén ding gold bij die discussies als randvoorwaarde. Dat was dat de staat een 
forse vinger in de pap zou hebben. Onderwerpen als sociale verzekeringen 
en arbeidsmarktbeleid vielen als vanzelfsprekend aan de overheid toe, zodat 
Hacke zichzelf al zag als de topfunctionaris boven een ambtelijk imperium 
dat zowel de voormalige Arbeidsinspectie als het rivaliserende 
Rijksarbeidsbureau omvatte. Werkgevers en vakorganisaties zouden via de 
constructie van adviesraden op dit overheidsbeleid invloed kunnen uitoefen, 
maar niet méér. Het idee dat zij dit in een Corporatieve Kamer zélf zouden 
gaan aansturen had in de loop van 1943 duidelijk terrein verloren.1470 
 
Aanvankelijk leek het er niet op dat dit de uitkomst van de besprekingen in 
de kring-Hacke zou zijn. Kupers, Vermeulen en Oosterhuis hebben zonder 
twijfel vernomen hoe in de kringen van de zogeheten vernieuwers de 
discussies juist in de richting van een corporatief stelsel waren gegaan. 
Stapelkamp en De Bruijn konden het uit eigen ervaring weten.1471 In het 
gijzelaarskamp van St. Michielsgestel waren de aanwezige vakbonds-
bestuurders eenstemmig van mening geweest, dat de verdeeldheid van vóór 

                                                
1468 A. Stapelkamp, J. Schipper, De banier opnieuw geheven. Geschiedenis van het CNV in de jaren 
van de tweede wereldoorlog, Utrecht 1956, blz. 151-157. 
1469 Begeleidend schrijven bij microfilms Reglement van Samenwerking en Urgentieprogram (BI, 
NBC 5V). 
1470 Van Bottenburg, a.w., blz. 38-39. 
1471 A.C. de Bruijn was na 4 mei 1942 korte tijd geïnterneerd in St. Michielsgestel. Stokman, a.w., blz. 
127-128. 
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de oorlog niet terug mocht komen. Tevens vonden zij, dat de vakbonden 
medezeggenschap moesten krijgen in sociale én economische aangelegen-
heden. Aan een lezingenserie in het kamp over Stromingen in de 
Nederlandse Vakbeweging hadden deelgenomen de NVV’er Suurhoff, 
Stapelkamp van het CNV en Veltman van het RKWV. Alle drie spraken 
zich voor een corporatieve ordening uit. In het verlengde daarvan had een 
vakbewegingsclubje, de Studiekring-Veltman genaamd, zich beraden over 
de problemen van de ‘vereenvoudiging der vakbeweging’ (structuur, wijze 
van contributieheffing e.d.).1472 Vanuit het besef dat het Gestelse eliteberaad 
op zoek was geweest naar een modernere vorm voor het corporatieve 
programma van de Nederlandse Unie1473, konden de voorzitters van de 
vakcentrales in de kring-Hacke met het nodige zelfvertrouwen het 
zwaartepunt van de onderhandelingen leggen bij de economische 
medezeggenschap. 
 
De drie ex-voorzitters besloten om in de kring-Hacke bij dat onderwerp hoog 
in te zetten. Aan drie juristen (de sociaal-democraat M.G. Levenbach, de 
katholiek C.P.M. Romme en de protestant J. Donner) hadden zij opdracht 
gegeven een doorwrochte nota op te stellen. Dit werd de Nota inzake 
Sociaal-Economische Ordening, die het driemanschap bij wijze van 
‘proefballonnetje’ in de kring-Hacke inbracht. De Nota was gericht op de 
totstandkoming van ‘publiekrechtelijke organen voor het beroeps- en 
bedrijfsleven’. Omwille van het ideologische compromis tussen de drie 
zuilen werd niet van corporaties gesproken, maar van publiekrechtelijke 
organen en van functionele decentralisatie (het stokpaard van Levenbach en 
van de auteur van het SDAP-rapport over Nieuwe Organen, M. van der Goes 
van Naters). Evengoed bepleitte de Nota de instelling van paritair 
samengestelde publiekrechtelijke organen voor elke bedrijfstak, die (binnen 
de grenzen van de Grondwet) verordenende bevoegdheden en een eigen 
bedrijfsrechtspraak zouden moeten krijgen. Over al deze lagere organen 
heen zou het oppergezag en het toezicht moeten komen te liggen bij een 
Sociaal-economische Raad. Saillant detail was, dat ‘de gelden, benodigd 
voor de instandhouding van de publiekrechtelijke organen en de Sociaal-
economische Raad door de werkgevers en de werknemers (zouden) worden 
opgebracht, al dan niet aangevuld met staatssubsidie’.1474 
 
Al bij de discussies over de Sociale en de Economische Kamer waren in de 
kring-Hacke de ondernemers bereid gebleken economische 
                                                
1472 Brieven Jos. Veltman aan J.W. van den Akker, ca. augustus 1942 (NKV 623); Madelon de Keizer, 
De gijzelaars van St. Michielsgestel. Een elite-beraad in oorlogstijd, Alphen a/d Rijn 1979, blz. 75-
76. 
1473 Vgl. De Keizer, Gijzelaars, blz. 51. 
1474 Nota inzake Sociaal-Economische Ordening (St 5D I). Een licht afwijkende versie van de eerste 
drie paragrafen in Fr. de Jong Edz., a.w., blz. 294. 
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medezeggenschap door de vakorganisaties te aanvaarden. Dit echter alleen 
‘zoo hoog mogelijk’, dus uitsluitend in de colleges voor het algemene 
economische beleid. Stikker benadrukte steeds weer, dat de eis tot 
medezeggenschap in de leiding van de onderneming zelf bij zijn achterban 
op het grootst mogelijke verzet zou stuiten. Hij voelde zich niet bevoegd op 
dit punt toezeggingen te doen. Omdat de vakbeweging zelf ook liever geen 
zelfstandige fabriekscomités zag ontstaan, was voor haar de keus niet 
moeilijk. Liever dan de samenwerking met de ondernemers op het spel te 
zetten met een eis die eigenlijk ook niet in haar eigen program paste, zag zij 
af van directe invloed in de leiding van de onderneming. Zij beperkte haar 
wensen op dit terrein tot ondernemingsraden waar over méér kon worden 
gesproken dan in de vooroorlogse fabriekskernen. Wel wilde de 
vakbeweging een slag om de arm houden voor het geval zij na de bevrijding 
gedwongen zou worden op de directe economische medezeggenschap terug 
te komen. De kring-Hacke werd het tenslotte eens op de formule, dat 
‘medezeggenschap van de arbeiders in het beheer van de onderneming thans 
niet gevraagd wordt’. Op deze basis zou men de mogelijkheden bekijken van 
vakbondsinvloed in de centrale beleidsorganen. ‘Er is weken over 
gediscussieerd hoe dat kon en hoe je die woorden zou interpreteren, maar dat 
thans, dat heeft het gedaan’, aldus later Stikker.1475 
 
Bleef dus over de economische medezeggenschap buiten de onderneming, 
het onderwerp van de Nota inzake Sociaal-Economische Ordening. Geheel 
conform hun vooroorlogse verlangens op dit gebied waren de 
vakorganisaties het meest geïnteresseerd in de uitbouw van het sociaal-
economische bestuursapparaat. De regering zou raamwetten moeten maken, 
die vervolgens nader werden ingevuld en uitgevoerd door een Sociaal-
economische Raad, die op zijn beurt toezicht hield op de lagere organen in 
de bedrijfstak. Eigenlijk zou de PBO een soort Organisatie-Woltersom zijn, 
die het voor het zeggen kreeg over het hele sociaal-economische leven. 
Vakbonden en ondernemers zouden er gelijke invloed hebben. De staat zou 
alleen het algemene economische beleid mogen bepalen en via 
vertegenwoordigers in de Sociaal-economische Raad een oogje in het zeil 
houden.1476 
 
In de besprekingen met het driemanschap stond Stikker voor de taak de 
vakcentrales het gevoel te geven dat vooruitgang werd geboekt, en 
tegelijkertijd eisen af te houden die volgens hem te ver gingen. Het feit dat 
'defaitistische' ondernemers tot veel grotere concessies bereid waren, maakte 
het er voor de VNW-kring niet gemakkelijker op. Toch hadden Stikker en de 

                                                
1475 Stikker, Mémoires, blz. 44; interview Dirk Stikker. 
1476 Nota inzake Sociaal-Economische Ordening. 
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zijnen al het wezenlijke punt gewonnen, dat over economische 
medezeggenschap werd onderhandeld, dat wil zeggen dat de positie van de 
ondernemers werd erkend. De goodwill die met ‘juli 1941’ was gekweekt en 
de financiële steun van Heineken aan NVV-bestuurders als Kupers, 
Vermeulen en Oosterhuis zullen hierin een rol hebben gespeeld. Tegen de 
verlangens van vakbondszijde kwam Stikker met bezwaren van vooral 
praktische aard. Met de vraag: ‘Wat is het doel, wat beoogt gij met een 
dergelijk systeem?’ probeerde hij de werkbaarheid van hun stelsel in twijfel 
te trekken. Hij betoogde, dat op het sociale vlak de directie steeds maar met 
één partij, de vertegenwoordiging van het personeel, te maken had. Daarom 
was het gemakkelijk hier paritair samengestelde colleges te vormen. Waar 
het echter ging om de technische en commerciële leiding van het bedrijf, had 
de ondernemer met veel meer belangen tegelijk te maken, die allemaal 
eventueel gerechtigd waren een plaats in het economische apparaat op te 
eisen. Nu eens zou dat de grossier zijn, dan weer het landbouwbelang, de 
spoorwegen of de scheepvaart.1477 
 
In de loop van de tijd waren, zo betoogde Stikker, voor afzonderlijke 
technische en commerciële onderwerpen afzonderlijke commissies ontstaan 
van ondernemers en direct betrokken belangengroeperingen. Aan het werk 
van al deze bijzondere commissies zou afbreuk worden gedaan, wanneer het 
zou worden overgebracht naar organen ‘van arbeiders en werkgevers alleen’. 
Volgens Stikker was zich ‘een algemeene decentralisatie van wetgeving en 
bestuur’ aan het voltrekken. De Stichting van de Arbeid zelf was een van de 
vele vormen waaronder dat gebeurde. En decentralisatie hield nu juist in, dat 
elk onderwerp werd benaderd op de wijze die speciaal voor dat onderwerp 
geschikt was. ‘Er blijft dus een geschil van gevoelen bestaan tusschen den 
Heer K., die een van boven tot onder doorgeorganiseerd bedrijf bepleit en 
mij, die meent dat daar, waar er behoefte aan is, lichamen in het leven 
moeten worden geroepen, welker samenstelling al naar de behoefte en het 
onderwerp zal verschillen. Bovendien stelt de Heer K. zich gouden bergen 
voor van “de geleide economie” en vrees ik, dat zij tot eenzelfde desillusie 
aanleiding zal geven als de Verelendungstheorie, de socialisatie en de 
eenzijdige ontwapening. Intusschen is door onze besprekingen de 
ondoelmatigheid van het systeem der drie Heeren zoo duidelijk aan het licht 
gekomen, dat ik mij sterk maak, dat ons betoog t.z.t. op de Regeering wel 
indruk zal maken – vooral als wij voorop stellen, dat wij tegen een beperkt 
recht van meespreken der arbeiders in economische vraagstukken geen 
bezwaar hebben’.1478 

                                                
1477 Fabrikantenkring Maastricht e.o., Verslag van de spreekbeurt van mr. D.U. Stikker over de 
problemen der sociale en economische bedrijfsorganisatie, 11 juli 1945 (St 6E). 
1478 Nota over bezwaren CNV tegen Stichtingsakte; reactie CNV hierop; notitie betr. Stichtingsacte (St 
5D V). ‘De heer K.’ was Evert Kupers. 
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Argumenten van doelmatigheid waren niet voldoende om de vakbonden van 
hun standpunt af te brengen. In een tweede nota moest Stikker dat 
vaststellen. Zou men tot een gemeenschappelijk standpunt over de 
economische bedrijfsorganisatie kunnen komen, dan was dat ‘van groote 
politieke beteekenis’, maar voorlopig was zo'n resultaat niet waarschijnlijk. 
Dat kwam volgens hem omdat ‘de werkgevers zich in de eerste plaats ervoor 
interesseeren op welke wijze de bedrijven het beste geleid kunnen worden en 
dus het geheele bedrijfsleven de beste resultaten zal kunnen opleveren en dat 
anderzijds de georganiseerde arbeiders hoofdzakelijk een politiek doel 
nastreven, n.l. op welke wijze een systeem is uit te denken, waardoor de 
arbeiderswereld in de economische bedrijfsorganisatie een rol te vervullen 
krijgt’. Onder het motto dat de vakbonden economische medezeggenschap 
verlangden terwijl de ondernemers nog niets eens wisten of zij eigenlijk wel 
een economische organisatie wilden waarin die zeggenschap kon worden 
vergeven, zette Stikker de bezwaren van de ondernemers tegen de 
Organisatie-Woltersom uiteen. Die kwamen erop neer, dat de ondernemers 
zich niet zelfstandig genoeg voelden tegenover de overheid en de Raad voor 
het Bedrijfsleven, het toporgaan van de Organisatie-Woltersom. 
 
‘Wanneer men nu nagaat’, zo vervolgde Stikker, ‘wat de georganiseerde 
arbeiders in hun Nota inzake Sociaal-Economische Ordening en in de 
desiderata over de inhoud van deze organisatie verlangen, dan kunnen de 
werkgevers niet aan de indruk ontkomen, dat het systeem dat de arbeiders 
nastreven nog veel erger is dan hetgeen aan het bedrijfsleven thans van 
Duitsche zijde via Woltersom is opgelegd’. De vakorganisaties wekten de 
indruk, dat het hen meer te doen was om macht dan ‘om te bereiken dat het 
bedrijfsleven zoo goed mogelijk kan worden geleid en dus de algemeene 
welvaart zoo goed mogelijk wordt gestimuleerd. Zelfs is bij de werkgevers 
de indruk ontstaan, dat door het zoeken naar deze straffe organisatie de 
georganiseerde arbeiders in feite terugkomen op hun uitspraak, dat zij geen 
medezeggenschap in de bedrijven zelf verlangen. Immers, uit de later 
geformuleerde desiderata blijkt dat men verschillende onderwerpen, die 
stellig tot het domein van den ondernemer in eigen bedrijf behooren, zooals 
bijv. capaciteitsuitbreiding, wil overbrengen naar de lagere publiekrechte-
lijke organen, waardoor in wezen de medezeggenschap in het bedrijfsleven 
weer naar voren komt’. 
 
Met deze opmerking sloot Stikker aan op een intern stuk waarin hij voor zijn 
eigen achterban de te volgen gedragslijn had uitgestippeld. Omdat geen 
vakbondsinmenging in het directiebeleid kon worden aanvaard, moest een 
weerwoord worden gevonden op het argument dat juist beslissingen op dat 
niveau directe sociale gevolgen hadden, zoals bijvoorbeeld in geval van 
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sluiting van een bedrijf. De juistheid van dit argument moest door de 
ondernemers worden erkend, maar ook dan wilden zij geen paritaire 
bedrijfsraad met zeggenschap op dit gebied. In plaats daarvan stelde Stikker 
voor om bij bedrijfssluitingen van enige omvang de directies te verplichten 
zich tot de Stichting van de Arbeid te wenden. Vervolgens zou dan de 
Stichting kunnen bepalen welke voorzieningen voor het ontslagen personeel 
zouden worden getroffen. 
 
Stikker liet in dit interne stuk – dat ook bedoeld was als instructie voor latere 
onderhandelingen – niet na een duidelijke grens te trekken. Min of meer 
vanzelf hadden de ondernemers het standpunt ingenomen, dat de vakbonden 
konden meespreken in het algemene economische beleid (handelsverdragen, 
belastingontwerpen enz.). Bijna nog meer vanzelf hadden zij gesteld dat men 
inzake investeringen, prijsbeleid en dergelijke de ondernemer moest laten 
wat des ondernemers was. Voor het tussenliggende niveau echter, dat van de 
bedrijfstak, waar het algemene belang overging in zaken die direct de 
bedrijfsleiding raakten, moest het belang van de ondernemers zo worden 
geformuleerd, dat een waterscheiding zichtbaar werd. Juist ‘omdat ook nu 
weer – evenals in 1919 – een verlangen naar bedrijfsorganisatie wordt 
kenbaar gemaakt, die geleidelijk de taak van den ondernemer moeten 
overnemen’, moest tegen zulke verlangens een dam worden opgeworpen. 
Als hun standpunt formuleerden zij dan ook: ‘Zoolang de zgn. kapitalistische 
productiewijze gehandhaafd wordt, kunnen wij er niet toe overgaan 
medezeggenschap aan de arbeiders te geven op gebieden, waar de 
ondernemer thans op grond van zijn kennis, deskundigheid en 
verantwoordelijkheid tegenover de verstrekkers van het bedrijfskapitaal met 
de leiding van een onderneming is belast. Acht men de huidige 
productiewijze niet juist, welnu, laat men er dan naar streven haar af te 
schaffen, maar verlangt niet, dat wij zelf ertoe medewerken haar te 
ondermijnen’.1479 
 
Uiteindelijk slaagde Stikker erin, de economische zeggenschap van de 
vakorganisaties op het niveau van de bedrijfstak buiten de afspraken te 
houden. Ietwat rooskleurig stelden de Conclusies, die het NVV-bestuur 
vastlegde na het debat over de economische medezeggenschap, dat de 
ondernemers zich aansloten bij het standpunt van het NVV. Dat hield in, dat 
de vakorganisaties zich te allen tijde het recht voorbehielden economische 
zeggenschap te eisen. De ondernemers van hun kant behielden zich voor, 
bepaalde vormen van medezeggenschap te bestrijden. En wat ook op 
economisch gebied tot stand kwam, de samenwerking in de Stichting van de 
Arbeid diende in elk geval te worden verwezenlijkt. Wat de liberale 

                                                
1479 Notitie over medezeggenschap der arbeiders in het ‘centrum’ (St 5D I). 
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werkgevers betrof kon dan na de oorlog een soort Economische Raad 
gevormd worden, die aanvankelijk een uitsluitend adviserende taak kon 
hebben en waarin via de Stichting van de Arbeid ook vakbondsmensen 
zitting zouden kunnen nemen.1480 
 
Zowel NVV als RKWV en CNV wilden op economisch gebied bepaald wel 
verder gaan dan de ondernemers. Het argument van Stikker en de zijnen, dat 
zij voor volledig medezeggenschap nog niet 'rijp' genoeg waren en niet over 
voldoende geschoolde bestuurders beschikten, zullen zij wel hebben 
afgewezen. Zij konden echter om politieke en praktische redenen akkoord 
gaan met het op de lange baan schuiven van de economische medezeggen-
schap. Het politieke motief was, dat zij verwachtten dat na de oorlog de 
politieke krachtsverhoudingen heel anders zouden liggen en dat er een reële 
kans was dat de economische medezeggenschap langs politieke weg kon 
worden verkregen. Als het zó kon, was er in het clandestiene overleg geen 
reden de samenwerking met de ondernemers op het spel te zetten. Intussen – 
en dat was de praktische reden – zou de Stichting van de Arbeid dienen als 
de springplank waarmee de vakbonden midden in de economische 
verantwoordelijkheid belandden. Juist door een deel van de economische 
zeggenschap weg te halen bij de ondernemers en te zorgen voor een 
samenhangende vorm van sociaal-economische besturing hoopte de 
vakbewegingstop radicalisering van de arbeiders te voorkomen. Iets 
dergelijks zei Kupers een keer in een clandestiene bespreking met Fentener. 
Het communisme was slechts te voorkomen, zei Kupers, door 
samenwerking ‘van arbeiders en werkgevers’, door sociale gerechtigheid en 
door het afzweren van de deflatiepolitiek. Dan, zo vertrouwde hij, zouden de 
sociaal-economische organisaties een catastrofe wel te boven komen en 
hoefde voor het communisme niet te worden gevreesd.1481 
 
Vakorganisaties en ondernemers hadden elkaar even hard nodig. Als de 
ondernemers de vakbeweging geen resultaten zouden gunnen, stond de 
laatste met lege handen tegenover de arbeiders – zodat de vakbonden een 
lege huls zouden zijn en dus niemand op de naleving van overeenkomsten 
met de directies kon worden aangesproken. Dat de ondernemers daar ook zo 
over dachten blijkt uit een rede van Stikker voor een kring van ondernemers 
eind 1943, waarin hij de problemen van na de bevrijding besprak. Stikker 
vond dat juist dan op sociaal gebied iets moest gebeuren, ‘want dit is het 
gevaarlijkste gebied, hier zullen de sociale spanningen zich uiten en zullen 
tot een oplossing of tot een botsing voeren. Gelukkig is ons land tot dusverre 
nog in het bezit van leiders van de arbeidersvakbeweging en voor een 

                                                
1480 Conclusies, laatste versie (St 5D I). 
1481 Kladnotulen… 
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belangrijk deel zal het op deze mannen aankomen, om de eerste stoot op te 
vangen. Zij zullen dat m.i. alleen kunnen doen, wanneer zij niet met leege 
handen na den oorlog weer voor hun menschen komen. Zij moeten bewijzen 
niet te hebben stilgezeten, zij moeten toonen iets te hebben bereikt, en dat 
niet alleen onder elkaar, maar ook met de werkgevers’. Zo'n resultaat was de 
Stichting van de Arbeid. Het plan hiervoor moest ‘in hoofdzaak gelanceerd 
worden door de leiders van de arbeidersvakbeweging; dit moet zijn het door 
hen bereikte resultaat – dan krijgt dit plan zijn politieke beteekenis’.1482 

3.6.3 Horror vacui 

In het voorjaar van 1944 was duidelijk wie de oorlog zou winnen, maar 
nog niet hoe en wanneer de strijd zou aflopen. Aan het Oostfront hadden 
de Sovjetlegers de Duitsers voorgoed in het defensief gedrongen, en het 
eigenlijke Russische grondgebied terugveroverd alsook grote delen van de 
Oekraïne. In Italië waren de overige geallieerden niet eerder dan mei 
voorbij Monte Cassino en lag de weg naar Rome open. In West-Europa 
trokken de geallieerden geleidelijk de hegemonie in de lucht aan zich. Tot 
in Twente waren de gevolgen daarvan merkbaar. De bombardementen op 
Duitsland namen toe, en daarmee ook het aantal vliegtuigen dat boven 
Twente op de weg heen of terug werd neergeschoten. 
 
Er was voortdurend kleine schade, zoals van de vliegtuigmotor die op de 
KSW viel en die kon worden geblust voordat er brand ontstond. Veel 
gevaarlijker waren de bombardementen op Westfalen. Die hadden 
uiteenlopende gevolgen voor de steden in Twente, omdat ze menigmaal 
voor een uitwijkdoel werden aangezien. Eerst waren er de brandbommen 
op de binnenstad van Enschede geweest, in de nacht van 28 mei 1943, 
waarbij nog geen slachtoffers vielen. Maar na verstoring van de aanvallen 
door Duitse onderscheppingsjagers en na slecht weer vielen in Enschede 
tot twee maal toe slachtoffers. Bij het bombardement van 10 oktober 1943 
was onder meer Spinnerij Oosterveld getroffen. Vijf maanden later, op 22 
februari 1944, herhaalde zich deze ramp, waarbij de textielfabrieken van 
J.F. Scholten & Zn., N.J. Menko, Blijdenstein & Co., Nico ter Kuile, 
Scholten & van Heek en Gerhard Jannink & Zn. werden verwoest of 
zwaar beschadigd.1483 Buiten Enschede werden onder meer Hengelo, 
Haaksbergen en Nijverdal getroffen. Wanneer fabrieksarbeiders 
meededen aan opruimings- of herstelwerkzaamheden in de wijk waarin zij 
woonden, hing het van de directie af of zij het verzuimde werk al dan niet 
uitbetaald kregen. Werknemers konden in de meest dringende gevallen 
voor het gederfde loon een beroep doen op de overbruggingssteun van het 
                                                
1482 D.U. Stikker, Rede gehouden voor een groep werkgevers, waarna Ir. Vos gesproken heeft over 
diens geleide economie (einde 1943) (St 5D I). 
1483 Poorterman, a.w., blz. 88; Wiegman, a.w., blz. 189-218, 289-305. 
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Departement van Sociale Zaken, maar formeel recht hierop hadden zij 
niet.1484 Weigerachtige directies kwamen over het algemeen pas over de 
brug, zodra het Nederlands Arbeidsfront een kans rook om in naam van de 
getroffen arbeiders het gederfde loon op te eisen. 
 
In 1944 begonnen veel ondernemingen in te teren op hun reserves. Voor 
de Twentse textielindustrie werd de oorlog steeds meer een kwestie van 
volhouden en overleven. Garen werd gesponnen van papier, van de 
fabrieken draaide het merendeel op halve capaciteit, meer dan een derde 
van de Twentse textielarbeiders was op de een of andere manier ingezet in 
Duitsland. Op de winsten van de eerste oorlogsjaren volgde in 1944 voor 
de meeste textielfabrieken het omslagpunt waarna verlies werd gemaakt. 
Verlies als gevolg van geringe productie door het ontbreken van grond- en 
brandstoffen, verlies als gevolg van het beleid om een vaste kern van 
arbeiders koste wat kost, ook zonder levensvatbare productie, aan het 
bedrijf te binden. Dit beleid ontsproot niet alleen uit het overlevings-
instinct van de individuele ondernemers. Het volgde ook uit de 
gemeenschappelijke gedragslijn die zo goed en zo kwaad als dat ging 
werd bevorderd door het clandestiene VNW. Doorslaggevend waren niet 
langer de kostenanalyses binnen de individuele onderneming, de centrale 
vraag was hoe de ondernemers als sociale groep konden voortbestaan in 
een wereld waarin de staat de dienst leek te gaan uitmaken. Dit was dan 
ook niet meer het VNW van Herman Gelderman, maar het VNW met een 
nieuw geluid. Dirk Stikker trad onder de liberale werkgevers op als de 
nieuwe figuur, als iemand die niet met Geldermans starre beleid 
vereenzelvigd werd. Bij al het werk dat Stikker en Slotemaker hadden verzet 
voor de Stichting van de Arbeid waren Gelderman en zijn kring maar 
aarzelend en noodgedwongen meegegaan. En al wilden Stikker en 
Slotemaker in hun spreekbeurten de vuile was niet buiten hangen, bij meer 
vertrouwelijke gelegenheden moest Slotemaker toch constateren, dat het 
oude VNW-bestuur tekort was geschoten. In oorlogstijd had het ‘weinig 
kunnen presteeren, (was) op critieke momenten niet krachtig en evenmin 
homogeen naar voren gekomen, (had) tenslotte niet veel anders gedaan dan 
achter jou [ Stikker, G.K.] aangeloopen, en zijn sanctie gegeven wanneer het 
gevaar voorbij was’.1485 
 
Bij de spaarzame gelegenheden die ze daarvoor hadden, trokken Stikker 
en zijn secondant Slotemaker het land in om de werkgevers voor de 
Stichting van de Arbeid te winnen. Het is niet zeker of beiden ook Twente 
hebben aangedaan, van deze spreekbeurten is geen lijst overgebleven – zo 

                                                
1484 Briefwisseling tussen J.L. Groneman (wnd. burgemeester Hengelo) en W. de Rijke, 7 en 22 maart 
1944 (GAH 2139). 
1485 Brief B.C. Slotemaker aan D.U. Stikker, 2 april 1944 (St 5H). 
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die al bestaan heeft. Wat van hun boodschap tot de Twentse textiel 
doordrong is dus onzeker. Maar ook zonder dat de strekking van die 
boodschap tot in details bekend raakte, was er toch het signaal dat ‘de top’ 
werkte aan maatregelen die het antwoord zouden moeten zijn op de 
sociale beroering die overal werd verwacht. ‘Er zijn tijden’, zo betoogde 
Stikker bij een van zijn clandestiene spreekbeurten, ‘dat sociale 
spanningen nog gevaarlijker zijn dan een tijdelijk niet sluitende economie’. 
Een overmaat aan toegeeflijkheid jegens economische eisen was te 
verdedigen wanneer alle concessies ertoe zouden leiden, ‘dat de 
verantwoordelijkheid daarvan samen met de massa gedragen wordt en men 
tracht deze massa op te voeden in het besef, dat blijvend onredelijke eischen 
op den duur tot eenzelfde chaos zullen leiden als elk “isme”’. Stikker 
twijfelde er niet aan, dat na de oorlog werkloosheid, armoede en 
voedselgebrek de massa's tot ‘exorbitante eischen’ zouden brengen. De 
tegenspraak tussen deze eisen en de ‘feitelijke onmogelijkheid’ eraan te 
voldoen, zou eerst recht sociale spanningen veroorzaken. Spanningen, die 
des te groter zouden worden ‘indien de beter gesitueerden wel kunnen 
krijgen, wat zij vragen. De geest der massa is dan losgeslagen en vatbaar 
voor elk “isme” dat maar fel genoeg is en gouden bergen durft te beloven’. 
Daarin school volgens Stikker het grootste gevaar.1486 
 
Het toekomstige bestel zou dus staan of vallen al naar gelang zijn 
vermogen om iets te doen aan werkloosheid, armoede en voedselgebrek. 
Daarop zouden de bestuurders van het bevrijde Nederland worden 
afgerekend. Het nieuwe aan de insteek van het VNW was, dat Stikker en 
de zijnen uitgingen van de noodzaak van staatsingrijpen op dit gebied – 
terwijl Herman Gelderman en zijn kring altijd hadden gevonden dat 
steunverlening in principe marktherstel in de weg stond. De nieuwe lijn 
bij de liberale ondernemers zette erop in, dat deze staatstaak weliswaar 
noodzakelijk was, maar niet aan de staat alleen mocht worden 
overgelaten. Er hoefde niet per se een corporatieve ordening te komen om 
ervoor te zorgen dat de ‘bedrijfsgenoten’ zelf een deel van deze 
staatstaken gingen uitvoeren. ‘Indien de arbeidende massa op straat komt is 
alleen ellende te verwachten, en op dit punt is een tijdelijke oneconomische 
regeling honderdmaal te verkiezen boven een nauwkeurig uitgebalanceerd 
plan, dat slechts ten dele aan de noden tegemoet komt. (…) De massa moet 
van de straat af, moet werken, er moet rust zijn, wat het ook koste!’ 
 
Pas daarna, wanneer weer gewerkt werd, ‘eerst wanneer er schijnbaar orde 
en rust is’, konden de ‘bedrijfsgenoten’ erover gaan nadenken hoe alle 
noodmaatregelen (wachtgeld, verplichte tewerkstelling, ‘liefst geen 

                                                
1486 D.U. Stikker, Rede voor een groep werkgevers… 
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werkkampen’) te vervangen door deugdelijker regelingen en door 
‘Beveridge-plannen’. Om te voorkomen dat het nog lege terrein van het 
nieuwe sociale bestel door politieke avonturiers en ambtenaren zou worden 
bezet, was de Stichting van de Arbeid voorbereid. Zij diende aan de ene kant 
als legitimatie van de vakbondsleiders tegenover hun achterban, dat zij niet 
stil hadden gezeten. Aan de andere kant zou de Stichting het visitekaartje  
zijn van de oude sociale organisaties tegenover de hoogste autoriteit in den 
lande, of dat nu de Londense regering zou zijn of de een of andere generaal. 
Gezien het feit dat reeds grote groepen achter dit plan stonden, zo 
vermoedde Stikker, was nauwelijks aan te nemen dat ‘deze autoriteit niet 
dankbaar op dit dan allerbelangrijkste terrein het aanbod tot het overnemen 
van een groot gedeelte van de overheidstaak zal aanvaarden. Wanneer deze 
autoriteit het probleem groot genoeg ziet, dan is de weg verkregen naar orde 
en rust’.1487 
 
Onder politieke avonturiers (‘tinnegieters’) verstonden Stikker en zijn 
medestanders in de eerste plaats de groep ondernemers en ambtenaren die 
aan de weg van een dóórgeorganiseerd, dat wil zeggen van staatswege 
gestructureerd, corporatief bestel bleven timmeren. Al in een vrij vroeg 
stadium kwam het clandestiene VNW ter ore, dat verscheidene ondernemers 
zich hadden verzameld rondom de Rotterdammer J.Ph. Backx. Onder hen 
waren bekende namen: A.H. Ingen Housz van Hoogovens, M.H. Damme jr. 
van de PTT, C.H.J.  en J.M. Redelé van de koekfabriek Victoria, Tj. Bendien 
van het Almelose confectiebedrijf, C. Bruynzeel uit Zaandam en Frits 
Philips. Het waren nog maar vaag omschreven sentimenten die hen 
verbonden, maar dat de wind ‘het lied van den arbeid’ blies stond voor hen 
wel vast. Backx had in een illegale brochure de mening verkondigd, dat de 
principiële gelijkstelling tussen kapitaal en arbeid onontkoombaar was. Die 
hield in, dat de ondernemers ook op economisch terrein een deel van hun 
macht zouden moeten inleveren. Deden zij dat niet, dan zou de economische 
medezeggenschap wel worden afgedwongen, zo meende de groep-Backx. 
‘Laten wij liever de hulp van onze arbeiders inroepen daar, waar zij nuttig 
werk kunnen verrichten. Laten wij hen opvoeden tot het dragen van 
verantwoordelijkheid voor het bedrijf’.1488 Al vroeg zocht Backx contact met 
Kupers en De Bruijn, vermoedelijk om met hen te overleggen hoe een en 
ander het beste kon worden geregeld. Slotemaker kreeg hier lucht van. 
Omdat hij in Backx' plannen een doorkruising zag van het overleg in de 

                                                
1487 Ibidem. 
1488 Vgl. J.Ph. Backx, Werkgever en toekomst (1943), blz. 15, onderdeel van een tweeluik van Je 
Maintiendrai over de verhouding tussen werkgevers en werknemers. Het andere deel was van NVV’er 
Co Suurhoff. 
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kring-Hacke, ontraadde hij Kupers en De Bruijn met Backx in zee te gaan. 
Ook Kortenhorst waarschuwde tegen wat hij zag als onberaden stappen.1489 
 
Voor zover mij bekend is van contact tussen Backx en de vakverenigingstop 
niets gekomen. Beter één Stichting in de hand dan tien opvoeders in de lucht, 
zo moeten Kupers en De Bruijn hebben gedacht. Backx en de zijnen stonden 
echter in contact met een illegale groep die al evenzeer bezield was van de 
nieuwe harmonie tussen kapitaal en arbeid, Je Maintiendrai. Deze groep, die 
mag worden beschouwd als de illegale voortzetting van de Nederlandse 
Unie, had halverwege 1943 bij wijze van discussieontwerp enkele 
‘Hoofdtrekken van een sociaal-economisch program’ op papier gezet, die er 
in de ogen van veel ondernemers niet om logen. Zo noemde Je Maintiendrai 
als noodzakelijke onderdelen van een 'Nederlandsch Socialisme': ‘de plicht 
van het gemeenebest om werkgelegenheid te scheppen voor alle tot arbeid 
geschikte Nederlanders’, een doelmatige organisatie van de productie 
(waarbij ‘niet de winstbelangen van de producenten als uitgangspunt worden 
genomen doch de behoeften van de consumenten’) en tenslotte de 
‘verschaffing van redelijke bestaanszekerheid aan alle werkers’.1490 
 
Het clandestiene VNW slaagde er in de invloed van de ‘Backxianen’ in 
eigen kring terug te dringen. Een commentaar werd verspreid waarin 
gezegd werd dat ‘deze werkgever in zijn idealisme ongetwijfeld verder 
(gaat) dan vele arbeiders-leiders vóór den oorlog deden. (...) Een werkgever 
die dit stuk leest krijgt daardoor het gevoel vanuit eigen kamp te worden 
aangevallen zonder onder de huidige omstandigheden de mogelijkheid te 
hebben den schrijver en zijn lezerspubliek van repliek te dienen’. Betwijfeld 
werd of arbeiders met alleen maar lagere school in staat zouden zijn mede de 
onderneming te besturen. De arbeider zou ten minste zijn opleiding moeten 
bijspijkeren, maar in dat geval ‘zal hij weldra, evenals zoovele 
vakvereenigingsleiders, door zijn mede-arbeiders nauwelijks meer als één 
der hunnen worden beschouwd’. De vorm waarin Backx het sociale 
probleem stelde, zo luidde het eindoordeel, was vooral geschikt om de 
meeste ondernemers ‘in het reactionnaire kamp te drijven’. Stikker 
persoonlijk klaagde tegenover een groep ondernemers, dat het zo eenvoudig 
was ‘om zooals diegenen die naast Backx staan, grieven te uiten tegen 
menschen als Gelderman, Molenaar, Van Leeuwen of Damme, dat zij niets 
bereikten – maar deden deze Backxianen vroeger zelf iets, en beseffen zij de 
ontstellende massa werk die vroeger verzet moest worden eenerzijds om de 

                                                
1489 Brief B.C. Slotemaker aan D.U. Stikker, 19 januari 1943 (St 5H). 
1490 Hoofdtrekken van een Sociaal-Economisch Program (Discussie-ontwerp), blz. 1 (St 5D I). Voor 
de herkomst van dit stuk zie BI, NBC II 55a. 
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materie te beheerschen en anderzijds om gehoor te vinden en niet door 
politieke invloeden onder de voet gelopen te worden?’1491 
 
Veel meer moeite dan met Backx had de kring rond Stikker met de stroming 
rond het illegale blad Je Maintiendrai. De invloed, die in het systeem van de 
Stichting van de Arbeid de vakbeweging zou krijgen, ontsprong aan 
gelijkberechtiging op het sociale terrein én aan het feit dat zij samen met de 
ondernemers een aantal staatstaken op zich zou nemen. De invloed, die in 
het systeem van Je Maintiendrai voor de vakbeweging was weggelegd, had 
een heel andere bron. In de zienswijze van Je Maintiendrai moest de 
vakbeweging helpen het wantrouwen bij de arbeiders tegen een bestel 
zonder belangenorganisaties (dat er zeker zou zijn) weg te nemen. Alle 
organisatiewerk moest dus bij die arbeiders beginnen. Terwijl bij de 
Stichting de vakbeweging de leden moest zien terug te winnen door te 
verwijzen naar wat met de werkgevers afgesproken was, ging het in het 
concept van Je Maintiendrai erom dat de vakbeweging juist op grond van de 
band met haar leden diezelfde leden aan een publiekrechtelijke ordening zou 
weten te binden. Zou dat lukken, dan was zij blijkbaar volwassen genoeg om 
van staatswege stukken sociaal-economische macht gedelegeerd te krijgen. 
 
Om zo sterk te staan als voor deze strategie nodig was, kon de vakbeweging 
in de ogen van Je Maintiendrai onmogelijk gespleten blijven voortbestaan. 
De oprichting van ‘één centraal orgaan voor werknemers, één voor 
werkgevers, één voor middenstanders en één voor boeren (was) in hooge 
mate gewenscht’. Zowel uit praktische als uit principiële overwegingen was 
de illegale groep daarom voor organisatorische eenheid in de 
vakbeweging.1492 Tegen het einde van 1943 werd B.W. Haveman, die nog 
steeds optrad als contactpersoon voor een groep bedrijven uit de voormalige 
AWV en daarnaast als vertrouwensinstantie voor de mosterd- en 
azijnindustrie, uitgenodigd voor een vergadering van werkgevers waar 
Stikker zou spreken. Voor alle twintig aanwezigen was het door Stikker 
gepresenteerde plan voor een Stichting van de Arbeid volkomen nieuw. 
Samen met het feit dat het genodigde gezelschap nogal heterogeen was, zal 
dit verrassingseffect er de oorzaak van zijn geweest dat de vragen na afloop 
nogal aan de oppervlakte bleven. Stikker nodigde de aanwezigen uit voor 
een volgende bijeenkomst, maar Haveman, die zich niet met de 
Stichtingsplannen wilde vereenzelvigen, ging daar niet meer naar toe. 
Aangezien de bijeenkomst op strikt vertrouwelijke basis was georganiseerd, 

                                                
1491 C.H., commentaar op Werkgever en toekomst (St 5D); D.U. Stikker, Rede gehouden voor een 
groep werkgevers… 
1492 Hoofdtrekken…, Bijlage B: Vakbeweging en Sociaal-Economische Orde. Zie ook Je Maintiendrai 
van 31 mei en 1 november 1943. 
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deed hij van het gebeurde geen verslag aan de Je Maintiendrai-groep 
waarvan hij deel uitmaakte.1493 
 
Het was pas op verzoek van NVV-bestuurder Henk Oosterhuis dat Haveman 
iets tegen de plannen van Stikker ondernam. Oosterhuis was samen met Ad 
Vermeulen geleidelijk aan de rechterhand van Kupers geworden bij diens 
clandestiene overleg met ondernemers en vakbondsgenoten. Oosterhuis had 
Kupers regelmatig vergezeld naar de kring-Hacke en was dus van tal van 
details op de hoogte. Maar anders dan Kupers en Vermeulen dacht 
Oosterhuis over de concessie die de vakcentrales hadden gedaan toen zij 
instemden met de zinsnede, dat ‘medezeggenschap van de arbeiders in het 
beheer van de onderneming thans niet gevraagd wordt’. Hij had gemerkt dat 
de ondernemers deze zin als een overwinning beschouwden. Hij vroeg zich 
dan ook af of Kupers (al dan niet vanwege diens financiële band met de 
Heinekenbrouwerij) niet zo sterk door Stikker was ingepalmd, dat hij het 
NVV met handen en voeten aan de ondernemers zou uitleveren. In de kring-
Hacke had Oosterhuis over zijn bedenkingen gezwegen, vermoedelijk vanuit 
het gevoel ‘niet tegen de zwaargewicht Stikker te kunnen strijden’. Hij hield 
zijn mond en zocht een andere weg.1494 Uiteindelijk kwam Oosterhuis 
terecht bij Haveman, een oude kennis van vóór de oorlog, die hij in 
bezettingstijd zo nu en dan zag en die hij vertrouwde. Aan Haveman vertelde 
Oosterhuis dat hij bang was dat Kupers door Stikker ‘in een zak was 
genaaid’. In een poging om de vakbeweging los te weken van de 
Stichtingsplannen schreef Haveman in overleg met Oosterhuis een nota, die 
bedoeld was als advies aan de regering in Londen. Door tussenkomst van de 
contactman van Je Maintiendrai met het kanaal naar Engeland werd deze 
nota, na goedkeuring door Oosterhuis, naar Londen gestuurd.1495 
 
In zijn nota stemde Haveman met de Stichtingsplannen in, in zoverre deze 
moesten dienen als bewijs dat de vakorganisaties niet stil hadden gezeten. 
Met dat bewijs moesten ze hun vat op de arbeiders herkrijgen. ‘Slechts 
indien de arbeiders overtuigd zijn, dat hun leiders met begrip voor den stand 
van zaken en met jong vuur voor hun taak strijden, zullen zij zich laten 
binden aan de herrezen vakbeweging en deze trouw blijven, óók al gaan niet 
alle wenschen en verlangens terstond in vervulling’. Maar als je nu, zo 

                                                
1493 Brief B.W. Haveman aan schr., 27 december 1978. 
1494 Brief B.W. Haveman aan schr., 21 maart 1978. Opmerkelijk is Stikkers reactie, toen ik hem 
vertelde van Oosterhuis' vrees, dat Kupers zich teveel gebonden had: ‘Oosterhuis was net zo 
gebonden. Oosterhuis die kwam ook altijd bij mij om te zeggen, “ik zit met allerlei moeilijkheden en 
help me met dit en help me met dat”. Ik moet van Oosterhuis nog altijd veertig of vijftig gulden 
hebben. Dat vergeet je nou maar, dat is oorlogstijd geweest en dat was met Adje Vermeulen ook. Ik 
begrijp dat best, die mensen zaten in moeilijkheden, die moesten met hun gezin verder komen en ja, er 
moet iemand zijn die helpt’ (interview 24 februari 1978). 
1495 Brieven B.W. Haveman aan schr., 16 januari, 1 februari 1978. 
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betoogde Haveman, de vakbondsleiders bestuursverantwoordelijkheid zou 
geven, dan zouden ze niet meer in staat zijn de ‘tot radicalisme neigende 
arbeidersmassa aan zich te binden’. De enige rol die de vakbondsleiders dan 
nog zouden kunnen spelen was die van zondebok. Als de Stichting inderdaad 
verantwoordelijk zou worden voor het beleid, dan kwamen de 
vakbondsleiders onherroepelijk voor de keus te staan ‘hetzij “verantwoorde-
lijk” bestuur te voeren, een botsing met de verlangens der arbeidersmassa te 
riskeeren en door hun onbevredigende beleid de vat op de arbeiders te 
verliezen, of zich – wanneer hun oogen te elfder ure opengaan – solidair te 
verklaren met wellicht niet terstond voor inwilliging vatbare wenschen en 
daardoor de bestuurskracht van het orgaan der stichting lam te leggen, hetzij 
– indien de werkgevers zich door de stroom laten medesleepen – een botsing 
van het orgaan met de regeering te veroorzaken’.1496 
 
Volgens Haveman (en Oosterhuis) was zo’n botsing slechts te voorkomen 
als de vakbondsbestuurders meteen na de bevrijding ‘hun eerste en 
voornaamste roeping (zagen) in het leiden van de arbeiders’. Dat betekende 
dat de overheid, en niet de Stichting van de Arbeid, het bestuur over het 
sociaal-economisch leven in handen moest houden. Immers, zou het 
gebeuren dat de situatie in het Stichtingsbestuur onwerkbaar zou worden – 
‘de radicaliseering van een vakbeweging kan in een bepaalde situatie een 
kwestie van weken zijn’ – dan zou de overheid machteloos staan wanneer zij 
alle macht aan de Stichting overgedragen had. Voor dat geval voorzag 
Haveman een 'chaos' zoals in Frankrijk ten tijde van de Volksfrontregering. 
De oplossing lag volgens hem in een stelsel van sociale bedrijfsorganen, 
waarin de overheid de uiteindelijke verantwoordelijkheid behield. Het 
Franse scenario had tot een chaos geleid, zo geloofde Haveman, omdat de 
leden van de vakbonden meenden dat hun leiders alle macht in handen 
hadden en konden bereiken wat zij wilden. Dit zou zich uiten in een ‘latente 
strijdlust tegen reactionnaire werkgevers’ en in wilde stakingen als er niet 
snel genoeg resultaten kwamen. In het scenario van de sociale bedrijfs-
organen daarentegen zou de overheid de voornaamste tegenspeler zijn, 
‘zoodat de vakbeweging gelegenheid krijgt door haar 'strijd' in de daarvoor 
aangewezen organen de strijdlust harer leden psychologisch af te reageeren 
en hen daarmede in de hand te houden’. 
 
De medeverantwoordelijk gemaakte ondernemers zouden eveneens bloot 
komen te staan aan de druk van de arbeiders. Een deel van hen zou de 
neiging voelen om terwille van de zo kostbare bedrijfsvrede toe te geven, 
‘óók indien het landsbelang er niet mede gediend is en de overheid het 

                                                
1496 (B.W. Haveman), Nota betreffende een vraagstuk van sociaal-economische bedrijfsorganisatie, 23 
juni 1944, blz. 2-4 (St 5D I). 
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anders zou wenschen’. Met het oog op orde en rust was het dus onwenselijk 
de ondernemers rechtstreeks aansprakelijk te maken voor het sociaal bestuur. 
Als na de bevrijding een buffer nodig zou zijn die eisen van de 
geradicaliseerde arbeiders moest kunnen blokkeren, dan was volgens 
Haveman de overheid, en niet de Stichting van de Arbeid, de stevigste 
buffer. De verantwoordelijkheid voor maatregelen die het arbeidersbelang 
raakten moest liggen bij de overheid, dit ‘ter voorkoming van ongewenschte 
wederzijdse verwijten en een nutteloozen strijd tusschen de 
maatschappelijke groepen, in erger geval ter voorkoming van revolutie of 
burgeroorlog. Een regeering, die op een gegeven oogenblik afgedaan heeft, 
kan zonder veel bezwaar verdwijnen en vervangen worden door een andere 
met blanco-zondenlijst; eenmaal gegroeide of opnieuw aangewakkerde 
tegenstellingen tusschen maatschappelijke groepen worden daarentegen 
slechts zéér langzaam overwonnen. (...) Onder leiding van de Overheid 
zullen de groepen elkanders vertrouwen moeten winnen bij dagelijksche 
samenwerking. Zoodra dit vertrouwen bestaat en de orde verzekerd is, kan 
de Overheid aan de samenwerking der belangengroepen de eigenlijke 
verantwoordelijkheid overdragen. Dan eerst is de tijd rijp voor een 
definitieve orgaanvorming’.1497 
 
Havemans nota was illustratief voor de manier waarop vooraanstaande 
figuren1498 in de latere Nederlandse Volksbeweging de rol zagen die de 
overheid in het naoorlogse bestel zou moeten spelen. Eigenlijk waren de 
verschillen tussen NVB en Stichting niet zo groot als Haveman en 
Oosterhuis in de emotie van het ogenblik wel dachten. Hun nadruk op de rol 
van de overheid was toch evengoed op tactische overwegingen gebaseerd. 
Stond niet in hun eigen NVB-programma dat de medezeggenschap van alle 
'werkers' gegrondvest diende te zijn op hun medeverantwoordelijkheid? Ook 
Stikker had niets anders gezegd dan dat men 'de massa' alleen maar in toom 
kon houden door haar verantwoordelijkheid te geven. Natuurlijk, de 
verschillen waren óók aanzienlijk. Bij de kring-Hacke hoefde men met 
ideeën over een eenheidsvakbeweging niet aan te komen.1499 Bovendien 
maakte de economische medezeggenschap die de NVB in haar programma 
had staan bij de groep-Stikker geen schijn van kans. De verschillen van 
inzicht over de positie van de Stichting van de Arbeid tenslotte zouden in juli 

                                                
1497 Idem, blz. 7, 9, 21. 
1498 Haveman zou in de zomer van '44 samen met Co Suurhoff en J.R.M. van den Brink het sociaal-
economische deel van het NVB-programma opstellen. 
1499 In een brief aan M. Ruppert van 6 juni 1955 (St 6A VI) stelde Stikker, dat hij bij aartsbisschop De 
Jong was gaan waarschuwen tegen de eenheidsvakbeweging juist met het oog op het streven van de 
Schermerhorn-groep naar een eenheidsvakbeweging. Omdat de kardinaal wel RKWV-voorzitter De 
Bruijn tot de orde had kunnen roepen bij diens plannen voor een ‘Verbond van den Arbeid’ maar niet 
Schermerhorn, moet de conclusie zijn dat Stikker in zijn brief aan Ruppert de aanleiding tot zijn 
bezoek aan de kardinaal verwarde met zijn actie tegen Haveman. 
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1945 tijdens de Rotterdamse havenstaking achter de schermen uitlopen op 
fikse confrontaties tussen Schermerhorn enerzijds en Drees anderzijds, met 
Stikker als de kop van Jut. In die confrontaties zou blijken, dat de 
vakorganisaties binnen de Stichting inderdaad geen greep hadden op hun 
voormalige leden. Bijgevolg was de Stichting van de Arbeid niet in staat 
om stakingsbewegingen de baas te worden en moest, zoals Haveman 
voorzien had, de staat als buffer optreden. Als gevolg van haar gebleken 
zwakte kreeg de Stichting uiteindelijk slechts die bevoegdheden die Drees 
haar toestond. Dit was de prijs die de oude sociale organisaties moesten 
betalen voor hun keuze om ‘van bovenaf’ het sociaal-economisch bestel te 
willen reorganiseren. 
 
De geschillen tussen de groep-Schermerhorn en de kring-Hacke werden in 
bezettingstijd niet opgelost. Pogingen van Stikker en Hacke om Haveman via 
de beschuldiging van vertrouwensbreuk politiek onschadelijk te maken 
droegen daaraan ook niet bij.1500 In de illegale publieke opinie had de Stichting 
van de Arbeid een slechte pers. Het sprak vanzelf, dat Je Maintiendrai zeer 
kritisch was. Het blad verweet de Raad van Vakcentralen (die natuurlijk niet 
bij naam genoemd werd) dat hij de vakbondsleden voor voldongen feiten 
plaatste met alle reglementen die werden uitgewerkt. ‘De plannen bij één der 
drie groepen gaan zo ver, dat men zich zelf reeds heeft voorgesteld, hoe de 
drieledige contributiezegels er uit zullen zien, hoe de incasso zal worden 
geregeld, enz. enz.’ Op deze wijze werd de vakbondsaanhang ‘in wezen voor 
voldongen feiten (gesteld) en verbergt achter een democratische gevel een 
autoritaire handelwijze’.1501 Vrij Nederland oordeelde niet veel anders en liet 
tussen de regels door blijken dat het wist van de hoed en de rand. ‘Terwijl 
400.000 van onze arbeiders als slaven naar Duitsland gevoerd zijn en er (dank 
zij eigen nalatigheid) van eenig overleg van behoorlijken omvang geen sprake 
kan zijn, meenen sommige vroegere leiders nog steeds de arbeiders te mogen 
vertegenwoordigen en brouwen zij in de ontelbare naoorlogsche reconstructie-
laboratoria hun plannen uit. De vraag of zij nog het recht hebben namens de 
Nederlandsche arbeiders op te treden komt klaarblijkelijk niet bij hen op. Zij 
ontwerpen “stichtingen” en maken afspraken met werkgevers op de manier 
waarop sommigen van hen twee jaar lang Woudenberg van nabij hebben zien 
werken’.1502 
 
Hoeveel invloed de berichten over het Reglement van Samenwerking, de 
Stichting van de Arbeid of ook de nota van Haveman op de Londense 

                                                
1500 Haveman zou de inhoud van de Stichtingsacte hebben gekopieerd en verspreid. Brief B.W. 
Haveman aan D.U. Stikker, 7 juli 1944, brief A.H.W. Hacke aan B.W. Haveman, 13 juli 1944 (St 5H, 
interview Dirk Stikker). 
1501 Je Maintiendrai augustusnummer 1944. 
1502 Vrij Nederland 29 juni 1944. Het woord ‘brouwen’ laat zien hoe goed het blad op de hoogte was. 
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regering daadwerkelijk hadden, is moeilijk vast te stellen. Waarschijnlijk 
speelden de opinies in bezet gebied geen rol. Feit is, dat de Londense 
regering al in januari 1944 een reeks besluiten op sociaal gebied gereed 
had1503, die op hoofdlijnen niet meer werden veranderd. Het voornemen om 
staatstaken op enig orgaan uit het bedrijfsleven over te dragen kwam in deze 
besluiten niet voor. Integendeel, in het BBA ’44 werd aangesloten op de 
situatie van mei 1940, zodat het College van Rijksbemiddelaars opnieuw een 
centrale rol te vervullen kreeg.1504 
 
De kring-Hacke liet zich intussen aan de illegale pers weinig gelegen liggen. 
Hij werkte door aan de voorbereidingen tot herstel van de oude sociale 
organisaties. Een restauratie, waarvan het RKWV toen nog geloofde dat het 
‘het enige afdoende middel (was) om op sociaal terrein de orde en de rust te 
verzekeren’.1505 Het vaststellen van het inhoudelijk te voeren beleid was de 
stap die op het organisatorische kader moest volgen. De grove omtrekken 
hiervan waren al vastgelegd in de Urgentiemaatregelen die eerst namens de 
Raad van Vakcentralen, daarna ook namens ‘een bekend werkgever, die 
geregeld overleg pleegt met werkgevers- en ondernemersorganisaties over 
de sociale structuur van ons land na den oorlog’ naar de Londense regering 
waren gestuurd. De Urgentiemaatregelen waren vooral gericht op het 
onverwijld opvangen van alle arbeiders die niet meteen na de bevrijding aan 
het werk konden. Bovendien moesten de werktijden worden 
'genormaliseerd', de rantsoenen verhoogd, de prijzen aan banden gelegd, de 
lonen aangepast aan de kosten van levensonderhoud, enz.’1506 In opdracht 
van de Londense regering had de gewezen secretaris-generaal van Sociale 
Zaken A.L. Scholtens al eerder lijsten opgestuurd van Duitse instellingen die 
vooralsnog zouden moeten worden gehandhaafd. Halverwege 1944 kwam 
daar de opdracht bij, ook op sociaal gebied voorbereidingen voor 'de 
terugkeer' te treffen. Omdat Scholtens had gehoord van de bijeenkomsten 
van de kring-Hacke betrok hij deze bij de voorbereidingen. Zo kwam na 
intensieve besprekingen de Noodregeling voor den Arbeid tot stand, een stuk 
waaraan – als we Stikker mogen geloven – meer was bijgedragen vanuit de 
hoek van de Stichting van de Arbeid dan door Scholtens zelf.1507 
 
Het zwaartepunt van de Noodregeling lag bij de regeling van de 
loonvorming en de wachtgelden. Onder leiding van Hacke werkten 
ambtenaren een deelplan uit voor een op te richten Dienst van den Arbeid, 

                                                
1503 Dagboek Van Lidth de Jeude, a.w., blz. 1161. 
1504 Besluit van 17 juli 1944, houdende vaststelling van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen, 
Stsbld. E 52. 
1505 Nadere toelichting op het Reglement van Samenwerking en op het rapport De Katholieke 
Arbeidersbeweging in Nieuwe Banen, ‘juni 1941’, blz. 4 (NKV 639). 
1506 Urgentie-program, met toelichting door Bureau-Inlichtingen, januari 1944 (BI, NBC 5 IV). 
1507 Interview Dirk Stikker. 
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die als speciale opdracht het bestrijden van de werkloosheid meekreeg. 
Primaire taak van deze Dienst was het, te zorgen dat zoveel mogelijk 
arbeiders in ‘het normale bedrijfsleven’ kwamen te werken, zoals ook vóór 
de oorlog eerste doel van de werkverruiming was geweest en zoals Hacke al 
in 1940 tegenover De Quay beklemtoond had. Een taak als deze vereiste een 
‘behoorlijke registratie van de arbeiders, bijv. door een arbeidsboekje’, en 
een verplichte centrale werkloosheidsverzekering. Een ander plan voorzag in 
een draaiboek, hoe na het beëindigen van de oorlogshandelingen de 
werkloze arbeiders stapsgewijs weer in controleerbare banen konden worden 
geleid. Voor de eerste dagen na de bevrijding ging het er allereerst om ‘dàt er 
gewerkt wordt, zonder dat dit onmiddellijk volgens een bepaald omlijnd plan 
behoeft te geschieden’. Daarna kwamen dan de directe opruimings-
werkzaamheden en tenslotte de eigenlijke wederopbouw. Gepleit werd voor 
een decentrale aanpak en een nauwe samenwerking tussen overheid (in dit 
geval de burgemeester) en bedrijfsleven (ondernemers en vakbonden) bij de 
tewerkstelling van de arbeiders. Daarmee zou worden bevorderd dat de 
arbeiders zoveel mogelijk aan het bedrijfsleven gebonden bleven en snel 
weer konden worden ingeschakeld in het productieproces.1508 
 
De lonen, wachtgelden en steunuitkeringen werden niet vergeten. Van de 
steunuitkeringen - voortaan ‘financiële hulp aan werknemers’ geheten - 
werden als vanouds de meeste vrouwen uitgesloten, omdat immers voor hen 
‘plaatsingsmogelijkheid in de huishouding’ bestond. Ten aanzien van de 
mannen wilde men een strikte scheiding doorvoeren tussen tijdelijk werkloze 
kostwinners en ‘armlastigen’. De overbruggingsuitkering aan de eersten 
moest liefst in andere gebouwen worden verstrekt dan de uitkeringen aan de 
laatstgenoemden, of anders op andere tijden. ‘Het zal in de groote gemeenten 
zelfs noodzakelijk zijn de overbruggingsuitkeringen op verschillende punten 
in de stad te doen plaats hebben, opdat opeenhopingen van arbeiders worden 
voorkomen’.1509 Veel arbeiders zouden moeten worden opgevangen in de 
Dienst Uitvoering Werken (DUW) – die op geen enkele manier mocht 
herinneren aan de vooroorlogse werkverschaffing. Van oktober '44 tot 
januari '45 stelden Hacke, Mauritz en Vermeulen, evenals vertegenwoor-
digers uit het bouwbedrijf, de nodige loontabellen vast. Het was niet 
gemakkelijk om de hoogte van de reële lonen in het algemeen vast te stellen. 
Na een onderzoek naar de verstrekkingen in natura, clandestiene 
loonsverhogingen en uitkeringen op basis van fictieve verlenging van de 
werktijd kwamen Mauritz en Vermeulen tot de slotsom, dat het algemene 

                                                
1508 Nota over Dienst van den Arbeid (St 4D); Eenige opmerkingen betreffende het inschakelen van 
vacante arbeidskrachten in de na-oorlogsche periode, 27 oktober 1944; Toelichtende nota bij 
circulaire aan de Burgemeesters, 12 februari 1945 (St 4G). 
1509 A.L. Scholtens, Circulaire t.a.v. verordening betr. financieele hulp aan werknemers, Uitgegeven 
door het Departement van Sociale Zaken, 18 mei 1945 (StA 117). 
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loonpeil ongeveer 15% hoger lag dan was vastgelegd in de laatste 
loonbesluiten van de rijksbemiddelaars in oktober 1942. Op dezelfde manier 
werden de nodige details uitgewerkt voor een ontslagverbod, 
loonstopbepalingen en regelingen van werktijden. Alle bepalingen 
voorzagen in uitgebreide bevoegdheden voor Hacke's Dienst van den 
Arbeid. En uiteraard zou ook de Stichting van de Arbeid een stevige vinger 
in de pap krijgen.1510 
 
Een plan de campagne hoe met stakingen om te gaan kon bij al deze 
voorbereidingen niet achterwege blijven. Bij de besprekingen tussen 
Scholtens en de Stichting stelde Kortenhorst voor om in de Noodregeling 
voor den Arbeid een verbod op staking en uitsluiting op te nemen, ‘als 
sluitstuk’. Kortenhorst betoogde, dat door de Noodregeling ‘elken redelijken 
grond’ aan staking en uitsluiting ontnomen werd. ‘Vanaf het oogenblik, dat 
de Overheid in hoogste instantie de verantwoording voor de 
arbeidsvoorwaarden-politiek op zich neemt, dragen stakingen en 
uitsluitingen niet meer het karakter van een ultimum remedium in mogelijke 
belangentegenstellingen tusschen werkgevers en arbeiders, maar van een 
rechtstreeksche aanranding van het Overheidsgezag’. Maatregelen tot 
repressief ingrijpen konden in zijn ogen dus niet worden gemist. ‘Oorlog en 
bezetting hebben hier en daar een verwildering der geesten, een losmaken 
der banden van tucht en moraal en de nasleep van dien met zich meegebracht 
welke de Regeering noodzaken op haar hoede te zijn bij haar zorg voor het 
behartigen van het algemeen belang’. 
 
Kortenhorst vond dat de regering niet met een stakingsverbod zou kunnen 
volstaan. Als zo'n verbod niet zou kunnen worden gehandhaafd, zou immers 
het prestige van de overheid een forse deuk oplopen. Beter was het 
repressieve maatregelen als stok achter de deur te bewaren en in eerste 
instantie terug te vallen op de Stichting van de Arbeid. Niettemin wilde hij 
de machtsmiddelen die de staat tot zijn beschikking moest hebben precies 
vastleggen. Om te beginnen moest vaststaan wat een ‘ongeoorloofde 
staking’ was. Kortenhorst beschouwde iedere staking als ongeoorloofd die 
door de minister ongeoorloofd verklaard was. Eenvoudiger kon het al niet. 
Daarnaast werkte Kortenhorst bepalingen uit, die de overheid een wapen in 
handen zouden geven ‘om krachtig op te treden, niet alleen tegen excessen, 
maar bovendien tegen alle massabewegingen, die licht tot excessen 
aanleiding geven (oploopen, samenscholingen, posten, hinderlijk volgen, 
verspreiding van vlugschriften, ophitsende dagbladartikelen e.d.)’ 1511 

                                                
1510 A.J.R. Mauritz, De loonen bij de uitvoering van werken met steun van de overheid, 23 mei 1945 
(St 4D); concept-brief A.H.W. Hacke aan A.A. van Rhijn, 17 mei 1945 (StA 124); nota D.U. Stikker, 
A. Vermeulen, 2 april 1945, blz. 8-9, 17 (St 5E III). 
1511 Ontwerp van Wet houdende regelen tot handhaving van den maatschappelijken vrede (St 5D I). 
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Toen Kortenhorsts wetsontwerp in de kring-Hacke besproken werd - men 
nam het daar zeer serieus - helde de weegschaal tenslotte over naar een 
gematigder oplossing. Dat was niet omdat de vakcentrales onverkort bleven 
staan op handhaving van het stakingsrecht. De Bruijn en Stapelkamp 
deelden de opvattingen van Kortenhorst. Kupers echter maakte bezwaar 
tegen de moeilijke positie waarin een stakingsverbod het NVV zou plaatsen. 
Als principieel punt voerde Kupers aan, dat het recht van staking alleen kon 
worden afgeschaft als er bij een onopgelost conflict tussen ondernemers en 
vakbonden een onpartijdige instantie, de overheid, zou zijn om de doorslag 
te geven. Stikker viel hem bij met het praktische bezwaar, dat een 
stakingsverbod een duidelijk overspelen van de mogelijkheden zou zijn. ‘Ik 
zei: mensen, houdt er nou mee op, dit kun je nooit gedaan krijgen. En dat zal 
ook nooit lukken ook niet. Je kúnt niet verwachten dat mensen onder geen 
omstandigheden mogen staken’.1512 
 
Maar Kortenhorst kreeg deels zijn zin. In de uiteindelijke Noodregeling voor 
den Arbeid kwam te staan, dat de overheid moest ingrijpen bij geschillen 
waar ondernemers en vakbonden het niet eens konden worden. ‘In 
bijzondere gevallen’ moest staking strafbaar worden gesteld, want, zoals 
Scholtens opmerkte toen hij de Noodregeling naar de Vertrouwensmannen 
zond, de loonverschillen zouden met zachte hand alleen niet kunnen worden 
gelijkgetrokken. Niet alleen zouden veel uit Duitsland terugkerende 
arbeiders ‘verwilderd en gedemoraliseerd’ zijn, maar ook in het land zelf 
waren talrijke bouwvakkers voor de Wehrmacht gaan werken, hadden daar 
lonen verdiend ‘die elke norm te boven gingen’ en tot overmaat van ramp 
alle contact met de bona fide vakbondsleiders verloren. Deze arbeiders, 
alsook de landarbeiders, waren ‘volkomen van het anker losgeslagen’ en 
verwachtten zonder meer dat hun arbeidsvoorwaarden minstens gehandhaafd 
zouden blijven. Alle andere arbeiders, aldus nog steeds Scholtens, zagen dit 
met lede ogen aan en verwachtten van de regering dat deze na de bevrijding 
die hoge lonen meteen drastisch terug zou brengen. ‘Zonder een sterke 
discipline, zonder een hechte organisatie zullen al deze menschen makkelijk 
een prooi worden van het niets ontziende communisme, dat nu reeds de 
illegale actie poogt te benutten als springplank voor machtsontplooiïng’. 
 
Bij zijn nadruk op 'discipline' verwees Scholtens nadrukkelijk naar de 
stakingen die op dat moment gaande waren in de Belgische mijnen en in 
andere industrieën daar. Wilde men in Nederland zoiets voorkómen, dan 
diende de overheid de Stichting van de Arbeid officieel te steunen. ‘Patroons 
en arbeiders’, d.w.z. vakorganisaties, waren volgens hem bereid het 

                                                
1512 Brief D.U. Stikker aan A.J.R. Mauritz, 29 oktober 1953 (St 5E III), interview Dirk Stikker. 
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alleruiterste te geven om Nederland te helpen opbouwen, om samen te 
werken met de overheid. Ook voor de regering zelf was die samenwerking 
van het grootste belang. Het was lichtvaardig te denken, aldus Scholtens, 
‘dat men kan regeeren zonder te steunen op een groote meerderheid van ons 
volk’. De regering was in zijn ogen dus verplicht de op sociaal gebied tot 
stand gebrachte samenwerking met beide handen aan te grijpen.1513 
 
De Noodregeling voor den Arbeid had een voorname plaats ingeruimd voor 
een Dienst van den Arbeid onder Hacke en voor de Stichting van de Arbeid. 
Van de kant van enkele sociaal-democratische ambtenaren op Sociale Zaken 
was wel oppositie gekomen, omdat zij belangrijke bevoegdheden in handen 
van de overheid wilden laten, maar veel aanhang hadden zij in de kleine 
kring van betrokkenen niet gekregen. De kansen van zo'n interne oppositie 
waren ook gering, gegeven het feit dat sinds september '44 de Vertrouwens-
mannen van de regering in toenemende mate op de hoogte waren van en 
betrokken bij het naoorlogse overleg rondom de Noodregeling voor den 
Arbeid. Maar op ‘Londen’ zelf had eigenlijk niemand vat. In het naoorlogse 
verslag van hun werkzaamheden vermeldden de Vertrouwensmannen1514, 
dat zij nog maar nauwelijks van de Noodregeling en van de Stichting van de 
Arbeid hadden gehoord, toen minister Van den Tempel in een radiorede de 
sociale besluiten besprak die hij in Londen had uitgevaardigd. Omdat deze 
besluiten op een aantal principiële punten leken af te wijken van wat in bezet 
gebied was voorbereid, lichtten Vertrouwensmannen de regering telegrafisch 
in over de ‘plannen voor de verzekering van de orde in het arbeidsproces’. 
Ook de ontwerp-Stichtingsacte stuurden zij naar Londen.1515 
 
Zonder te weten of deze berichten waren aangekomen, traden 
Vertrouwensmannen in overleg met de Stichting en met Scholtens. In 
gezamenlijke besprekingen werd de Noodregeling op verschillende punten 
herzien. Onder meer werden de plannen op sociaal gebied op één lijn 
gebracht met die van andere departementen. Stikker trad op als coördinator 
en voerde besprekingen met hoofdambtenaren van Financiën en van 
Economische Zaken. ‘En dan kwamen we nogal eens samen 's nachts in de 
keuken van hotel Deyers in Scheveningen, en daar kwamen Hora Albarda en 
Den Hollander en ik met z'n drieën, dan zaten we daar rond de kachel en 
aten wat van de aardappels die nog over waren en er was dan warmte (het 
was in die hongerwinter) en daar hebben we zitten vergelijken of de plannen 
op elkaar sloten. En ik heb ze dus verteld hoe ik wou proberen om na de 

                                                
1513 Begeleidende brief bij de Noodregeling voor den Arbeid, 7 december 1944 (BI, 12a NBC 51). 
1514 Over Vertrouwensmannen en hun rol in het verwachte ‘vacuüm’ zie G.J. van Heuven Goedhart, in 
H. van Randwijk, Het probleem van het “vacuüm”, in: Onderdrukking en Verzet, dl. 4, blz. 112-116. 
1515 Verspeelde kansen: vertrouwensmannen van de Nederlandsche Regeering hier te lande en de 
Stichting van de Arbeid: een stukje historie (StA A3). 
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bevrijding in elk geval een matiger loonvorming te krijgen, omdat er 
theoretisch gesproken eigenlijk geen goederen waren. Als je veel loon had, 
dan zou je onmiddellijk inflatie krijgen en dat gaat de verkeerde richting uit. 
Nou, Albarda vond dat prachtig’.1516 
 
Ook deze nieuwe versie van de Noodregeling ging naar Vertrouwensmannen 
en door naar Londen. Vertrouwensmannen voegden in eigen naam nog een 
nota toe. Zij schreven zich te willen beperken tot het aanbevelen van de 
Noodregeling zoals die er lag. Slechts op het voornemen van de opstellers 
van de Noodregeling om stakingen strafbaar te stellen, hadden Vertrouwens-
mannen kritiek. Vertrouwensmannen achtten wilde stakingen zeer 
waarschijnlijk. Deze zouden echter in hun ogen niet door 'serieuze 
vakverenigingen' worden gesteund, niet over weerstandskassen beschikken 
en de publieke opinie tegen hebben. Daarom zouden zij in de regel snel 
verlopen. Als de overheid nu met strafrechtelijke vervolging zou gaan 
dreigen, dan zouden de stakers, na alle gevaren die de bezettingstijd gebracht 
had, daaraan niet al te zwaar tillen. Bovendien zou dreigen met vervolging, 
en zeker de vervolging zelf, ‘op de stemming ook onder die arbeiders, die 
aanvankelijk niet voor staking voelden, ongunstig inwerken’. Drees en zijn 
kring vonden het daarom beter ‘te vertrouwen enerzijds op het feit, dat 
spoedig begrepen zal worden, dat met stakingen thans geen veranderingen in 
arbeidsvoorwaarden kunnen worden doorgezet’, en anderzijds op de “morele 
invloed” die zou moeten uitgaan van de samenwerking tussen de sociale 
organisaties en de door het overheidstoezicht gegeven waarborgen’. 
 
Ondanks de steun die zij voor de Stichtingsplannen uitspraken, maakten 
Vertrouwensmannen het voorbehoud dat de loonpolitiek uitsluitend van 
overheidswege zou mogen worden vastgesteld. Het algemene loonpeil was, 
zo vonden zij, een dermate belangrijke aangelegenheid en hing zozeer samen 
met de economische, financiële en monetaire politiek, dat, ‘zoolang over dit 
loonpeil centraal wordt beslist, de Regeering deze beslissing, na raadpleging 
van deskundigen en belanghebbenden, zelf dient te nemen’. Delegering van 
het loonbeleid aan de Directeur-Generaal van de Arbeid of aan de Stichting 
ging hun veel te ver. Alleen bij uitwerking van dat beleid voor de 
bedrijfstakken was denkbaar dat zaken zouden worden gedelegeerd.1517 
 
Dit standpunt strookte met de geest van waaruit de Londense sociale 
besluiten (zoals het BBA ’44) waren opgesteld en met de praktijk die zich 
intussen in het bevrijde Zuiden had ontwikkeld. De Zuid-Nederlandse 
werkgevers en vakorganisaties waren nauwelijks voorgelicht over de 

                                                
1516 Interview Dirk Stikker. 
1517 Nota VM (W. Drees), Betreft "Noodregeling voor de Arbeid", december 1944 (BI, NBC 5I). 
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plannen die in het kader van het ‘plan-St.’ waren uitgewerkt. Slotemaker had 
op het punt gestaan een rondreis te maken door Brabant en Limburg, toen na 
Dolle Dinsdag de verbindingen werden verbroken. In eerdere besprekingen 
in Den Bosch, Breda en Maastricht, natuurlijk klein van opzet, had 
Slotemaker slechts in grote lijnen het inmiddels bekende recept kunnen 
geven: ‘Overheveling van de staatstaak op sociaal gebied naar organen van 
samenwerking tusschen werkgevers en arbeiders, samengebundeld in één 
verband’. De wijze waarop dit moest gebeuren bleef vooralsnog in het 
duister. Frits Philips wist van het plan, maar behoefte het in zijn eigen 
omgeving voor te bereiden had hij als gewezen Backxiaan kennelijk niet 
gehad. Andere zuidelijke ondernemers hadden wel vaag van de 
Stichtingsplannen gehoord, maar wisten het fijne er niet van. Zij vertelden 
elkaar dan ook tegenstrijdige verhalen. ‘Van Spaendonck wist er iets van. 
Fock gaf mij iets (en ook Joseph Regout) dat zij meenden dat het plan 
Stikker was, maar dat geheel iets anders blijkt te zijn’.1518 
 
Toen zij hoorden van de Stichtingsplannen, zagen de autoriteiten in het 
bevrijde Zuiden deze vooral als een poging om de vooroorlogse 
vakorganisaties weer in het zadel te helpen. Dit was onwenselijk, want het 
herleven van de oude structuren zou mogelijk de aanzetten tot een 
corporatieve structuur kunnen dwarsbomen. Dit bleek toen de ‘Londense’ 
staatssecretaris Van Rhijn in februari 1945 kwam te spreken met Marinus 
Ruppert, die als line crosser uit bezet gebied was overgekomen. Tegenover 
Ruppert, die de staatssecretaris de Stichtingsplannen uit de doeken had 
gedaan, stelde Van Rhijn, dat de regering niet van plan was de ‘herrijzing’ 
van de vakorganisaties te gaan bevorderen. Misschien zouden er wel heel 
andere soorten van vakorganisatie ontstaan, dat moest eerst worden 
afgewacht – Van Rhijn hoopte misschien wel op het spontane opkomen van 
corporatieve bedrijfsraden in enigerlei vorm. Ruppert wierp tegen, dat er 
‘een vrij sterke communistische strooming onder den arbeidenden stand 
boven de rivieren (bestond), die zich waarschijnlijk, althans in het begin, zal 
openbaren als “eenheids”-beweging. Dan zal het van het allergrootste 
gewicht zijn, dat Overheid en bona fide arbeidersbeweging elkaar aanstonds 
ontmoeten, opdat de goedwillende arbeiders direct kunnen constateeren, dat 
er voor hun belangen wordt gewaakt. Voor de orde en rust zal dit 
onmiddellijke contact van niet te onderschatten beteekenis blijken te zijn’. 
Alleen met de discrete steun van de overheid kon, aldus Ruppert, de juiste 
inhoud en stootkracht worden gegeven aan de ‘eigen leiding’ die de 
arbeiders (en de afzonderlijke ondernemers niet minder) in de ogen van die 
leiding zelf zouden behoeven.1519 Van Rhijn had hier geen oren naar. Hij 

                                                
1518 Briefwisseling B.C. Slotemaker en J.C. van Sandick, 13 en 16 mei 1945 (StA 111). 
1519 Brief M. Ruppert aan A.A. van Rhijn, 19 februari 1945; rapport M. Ruppert aan Dagelijks Bestuur 
CNV, 4 mei 1945 (CNV). 
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hield vast aan uitvoering van de ‘Londense’ sociale besluiten door het 
Militair Gezag. Het zou tot na de bevrijding van het hele land duren, 
vooraleer zich een vorm van toenadering tussen de ‘oude’ organisaties en de 
corporatieve vernieuwers begon af te tekenen. 
 
Het gebrek aan kennis over de ‘sociale plannen’ dat in het bevrijde Zuiden al 
meteen aan de dag trad, was zoals gezegd op de situatie in de Twentse textiel 
niet minder van toepassing. Toen in april '45 Twente werd bevrijd, bleken 
daar maar weinig fabrikanten op de hoogte te zijn geweest. Herman 
Gelderman wist het nodige, maar had zijn collega-fabrikanten niet in 
vertrouwen genomen. Van Eck, Helmich Ledeboer en twee niet nader 
aangeduide leden van de familie Van Heek waren bij de uitwerking van 
sommige onderdelen betrokken geweest, maar hadden geen zicht gehad op 
het geheel.1520 Een keer, medio 1944, kwam Evert Kupers over naar 
Enschede voor een huiskamerbijeenkomst bij een van de Van Heeks. Samen 
met het voormalige districtsbestuur van De Eendracht trof hij daar een vijftal 
fabrikanten in een bespreking die door Kees van Es was voorbereid. Hier 
kwam het oude zeer van vóór de oorlog ter sprake, maar ook de door Kupers 
aangekondigde samenwerking tussen werkgevers- en werknemers-
organisaties en de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Die samenwerking 
werd door in ieder geval één aanwezige jonge fabrikant als een noodzake-
lijke ontwikkeling gezien.1521 Hoe schaars de informatie over de ophanden 
zijnde samenwerking echter nog steeds was, bleek toen Frits Philips en de 
secretaris van diens Eindhovense fabrikantenkring, J.C. van Sandick, het 
bevrijde Twente bezochten. Op een vergadering van een zestigtal 
fabrikanten repte niemand van de Stichting van de Arbeid en waren de 
meesten zeer benieuwd wat er op dit terrein stond te gebeuren.1522 
 
Er zijn geen bronnen waaruit blijkt dat de Twentse fabrikanten – die zeker 
niet als één geheel opereerden – bewust afzagen van sociaal-politieke 
voorbereidingen voor na de bevrijding. Wel is duidelijk, dat zij de neiging 
hadden op ‘de top’ te vertrouwen en voor het probleem van het vacuüm niet 
zelf hun eigen plannen hadden gemaakt. Via contacten met groepen uit het 
verzet wisten zij van het voornemen van de OD om meteen na het vertrek 
van de Duitsers de ordehandhaving aan zich te trekken. Via de 
bekendmakingen vanuit Londen wisten zij dat er ook een Militair Gezag zou 
komen, dat in het bevrijde Zuiden al een aantal sociale maatregelen had 
doorgevoerd. Voor de rest zullen zij over ‘het plan-St.’ dezelfde vage 
                                                
1520 Fabrikantensecretaris Van Eck had na juli 1942 een tijdlang deelgenomen aan landelijk overleg in 
de ‘geheime kerncommissie’ van de voormalige Raad van Bestuur in Arbeidszaken, maar had om 
redenen van veiligheid moeten afhaken. Brief A.C. van Eck aan J. Wind, 26 maart 1947 (FVE 63). 
1521 T. van der Heeg, Vergaderingen in Twente tijdens de bezetting, in: De Eendracht 22 september 
1955. 
1522 Brief J.C. van Sandick aan B.C. Slotemaker, 13 mei 1945 (StA 111). 
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verhalen hebben gehoord als hun confrères in het Zuiden van het land. 
Illegale afspraken over de na de bevrijding door te voeren loonnorm – zoals 
van oktober 1944 tot in februari 1945 in het bezette gebied werden gemaakt 
voor onder meer de bouwnijverheid – zijn bij mijn weten er voor de Twentse 
textiel niet geweest. Misschien was voor de fabrikanten de onzekerheid die 
allerwegen bestond reden om op dit punt geen andere maatregelen te nemen 
dan de reeds bekende: het aanhalen van de band met wat restte van hun 
personeel, en af en toe het leggen van contacten met vertegenwoordigers van 
de landelijke sociale organisaties. In die schemertoestand waren het alweer 
de bedrijfsadviseurs die het initiatief naar zich toe trokken. 
 
Een invloedrijke groep Twentse textielfabrikanten (W.J. Blijdenstein, 
G.H.W. Geesink, E. Gorter, W.T. Kroese, A. Ledeboer en J.F. Scholten) 
richtte zich voor de situatie van na de bevrijding vooral op ‘bedrijfsecono-
mische onderwerpen van internen aard’. Sociale maatregelen waren niet 
meer dan een aspect van dit bredere geheel. Het plan – dat in overleg met 
die groep was opgesteld door B.W. Berenschot – sloot opzichtig aan op de 
voorbereidingen voor een ‘Bedrijfsorganisatie voor de Textiel- en 
Confectie-industrie’, zoals die al in september 1940 waren gemaakt in de 
aanloop naar de Organisatie-Woltersom. Kennelijk verwachtte Berenschot 
(en zijn gesprekspartners met hem), dat na de bevrijding de draad weer 
zou worden opgepakt waar hij in de nazomer van 1940 was blijven liggen: 
bij de gescheiden sociale en economische bedrijfsorganisatie. Misschien 
voorzag Berenschot in zo’n structuur een rol voor zijn RBB als een soort 
stafbureau toegevoegd aan het bestuur van de bedrijfsorganisatie. 
 
Hoe dit ook zij, de draad die moest worden opgepakt was die van de 
economische samenwerking (zoals in de Garencentrale en de Textiel 
Conventie), maar dan onder de auspiciën van een bestuurlijk orgaan voor 
de bedrijfstak. Indien de textielindustrie na de oorlog een ‘uiterste mate 
van efficiency’ wilde bereiken, diende volgens Berenschot de 
samenwerking tussen de textielbedrijven centraal te staan, een 
samenwerking die zich in zijn optiek goed verdroeg met het behoud van 
de zelfstandigheid van de afzonderlijke ondernemingen. Berenschots 
rationalisatieplan leek wel een prospectus van zijn geesteskind TIB – zo 
talrijk waren de personeelsopleidingen die hij de textielfabrikanten 
aanprees. In het kader van ‘Modern bedrijfsbeheer’ moesten de bazen, 
tijdwaarnemers en het administratief personeel worden geschoold in de 
bedrijfseconomische grondslagen van de textiel. Maar ook de opleiding 
van de sociaal werksters in de textielfabrieken zou een injectie met 
bedrijfseconomische inzichten kunnen gebruiken. Bij die laatste groep 
was nodig, zo stelde Berenschot, dat zij leerden zien dat tegenover 
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bedrijfseconomische eisen niet al bij voorbaat een vijandige houding 
hoefde te worden ingenomen.1523 
 
Die vijandigheid had wel eens concrete vormen kunnen aannemen in het 
geval van de uniforme personeelskaart (vergelijkbaar met het 
arbeidsboekje) die door Berenschot en de arbeidsbureaus werd 
voorgesteld. Die personeelskaart moest de grondslag gaan vormen van een 
‘universeel personeel-archief’, waarin het totale bestand aan 
textielarbeiders geregistreerd zou staan. De bedoeling was om uiteindelijk 
van alle personeelskaarten Hollerith-ponskaarten te maken, zodat 
sortering en selectie volgens verschillende gezichtspunten snel gedaan 
konden worden.1524 De eerste stappen tot invoering van zo’n kaart in de 
textielindustrie waren echter, zoals Berenschot het omzichtig 
uitdrukte,‘door de omstandigheden tijdelijk onderbroken’. Onder de 
bezetting zou een dergelijk systeem immers alleen de arbeidsinzet naar 
Duitsland ten goede komen. De fabrikanten zouden het rechtstreekse 
verlengstuk van de arbeidsbureaus zijn geworden, iets wat zij tot dusver 
hadden weten te vermijden. Het idee van een personeelskaart werd dus in 
de ijskast gezet, om te worden bewaard voor andere tijden en andere 
machthebbers. In zogeheten ‘arbeiderscursussen’ zouden de 
textielbedrijven daarna kunnen proberen het nut ervan aan hun 
personeelsleden duidelijk te maken. De arbeidsvreugde én de efficiency 
konden volgens Berenschot worden vergroot door ‘de werkkrachten hun 
werk te doen zien als een onmisbare schakel van een grooter geheel’. 
Wanneer hun de samenhang van allerlei verschijnselen zou worden 
geduid, zouden deze werkkrachten zich veel meer bij het bedrijf 
betrokken voelen dan voorheen.1525 
 
Zo kwam Berenschot als vanzelf bij het belang dat efficiency in de 
bedrijfsvoering bij een ongestoorde arbeidsvrede had. Het kiezen van een 
‘verantwoord’ loonniveau was in zijn ogen dermate complex, dat ‘de 
beslissende stem inzake het loonniveau noodzakelijk aan de hoogste 
leidende instanties van het bedrijfsleven moet blijven voorbehouden’. 
Was eenmaal dat loonniveau bepaald, dan was het daarna een zaak van 
rechtvaardige loonverhoudingen om binnen de gegeven bandbreedte de 
lonen te differentiëren volgens een systeem van werkclassificatie dat 
eigenlijk voor de hele bedrijfstak van kracht zou moeten zijn. Met behulp 
van zijn grondtijdenarchief – ook al had het werk daaraan een jaar 

                                                
1523 Brief B.W. Berenschot aan A.C. van Eck, 27 februari 1946 (TGTV 252); B.W. Berenschot, 
Rationalisatie-mogelijkheden in de textielindustrie, 29 januari 1945, blz. 1, 5 (GAH 2141); Bij de 
oprichting van het TIB, blz. 4. 
1524 TIB, Instructie voor codeering en archiveering, 22 september 1944 (RBB 13:224). 
1525 Rationalisatie-mogelijkheden, blz. 5, 7-10. 
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stilgelegen, zodat actualisering nodig was – zouden de tarieven kunnen 
worden bepaald zonder een overmaat tijdstudies in het bedrijf. Zoals 
Berenschot het zag was dit ‘o.a. tegenover de arbeiders een psychologisch 
voordeel’1526, omdat de fabrikanten op deze manier veel weerstand zouden 
kunnen voorkomen. 
 
Volgens Berenschot kon een billijk loon worden gegrondvest op objectief 
waarneembare eigenschappen van het werk in de textielfabriek. Op basis van 
het door hem in een tiental textielbedrijven toegepaste ‘nomogram’ (zie 
Figuur 39) zou een theoretisch evenwicht kunnen worden berekend tussen de 
optimale belasting van de arbeider en het loon dat daaruit – binnen de 
bandbreedte van het ‘verantwoorde’ loonniveau – zou moeten voortvloeien. 
Dit was echter het punt waarop de Twentse fabrikanten gingen afwijken 
van hun technocratische raadsman. Als geen ander wisten zij, dat de lonen 
niet in de plankamer, maar in een maatschappelijk krachtenveld werden 
bepaald. Dat gold binnen de fabriek en dat gold binnen de sociale 
verhoudingen in het algemeen. Binnen de fabriek waren berekeningen, die 
zouden moeten uitwijzen wat de optimale belasting van arbeiders was, 
tegen het einde van de oorlog zo ongeveer de laatste zorg. 
 
Voor het eerst werden de arbeiders zelf over dit soort kwesties geraad-
pleegd, en wel rechtstreeks – omdat er immers geen representatieve 
vakorganisaties meer waren. Tussen directies en commissies uit de 
textielarbeiders ontstond hier en daar overleg. Dat ging meestal over hoe 
een werkbaar evenwicht kon worden bereikt onder de onzekerheden die 
de oorlog meebracht, en met het slechte materiaal waarmee gewerkt moest 
worden. Hoe wijd verbreid dit soort overleg is geweest, valt bij gebrek aan 
bronnenmateriaal moeilijk na te gaan. In veel textielfabrieken waren wel 
fabriekscommissies ingesteld, maar van de besprekingen die deze voerden 
met de directie werd in de regel geen aantekening gehouden. Een 
uitzondering hierop, en wel een die redelijk representatief lijkt voor de 
besognes die tussen arbeiders en directies werden besproken, vormen de 
verslagen die bewaard zijn gebleven van de besprekingen bij de N.V. 
Stoomweverij v/h J.H. Meijerink & Zn. in Winterswijk.1527 Tot in 1945 
werkte deze onderneming – misschien wel op een oude voorraad 
steenkool, want elektriciteit was er nauwelijks – door aan de productie van 
celvezeldoek, moltons en linnen. Met het personeel werd daarbij overlegd 
over hoe de tarieven aan de wisselvalligheden van de situatie moesten 
worden aangepast. Meijerink & Zn. betaalde weliswaar het garantieloon 

                                                
1526 Idem, blz. 9; B.W. Berenschot, Verdere beschouwingen over de organisatie van het grondtijden-
archief, 27 januari 1943; Activeering van het Archief, 28 september 1944 (RBB 13:224,227). 
1527 Bespreking van den Directeur en den Bedrijfsleider met de Wevers-Commissie op 3 Juli 1944 (EW 
8). 
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van 49 cent plus 6 cent duurtetoeslag per uur – een paar cent boven het 
CAO-loon. Dat garantieloon was echter vastgesteld op basis van continue 
productie, en daarvan was door de hortende aanvoer van garen en 
veelvuldige draadbreuk geen sprake. Hierop door de fabriekskern 
gewezen, zegde de directeur vlot toe dat de tarieven zouden worden 
aangepast zodra duidelijk werd dat de gestelde doelproductie inderdaad 
niet haalbaar was.1528 
 
Ruim een half jaar later, na de bevrijding, had de fabriekskern bij 
Meijerink & Zn. nog steeds een sterke positie. Hij nam deel aan 
besprekingen met de bedrijfsleiding, waarin moest worden beslist over de 
zuivering van personeelsleden die door de rest van het personeel niet meer 
geduld werden.1529 Dat was een wereld van verschil met de situatie van 
vóór mei ’40, maar van een situatie waarin de fabriekskern en niet de 
directie de productie regelde was in de Twents-Gelderse textiel geen 
sprake. Wegens gebrek aan katoen, garens en steenkool kón van productie 
ook geen sprake zijn. De overeenkomst met het Frankrijk van de herfst 
van ’44 strekt zich hoogstens uit tot het feit, dat na de bevrijding het 
werkterrein van de arbeidsvoorwaarden binnen de fabrieken stukje bij 
beetje door de vakorganisaties van de Bedrijfsunie (de Raad van 
Vakcentralen op bedrijfstakniveau) moest worden terugveroverd. Van 
nogal wat textielondernemingen moest de directie eerst door hun eigen 
werkgeversorganisaties onder druk worden gezet, voordat zij de 
fabriekskern als gesprekspartner weer inruilde voor de onderhandelaars 
van de drie Uniebonden. 
 
Want waar in dit geheel waren de vakorganisaties? Welke voorberei-
dingen voor de naoorlogse situatie hadden zij op het niveau van de 
bedrijfstak getroffen? In de fabrieken zelf waren zij afwezig. Bij J.H. 
Meijerink & Zn. was het een ex-Eendrachtlid, T. van Nijkerken, die in de 
weverscommissie meesprak. Maar dat was als personeelslid, niet als 
vakbondslid. Pas toen men in sociaal-democratische kring het nodig vond 
tegenwicht te bieden tegen de propaganda door De Waarheid voor een 
eenheidsvakbeweging, werd vanuit die kring de verspreiding van het 
illegale blad Paraat op poten gezet, en waar mogelijk ook in de fabrieken 
verspreid. De confessionele vakbondsbestuurders moesten het zonder een 
eigen illegaal vakbondsblad stellen. Bij de katholieken kwam dit mede 
doordat het voortbestaan van de vakbonden als specifieke belangen-
organisaties in de komende corporatieve orde ter discussie stond.1530 

                                                
1528 Bespreking tusschen de directie, bedrijfsleider en de Fabriekskern op 20 September 1944 (EW 8). 
1529 Besprekingen van den Directeur, den Bedrijfsleider en de Fabriekscommissie op 28 Mei 1945 
(EW 8). 
1530 Stokman, a.w., blz. 142-143. 
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Het contact tussen de textielfabrikanten en de lokale ex-bestuurders van 
de textielarbeidersbonden vond intussen maar sporadisch plaats. Bij De 
Eendracht is het waarschijnlijk gebleven bij die ene keer bij H. van Heek 
thuis. Bij de confessionele vakbonden was het al moeilijk genoeg 
onderling het verband in stand te houden. Toon Middelhuis, districtsleider 
voor Twente van St. Lambertus, was na zijn ontslag in 1941 als bestuurder 
uit Twente vertrokken. Hij had een betrekking gevonden bij de 
Bedrijfsvereniging ‘Noord-Nederland’ in Groningen en was per juli 1942 
verbonden aan de Centrale Onderlinge, totdat hij eind 1945 zijn 
bestuursfunctie in de Twentse textiel weer officieel op zich nam.1531 
Andere bestuurders binnen het katholieke vakbondsapparaat 
organiseerden intussen in (semi-) kerkelijk verband illegaal de zorg voor 
onderduikers of voor de gezinnen van arbeiders in Duitsland. Voor de 
werkeloos geraakte medewerkers van het eigen apparaat voorzag 
daarnaast het Fonds voor Bijzondere Noden in de eerste behoeften; de 
‘grativicaties’ voor de bestuursleden van het herrezen apparaat stonden 
dan ook centraal in de eerste bestuursvergaderingen van St. Lambertus in 
Enschede.1532 Aan protestants-christelijke kant ging het niet anders dan bij 
Middelhuis. Unitas-bestuurders als Schipper en Fuykschot konden 
spoedig werk vinden bij resp. de Centrale voor Werklozenzorg en de 
organisatie voor het Ziekenfondsbesluit. Vanuit deze positie konden zij 
helpen de ‘centrale pot’ gevuld te krijgen die diende ter ondersteuning van 
ondergedokenen in eigen kring.1533  
 
De meeste ondergrondse activiteit binnen het voormalige vakbonds-
apparaat ging nog van De Eendracht uit. Een informeel hoofdbestuur met 
enige invloed bestond niet meer, sinds de ontslagen bondssecretaris Stuvé 
een tijdlang in St. Michielsgestel had moeten verblijven. De romp van de 
clandestiene organisatie dreef op de voormalige districtsbestuurders Kees 
van Es en Hein van Asselt, en op bondspenningmeester W.J. Fijlstra. Het 
was ook Kees van Es die na de bevrijding de Twentse afdelingen van De 
Eendracht afreisde om te vertellen wat in dat ondergrondse bestuur zoal 
was afgesproken.1534 Die afspraken betroffen in hoofdzaak de 
stroomlijning van het vakbondsapparaat in het kader van de Bedrijfsunie 
in de Textiel die moest worden voorbereid. Soms gaf dit de nodige 
administratieve ergernis, bijvoorbeeld over de vraag of de kunstzijde als 
onderwerp van vakbondsactiviteit rechtstreeks onder de 
textielarbeidersbond zou gaan vallen of niet. Uiteindelijk lukte het echter 

                                                
1531 Getuigschrift De Centrale Onderlinge voor J.A. Middelhuis, 14 november 1945 (Mi 1). 
1532 Stokman, a.w., blz. 130-133; Bettina van Santen, Lumax. De katholieke vakbondsdrukkerij in 
Utrecht, Utrecht 2005, blz. 63; Bestuursvergadering gehouden 17-8-1945 (SLa 1) 
1533 Stapelkamp, Schipper, a.w., blz. 136-142. 
1534 Zo bijv. Ledenvergadering op Maandag 2 Juli [1945] in Hotel Wormmeester, Eibergen (EE). 
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om te komen tot een bedrijfstakconforme organisatievorm die in 
vergelijking met de periode van vóór de oorlog minder versnippering 
vertoonde over de diverse vakken en vakgebiedjes.1535 
 
Voor de Twentse textiel was van bijzonder belang dat de fusie tussen de 
textielarbeiders- en de kledingbond, die al onder Woudenberg was 
doorgevoerd, nog eens werd bezegeld. Tonnis van der Heeg van de oude 
Kledingbond zou de nieuwe voorzitter van De Eendracht worden. Ook de 
band met de leden werd niet vergeten – precies deze uitdrukking is hier op 
haar plaats, want er werd nog steeds van boven naar beneden gewerkt.1536 
Het ledenbestand van de clandestiene vakbondsorganisatie (voorzover nog 
in de textielfabriek werkzaam) werd met behulp van ledenbezoek zo goed 
mogelijk bij elkaar gehouden. Ook waren er soms vergaderingen waar de 
vakbondskaders werden bijgepraat. Bij een van die vergaderingen, in het 
magazijn van een uitvaartonderneming, kwam Evert Kupers aan zijn 
bestuurlijke achterban verslag doen van de voorbereidingen aan ‘de top’. 
Zelfs werden provisorische verkiezingen gehouden voor de 
afdelingsbesturen voor na de oorlog. De ondergrondse Eendracht raakte 
enigszins onthand toen door ‘een ongelukkige samenloop van 
omstandigheden’ beoogd voorzitter Van der Heeg in september 1944 
werd opgepakt. Hij kwam pas met de bevrijding weer vrij.1537 
 
Behalve het vakbondskader werd ook het ambtelijk apparaat zoveel 
mogelijk in de juiste stand gezet. Hier sijpelden de maatregelen die in het 
overleg tussen Scholtens en Stikker waren voorbereid naar de bedrijfstak 
door. Stikker had, in navolging van A.A. van Sandick, al voorspeld dat het 
spanningen zou opleveren wanneer de beter gesitueerden konden krijgen 
wat ze wilden, terwijl de arbeiders aan een regime van soberheid zouden 
worden onderworpen. Toch was dat de lijn voor na de bevrijding, zodat 
degene die dit wilde doorvoeren op weerstand bedacht moest zijn. Het 
was zaak, dat de bona fide vakorganisaties zo snel mogelijk hun vat op de 
arbeiders zouden herwinnen. Bij de heersende papierschaarste betekende 
dat bijvoorbeeld, dat de aanmeldformulieren voor de vakbond allereerst 
daar moesten worden gedistribueerd, waar ‘de menschen nu nog 
ongeorganiseerd rondloopen op de fabriek’. Pas daarná moesten 
formulieren beschikbaar komen voor arbeiders die toch al binnen een 
bepaald kader waren gebracht, zoals de (kleine groep) arbeiders die aan 

                                                
1535 Brief W.J. Fijlstra aan H. Oosterhuis, 5 januari 1949 (NVV zak 10246). Deze voorbereidingen 
speelden landelijk; in Twente kwam de Bedrijfsunie voor bijv. Enschede niet eerder dan in augustus 
1945 tot stand. 
1536 Ook Toon Middelhuis van St. Lambertus vond het vanzelf spreken, dat de plaatselijke bestuurders 
een deel van hun bevoegdheden aan de topleiding zouden overdragen. Ledenvergadering St. 
Lambertus afd. Enschede 14 Juli 1945 (SLa 1). 
1537 T. van der Heeg, Vergaderingen in Twente…; F. de Jong Edz., a.w., blz. 293. 
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verzetsgroepen hadden deelgenomen en in die hoedanigheid waren 
ontwapend en ingelijfd in de Binnenlandse Strijdkrachten.1538 
 
Over de voorbereiding op de vrede werd in kringen van werkgevers, hoge 
ambtenaren en vakorganisaties vaak gesproken in termen dat men klaar 
moest zijn de eerste stoot op te vangen. Niet alleen dienden, zoals 
Scholtens het had gesteld, de maatregelen zelf zo goed mogelijk te zijn, 
‘ook op het tempo komt het aan. Ik kan mij indenken, dat zelfs een 
onjuiste maatregel, op tijd genomen, de voorkeur verdient boven een 
overigens betere, die te laat komt’.1539 Op dit punt verschilde Scholtens 
niet van mening met zijn gewezen ondergeschikte, secretaris-generaal 
Verwey van het departement van Sociale Zaken. Tot iedere prijs moest 
worden voorkomen dat grote groepen arbeiders op straat kwamen te staan, 
wanneer fabrieken als gevolg van de oorlogssituatie de productie moesten 
staken. In een telexbericht aan de burgemeesters in Overijssel zette 
Verwey uiteen hoe de overheid de gevolgen van het stilleggen van 
bedrijven dacht aan te pakken. ‘Er moet om verschillende redenen van uit 
worden gegaan,’ aldus de telex, ‘dat het bestaande verband tusschen 
werkgevers en werknemers zooveel mogelijk dient gehandhaafd te 
blijven. Voorkomen moet worden dat de arbeiders werkloos op straat 
komen te staan’. In verband hiermee werd streng toegezien op de naleving 
van het ontslagverbod. Elk geval van ontslag moest worden beoordeeld 
door de directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau. De werkgevers 
werd opgedragen ervoor te zorgen dat zij het personeel de gewone 48 uur 
in het bedrijf aanwezig lieten zijn en zoveel mogelijk nuttig werk lieten 
doen, zij het dan werk waarvoor geen gas, kolen of elektriciteit nodig 
waren.1540 Van hun kant zouden de Arbeidsbureaus er voor zorgen dat de 
in de DUW tewerkgestelde arbeiders – voor zover de schaarste aan 
vervoersmiddelen dat toeliet – over zoveel mogelijk locaties zouden 
worden verspreid.1541 
 
De bestuurders die na de bevrijding nieuw aantraden werden, zoals dat 
heette, onverwijld gebriefd. Zij kregen te horen, dat voor het terrein van 
de sociaal-economische verhoudingen een samenhangend geheel van 
maatregelen was voorbereid, waarmee de stoot moest kunnen worden 
opgevangen. Vervolgens werden werkgevers en vakbondsbestuurders op 

                                                
1538 Vgl. Ledenvergadering Eendracht Eibergen. Over de betekenis van de NBS als de organisatie die 
in de eerste plaats diende om verzetsgroepen op te vangen, d.w.z. te militariseren en evt. voor de 
ordehandhaving in te zetten, zie Henk Termeer, a.w., blz. 297. 
1539 Begeleidende brief bij de Noodregeling voor den Arbeid, 7 december 1944 (BI, 12a NBC 51). 
1540 Circulaire A.W. van Vossen (GAB Zwolle) met telexbericht R.A. Verwey aan de burgemeesters 
en KvK’s in Overijssel, 13 oktober 1944 (GAE 2345). 
1541 Verslag van de informeele bespreking met de Stichting van den Arbeid, gehouden Donderdag 14 
Juni ’45 ten Departemente (AI 1593). 
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de hoogte gesteld. Al op 18 april 1945 kregen op het gemeentehuis van 
Hengelo afgevaardigden van zowel metaal- als textielbedrijven van een 
kersvers gearriveerde kapitein van het Militair Gezag de hoofdlijnen 
uiteengezet. Dat waren de volgende. Het ontslaan van werknemers bleef 
‘onder alle omstandigheden’ gebonden aan een vergunning van het 
arbeidsbureau. De lonen konden worden ‘gewit’ door ze indien nodig te 
verhogen met 25% boven op het peil van 1940. Ondernemers konden 
wachtgeld vragen, volgens een nieuwe regeling waardoor bij het stilvallen 
van de productie 80% van het uurinkomen van de laatste vier weken werd 
vergoed. Ook was het de bedoeling de 48-urige werkweek in ere te 
herstellen, behalve bij opdrachten voor de Geallieerde troepen – maar die 
betaalden navenant. Voor de overige werkzaamheden zou niet de werktijd 
moeten worden verlengd, maar extra werklozen of wachtgelders 
ingeschakeld.1542 
 
Of dit vangnet sterk genoeg zou zijn, moest in Twente nog blijken. In het 
bevrijde Zuiden had het door conflicten tussen vernieuwers en het 
vooroorlogse bestuursapparaat niet veel gescheeld of de gezagsuitoe-
fening zou er verbrokkeld zijn geraakt, met mogelijk gevolgen voor de 
verhoudingen op de werkvloer. Maar bij de bevrijding van Twente was al 
een half jaar verstreken en hadden de verschillende partijen ampele tijd 
gehad om te oefenen in het opvangen van sociale spanningen. 
 

3.6.4 Epiloog: De vuurproef van de Stichting van de Arbeid 

Tot de conflicten die begin 1945 de regeling van de sociaal-economische 
verhoudingen parten zouden spelen, behoorde dat tussen de vernieuwers en 
het samenwerkingsverband van de sociaal-economische top. Beide partijen 
waren voor een corporatief stelsel, maar kozen bij wijze van spreken een 
andere positie op de glijdende schaal van Colin Crouch. De inzet was wie 
het beste in staat zou zijn de verwachte vloedgolf van arbeiderseisen het 
hoofd te bieden: het (gereorganiseerde) staatsapparaat of het georganiseerde 
bedrijfsleven. Zonder vooruit te lopen op de wijze waarop in de Twentse 
textiel de nieuwe verhoudingen werden gevestigd, moet hier de achtergrond 
worden geschetst die voor de strijd tussen beide partijen bepalend was.1543 In 
het bevrijde Zuiden was men op het komende stelsel van 
arbeidsverhoudingen noodgedwongen vooruit gelopen. De manier waarop 
dit ging strookte met het staatsdirigisme dat vanuit Londen was voorbereid, 

                                                
1542 Vergadering van werkgevers en vakcentrales der werknemers, alsmede wethouders en de heer 
Bouma van de NBS, onder leiding van den burgemeester, den Heer Mr. J.Ae.H.J. van der Dussen, op 
Woensdag 18 April 1945 des voormiddags 10 uur ten Gemeentehuize (GAH 2138). 
1543 In zijn overigens voortreffelijke boek gaat Henk Termeer slechts zijdelings in op de 
arbeidsverhoudingen in het bevrijde Zuiden. 
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maar sloot tegelijkertijd goed aan bij de corporatieve voorkeuren van de 
zuidelijke autoriteiten, vernieuwers of niet. 
 
Met de komst van de ministers Wijffels, Beel en De Quay in het laatste 
kabinet-Gerbrandy (februari 1945) liepen trouwens de Londense en de 
zuidelijke stromingen in elkaar over. In het bezette gebied boven de rivieren 
werd deze versmelting met argusogen gadegeslagen. Als representanten van 
de Stichting van de Arbeid dreigden Dirk Stikker en Ad Vermeulen met 
regelrechte sabotage van alle dirigistische maatregelen die werkgevers en 
vakorganisaties bij het bepalen van de loonpolitiek buitenspel dreigden te 
zetten. Zij waarschuwden voor ‘nutteloze botsingen’ tussen de overheid en 
het georganiseerde bedrijfsleven, botsingen die alleen maar het front tegen 
looneisen zouden kunnen verzwakken. ‘Indien arbeiders en werkgevers zich 
in deze strijd genoodzaakt zien zich van elke medewerking bij de uitvoering 
van de gelaakte K.B.'s te onthouden, kan daaruit niet anders dan wanorde en 
onrust ontstaan’. Alleen wanneer de regering zich bereid zou tonen om met 
het georganiseerde bedrijfsleven samen te werken, zou de Stichting van de 
Arbeid haar oppositie tegen het gevoerde beleid staken, zo benadrukte 
Stikker nog eens tegenover Vertrouwensmannen.1544 Directeur-generaal 
Hacke speelde het spel al even hoog. Tegen de inzichten van zijn superieur, 
de vernieuwer-minister F.Ch. Wijffels, kwam hij in een nota van na eind mei 
zo scherp in opstand dat Wijffels overwoog hem met gedwongen verlof te 
sturen.1545 
 
Door de omstandigheden van de oorlog was het initiatief aan het loonfront 
komen te liggen bij de dirigistische partij. Per 1 november 1944 had Van den 
Tempel alvast één rijksbemiddelaar voor het bevrijde Zuiden benoemd, 
W.J.J. de Muralt. Jonkheer de Muralt was voormalig hoofdinspecteur voor 
de Arbeidsinspectie in Maastricht, een van Hacke’s mensen dus, maar ook 
iemand die vanuit een feodaal standpunt naar de arbeidsverhoudingen 
keek.1546 De Muralt had van Sectie X van het Militair Gezag, die over de 
arbeidsverhoudingen ging, opdracht gekregen te zorgen, dat de lonen en de 
bijslagen in geld of natura niet kwamen boven 125% van de op 10 mei 1940 
geldende lonen. Het Militair Gezag had aldus besloten na ‘rijpelijk overleg 
tusschen werkgevers en werknemers’, vermoedelijk vooral op basis van een 

                                                
1544 D.U. Stikker, A. Vermeulen, Nota, 2 april 1945 (St 5E III). Vermeulen viel in voor Kupers, die bij 
een illegaal overleg in verband met de spoorwegstaking was gearresteerd. Brief D.U. Stikker aan 
‘Verburg’, 25 april 1945 (StA 107). 
1545 Nota A.H.W. Hacke, einde mei 1945; briefje A.L. Scholtens aan A.H.W. Hacke, 20 juni 1945 (AI 
1593). 
1546 Crammaert, a.w., blz. 915; Verslag voor de leden van het C.M.W. te Tilburg, van de voordracht 
van Jhr. Dr. Ir. W.J.J. de Muralt over de sociale verhoudingen tusschen werkgevers en werknemers, 
en de wijze waarop deze in de toekomst gezien moeten worden (gehouden in het paleis-raadhuis te 
Tilburg op Dinsdag 13 Februari 1945) (CMW 185). 
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rapport van Philips over de loonsituatie in de Eindhovense industrie. 
Voornaamste grond van dit loonbesluit was de grote verwarring die in de 
ogen van de militairen heerste op het gebied van de lonen. Militair Gezag 
besloot tot het witten van de ‘zwarte’ loonsverhogingen die tijdens de 
bezetting waren doorgevoerd en hoopte daarmee tegen te gaan dat loklonen 
werden betaald. Uitdrukkelijk vermeldde De Muralt, dat het hier niet om 
loonsverhogingen ging, maar om de vastlegging van de lonen op één bepaald 
peil: lagere lonen konden omhoog, hogere moesten omlaag.1547 
 
Aangezien het loonpeil van eind 1944 ontoereikend was om er alle kosten 
van levensonderhoud mee te bestrijden, was de basis onder De Muralts 
besluit van begin af aan wankel. Zijn besluit reflecteerde eerder de 
doelstellingen van de loonpolitiek dan de machtsverhoudingen op die 
plaatsen in het bevrijde Zuiden waar gewerkt werd. Er was zoveel vraag naar 
arbeidskrachten1548, dat het betalen van loklonen schering en inslag was. Het 
officieel vaststellen (en bevriezen) van het loonpeil was de enige manier om 
te voorkomen dat de wet van vraag en aanbod nu eens in het voordeel van de 
arbeiders werkte. Nu zaten echter aan het besluit, uit te gaan van 125% van 
het niveau van mei 1940, praktische problemen vast. In dit nieuwe peil 
waren niet verwerkt de aanzienlijke loonsverhogingen in oorlogstijd voor 
met name de landarbeiders en de bouwvakkers (beide door Scholtens 
genoemd als groepen met een 'amoreel' hoog loonpeil). Voor hen moest De 
Muralt al snel een uitzondering maken. De DUW-arbeiders, wier lonen 
waren gekoppeld aan die van de bouw, profiteerden hiervan mee. 
 
De Muralt zat verder met de erfenis van de Duitse loonpolitiek, die de 
neiging had gehad onvermijdelijke loonsverhogingen via de kinderbijslag op 
te vangen. Toen de katholieke vakbonden de regering hadden laten weten 
tegen ‘een kleine verlaging’ van de kinderbijslag geen bezwaar te zullen 
maken, kon weliswaar aan de 125%-lijn worden vastgehouden, maar ten 
koste van veel kunst- en vliegwerk. Omdat nog steeds grote groepen te 
weinig inkomen hadden om het standaard levensmiddelenpakket te kunnen 
betalen, moesten regeringssubsidies, maar ook het opnieuw verhogen van de 
kinderbijslag, ervoor zorgen dat het levensmiddelenpakket zonder verhoging 
van de loonnorm betaalbaar werd. Het kostte Sociale Zaken ƒ 19 miljoen om 
de loonnorm overeind te houden.1549 Uiteindelijk zou De Muralts norm van 
125% vreedzaam komen te staan naast de norm die Mauritz en Vermeulen 

                                                
1547 Brief W.Chr. Posthumus Meyjes namens Chef Staf MG aan W.J.J. de Muralt, 26 nov. 1944; W.J.J. 
de Muralt, Besluit van 26 november 1944 met toelichting; brief H.J. Kruls aan P.S. Gerbrandy, 8 dec. 
1944 (Magazijnlijst Dept. Sociale Zaken Londen, 23). 
1548 Nl. voor de voorziening van de bevolking met levensmiddelen, brandstof, textiel en schoenen, de 
uitvoering van opdrachten voor de Geallieerden en de talrijke herstelwerkzaamheden in de Dienst 
Uitvoering Werken (de DUW). 
1549 Verslag van de informeele bespreking 14 Juni ’45. 
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van de Stichting van de Arbeid hadden uitgewerkt, namelijk 15% boven het 
niveau van oktober 1942. Die laatste norm had het voordeel uit te gaan van 
de ‘tamelijk bevredigende’ loonvloer die het College van Rijksbemiddelaars 
kort voor zijn verscheiden had gelegd. Door de normaliserende werking die 
de stortvloed van noodverbanden van het College had gehad, waren op 
loongebied veel buitenbeentjes weggepoetst die indertijd bijvoorbeeld als 
gevolg van extreme toepassingen van het tariefstelsel waren ontstaan.1550 
 
Op het gebied van de loonpolitiek ondermijnde echter de dirigistische partij 
haar eigen positie. Op papier lag in instructies vast, dat de burgemeesters in 
het bevrijde Zuiden ‘de benoodigde arbeiders’ konden oproepen voor 
herstelwerkzaamheden, en hun meedelen dat zij conform de voor dat gebied 
geldende loonregeling zouden worden uitbetaald.1551 In de praktijk echter 
doorkruiste het Militair Gezag zelf voortdurend alle pogingen om te komen 
tot eenheid op het loonfront. Het feit dat de militairen de beschikking hadden 
over zoveel schatkistpapier als zij wilden was daaraan niet vreemd. Niet 
alleen betaalde het Militair Gezag burgerpersoneel in eigen dienst naar 
(hoge) Geallieerde normen, maar had ook het laatste woord over de lonen in 
de DUW. Vaak was het daar geneigd arbeiderseisen in te willigen, opdat 
dezen stoom konden afblazen. Veel plaatselijke commandanten lieten zich 
bovendien aan het loonbeleid van Sectie X weinig gelegen liggen en namen 
in loonkwesties hun eigen, incidentele, beslissingen.1552 Tot in juni 1945 was 
er weinig dat de samenwerkende vakbonden en werkgevers hiertegen 
konden doen. Zolang zij het moest stellen zonder erkenning van de kant van 
de regering, werd door de militairen naar de Stichting van de Arbeid niet 
geluisterd. Zo mogelijk nog minder had de Stichting in deze situatie te 
zeggen over wie er geen boodschap aan had, dat zijn vakbond of 
patroonsvereniging zich aan het Stichtingsbestuur onderworpen had. Zolang 
dus de Stichting alleen een verzameling van besturen bleef, was zij niet bij 
machte in de sociale verhoudingen in te grijpen. Geen wonder dat zij zich 
verbeet tegenover de achterdocht, zo niet de vijandschap van vernieuwers als 
Wijffels. Het Stichtingsbestuur voelde de tijd door zijn vingers glippen. 
 
Bestuurlijk leek het tij te gaan keren bij het aantreden van de nieuwe 
regeringsploeg van Schermerhorn en Drees in juni 1945. Bij de Stichting 
meende men waar te nemen dat, ondanks de voortdurende ‘gezags- of 
vertrouwenscrisis’, er toch wat ‘orde in het maatschappelijk bestel’ begon te 

                                                
1550 Verslag van de bespreking betreffende de salarissen van het overheidspersoneel tusschen Z.E. 
Minister J.A.W. Burger en de Raad van Vakcentralen op 13 Januari 1945 (CNV); Mededeelingen No. 
3 van het Adviesbureau voor Sociale Zaken, 12 juni 1945 (AA 1.83/07.57). 
1551 Staf Militair Gezag, Sectie X, Instructie voor de Gemeentebesturen inzake het in dienst nemen en 
uitbetalen van werkkrachten, werkzaam voor de Geallieerde strijdkrachten, 6 januari 1945 (Pb 9513). 
1552 L. de Jong, a.w., dl. 10a, p. 621-622; notulen vergadering voorlopig Bestuur StA, 8 juni '45 (StA 
124). 
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komen. Tot dusver was de Stichting een hoofd zonder lichaam geweest; nu 
ging het erom dat de sociale organisaties in de bedrijfstakken ervoor zorgden 
dat het beleid van de Stichting voet aan de grond kreeg. Een belangrijke 
ontwikkeling sinds de bevrijding was, dat de Uniebonden zich langzaam 
begonnen te hergroeperen en ‘hun menschen in het gelid’ riepen. En al 
gaven maar weinig mensen aan deze oproep gehoor, de apparaten waren er 
weer. Het uniform regelen van de arbeidsvoorwaarden kon ook zonder de 
arbeiders een aanvang nemen.1553 
 
Ook de werkgevers stonden daarvoor klaar. Mede doordat hij in 
spreekbeurten de nadruk legde op het voorlopige karakter van de Stichting – 
plannen voor een PBO en voor economische medezeggenschap moesten nog 
allemaal worden uitgewerkt – slaagde Stikker erin de meeste ondernemers 
mee te krijgen. Toen in een bijeenkomst van de samenwerkende 
fabrikantenkringen één werkgever voorzichtig opperde of de Stichting als 
zuiver sociaal orgaan misschien niet ver genoeg ging, oogstte speciaal de 
conclusie van Frits Philips, dat het juist wel goed was dat door de Stichting 
de ondernemers niet gebonden waren aan de economische 
medezeggenschap, uit de vergadering veel applaus.1554 Mét Frits Philips 
draaiden meer ondernemers hun jas en durfden zij nu eerder het been stijf te 
houden wanneer zij met eisen over loon of over zuivering werden 
geconfronteerd. Met die groeiende steun van onderop werd de Stichting 
langzaam aan een macht op zichzelf. De betekenis van die macht school in 
de eerste plaats in het feit, dat de Stichting beter dan de overheid in staat was 
eenheid te brengen op het loonfront. Want al was na de bevrijding de 
maatregel van rijksbemiddelaar De Muralt ook in de rest van het land van 
kracht geworden, eenheid was daarmee nog niet bereikt. Vooral acties van 
arbeiders in de DUW waren de hefboom, waarmee het loonpeil in een 
cruciale sector – de DUW en de bouw waren immers sectoren waar al 
meteen massaal werd gewerkt – omhoog werd gekrikt boven ieder voor de 
Stichting aanvaardbaar peil. De vuurproef waarvoor nu de Stichting kwam te 
staan, was te bewijzen dat zij als vereniging van vakorganisaties en 
ondernemers in staat was beter greep op de arbeiders te krijgen dan de 
dirigistische partij van militairen, groepen ambtenaren en vernieuwers. 
 
Na de bevrijding van het hele land op 5 mei ’45 was daarvan vooralsnog 
geen sprake. Het ging zo slecht, dat de Stichting van de Arbeid de 
ontwikkelingen met zorg gadesloeg. Precies als in het bevrijde Zuiden waren 
de werkgevers aanvankelijk geneigd de arbeiders met loklonen aan zich te 
binden. Voor de Stichting mochten zij dan wel een zekere sympathie 

                                                
1553 Mededeeling No. 3 van het Adviesbureau voor Sociale Zaken (Slotemaker), 12 juni 1945. 
1554 Notulen 11e vergadering Samenwerkende Fabrikantenkringen te Nijmegen, 31 mei 1945 (St 6E). 
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opbrengen, aandrang die sympathie om te zetten in trouw aan het door de 
Stichting voorgeschreven loonpeil hadden zij niet. Eind mei moest Stikker er 
persoonlijk op af om te voorkomen dat een gigant als Unilever zijn arbeiders 
loonsverhoging gaf zonder de Stichtingsnorm in acht te nemen. Met de 
bedoeling zowel wilde stakingen als wilde loonsverhogingen te voorkomen 
deed de Stichting begin juni nog een dringend beroep op ondernemers en 
arbeiders in den lande om ‘geen acties met betrekking tot de loonen en 
arbeidsvoorwaarden te ondernemen zonder nader overleg te hebben 
gepleegd met hun vakorganisaties. (...) Werkgevers en arbeiders, die 
voorheen nog niet konden besluiten zich te scharen achter de organisaties, 
waartoe zij geacht kunnen worden te behooren, doen goed dit isolement te 
laten varen, opdat in een overleg op zoo breed mogelijken grondslag 
overeenstemming kan worden bereikt’.1555 
 
Het eigen loonbeleid van Militair Gezag was voor de Stichting, en voor de 
hoge ambtenaren met wie Stikker en Vermeulen de Noodregeling voor den 
Arbeid hadden opgesteld, onverteerbaar. De 'matiger loonvorming', die Dirk 
Stikker en thesaurier-generaal Hora Albarda van Financiën al aardappeletend 
hadden voorbereid, kwam in gevaar. Er waren twee machten bijgekomen, 
vertelde Stikker later, het Militair Gezag van Nederland onder generaal 
Hendrik Kruls en dat van Canada onder generaal Henry Crerar. Kruls wilde 
(zo althans schilderde hem Stikker) voor de Canadezen niet onderdoen en 
betaalde zijn personeel in civiele dienst dus zo'n zestig in plaats van dertig 
gulden per week. ‘... en Hora Albarda die kwam bij mij op kantoor praten en 
die zei: dat gaat mis. Wij willen geen geld in circulatie hebben, maar als zij 
doorgaan met drukken en zij keren al die hoge lonen uit, dan vliegt het geld 
natuurlijk heen en weer en dat is verkeerd. (...) Goed, zegt-ie, kun jij nou 
niets met die Stichting eraan doen? Kun jij niet gedaan krijgen dat ... eh...’. 
 
Stikker vond dat een hele vraag. Moest hij dat met de militairen, met Kruls 
en met Crerar, gaan regelen? In plaats daarvan ging Stikker naar NVV-
voorzitter Kupers toe en vertelde hem wat er aan de hand was. ‘Waarop 
Kupers zei: Stikker, ik ben het ermee eens. Wij kunnen niet hebben dat die 
lonen op het ogenblik zo hoog gaan. Want, zegt-ie, en dat is een gevleugeld 
woord voor mij altijd gebleven van Kupers, de waarde van onze gulden 
hangt op het ogenblik af van de hoogte van onze lonen’. De volledige 
ommekeer in de positie van de vakbeweging sinds de Tilburgse 
textielstaking van 1935, die – zo roep ik in herinnering – uitbrak omdat niet 
op devaluatie mocht worden geanticipeerd, was daarmee een feit. Stikker en 
Kupers stelden samen de kwestie aan de orde in het Stichtingsbestuur. ‘Daar 

                                                
1555 Kort verslag vergadering voorlopig Bestuur Stichting vd Arbeid, 30 mei 1945 (Sta 124); 
Mededeeling No. 3… 
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hebben wij een oekaze gemaakt, dat geen lonen mochten worden ontvangen 
en geen lonen mochten worden gegeven op die manier. En daar kreeg je dus 
de macht van die rare Stichting, die in het begin door dat toetredings-
formulier eigenlijk iedereen kon binden, daar kreeg je opeens een ingreep in 
de economie van Nederland die erg belangrijk geweest is in de eerste weken 
na de bevrijding’. Door het optreden van de Stichting ondervond de 
individuele ondernemer, die moest voorkomen dat zijn arbeiders naar een 
ander liepen, steeds meer steun van andere, ook bij de Stichting aangesloten 
ondernemers, wie het evenmin nog toegestaan was loklonen te betalen. De 
bona fide vakorganisaties sloten zich hierbij aan. Dat gebeurde niet alleen op 
landelijk niveau. Ook in Twente trokken bestuurders als Kees van Es rond 
met een boodschap van soberheid in het belang van de wederopbouw. De 
laagste lonen in de textiel zouden inderdaad worden opgetrokken (tot 54 
cent), maar Van Es waarschuwde ervoor, dat ‘we niet weer gaan 
ronddraaien in een vicieuze cirkel’.1556 
 
Hoe belangrijk het was, dat hele ketens van ondernemingen gedisciplineerd 
op de loonnorm van 15% gingen zitten, is evident. Daar kwam bij, dat de 
Arbeidsinspectie als een prematuur soort looncontroledienst ging optreden. 
Bij de Centrale Dienst van de Arbeidsinspectie kwamen verontruste 
telefoontjes binnen, onder meer uit Limburg. Aannemers in Venlo betaalden 
puinruimers ƒ 1,50 per uur, of ƒ 1,80 met sociale lasten erbij. In Horst of 
Venray ‘en dergelijke gaten’ kregen ongeschoolden/ongeoefenden ƒ 1,10 à  
ƒ 1,25 per uur. De minister moest snel ingrijpen, aldus de berichten, want 
‘deze zaak kan zoo niet blijven doorgaan, geen dag en geen uur’.1557 Door de 
gezamenlijke inspanning van de organisaties achter de Stichting van de 
Arbeid en van de Arbeidsinspectie veranderde de 15%-norm van een 
theoretische constructie in een loongrens waarvoor men moeite moest doen 
om eroverheen te gaan. Zo werden ook de voorwaarden geschapen voor de 
geldzuivering door Lieftinck. Het werd meetbaar wat 'overdadig' geld was, 
om het even of het nu 'witte' of uit ‘zwarte’ loonsverhogingen was 
ontsproten. Even belangrijk was verder, dat de CAO's, waarover men hier en 
daar al aarzelend was begonnen te onderhandelen, met de richtlijn van de 
Stichting vaste grond onder de voeten kregen.1558 Was daarmee de 
loonpolitiek zeker gesteld? Niet zonder slag of stoot. Nog steeds was de kans 
aanwezig, dat arbeiders met spontane acties een bres in het loonbeleid van de 
Stichting zouden slaan. 
 
Zoals medio juni in de DUW op Schiphol. Ofschoon de Stichting de 
loonnorm voor de DUW had vastgesteld op 64 cent voor ongeschoolden, 

                                                
1556 Ledenvergadering De Eendracht Eibergen, 2 juli 1945. 
1557 Notitie H. Kuiper voor A.H.W. Hacke, 28 juni 1945 (AI 1521). 
1558 Interview Dirk Stikker. 
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werd op Schiphol in juni al onderhandeld over een loon van 67 cent. 
Daarbovenop kwam nog eens de eis van 25% duurtetoeslag. Het Militair 
Gezag trachtte de zaak op te lossen met een voorstel, om voor Amsterdam 
een samengesteld loon in te voeren dat boven de 76 cent zou komen te 
liggen. Dit stuitte natuurlijk op groot verzet van de Stichting, die vond dat als 
in Amsterdam zo'n regeling tot stand zou komen, ‘dit de geheele loonpolitiek 
voor Nederland weer illusoir zou maken’. Misschien was het de Stichting die 
ervoor zorgde, dat de toegezegde lonen niet werden betaald. Prompt brak 
daarop een nieuwe staking uit. Onder druk daarvan stelden de autoriteiten de 
lonen tenslotte op 77 cent. De Stichting moest machteloos toezien. 
 
‘We moeten wat doen, anders gaat de Stichting eraan!’, riep Slotemaker uit 
toen het bestuur over de kwestie vergaderde. De Stichting zag zich in een 
dwangpositie gemanoeuvreerd: als zij het nieuwe loon erkende ondergroef 
zij haar eigen loonbeleid, en als zij dat niet deed plaatste ze zich buiten de 
werkelijkheid, die 77 cent betaalde. Tenslotte werd het Stichtingsbestuur het 
erover eens dat een kort communiqué moest worden uitgegeven. Om te 
beginnen moest daarin nadrukkelijk worden verklaard, dat het 
georganiseerde bedrijfsleven met de concessies van de Amsterdamse 
autoriteiten niets te maken had. ‘Gezien de loonvorming in het Zuiden’, 
waarbij impliciet werd verwezen naar stakingen in de zuidelijke DUW, en 
‘gezien de verhoudingen in Amsterdam’ moest het loon van 77 cent maar 
worden aanvaard. Dit echter met twee wezenlijke beperkingen: de regeling 
moest tijdelijk zijn en de loonsverhoging moest worden uitgekeerd in de 
vorm van een toeslag. Zo probeerde de Stichting te voorkomen dat de 
verhoging oversloeg naar andere bedrijfstakken dan de bouw. Ook besloot 
zij de overheid en de ondernemerscentrales te waarschuwen dat herhaling tot 
iedere prijs moest worden voorkomen. Het zelfstandige optreden van 
Militair Gezag kon slechts sociale onrust brengen.1559 
 
Wat het optreden van de Stichting van de Arbeid duidelijk maakte, is dat het 
‘ieder voor zich’ van de oude marktordening definitief ten einde was. Wie 
zijn positie in het naoorlogse bestel wilde handhaven, en wie de stoot wilde 
opvangen die dat bestel dreigde omver te gooien, die moest samenwerken. 
Samenwerken met andersdenkenden en zelfs over de scheidslijnen van de 
onderhandelingstafel heen. Het was economisch niet langer haalbaar om de 
eisen van de werkvloer te veronachtzamen. Sterker nog, het kwam de 
productiviteit ten goede wanneer flink werd geïnvesteerd in het personeel. 
Daarbij moest men zich dan wel door de vakbonden laten adviseren. Het 
hele stelsel van afspraken waarop met de werkvloer een hogere 

                                                
1559 Brief D.U. Stikker aan B.C. Slotemaker, 11 juni 1945 (Sta A53); kladnotulen Bestuursvergadering 
Stichting vd Arbeid, z.d. (Sta 114); Verslag informeele bespreking 14 juni 1945. 
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productiviteit kon worden afgesproken was wankel wanneer het vanuit de 
ondernemers gezien niet ook vanaf de overzijde mede werd bewaakt. 
Aanvankelijk zelfs zó wankel, dat het systeem zelf en de pijlers die het 
schraagden door ongeregelde acties van onderop onderuit konden worden 
gehaald. 
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3.7  Conclusie: pacificatie, nog geen regulering 

 
De Inleiding eindigde met de vraag, waarom werkgevers als de Twentse 
fabrikanten binnen een paar jaar tijd zo volledig van standpunt 
veranderden. Waarom beleefden zij de sociale zekerheid niet meer als een 
molensteen om hun nek, maar bleken zij uiteindelijk bereid aan de kosten 
ervan mee te dragen? Het antwoord is natuurlijk, dat de drijfveer achter 
die bekering school in de na-oorlogse inhaalvraag en de krapte op de 
naoorlogse arbeidsmarkt die daardoor werd veroorzaakt. Maar die krapte 
is slechts een statistisch gegeven, dat nog weinig zegt over hoe de 
georganiseerde partijen in het sociaal-economische bestel reageerden op 
de nieuwe werkelijkheid. Hun reactie werd in hoge mate bepaald door de 
vrees voor het politieke dynamiet dat de verhoudingen van de jaren ’30 
hadden achtergelaten. 
 
Want eigenlijk is dit onderzoek de geschiedenis van iets dat zich niet heeft 
voorgedaan. De ommekeer in de arbeidsverhoudingen in de Twentse 
textiel tussen 1935 en 1945 kwam voor een belangrijk deel voort uit vrees 
voor een sociale explosie die is uitgebleven. Ik heb geprobeerd vast te 
stellen hoe reëel deze angst bij autoriteiten en bestuurders is geweest, en 
geen aanwijzing gevonden dat zo’n uitbarsting daadwerkelijk op het punt 
van gebeuren stond. Ook vanuit het vernauwde gezichtspunt van 
ordehandhavers, die niet zelden dachten in termen van samenzweringen 
binnen extremistische groepen, van aanstokers en ophitsers, was nergens 
de lont te zien die uit het kruitvat stak. Was dus de vrees voor een sociale 
opstand niet meer dan een hersenschim waarmee men versufte autoriteiten 
de stuipen op het lijf kon jagen? Misschien zagen de verantwoordelijke 
bestuurders de maatschappelijke verhoudingen teveel vanuit hun eigen 
fixatie op rust en orde, maar incompetent waren zij – voor zover ik dat 
kan beoordelen – meestal niet. Er was wel degelijk de dreiging van een 
uitbarsting in de Twentse textiel, een waarvan zij wisten dat die zich over 
het algemeen niet aankondigde maar er ineens zomaar wás. 
 
De dreiging van een sociale brand die vanuit de Twentse textielfabrieken 
zou oplaaien nam geen tastbare vormen aan, maar was daarom nog niet 
politiek irrelevant. Integendeel, zowel de vakbonden als sommige 
overheidsdiensten gebruikten dankbaar het schrikbeeld van de sociale 
explosie om de weerspannige Twentse textielfabrikanten onder druk te 
zetten. Voor de vakbeweging was dit de voorspelbare rol, maar de 
eigenlijke ommekeer kwam van de liberalen in of naast het staatsapparaat. 
Dezen hadden hun vrees voor corporaties afgeschud, omdat zij daar een 
manier in zagen ter vermijding van nog veel verder gaande staatsinvloed. 
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Dit ‘liberaal collectivisme’ stond open voor inschakeling van de 
vakbeweging in structuren die tegenwicht moesten bieden aan de 
bureaucratische regeling van de markt zoals door de Rijksbureaus en door 
de Organisatie-Woltersom. Als protagonisten beschouw ik de vrijzinnig-
democraat Josephus Jitta, de twee secretarissen van Herman Geldermans 
eigen VNW, Molenaar en Slotemaker, en niet te vergeten Directeur-
Generaal Hacke – die niet voor niets een centrale figuur in de 
voorbereiding van de Stichting van de Arbeid zou worden. Steeds 
duidelijker zocht deze ‘partij’ de weg van het overleg juist om 
confrontaties als in 1931-’32 te voorkómen. Kreeg men de kans de 
vakbeweging in de regeling van de productie te betrekken, dan zou zij wel 
eens beslissend kunnen zijn voor het behoud van een stuk autonomie aan 
ondernemerskant. De vakbeweging van haar kant zou eindelijk 
zeggenschap krijgen over sociaal-economische kwesties – zoals sociale 
wetgeving en regulering van de arbeidsmarkt – die zij tot dan toe alleen 
maar toegeworpen had gekregen als dat politiek opportuun was. 
 
Een sociaal-economische pacificatie diende zich aan, maar dan moest men 
niet buiten de fabrieksarbeiders rekenen. Het is niet te sterk gezegd om het 
fabrieksregime in de jaren ’30 repressief te noemen. In die zin was er een 
parallel met de arbeidsinzet van de bezettingstijd, die – in de woorden van 
Ben Sijes – de geschiedenis was ‘van dwang op mensen en van de strijd van 
mensen tegen dwang’.1560 Arbeiders, die na de bevrijding constateerden dat 
ze de Duitse maatregelen binnen zekere grenzen het hoofd hadden kunnen 
bieden, waren in de fabriek niet genegen om zich voetstoots neer te leggen 
bij de reprise van de vooroorlogse verhoudingen. Het fabrieksregime was 
natuurlijk niet in alle bedrijfstakken en in alle fabrieken in gelijke mate 
repressief geweest, maar zeker is dat de bedrijfstakken die bloot hadden 
gestaan aan de concurrentie in binnen- en buitenland hierdoor sterker waren 
getekend. Het maakte dus groot verschil, of de verhoudingen in de fabriek 
opnieuw zouden worden gestoeld op een rat race in de productie van B-
assortiment manufacturen voor een krimpende koloniale markt. Met een 
andere markt, een ander productassortiment en een andere manier van 
produceren – waarbij de eigen inzet van de arbeiders niet alleen via het 
tariefloon kon worden afgedwongen – behoorde die oude manier van 
werken definitief tot het verleden. 
 
Dat was niet een vrije beslissing van de fabrikanten geweest. Voor het eerst 
sinds vijftien jaar hadden nu ook de arbeiders de ruimte om zich te laten 
horen. De fabriek was niet alleen een oord van repressie, maar tegelijk ook 
van vakmanschap en professionele trots, en daarmee een bron van 

                                                
1560 Ben Sijes, De arbeidsinzet, blz. 2. 
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maatschappelijk zelfbewustzijn van de arbeiders. In een bedrijfstak als de 
Twentse katoenindustrie, waar het tempo van de productie door machines 
werd bepaald, was deze trots anders van aard dan bijvoorbeeld het half-
ambachtelijke draaibankenwerk in de naburige metaalindustrie. Evengoed 
was er vakmanschap voor nodig om als wever of als spinner op de juiste 
manier met de machines om te gaan. Het grote probleem voor de 
verhoudingen in de Twentse textiel was echter altijd geweest, dat met een 
beroep op het ‘loon naar prestatie’ dit vakmanschap nooit was gehonoreerd. 
Arbeiders werden – vanuit een denkwijze die op afzet was gebaseerd en 
niet op productiviteit – betaald naar gelang een ‘prestatie’ die bepaald werd 
door de afzet van het geproduceerde goed. Arbeidsloon varieerde volgens 
een norm die in feite het afzetrisico van de ondernemer was. Onder de 
nieuwe verhoudingen kwam daaraan een eind. 
 
Voor de Twentse textiel ging het er in 1945 om, of de bedrijfstak erin zou 
slagen om binnen een bestek van een jaar of tien te komen tot een 
volslagen andere bedrijfscultuur. De mengeling van patriarchale 
gezagsverhoudingen met een regelrechte strijdmentaliteit die aan de kant 
van de fabrikanten de jaren ’30 nog had gekenmerkt1561, diende na de 
oorlog te worden vervangen door een vorm van sociaal-economische 
samenwerking die voor de textiel volkomen nieuw was. In een industrie 
die op de internationale markt al sowieso afscheid moest nemen van het 
ruwe ongebleekte katoenen doek, moesten op heel korte termijn de 
marges worden geschapen van waaruit aanvaardbare arbeidsvoorwaarden, 
gedegen scholing en een begin van sociale zekerheid konden worden 
betaald. Het was maar de vraag of het niet al te laat hiervoor was. Dit niet 
zozeer vanuit het oogpunt van de internationale concurrentie, als wel uit 
dat van het arbeidsethos van de textielarbeiders. De generatie arbeiders 
van vóór de oorlog zou het afsluiten van een textiel-CAO hebben 
binnengehaald als een vorm van erkenning van de collectieve rol van ‘het 
werkvolk’, en zou vermoedelijk het beleid van de vakorganisaties wel zijn 
blijven volgen. 
 
De nieuwe generatie arbeiders echter zag om zich heen alleen maar 
CAO’s en collectieve regelingen ontstaan, en beschouwde die niet als een 
voorrecht maar als een basisvoorwaarde om te gaan werken. Om zich 
heen zag zij een stijl van leven, die eenmaal toegelaten maar niet weg 
wilde gaan: naast het ‘overmatige’ bioscoopbezoek dat er al was, ook nog 
de vrije dans en andere Amerikanismen waarover in het bevrijde Zuiden 
Brabantia Nostra al had geklaagd. Dit waren geen incidenten meer van 
door de oorlog ontspoorde jongelui, dit waren kenmerken van een nieuwe 

                                                
1561 Frans van Waarden, Het geheim van Twente, blz. 24-39, 93-94. 
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manier van leven. ‘Ontaard’ en ‘verdorven’ of niet, de Swing-jeugd was 
een manier om afstand te nemen van uniformen en discipline, en was 
gekomen om te blijven.1562 Zelfs in het Derde Rijk was ze er geweest, en 
ook in Twente zou men spoedig de nozems-avant-la lettre aantreffen. Het 
leven in de fabriekssteden had een marge van vrijheid gekregen, die de 
verschillende groepen binnen de arbeidersbevolking op hun eigen manier 
moesten leren benutten. 
 
Is nu het hogere productiviteitsniveau van na de oorlog veroorzaakt door 
de consensus tussen textielondernemers en Uniebonden? Dirk Luyten 
staat in die gedachte niet alleen. Sterker, wat hij schrijft is niet meer dan 
het algemene beeld. Om één voorbeeld te noemen, het boek van Eric 
Fischer c.s. over H.P. Gelderman & Zn. komt tot eendere conclusies: ‘De 
ideologie van het samenwerkingsmodel, de harmonie-gedachte, 
veranderde de relatie tussen “heren” en “arbeiders” essentieel’. Maar van 
dat boek is al eerder vastgesteld, dat de mensen die bij Gelderman 
werkten – en hun verbittering over de manier waarop zij waren bejegend – 
er niet in voorkwamen.1563 De consensusbenadering draait oorzaak en 
gevolg om. Voor de nieuwe, kortcyclische manier van produceren was 
nodig, dat de vakman-wever en de vakman-spinner weer een stukje 
autonomie terugwonnen als het ging om het werk dat zij eerder hadden 
moeten afstaan aan een legertje van halfwas hulptroepen in de fabrieken. 
Het was intussen ook duidelijk geworden dat die jonge krachten, 
voorzover zij überhaupt nog in de textiel wilden werken, een potentiële 
factor van onrust vormden. Voor stabiliteit op de werkvloer was de 
betrokkenheid van de vakbeweging van groot belang. Die vakbeweging 
stond daarvoor klaar. Zij zag haar kans schoon om een aanzienlijk deel 
van de marges die uit de nieuwe manier van werken voortkwamen door te 
sluizen naar de sociale zekerheid. Op haar beurt was die sociale zekerheid 
een belangrijke verworvenheid waarmee de vakorganisaties zich weer 
tegenover de eigen achterban konden legitimeren. 
 
De bona fide arbeidersbeweging had in 1945 haar integratie al achter de 
rug. Politiek was die beklonken op het moment in juli/augustus 1941 dat 
de werkgevers ervoor kozen om de partij waarmee zij de CAO’s moesten 
afsluiten zelf te kiezen in plaats van opgeserveerd te krijgen. Want alleen 
met een vakbeweging die kansen had haar oude achterban terug te 
veroveren, zou het mogelijk zijn front te maken tegen fabrieksarbeiders 
die aan de pijlers onder het naoorlogse soberheidsbeleid dreigden te gaan 
zagen. 

                                                
1562 Uta G. Poiger, Jazz, Rock and Rebels. Cold War Politics and American Culture in a Divided 
Germany, Berkeley 2000, blz. 26-29. 
1563 Fischer, a.w., blz. 239; A. Voorhuis, Het werkvolk van Gelderman, Oldenzaal 1995, blz. 7. 
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Was daarmee ook de bodem bereid voor een fordistisch compromis? Ja, in 
de zin dat de top van de vakbeweging zich had verplicht om zich niet te 
bemoeien met de manier waarop de ondernemer in zijn bedrijf de 
productie inrichtte. Ja, in de zin dat met het inschakelen van de 
vakbeweging er in principe een loonvloer was gelegd. Ja, in de zin dat de 
vakbeweging met haar hele apparaat en met haar invloed op de achterban 
mee ging helpen om de veranderingen door te voeren die voor een 
productiever manier van werken nodig waren: stabiliteit, betere selectie en 
scholing, een soort van garantie dat in de CAO neergelegde afspraken ook 
zouden worden nageleefd. Nee, in de zin dat de vakbeweging vooralsnog 
eerder werkte als loonremmende dan als loonsverhogende factor. Nee, in 
de zin dat de hogere opbrengst uit de hogere productiviteit maar zeer 
gedeeltelijk ten goede kwam aan de ontwikkeling van een sector van 
consumptiegoederen en vooralsnog werd gesluisd in de richting van 
fondsenopbouw voor de sociale zekerheid. Nee, in de zin dat de kloof 
groeide tussen datgene wat de vakbeweging met de werkgevers afsprak en 
datgene wat de arbeiders in de fabrieken voor zichzelf wisten binnen te 
halen. Was dan in ieder geval met deze gemengde ‘opbrengst’ van een 
corporatief stelsel de sociale explosie voorkomen waarmee in 1939-1940 
en in 1944-1945 nog ernstig rekening werd gehouden? Duidelijk is, dat 
die explosie er niet is gekomen. De vruchten ervan zijn in de Nederlandse 
geschiedenis echter niet minder reëel dan die van ‘het liberale spook van 
1848’ of die van ‘de revolutie die niet doorging’ van 1918. 
 


