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1 Woord vooraf 
De eerste keer dat ik mij met de Twents-Gelderse textielindustrie in de jaren na de bevrijding 
heb beziggehouden, was voor mijn kandidaatsexamen dat ik in 1975 aan de Universiteit Nij-
megen heb afgerond. Mijn doctoraalscriptie was gewijd aan de stakingen in 1931/’32 in de tex-
tielindustrie, waarin is uitgevochten wie de crisis zou betalen. Dit onderzoek had als nevendoel-
stelling om deel uit te maken van een omvangrijk onderzoek naar de arbeidsverhoudingen in 
Twente in de periode 1930-1950 dat drie medestudenten en ikzelf wilden publiceren.1 De vier 
afstudeerscripties zijn in 1980/81 afgerond, het vervolg is om diverse redenen gestrand. Toch 
kijk ik met veel plezier terug op deze periode vanwege het onstuitbare optimisme waarmee wij 
destijds aan dat onderzoek zijn begonnen, ook al kreeg het vaak de trekken van een sisyfusar-
beid. Ik bedank Gerard Kuys, Jozes Vos en Eric Theloosen voor hun inzet in dat project.  
In die tijd hebben wij ondersteuning gekregen van en onderdak genoten bij vele mensen die ik 
op deze plaats graag alsnog wil bedanken: Bert en Jel van Dijk, Bart Schimmel, Ada van Spij-
ker, Tinie Pennings en Mia Ceelen, Wim en Leonie Zweekhorst. Ook aan de mensen die tijd 
hebben vrij gemaakt voor veelal langdurige interviews (zie Interviews), wil ik graag mijn dank 
betuigen: de kennis en ervaring van mensen die de onderzochte periode bewust hebben beleefd, 
is niet alleen van belang geweest om mijn kennis te vergroten, om meer te begrijpen van het 
productieproces en vooral ook van de productieverhoudingen, maar is ook voor mij persoonlijk 
zeer waardevol geweest. Het doorwerken van vele meters archief, boeken en tijdschriftartikelen 
is alleen mogelijk geweest dankzij de vele behulpzame medewerkers in diverse archieven en 
bibliotheken die ik heb mogen bezoeken. Zonder de anderen te kort te willen doen, wil ik speci-
aal N. Bakker van het Gemeentearchief Hengelo voor zijn hulp bedanken. 
 
In de jaren na mijn afstuderen ben ik de historiografie over “Twente” blijven volgen en hoewel 
deze inmiddels een indrukwekkende lijst publicaties omvat, heb ik in 2005 de stoute schoenen 
aangetrokken om alsnog mijn verhaal af te ronden en af te sluiten met een dissertatie. Dit in de 
overtuiging dat er nog nieuwe inzichten waren toe te voegen aan de reeds bestaande studies die 
voor de kennis van de sociale geschiedenis een zinvolle bijdrage zouden zijn. Een van mijn me-
destudenten uit Nijmegen, Gerard Kuys, is metgezel geweest op deze tocht, waarvan hij in 2010 
zijn deel succesvol heeft afgerond.2 Hij heeft aan dit project een grote inhoudelijke rijkdom toe-
gevoegd, aanmerkelijk meer dan de oorspronkelijke opzet kende, waardoor de analyse dieper is 
en veel sterker staat. Ik heb veel baat gehad bij zijn kennis en inzicht en wil hem daar graag 
voor bedanken.  
Ik dank mijn beide promotoren, Marcel van der Linden en Erik Nijhof, voor hun bereidheid mij 
tijdens dit onderzoek te begeleiden, mij “los” te laten in Twente en het alsmaar uitdijende ma-
nuscript te lezen en van nuttig commentaar te voorzien. 
 
Van mijn vrienden wil ik met name Jean, Cees, André en Hans bedanken die mij op hun geheel 
eigen wijze steeds hebben gestimuleerd. Jean, this here project has ended! Herman van Doorn 
heeft het manuscript doorgelezen en ik ben hem dankbaar voor zijn commentaar. Naast de 
vrienden die mij hebben gestimuleerd en geholpen, en die ik nog steeds tot mijn leven mag re-

                                                 
1 G.C.J. Kuys, J.L.M. Vos, H.J.A.M. Theloosen en mijzelf. 
2 G.C.J Kuys, De vrees voor wat niet kwam. Nieuwe arbeidsverhoudingen in Nederland 1935-1945, aan het voorbeeld van de 
Twentse textielindustrie, Amsterdam 2010. Diss. UvA. 
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kenen, zijn er dierbare mensen in mijn omgeving gestorven in de afgelopen jaren. Mijn schoon-
broer Wim in 2005, twee directe collega’s op mijn werk, Marieke en Ron, in 2008, mijn zus 
Annemieque in 2009 en mijn oudste broer Ton in 2010. 
 

Het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam ben ik erkentelijk voor de toestemming om drie 
foto’s van Van Heemskerck Düker in dit boek op te nemen; het betreft de omslagfoto en Af-
beelding 10 en Afbeelding 13. Afbeelding 1 is getekend door Dick van der Spek en eerder ver-
schenen in H. Bollen, P. Vroemen, Canadezen in actie. Nederland najaar ’44 – voorjaar’46, Warnsveld 
1994, blz. 99. Ik dank Dhr. Van der Spek hartelijk voor zijn toestemming de tekening in deze 
dissertatie op te nemen. Ook Afbeelding 6 is gepubliceerd in genoemd boek, op blz. 179. Deze 
tekening is in 1945 gemaakt door een mij onbekende Canadese militair, aan wie ik dus ook 
geen toestemming voor publicatie heb kunnen vragen. Afbeelding 4 is door mevr. J.H.M. 
Schut-Bruinsma beschikbaar gesteld voor publicatie in H. Bollen, H. Jansen, Het manneneiland. 
Kroniek van de gebeurtenissen in de Over-Betuwe van september 1944 tot juni 1945, Zutphen 1985, p. 
90. Mevr. M. Schut, dochter van de in 2008 overleden mevr. Schut-Bruinsma, heeft mij toe-
stemming verleend om deze foto hier opnieuw af te drukken. Ik dank haar hartelijk hiervoor. 
Natascha Peschke heeft het manuscript drukklaar gemaakt. Dit was, gezien de omvang, geen 
geringe klus die zij met veel enthousiasme en vakmanschap heeft geklaard. 
 

Voordat de lezer zich mag storten op de schier eindeloze hoeveelheid pagina’s van dit onder-
zoek, wil ik mijn vrouw Annelies en mijn zoon Jeroen bedanken; een oase van warmte en rust. 
Nu ik langzaam weer terugkeer naar een normaal gezinsleven, besef ik eens te meer hoeveel zij 
voor mij betekenen. 
 
Utrecht, mei 2011 
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2 Inleiding 
In juni 2010 vroeg NRC Handelsblad zich af of er op de moderne arbeidsmarkt nog ruimte was 
voor solidariteit of dat daarentegen in Nederland een ‘sociale ijstijd’ was aangebroken. Volgens 
de auteurs van dit artikel staat ‘het naoorlogse sociale model met royale vakanties, vroege pen-
sionering, ruime gezondheidszorg en vangnet voor wie niet kan werken, (…) overal in Europa 
onder druk’.3 Het lijkt er op dat de maatschappelijke verhoudingen en in het bijzonder de ver-
houdingen op de arbeidsmarkt in het naoorlogse Nederland die aanleiding zijn geweest voor de 
opbouw van een systeem van sociale zekerheid, ingrijpend aan het veranderen zijn. Volgens 
Bruggeman en Camijn, auteurs van een jubileumboek over de Nederlandse ondernemersvereni-
gingen, rijzen de kosten van dit Nederlandse stelsel de pan uit, in absolute zin en in vergelijking 
met een aantal andere Europese landen.4 Lagen die kosten in 1950 op een vergelijkbaar niveau 
van 8 à 9% van het Bruto Nationaal Product, vanaf 1965 stegen de kosten in Nederland scherp, 
waardoor zij in 1980 24% van het BNP bedroegen en in Groot Brittannië, Duitsland, Italië, 
België en Zwitserland, de landen die de auteurs in hun vergelijking betrekken, 13 tot 14%. De 
bedragen die in Nederland werden uitgekeerd met betrekking tot ziekte en invaliditeit, werk-
loosheid en ouderdomsvoorzieningen (AOW en AWW) stegen van ƒ1 miljard in 1945 tot ƒ5,1 
miljard in 1965 om in de jaren daarna nog verder te stijgen.  
 
Mocht het al noodzakelijk zijn om de keuze van dit onderwerp te verantwoorden, dan is een 
studie naar de tijd waarin en de omstandigheden waaronder het relatief uitgebreide Nederlandse 
stelsel van sociale zekerheid ontstaan is, op zijn minst interessant. Maar ik beoog meer dan een 
al dan niet wetenswaardig onderwerp te behandelen.  
Deze studie is een vervolg op de dissertatie van Gerard C.J. Kuys, De vrees voor wat niet 
kwam, waarin hij aan het voorbeeld van de Twents-Gelderse textielindustrie het tot stand komen 
van nieuwe arbeidsverhoudingen in de jaren 1935 tot 1945 onderzoekt en analyseert.5 Hij toont 
aan dat met de diepe depressie van de jaren ’30 de tijd van het laissez-faire kapitalisme voorbij 
was en dat een vorm van ordening − in de vorm van corporatisme, kartelvorming door het be-
drijfsleven, dan wel een mengvorm van beide − onvermijdelijk was. De rol van de staat werd 
groter om de ondergang van het bedrijfsleven te voorkomen, om de lonen aan te passen, i.e. 
naar beneden bij te stellen, met als doel de kostprijs van de producten, in ons geval het garen en 
het doek, te verlagen. Hij beschrijft de onbeschrijfelijke sociale ellende die dit voor de textielar-
beiders met zich meebracht, hoe de wrok hierover een ernstige bedreiging vormde bij het her-
stel van de economie aan het eind van de jaren dertig en hoe de nakende bevrijding van de nazi-
overheersing dit alles opnieuw nadrukkelijk op de agenda plaatste.  
Het stelsel van sociale zekerheid, waarvoor eind jaren dertig en tijdens de oorlog de contouren 
werden geschetst en de steigers werden gebouwd, was bedoeld en werd onvermijdelijk geacht 
om, zoals Kuys schrijft, ‘de schade als gevolg van sociale explosies te beperken en daarmee het 
sociaal-economisch terrein beheersbaar te maken’. Vóór de oorlog stonden de sociale verhou-
dingen in Twente op scherp, maar was de werkloosheid het deksel dat voorkwam dat de textiel-
industrie overkookte, zo luidt zijn conclusie. Tijdens de oorlog viel de keuze voor de manier 

                                                 
3 L. Starink, M. de Waard, Breekt de sociale ijstijd aan in Nederland?, in: NRC 25 juni 2010. 
4 J. Bruggeman, A. Camijn, Ondernemers verbonden. 100 Jaar centrale ondernemingsorganisaties in Nederland, Wormer 1999, p. 
230 en 274. 
5 Kuys, De vrees voor wat niet kwam, a.w. 
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waarop na de oorlog aan de staatszorg gestalte zou worden gegeven op sociale zekerheid als het 
betaalmiddel waarmee de autoriteiten maatschappelijke rust hoopten af te kopen. 
 

Kuys toont in zijn dissertatie aan dat de nationale consensus slechts met veel moeite tot stand is 
gekomen en de voorliggende studie onderzoekt hoe dit proces na de bevrijding is verlopen, 
waarbij ik mij eveneens nadrukkelijk richt op de sociale verhoudingen in de Twents-Gelderse 
textielindustrie. Deze bedrijfstak en deze regio zijn bij uitstek geschikt voor een gedetailleerde 
studie van het verloop en de gevolgen van de ingrijpende wijzigingen die hebben plaatsgevon-
den, omdat de textielfabrikanten, zoals Kuys laat zien, in de periode 1935 tot 1945 een zwen-
king hebben gemaakt van verstokte voorstanders van liberale marktordening met een zo beperkt 
mogelijke inmenging van de staat en met een hartgrondige afkeer van enigerlei vorm van socia-
le ordening zoals loonregelingen, naar een begin van ordening op basis van samenwerking tus-
sen overheid, bedrijfsleven en vakbeweging. Op de tweede plaats was de Twents-Gelderse tex-
tielindustrie in deze tijd de dominante bedrijfstak die werk verschafte aan het merendeel van de 
bevolking ter plaatse en die mede daardoor een diepgaande invloed had op het gehele maat-
schappelijke leven in de regio. Dit gold voor de jaren die Kuys bestrijkt, dat geldt ook voor de 
periode die deze studie omvat.6 
 

Al tijdens de oorlog was het duidelijk dat de Nederlandse textielindustrie nieuwe wegen in zou 
moeten slaan. Een subcommissie van de Commissie van advies inzake herstel van de Neder-
landsche Textielindustrie, met inbegrip van de kleedingindustrie, de zogenaamde “Exportcom-
missie”, kwam in 1943 in Londen tot de conclusie dat de textielindustrie zich verder over de 
wereld zou verspreiden, omdat spinnen en weven ook zonder geavanceerde machines en tech-
nieken kon gebeuren. Mede daarom was deze tak van bedrijf een voor de hand liggende optie 
voor landen in onder meer Azië, die bovendien een zeer lage loonstandaard kenden. De enige 
oplossing voor de Nederlandse textielindustrie was om van het eenvoudige massaproduct (de 
cambrics) over te schakelen op hoogwaardige, gespecialiseerde soorten doek. Vóórdat de con-
currentie uit Azië zich daadwerkelijk zou aandienen, had de Nederlandse industrie enkele jaren 
de tijd, zo verwachtte de commissie, om het eigen productie-apparaat weer op te bouwen en 
voor te bereiden op andere soorten doek en op de nieuwe concurrenten (zie voetnoot 197). Dit 
vereiste echter tevens, zoals Kuys aantoont, ‘een ander soort arbeiders, arbeiders die niet langer 
werden afgerekend op de omzetverliezen van hun werkgever, arbeiders die in een veel flexibe-
ler productieomgeving het effectiefst opereerden als zij een stukje bewegingsvrijheid terugkre-
gen bij het veranderen van garensoort of het omstellen van het weefgetouw’. 
De belangrijkste vragen die ik in dit onderzoek dan ook wil beantwoorden, zijn of dit ‘eco-
nomisch substraat’, zoals Kuys het in navolging van D. Luyten omschrijft, in het naoorlogse 
Twente is terug te vinden, of de textielfabrikanten zich realiseerden dat een andere aanpak van 
“het arbeidersprobleem” in dat licht onvermijdelijk was en of zij in dezen de daad bij het woord 
hebben gevoegd.7 
 
Andere door mij te behandelen en met het voorgaande ten nauwste samenhangende vragen heb-
ben betrekking op de wijze waarop deze bedrijfstak omging met het fijnmazige, sociaal-regu-
lerende web van de Stichting van de Arbeid en de Vakraad voor de Textielindustrie, onder het 

                                                 
6 Kuys, De vrees voor wat niet kwam, p. 12, 33/4, 50-54, 371. 
7 Kuys, De vrees voor wat niet kwam, p. 368; D. Luyten, Ideologie en praktijk van het corporatisme tijdens de Tweede Wereldoor-
log, Brussel 1997, p. 276-277, geciteerd naar Kuys, p. 49. 
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strikte toezicht van het College van Rijksbemiddelaars. Konden en wilden de textielfabrikanten 
zoveel inmenging in hun zaken, in hun bedrijf verdragen? Wat was hun wisselgeld? Was het 
hiermee mogelijk hun bedrijven weer op gang te brengen, konden zij hierdoor de rentabiliteit op 
het geïnvesteerde kapitaal vergroten? Konden zij op die manier nieuwe markten aanboren en 
nieuwe, hoogwaardige producten afzetten? Accepteerden de textielfabrikanten de kostenverho-
ging die het onvermijdelijke gevolg was van de ontwikkeling van het stelsel van sociale zeker-
heid, terwijl zij zich hier vóór de oorlog uit alle macht tegen hadden verzet? Is de maatschappe-
lijke rust die dit netwerk beoogde te brengen en te handhaven, zonder slag of stoot tot stand 
gekomen?  
Hoe gingen de Nederlandse autoriteiten om met de angst voor een herhaling van “november 
1918”? Zoals bekend braken aan het eind van de Eerste Wereldoorlog in Duitsland revolutio-
naire opstanden uit, die zich van het marinepersoneel in Hamburg verspreidden over geheel 
Duitsland. Slechts met de grootste moeite zijn de toenmalige Duitse autoriteiten er onder leiding 
van de sociaal-democraten F. Ebert en G. Noske in geslaagd om de orde te herstellen.8 De Ne-
derlandse regering in Londen had voor dit doel een gezagsinstrument in het leven geroepen, het 
Militair Gezag, dat samen met de in de illegaliteit tot stand gekomen Binnenlandse Strijdkrach-
ten de orde is gaan herstellen en handhaven. H.J.C. Termeer schrijft in zijn dissertatie dat de 
bevrijding van Nederland boven de rivieren grondig werd voorbereid, omdat de regering en het 
MG ‘geen herhaling van de langdurige chaos na de bevrijding van het Zuiden’ wensten. Naar 
zijn indruk hebben de ‘lessen van het Zuiden’ in hoge mate bijgedragen tot een ordelijk en vlot 
verlopen machtsovername boven de rivieren.9 Zijn de lessen van het MG in Twente inderdaad 
effectief geweest? Hoe gingen de autoriteiten in Twente om met de vrees voor de CPN en hoe 
reëel was die angst?  
Zijn de textielarbeiders onder dankzegging voor hun erkenning als “mens” – één van de belang-
rijke inzichten die tijdens de oorlog werd geformuleerd door Bureau Berenschot en verwante 
bedrijven, een aankondiging van nieuwe arbeidsverhoudingen – fluks aan het werk gegaan? De 
Twents-Gelderse textielindustrie stond als gezegd voor de opgave om in korte tijd bij te schakelen, 
te moderniseren, zowel qua productenpalet als qua omgang met het personeel. Was deze bedrijfs-
tak klaar voor de nieuwe tijd van wederzijds begrip op basis waarvan in nauwe harmonie aan de 
wederopbouw van Nederland zou worden gebouwd, zoals de officiële ideologie luidde, wan-
neer de secretaris van de fabrikantenverenigingen in april 1946 (toen de eerste CAO in de tex-
tielindustrie alleen nog maar hoefde te worden ondertekend) aan het papier toevertrouwde dat 
de ondernemers een tijd tegemoet gingen, ‘waarin zij, die de vrijheid weinig respecteeren, de 
sociaal-democratie en het katholicisme, hun groote kans krijgen door middel van een Vakraad, 
die niets anders is als de vroegere door ons verafschuwde Bedrijfsraad. Het socialisme zal in dit 
instituut zijn verlangens naar medezeggenschap en geleide economie en planmatigheid, het 
katholicisme zal er zijn corporatieve neigingen en zijn gildegeest in trachten te verwezenlijken. 
Beiden verlangen naar de verordenende bevoegdheid voor den Vakraad en, ook al lijken zij op 
dit oogenblik in politicis ver uit elkaar te liggen, toch zullen zij elkander in de toekomst vinden. 
Dan zal de Vakraad het orgaan zijn, dat bedrijven sluit, markten sluit etc. etc., alles per veror-
dening en de vrije economie zal er slechter aan toe zijn, dan zij ooit is geweest.10 
                                                 
8 Zie bijvoorbeeld S. Haffner, Der Verrat, Berlin 1994; S. Haffner, S. Hermlin, K. Tucholsky, u.a., Zwecklegenden. Die SPD und 
das Scheitern der Arbeiterbewegung, Berlin 1996. 
9 H.J.C. Termeer, ‘Het geweten der natie’. De voormalige illegaliteit in het bevrijde Zuiden, september 1944-mei 1945, Assen 
1994. Diss. Nijmegen, p. 682. 
10 Brief A.C. van Eck aan Textielfabriek “Holland”, 16 april 1946 (TGTV, 455). 
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Deze op zijn zachtst gezegd weinig enthousiaste benadering van de vakbeweging als sociale 
partner in spe wijkt sterk af van de manier waarop de werkgevers- en werknemerstop met elkaar 
omgingen in de Stichting van de Arbeid. Daar was overeenstemming bereikt over een sociale 
ordening van het bedrijfsleven, waarin aan de vakbeweging een belangrijke rol was toebedeeld. 
Kuys geeft een treffende beschrijving van de volstrekte hulpeloosheid waarin de textielarbei-
dersbonden in de jaren ’30 verkeerd hadden. ‘Toen (zij) op het diepst van de economische de-
pressie de balans opmaakten van de toestand waarin zij zich bevonden, ontrolde zich voor hun 
ogen een desolaat landschap. De lonen van de textielarbeiders waren sinds de nederlagen van 
1932 en 1933 aan een volstrekt willekeurige kaalslag onderworpen geweest, met als gevolg dat 
er in de uitbetaalde lonen in de Twentse textiel nauwelijks nog enig systeem te ontwaren viel. 
De vakbonden hadden erbij gestaan en ernaar moeten kijken. Zij waren op geen enkele wijze in 
staat geweest om invloed uit te oefenen op het loonstelsel.’  
Met de deelname in de Stichting van de Arbeid ontvouwde zich een geheel ander perspectief 
voor de vakbeweging. Zij kwam terecht in de stuurhut van waaruit de zich ontwikkelende socia-
le polder bestierd zou worden, met het CRB als loods. Of dit werkelijkheid zou worden was niet 
alleen afhankelijk van de bereidheid van de textielfabrikanten om de vakbonden, de Bedrijfs-
unie in de Textielindustrie, toe te laten tot de onderhandelingstafel, maar om deze vakbonden 
ook daadwerkelijk serieus te nemen. Dit was echter in minstens even sterke mate afhankelijk 
van de vraag of de textielarbeiders de parolen van de Bedrijfsunie – gericht op wederopbouw en 
een gematigde loonontwikkeling – zouden volgen of dat zij aan hun eigen belangen voorrang 
zouden geven. Berichten die de regering in Londen uit bezet Twente ontving, zullen haar op dit 
punt niet hoopvol hebben gestemd. Indien de fabrikanten op dezelfde halsstarrige manier als 
vóór de oorlog zouden reageren op verlangens van hun personeel, zo kreeg het Bureau Inlich-
tingen vanuit Twente te horen, dan was het niet uitgesloten dat zij met geweld tot concessies 
zouden worden gedwongen.11 Hoe gingen de textielarbeidersbonden om met de hun toegedach-
te rol in de nieuwe sociale structuur en hoe verhielden zij zich tot de arbeiders? Hoe groot was 
hun aanhang en stond die in relatie met hun nieuwe positie in de Vakraad voor de Textielindu-
strie? Was de Eenheidsvakbeweging een uitdrukking van de wensen van de textielarbeiders en 
wat hield dit in de praktijk in? Was de invloed van de CPN op deze beweging groot? 
 

Studies over de “arbeidersbeweging” in Nederland beperken zich voor een groot deel nog 
steeds tot studies van de vakbeweging in de veronderstelling dat beide gelijk zijn, of althans 
elkaar voor een groot deel overlappen cq. zouden moeten overlappen. Dit vanuit de redenering 
dat, enigszins gechargeerd, alle heil voor de arbeiders slechts kan komen van de vakbeweging 
en de met haar verbonden sociaal-democratie (in al zijn schakeringen van de tweede, derde en 
vierde Internationale), dan wel het als “progressief” geduide deel van de christen-democratie. 
Th. van Tijn, G. Harmsen en B. Reinalda figureren in de Nederlandse historiografie nog steeds 
als belangrijke voorbeelden van deze benadering.12 
Van Tijn was in dit opzicht zeer helder; hij bedreef geschiedschrijving van ‘de arbeidersvak-
bonden in de verschillende bedrijfstakken’ en concentreerde zich hierbij op de vraag welke fac-
toren het succes van een vakbond bepaalden. In deze optiek is van een succesvolle vakbond 
sprake, wanneer de lonen en andere arbeidsvoorwaarden worden vastgelegd in een CAO waar-
                                                 
11 Kuys, De vrees voor wat niet kwam, p. 251, 560-562. 
12 Th. van Tijn, Bijdrage tot de wetenschappelijke studie van de vakbondsgeschiedenis, in: P.A.M. Geurts, F.A.M. Messing (sa-
menst.), Theoretische en methodologische aspecten van de economische en sociale geschiedenis, dl. II, Den Haag, 1979, p. 159-
187; G. Harmsen, B. Reinalda, Voor de bevrijding van de arbeid. Beknopte geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging, Nijme-
gen 1975. 
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bij de betrokken vakbond contractpartner is. Deze benadering laat noodzakelijkerwijs een groot 
deel van het werk en het leven van de arbeiders, in en buiten de fabriek, buiten beschouwing. In 
zijn welbekende artikel schrijft Van Tijn dat het werk in de Twentse textielindustrie in de peri-
ode vóór 1940 steeds werd geïntensiveerd, doordat het aantal spindels en getouwen harder 
groeide dan het aantal arbeiders. In de benadering zoals Van Tijn die voorstaat, is dit een simpel 
feit, een gegeven, maar blijft de vraag achterwege naar het hoe en wat van deze intensivering 
van het werk en met name ook de vraag wat dit betekende voor de arbeiders, evenals de vraag 
hoe zij zich hiertoe verhielden. Voor de textielindustrie in Nederland was de eerste volledige 
CAO die in 1946 werd afgesloten, een grote doorbraak. In dat opzicht is het niet geheel onjuist 
om dit als een succes van de textielarbeidersbonden te beschouwen. Of dit ook opgaat voor de 
tweede CAO, die in oktober 1947 werd vastgesteld, is daarentegen maar zeer de vraag. De vak-
bonden zaten met het magere resultaat ervan in hun maag en tamboereerden nadrukkelijk op de 
invoering van een pensioen – ontegenzeggelijk een grote vooruitgang – om de overige aspecten 
te maskeren (zie §11.4). Van Tijn hecht verder grote waarde aan het begrip “klassenbewustzijn”, 
maar dat is op de manier waarop hij dit benadert, een zinloze categorie. Klassenbewustzijn 
vergt, volgens Van Tijn (en volgens vele anderen die zich met dit onderwerp bezighouden) 
‘contacten met progressieve, liefst socialistische intellectuelen, dan wel met reeds gevestigde 
organisaties van min of meer (!) socialistische aard’. Met andere woorden, dit bewustzijn moet 
van buitenaf de arbeidersklasse worden binnengebracht (geheel in de traditie van de sociaal-
democratische stromingen in al haar schakeringen) maar is in de praktijk niet meer dan een 
(vrijwillig) werkverschaffingsobject voor intellectuelen gebleken. De spinnerij-arbeidsters die 
in de voorliggende studie een belangrijke rol spelen, hadden naar alle waarschijnlijkheid géén 
contact met welke intellectueel of vakbondsbestuurder dan ook en waren in overgrote meerder-
heid niet aangesloten bij een vakbond. Dit verhinderde hen echter niet om zeer beslist en hard-
nekkig op te komen voor hun belangen, zoals zij die zagen. Is dat klassenbewustzijn? Zij, en 
niet alleen zij, ondervonden vrijwel permanent alleen maar heftige weerstand van de kant van 
de bestuurders van de Bedrijfsunie, die hun acties probeerden af te stoppen en te saboteren. Wat 
betekent dat voor het “klassenbewustzijn” van die bestuurders? 
 
Wat er na de oorlog in Nederland gebeurde, wat er veranderde in de positie en opstelling van de 
vakbeweging, is dat zij deel werd van een alomvattend stelsel van sociale sturing dat tot doel 
had de Nederlandse economie zo snel mogelijk weer op te bouwen en waarbij het als noodzake-
lijk werd gezien dat de lonen (en de prijzen) laag bleven. Of de vakbondsbestuurders dit met de 
beste bedoelingen hebben gedaan is niet relevant, in de praktijk kwamen zij in steeds meer ge-
vallen tegenóver hun leden, tegenóver de arbeiders te staan. Hoe gingen deze bestuurders met 
deze zich steeds verwijdende en verdiepende kloof om? In hun dagelijkse contacten met de 
arbeiders, in de eindeloze reeks overlegvergaderingen en intern in hun eigen bond? Het interes-
sante is dat dit geen uniek Nederlands verschijnsel is, maar iets dat in alle geïndustrialiseerde 
landen voorkwam. De vakbeweging werd rond deze tijd – in de crisis van de jaren 30, tijdens de 
oorlog of tijdens de wederopbouw – in veel landen onderdeel van een geheel nieuwe sociale 
structuur. Omdat dit aspect in de benadering van Van Tijn c.s. ontbreekt en er voornamelijk 
wordt gekeken naar de wijze waarop de vakbeweging probeert op te komen voor de belangen 
van de arbeiders, is deze wezenlijk a-historisch. 
 
Een voorbeeld hiervan is het artikel Labour action results in relation to enterprise profits. De 
auteurs concluderen dat in de drie door hen beknopt behandelde stakingen in de Twentse tex-
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tielindustrie, in 1902, 1923/24 en 1931/32, ‘the unions were incapable of frustrating the em-
ployers’ aspirations of gaining a maximum profit, or a lowering of losses through pay-cuts. The 
explanation for this must be sought in the balance of power between the parties involved.’ De 
auteurs stellen aan het slot van hun betoog de vraag of de door hen gehanteerde theorie vol-
doende robuust is om de behandelde voorbeelden mee te verklaren en dat, wanneer dit niet het 
geval is, deze theorie niet (voldoende) valide is.13 Dit is inderdaad niet het geval, omdat de au-
teurs bij hun analyse van de drie arbeidsconflicten enkele wezenlijke factoren buiten beschou-
wing hebben gelaten. Een daarvan is het zelfstandig optreden van arbeiders, buiten de vakbon-
den om en in de loop van de jaren in toenemende mate tegen hen in. Een andere factor, in we-
zen de andere kant van de medaille, is de afweging die vakbonden maken m.b.t. de haalbaarheid 
van een bepaalde stakingsbeweging. In de Nederlandse verhoudingen is dit voor het eerst aan 
de oppervlakte gekomen tijdens de spoorwegstakingen van 1903. 
 

Dit grote en ingrijpende sociale conflict werd geïnitieerd door de arbeiders; de betrokken vak-
bondsbestuurders hebben uit alle macht geprobeerd de beweging af te remmen. A.J.C. Rüter 
schrijft hierover ondermeer: ‘De stakingen treffen door hun spontaneïteit; de leiders brengen 
minder de arbeiders in beweging, dan dat de arbeiders hen dwingen hun actie te leiden. De sta-
king der veemarbeiders in december 1902 ging van de arbeiders, niet van de leiders uit; de 
spoorwegarbeiders noopten hun bestuurders maatregelen te nemen, waartoe deze zelf nooit het 
initiatief genomen zouden hebben (…). De besturen der vakvereenigingen van spoorwegarbei-
ders doen integendeel alle moeite, de beweging te beperken en te richten op doelstellingen, die 
onmiddellijk te verwezenlijken zijn.’ Zijn conclusie over het verloop van de stakingsbeweging 
en vooral van de nederlaag die werd geleden, is: ‘De vakvereenigingen bleven de belangen der 
arbeiders behartigen tegenover, zoo noodig in strijd met den ondernemer, maar zij gingen het 
doen in het groeiend besef, dat het bestaan der arbeiders van den goeden gang in het bedrijf 
afhankelijk is. (…) De bestuurders der vakvereenigingen zouden zakenlieden worden, die bij de 
ondernemers de beste voorwaarden voor den verkoop van arbeidskracht komen bedingen, en 
beide partijen gaan inzien, dat bij zaken-doen een goede verhouding veel waard is.’14 
 

Dit verschil in optreden, de hieruit voortspruitende tegenstellingen tussen arbeiders en vak-
beweging worden door Albers c.s. nauwelijks onderkend, waar zij schrijven: ‘In 1902, the strike 
was instigated by the blanket-weavers. Only in the course of the dispute the unions began to 
play a larger part. In 1923-4 and 1931-2, however, all the initiatives of the workers ran through 
the organizations that represented them.’ De staking in 1902 begon inderdaad met de weigering 
van de dekenwevers van Van Heek & Co om een loonsverlaging te accepteren en de vakbonden 
kwamen pas daarna in actie om de leiding van de staking over te nemen. In 1923/24 volgden de 
drie samenwerkende vakbonden een tactiek die er op was gericht om via het uitroepen van een 
staking bij één fabriek, Kremersmaten van Van Heek & Co, een uitsluiting door de fabrikanten 
te provoceren. Belangrijke overweging hierbij was, zoals D. de Boer schrijft, dat een algemene 
staking in Twente 22.000 arbeiders zou omvatten die door de vakbonden moeilijk te beheersen 
zou zijn, mede omdat in totaal slechts circa 7.000 arbeiders georganiseerd waren. Zijn onder-
zoek laat overduidelijk zien dat in de aanloop naar en tijdens de staking en uitsluiting er grote 

                                                 
13 W. Albers, P. van den Boomen, E. Fischer and J. van Gerwen, Labour action results in relation to enterprise profits, in: L. 
Heerma van Voss and H. Diederiks (eds.), Industrial conflict. Papers presented to the fourth British-Dutch conference on labour 
history, Amsterdam 1988 (IISG-studies + essays ; 7), p. 92. 
14 A.J.C. Rüter, De spoorwegstakingen van 1903. Een spiegel der arbeidersbeweging in Nederland, Leiden 1935 (SUN reprint ; 6), 
p. 303 en 587. 



 

 
 
 

19

tegenstellingen bestonden tussen (delen van) de textielarbeiders en de vakbonden.15 De staking 
in 1931/32 werd uitgelokt door de fabrikanten om een herhaling van de gebeurtenissen in 
1923/24 te voorkomen. Toen de fabrikanten op 28 november 1931 opnieuw een loonsverlaging 
van 5% aankondigden, legde een groot aantal arbeiders direct het werk neer, nadat zij de eerste 
verlaging van 5% op advies van de vakbonden hadden geaccepteerd. Op 14 december 1931 rie-
pen de drie samenwerkende bonden een (vrijwel) algehele staking uit, nadat De Eendracht al op 
2 december had besloten de stakende leden een uitkering te verstrekken. De staking kwam ten 
einde toen de confessionele bonden de handdoek in de ring gooiden en De Eendracht vervol-
gens de staking eveneens ophief.16 
In alle drie de gevallen vielen vakbonden en textielarbeiders niet samen. De vakbonden maak-
ten eigen afwegingen over de vraag of het verantwoord en zinvol was om een staking te begin-
nen, te ondersteunen en te beëindigen. De textielarbeiders, in meerderheid niet georganiseerd, 
legden het werk neer wanneer het water hen tot aan de lippen stond en zij hun arbeids-
voorwaarden niet langer wensten te aanvaarden. Zouden zij ná de oorlog, wanneer er een groot 
tekort aan textielarbeiders werd verwacht, niet geneigd zijn om terug te halen wat ze in hun 
ogen voorheen tekort waren gekomen? Zouden ze überhaupt nog in de textielindustrie aan het 
werk willen? 
 

In de nasleep van de spoorwegstakingen is de Nederlandse sociaal-democratie uit elkaar gespat 
in enkele scherp tegenover elkaar staande stromingen – enkele jaren vóórdat een soortgelijke 
splitsing zich in andere geïndustrialiseerde landen voordeed. M.H.J. Buiting geeft een interes-
sante analyse van de verhoudingen in Nederland van de laatste decennia van de 19e eeuw tot 
aan de Eerste Wereldoorlog, waaruit hij de opvattingen en de politiek verklaart van de SDAP en 
de uit haar linkervleugel ontstane Sociaal-Democratische Partij (SDP), waaruit na enige tijd de 
CPN en enkele niet-partijgebonden stromingen zijn ontstaan. De door Buiting beschreven ont-
wikkelingen, de door diverse groeperingen en stromingen waargenomen en geanalyseerde ele-
menten in de stakingen van 1903 en in de andere elementen die hij beschrijft, leidden tot de 
formering van diverse partijen en stromingen in de vakbeweging. Hiermee wordt de ontoerei-
kendheid van de legalistische, op CAO’s geënte theorie van Van Tijn c.s. eens te meer onder-
streept. Zij besteedt immers geen aandacht aan al die verschillende elementen.17 De werkloos-
heid was in de jaren ‘30 het deksel geweest dat had voorkomen dat de sociale spanningen in de 

                                                 
15 Albers, e.a., a.w., p. 75; W.H. Nijhof, ‘Hard als het staal van hun brandkast’. De Van Heeks als hoofdrolspelers in de sociale 
strijd in Twente, in: THB, jrg. 49 (2009), p. 37; D. de Boer, De staking en uitsluiting in de Twentse textielindustrie in 1923/24, in: 
B.A. Sijes, met medew. van D. de Boer, J. Bijkerk, en H. Canne Meijer, Overleg en strijd tussen arbeiders, fabrikanten en vakvere-
nigingen in de Twentse textielindustrie (1922-1955), Leiden 1957 (Rapporten uitgebracht in het kader van het Sociologisch Onder-
zoek in de Twents-Achterhoekse Textielindustrie ; 4). 
De Boer, p. III-3-11, memoreert een staking bij De Jong & Van Dam in Hengelo in 1922 die leidde tot een uitsluiting van circa 
5.000 arbeiders in verschillende plaatsen in Twente. Volgens De Strijd, weekblad van het NVV van 18 november 1922, waaruit De 
Boer citeert, waren “kleine ongeorganiseerde, partiële conflicten” in de textielindustrie “uit de tijd” en als ze toch uitbraken, eiste 
“het algemene klassebelang” dat ze zo snel mogelijk verdwenen. In april 1923 volgde een nieuwe staking, nu in Almelo, in vijf 
verschillende fabrieken nadat de FVA een loonsverlaging had afgekondigd. Na enkele vergeefse pogingen van de samenwerkende 
bonden om deze staking te breken, ging De Eendracht over tot het verstrekken van een uitkering aan zijn leden. Dit leidde tot kritiek 
van H. Polak die, naar De Boer schrijft, vond dat De Eendracht zijn leden “desnoods onder politiebescherming” de staking had 
moeten laten breken. Hij verweet de bestuurders “een jammerlijk gebrek aan durf” die zou leiden tot “morele verzwakking en 
financiële uitputting der ernstige vakverenigingen”. 
16 B.A. Sijes, Het conflict in de Twents-Achterhoekse textielindustrie, 1931-1932, in: THB, Jrg. 21 (1979), p. 3-34. 
17 M.H.J. Buiting, Richtingen- en partijstrijd in de SDAP. Het ontstaan van de Sociaal-Democratische Partij in Nederland (SDP), 
Amsterdam 1989 (IISG-studies + essays ; 9). Diss. UvA, zie met name p. 155-188, 822-849; Ph. Bourrinet, The Dutch and German 
Communist Left (1900–68), http://www.left-dis.nl/uk/dutchleft.pdf. 
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textielindustrie zich ontlaadden, na de oorlog was dit hulpmiddel in zijn tegendeel verkeerd en 
vormden de vakbeweging en een stelsel van sociale zekerheid het deksel en de bodem van het 
drukvat. 
 

In de Verenigde Staten, om het belangrijkste industrieland in de naoorlogse wereld maar als 
voorbeeld te nemen, waren tijdens de New Deal eveneens ingrijpende wijzigingen in de ar-
beidsverhoudingen tot stand gekomen die leidden tot een grote mate van integratie van de vak-
beweging in het beleid van de onderneming. Vakbondsbestuurders waren zo belangrijk gewor-
den voor de instandhouding en verdere ontwikkeling van het systeem dat C. Wright Mills hen in 
1948 omschreef als The new men of power: ‘The union takes over much of the company’s per-
sonnel work, becoming the disciplining agent of the rank and file (…). The union bureaucracy 
stands between the company bureaucracy and the rank and file of the workers, operating as a 
shock absorber for both. The more responsible the union is, the more this is so. Responsibility is 
held for the contract signed with the company; to uphold this contract the union must often ex-
ert pressure upon the workers. Discipline must be brought to bear if unauthorized leaders call 
unauthorized strikes. The rank-and-file leaders of the union, the shop stewards, operating as 
whips within the plant, become rank-and-file bureaucrats of the labor leadership. As foremen 
are responsible to the company hierarchy, so shop stewards are primarily answerable to the 
labor union hierarchy, rather than to the rank and file who elect them.’ Ook in andere studies 
over de Amerikaanse arbeidsverhoudingen komt dit element naar voren. P. Renshaw schrijft 
hoe onder invloed van de sterke radicalisering van de arbeidersbevolking in veel bedrijven na 
de oorlog de macht van de bedrijfsleiding ernstig was aangetast. Hij citeert een grote onderne-
mer die te kennen gaf, ‘”We recognized that in some of our shops the union committee man 
exercises greater authority than the foreman”’; een ander, in de automobielindustrie, was nog 
explicieter: ‘“If any manager in this industry tells you he has control of his plant he is a ... liar”. 
Labour unions had been sucked in to fill this vacuum. Management accepted that disciplining 
the workforce had become, in part at least, a union task.’18 In Groot Brittannië had volgens de 
Britse historicus K. Middlemas de vakbeweging tijdens de oorlog ‘haar fundamentele doelstel-
ling van gelijkheid met de werkgevers’ bereikt.19 
 

Ook de geschiedschrijving zoals die werd gepraktiseerd door Harmsen en Reinalda, levert geen 
helder begrip op, waar zij immers, zoals Kuys in een scherpe kritiek heeft verwoord, de ge-
schiedenis benaderen en bovenal ook beoordelen vanuit het standpunt dat ‘buiten de geor-
ganiseerde arbeidersbeweging – in de vorm van socialistiese en kommunistiese partijen en vak-
organisaties – om, geen fundamentele verandering van de maatschappij mogelijk gebleken’ is. 
Een organisatie als het NAS wordt door hen weggezet als ‘blind voor de werkelijke machtsver-
houdingen’, daarmee hoe dan ook geen recht doend aan de betekenis van deze organisatie, hoe 
slecht de ogen van de leden misschien ook geweest zijn. Deze vorm van geschiedschrijving 
leidt tot zeer verwrongen constructies, waarbij grote delen van de geschiedenis, van wat zich in 

                                                 
18 Voor een gedegen studie van deze ontwikkelingen zie: I. Bernstein, Turbulent years. A history of the American worker 1933-
1941, Boston 1969; C. Wright Mills, The new men of power. America’s labor leaders. Urbana and Chicago 2001, p. 224; P. Ren-
shaw, American labour and consensus capitalism, 1935-1990, London 1991, p. 70. 
19 K. Middlemas, Politics in industrial society. The experience of the British system since 1911, London 1979, p. 266, geciteerd 
naar A. de Swaan, Zorg en de staat. Welzijn, onderwijs en gezondheidszorg in Europa en de Verenigde Staten in de nieuwe tijd, 
Amsterdam 19892, p. 300. 
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de fabrieken heeft afgespeeld, buiten schot moeten blijven.20 Een recenter voorbeeld van deze 
benadering is de overzichtsstudie van de geschiedenis van het NVV die ‘het opbouwen van 
groter arbeiderseenheid om sterker te staan in strijd en onderhandelingen (als) hét kenmerk van 
de arbeidersbeweging’ beschouwt. Het doel van dat onderzoek is boven alles de ‘stuwende rol 
(van het NVV) in het verleden dankbaar en strijdvaardig in de geest vast te houden’. Deze au-
teurs hebben weliswaar kritiek op de bestuurders van het NVV – ook al bleven het ‘goede so-
cialisten’ – waar zij schrijven dat die bestuurders in de jaren na de bevrijding, ‘ondanks alle 
tegenspraak binnen het Verbond’, naar buiten toe verdedigden ‘dat loonsverhoging geen uit-
komst kon bieden, terwijl tegelijkertijd en in verband daarmee de arbeiders het vertrouwen in 
hun eigen organisatie begonnen te verliezen’.21 Ik hoop in dit onderzoek een helderder licht te 
werpen op de veranderende omstandigheden, waarin vakbondsbestuurders terecht kwamen en 
op de invloed die dit had op hun doen en laten en op hun denken, ondanks de worsteling die dit 
voor sommigen met zich meebracht. 
 

Bij de manier waarop ik het verleden, althans de periode vanaf grofweg de Franse Revolutie en 
in dit concrete geval de arbeidsverhoudingen in de Twents-Gelderse textielindustrie in de eerste 
jaren na WO II, benader, baseer ik mij op het gegeven dat de wijze van produceren is gebaseerd 
op loonarbeid. Dit houdt in dat arbeiders hun arbeidskracht, het vermogen om te werken, verko-
pen om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. In de door mij beschreven periode waren 
kapitaalbezitter en ondernemer, degene die de arbeidskracht koopt en in het productieproces 
aanwendt, vaak nog één en dezelfde persoon. Tegenwoordig is dit onderscheid diffuser in de zin 
dat het kapitaal in veel gevallen niet meer samenvalt met individuele personen, maar bijvoor-
beeld ook bestaat uit pensioenfondsen die het uitgestelde loon van arbeiders bevatten. In zijn 
algemeenheid bestaat er weinig verschil van mening over deze kwestie. Voor de textielfabrikan-
ten was er destijds al helemaal geen discussie nodig over de vraag of de moderne maatschappij 
uit een klasse van kapitalisten en een klasse van loonarbeiders bestond. Dat was gesneden koek, 
dat was elke dag helder. Ditzelfde gold voor de textielarbeiders. 
De ondernemers streefden uit de aard der zaak naar rendement op het door hen geïnvesteerde 
kapitaal en deden dat op de manier die zij juist en noodzakelijk achtten. Het interessante aan de 
door Kuys en mij onderzochte periode is onder andere dat de omstandigheden zich zo in-
grijpend wijzigden, onder invloed van de jaren van de depressie en van de daaruit voortvloeien-
de wereldoorlog, dat het handelen van de ondernemers zich daaraan moest aanpassen op straffe 
van de ondergang van hun bedrijven. Dit was geen sinecure, aangezien ingesleten gewoontes en 
patronen een snelle aanpassing aan nieuwe omstandigheden in veel gevallen in de weg stonden. 
Het gegeven dat de wereldwijd steeds dominanter geworden productiewijze is gebaseerd op 
loonarbeid houdt tevens een fundamentele, onoverbrugbare tegenstelling in tussen de klasse van 
de loonarbeiders en de ondernemersklasse. Van oudsher worden vakbonden beschouwd als be-
langenbehartigers van en voor de arbeiders die onmisbaar zouden zijn om een verdere verbete-
ring van de arbeidsvoorwaarden tot stand te brengen; ook politieke partijen die het welzijn van 
de arbeiders of zelfs een socialistische revolutie in hun vaandel voerden, werden lange tijd hier-
toe gerekend. In de loop van de tijd is echter duidelijk geworden dat dit niet zo eenduidig ligt, 

                                                 
20 Harmsen, Reinalda, a.w., p. 395; G.C.J. Kuys, De arbeider van gelijkberechtigd staatsburger tot radikale demokraat. Het laatste 
jubileum van het NVV, n.a.v. “Voor de bevrijding van de arbeid”, G. Harmsen en B. Reinalda, Nijmegen 1975, in: Paradogma, Jrg. 
7 (1976), p. 78-92. 
21 E. Hueting, F. De Jong Edz., R. Neij, Naar groter eenheid. De geschiedenis van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen 
1906-1981, Amsterdam 1983, p. 10, 179. 
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als lang werd gedacht. Ik heb hiervoor al gewezen op de gang van zaken tijdens de spoorweg-
stakingen in Nederland van 1903. Maar voor de internationale discussies hierover waren de 
revolutionaire gebeurtenissen in Rusland in 1905 van groter belang. Er ontstonden onder in-
vloed hiervan nieuwe inzichten over de ontwikkeling van de maatschappij, over wat een “socia-
listische” maatschappij eigenlijk inhield en over de te hanteren methodes en de te bewandelen 
weg om er te geraken. De instemming met een ‘sociale vrede’ door alle sociaal-democratische 
partijen bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog en vooral de ontwikkelingen die plaats-
grepen aan het einde daarvan, met name de revoluties in Duitsland en in Rusland en de repres-
sie die daar weer op volgde, leidden tot een aardverschuiving in de politieke en sociale inzich-
ten. Om slechts enkele voorbeelden te noemen. Het optreden van de Duitse SPD, culminerend 
in de bereidheid van Noske om ‘Der Bluthund’ te zijn, kon niet anders dan resulteren in een 
andere appreciatie van de rol van deze partij. In Nederland is de quasioproep tot revolutie door 
P.J. Troelstra, de voorman van de SDAP, al vrijwel direct door J. Saks doorgrond en geanaly-
seerd als een afleidingsmanoeuvre.22 Dit leidt tot de conclusie dat de opvattingen die lange tijd 
hebben geleefd binnen de georganiseerde arbeidersbeweging, vakbonden en partijen, als zou de 
dagelijkse strijd voor de onmiddellijke belangen omslaan in een strijd tegen het systeem zelf, 
onjuist zijn gebleken. Integendeel, zoals de bekende Marxist P. Mattick schrijft, ‘to the control-
ling ideology of bourgeois society was now added the controlling influence of nonrevolutionary 
organizations over the organized as well as unorganized parts of the working class in a two-
sided effort to hold the class struggle within the confines of capitalist society.’23 
Deze veranderingen en de daarmee samenhangende nieuwe inzichten leiden onvermijdelijk tot 
een bijstelling van enkele belangrijke verklaringsmodellen in de sociale geschiedenis. De al 
eerder aangehaalde studie van Rüter maakt al een duidelijk onderscheid tussen arbeiders, vak-
beweging en partij. Een auteur als B.A. Sijes benadrukt eveneens het zelfstandig optreden van 
arbeiders wanneer zij in verzet komen. Een belangrijk voorbeeld hiervan is zijn studie over de 
Februari-staking in 1941, waarin hij aantoont dat het uitbreken van de staking het werk van de 
arbeiders zélf is geweest. Hiermee schaadde hij in de ogen van de CPN de belangen van deze 
partij die vasthield aan de mythe dat zij die staking had georganiseerd. Deze gang van zaken 
toont eens te meer aan hoezeer partijen zoals de CPN de strijd van de arbeiders voor hun eigen 
doeleinden proberen te gebruiken. Leden van deze partij hebben zeer beslist een rol gespeeld in 
de aanloop naar en in het verloop van de staking, maar dit is iets geheel anders dan een actieve, 
organiserende en sturende rol, laat staan een sturende rol van de partij.24 Er zijn sowieso nauwe-
lijks of geen voorbeelden te vinden in de Nederlandse sociale geschiedenis waarin de CPN een 
dergelijke rol heeft gespeeld. In de Nederlandse geschiedenis is er een belangrijke staking ge-
weest waarvan geen enkele vakbond of partij het leiderschap heeft geclaimd, de April-Mei-
                                                 
22 G. Noske, Von Kiel bis Kapp. Zur Geschichte der deutschen Revolution, Berlin 1920, p. 68; J. Saks, De week der dupes, in: 
Socialistische opstellen, tweede bundel, Rotterdam 1923, p. 226-231; 
J. Saks, pseudoniem voor P. Wiedijk, heeft het artikel in november 1918 geschreven. Voor de zogenaamde revolutiepoging van 
Troelstra zie ook H.J. Scheffer, November 1918. Journaal van een revolutie die niet doorging, Amsterdam 19712. 
23 P. Mattick, Marxism. Last refuge of the bourgeoisie? Armonk 1983, p. 147-148. 
Mattick laat direct op deze zin volgen: ‘Marx’s expectations as to the revolutionary effect of capital accumulation upon the con-
sciousness of the working class turned out to be erroneous, at least in the ascending stage of capitalist development.’ Uit zijn woor-
den volgt dat het in een latere, “descending stage” anders zou kunnen lopen, ook al zou een socialistische maatschappij in de Mar-
xistische zin van het woord ‘altogether utopian’ kunnen zijn (p. 161). Een beschouwing hierover valt buiten het bestek van dit 
onderzoek. 
24 B.A. Sijes, De Februari-staking. 25-26 Februari 1941. Amsterdam, 3e druk. Op p. 122 beschrijft Sijes hoe de staking en de 
kracht van de stakers groeide door hun optreden: ‘De ponten immers waren de eerste trefpunten, waar de duizenden en duizenden 
arbeiders en arbeidsters elkaar ontmoetten. Daar zagen zij voor het eerst, dat men niet alleen stond, daar werden zij zich hun materi-
ële en geestelijke kracht bewust. Nieuwe impulsen werden weer gegeven door de stakers, die de ponten vanuit de stad aanvoerden.’ 
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Stakingen uit 1943 die zich vanuit Twente binnen enkele uren over geheel Nederland ver-
spreidden en slechts door brute terreur door de Duitse bezetter de kop in kon worden gedrukt.25 
Hiermee is een benadering van het optreden van de arbeiders als klasse in de geschiedschrijving 
doorgedrongen, waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de verschillen in rol en in 
feite ook in doelstellingen, van vakbonden en partijen. Vakbonden streven naar een verbetering 
van de arbeidsvoorwaarden, maar doen dat uit de aard der zaak bínnen het kader en de grenzen 
van de bestaande maatschappelijke verhoudingen. Zij kúnnen niet over de grenzen van deze 
maatschappij heen reiken, omdat zij er onderdeel van uitmaken. Hetzelfde geldt voor politieke 
partijen, alle retoriek ten spijt. Zij streven naar de politieke macht bínnen deze maatschappij, 
maar de geschiedenis heeft duidelijk gemaakt dat een eventuele verandering van deze maat-
schappij alleen tot stand kan komen als een sociale verandering, aangezien de positie van de 
arbeiders bepaald wordt door hun economische afhankelijkheid, anders gezegd door hun plaats 
binnen de productie- en arbeidsverhoudingen die naar hun aard sociaal bepaald zijn. Een van de 
eersten die dit besef heeft verwoord was de Duitser Otto Rühle: Die Revolution ist keine Partei-
sache.26 Wat de afgelopen eeuw in toenemende mate gebeurde bij arbeidsconflicten was dat 
arbeiders zèlf, buiten vakbonden en politieke partijen om, opkwamen voor hun materiële belan-
gen zoals zij die zelf zagen en definieerden. De rol van zelfbenoemde voorhoedes die meenden 
te kunnen en moeten bepalen wat goed was voor de arbeiders en hoe hun strijd gevoerd moest 
worden, is goeddeels voorbij.27 
 

Deze andere benadering is een voorbeeld van een bijstelling, van een aanpassing van sociale 
wetten die in de geschiedwetenschap worden gehanteerd. Dit is sterk te vergelijken met de ma-
nier waarop hiermee in de natuurwetenschappen wordt omgegaan. In dat vakgebied bestudeert 
men de werkelijkheid, de natuur zoals die zich aan ons voordoet, op basis van hypotheses en 
wetten, die in de loop van de tijd bekritiseerd en verworpen worden, wanneer nieuwe feiten, 
nieuwe ervaringen oude theorieën onhoudbaar maken. Eeuwenlang was het bijvoorbeeld ge-
meengoed om te denken dat de aarde plat was en dat degene die zich ver, te ver op zee waagde, 
van de aarde af zou vallen. Een andere bekende vanzelfsprekendheid was dat de zon om de 
aarde draaide en dat de aarde het centrum van het heelal was. Dit waren natuurkundige wetten, 
waarmee men de werkelijkheid zoals de mensen die konden waarnemen, kon verklaren. Totdat 
nieuwe inzichten doorbraken, op basis van nieuw onderzoek. Galileo Galilei heeft aan den lijve 
ondervonden dat dit soort “nieuwlichterij” niet altijd met gejuich ontvangen werd. Pas in 1992 
heeft de toenmalige paus zijn excuses aangeboden voor de manier waarop de katholieke kerk 
hem eeuwenlang heeft verketterd. Een ander bekend voorbeeld van nieuwe inzichten die de 

                                                 
25 P.J. Bouwman, De April-Mei-Stakingen van 1943, Den Haag 1950 (Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, Monografieën ; 2). 
In dit boek is als bijlage het onderzoek van B.A. Sijes, De April-Mei-Stakingen in Twente opgenomen. 
26 Otto Rühle, Die Revolution ist keine Parteisache, in: F. Kool (hrsg.), Die Linke gegen die Parteiherrschaft, Freiburg im Breisgau 
1970 (Dokumente der Weltrevolution ; 3), p. 329-337. Zie ook A. Pannekoek, Herinneringen. Herinneringen uit de arbeidersbewe-
ging, sterrenkundige herinneringen, met bijdragen van B.A. Sijes en E.P.J. van den Heuvel, Van Gennep 1982 (De Nederlandse 
Arbeidersbeweging ; 9), hierin vooral de bijdrage van B.A. Sijes, Anton Pannekoek, 1873-1960, p. 11-69. 
27 Om de lezer een indruk te geven noem ik enkele belangrijke studies waarin een andere benadering gehanteerd is. Over de sociale 
geschiedenis in Groot-Brittannie: Ch. Farman, The general strike. May 1926, Panther Books 1974; Verenigde Staten: L. Adamic, 
Dynamit. Geschichte des Klassenkampfes in den USA (1880-1930), Trikont-Verlag 1974; J. Brecher, Strike!, South End Press 1977; 
Duitsland: E. Lucas, Märzrevolution 1920. 3 Bände, Verlag Roter Stern 1974; K.H. Roth, Die “andere” Arbeiterbewegung und die 
Entwicklung der kapitalistischen Repression von 1880 bis zur Gegenwart. Ein Beitrag zum Neuverständnis der Klassengeschichte 
in Deutschland, Trikont Verlag 1974; B. Sarel, Arbeiter gegen den „Kommunismus“. Zur Geschichte des proletarischen Wider-
standes in der DDR (1945-1958), München 1975 (Schriften zum Klassenkampf ; 43); Spanje: C. Brendel, Revolutie en contrarevo-
lutie in Spanje. Een analyse, Baarn 1977. 
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bestaande natuurkundige wetten volledig overhoop haalden, waren de inzichten die Isaac New-
ton heeft geformuleerd, nl. dat de versnelling van vallende voorwerpen niet afhankelijk is van 
hun massa en dat de snelheid van een voorwerp constant blijft, wanneer er geen kracht op 
werkt. Het omhakken van de boom waaruit de appel is gevallen die tot zijn inzichten zou heb-
ben geleid, zou de nieuwe natuurwetten niet hebben kunnen voorkomen. Voor natuurweten-
schappers is deze dialectiek van bestaande wetten die worden verworpen op basis van nieuwe 
hypotheses die na serieuze testen worden aanvaard, totdat weer nieuwe inzichten baan breken 
op basis van nieuwe feiten, volstrekt vanzelfsprekend. 
De door Karl Marx geformuleerd inzichten dat de kapitalistische maatschappij gebaseerd is op 
loonarbeid, waarbij de meerderheid van de mensen haar arbeidskracht moet verkopen om in het 
levensonderhoud te voorzien, is een voorbeeld van een wetenschappelijke wet in de sociale 
wetenschappen. Het inzicht dat de vakbonden en politieke partijen slechts een beperkte rol spe-
len in de sociale strijd en dat zij noodzakelijkerwijs gevangen blijven binnen de grenzen van 
deze maatschappij, is pas mogelijk geworden ná en als uitvloeisel van de ervaringen aan het 
begin van de 20ste eeuw, in de periode van grofweg 1903 tot enkele jaren na de Eerste Wereld-
oorlog. Ik ben mij ervan bewust dat deze benaderingswijze niet door iedereen wordt gedeeld. 
Zo duurt het in de natuurwetenschappen vaak ook geruime tijd voordat nieuwe inzichten gron-
dig zijn getest en leiden tot nieuw geformuleerde wetten. Sommige opvattingen leiden een bui-
tengewoon taai leven ondanks een zondvloed aan wetenschappelijk onderbouwde bewijzen van 
het tegendeel. In de VS bestaat een radiostation in Colorado Springs het om anno 2011 te ver-
kondigen dat ‘klimaatverandering onmogelijk gevaarlijk (kan) zijn, omdat God beloofd heeft de 
aarde te redden’.28 
 

Geschiedschrijving die zich niet primair met de arbeidersbeweging bezighoudt, maar die een 
breder beeld van de maatschappelijke ontwikkelingen schildert, centreert in haar verklaringen 
voor de snelle take-off van het stelsel van arbeidsverhoudingen na de Tweede Wereldoorlog 
vrijwel allemaal rond, zoals A. de Swaan het in zijn historisch-sociologische standaardwerk for-
muleert, de ‘sfeer van nationaal herstel, met het Beveridge-plan als lichtend voorbeeld’, waarin 
− in een sterk industrialiserend Nederland met een groeiende laag loonafhankelijken − ‘een 
activistisch regime’ van sociaal-democraten en christelijke partijen in 1947 een stevig begin 
maakte met de sociale zekerheid met de invoering van de Noodwet Ouderdomsvoorziening. Hij 
heeft hierbij nadrukkelijk oog voor het inzicht bij de werkgevers dat de dure sociale zekerheid 
en de bureaucratie die dit met zich meebracht, ‘de arbeidsverhoudingen ten goede zou(den) ko-
men’. De Swaan gaat dieper dan de notie van “samenwerking-door-beter-begrip” en heeft een 
scherp oog voor de angst binnen de heersende klasse voor de bedreiging door ‘de grote menigte 
paupers’ van ‘de arbeidsrust en de openbare orde’ en hij beschouwt de sociale verzekeringswet-
geving als een verzekeringspremie hiertegen. Hij wijst verder op ‘een onweerstaanbare aantrek-
kingskracht’ van het communisme op arbeiders en intellectuelen in Europa, omdat de Sovjet 
Unie een alternatief leek te bieden voor ‘zowel het nationaal-socialistisch staatsterrorisme als de 
kapitalistische crisismisère van voor de oorlog’. Met dit alles doemde de dreiging op van een 
herhaling van de revolutionaire bewegingen die aan het einde van de Eerste Wereldoorlog had-
den plaatsgegrepen. Kortom, ‘de oorlogseconomie had de grote-zakenwereld verzoend met 

                                                 
28 M. van Grunsven, ‘Amerikaans kapitalisme laat zich niet plannen’, in: NRC/Handelsblad 25 februari 2011; R. Dawkins heeft 
met zijn boek, God als misvatting, Amsterdam 2006, een nieuwe, belangrijke bijdrage geleverd aan de analyse van godsdienst als 
een ‘waanidee’, zoals de correcte vertaling van de Engelse titel luidt. 
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overheidsinmenging.’29 Wanneer wij voor de “grote-zakenwereld” in Nederland de Stichting 
van de Arbeid lezen, dan heeft De Swaan op hoofdlijnen gelijk, maar hij gaat voorbij aan de 
heftige strijd die is geleverd om het complex dat de sociale verzekeringswetgeving omspande, 
tot stand te brengen. Zo schrijft hij dat in Nederland ‘een uiterst effectief overlegstelsel van 
werknemers, werkgevers en “kroonleden” (ontstond) die zonder veel weerstand compromissen 
en adviezen konden uitwerken’. Deze effectiviteit werd echter pas gerealiseerd na zware sociale 
strijd, die ik in de voorliggende studie in detail uit de doeken doe. Bovendien was de sociale 
verzekeringswetgeving niet alleen een verzekeringspremie, maar bovenal een voorwaarde om 
een nieuwe kapitaalcyclus mogelijk te maken: de textielindustrie bevond zich met haar vooroor-
logse productenpalet en wijze van produceren op een doodlopende weg. Voor een moderner 
product waren andere arbeidsvoorwaarden noodzakelijk die arbeiders meer gunden dan het 
hongerloon dat zij voor de oorlog hadden verdiend. Pas door deze dimensie in de analyse te 
betrekken is het mogelijk te begrijpen waarom en hoe in het huidige tijdsgewricht een nieuwe 
sociale ijstijd zich over de westerse wereld verbreidt – ook al is dat geen onderwerp van deze 
dissertatie. 
 

In studies zoals deze komen fabrikanten, vakbondsbestuurders en politici over het algemeen 
met naam en toenaam voor. Dit geldt om begrijpelijke redenen niet of nauwelijks voor de ar-
beiders. Het is immers niet mogelijk om de namen van zoveel duizenden arbeiders te achter-
halen. Om hen toch enigszins als individu herkenbaar te laten zijn, heb ik waar mogelijk de na-
men van arbeiders opgenomen. Weliswaar werden die namen veelal vermeld in situaties, waarin 
zij iets deden dat de fabrikanten niet aanstond en dat aanleiding was tot ontslag, of wanneer de 
geheime dienst hun namen noteerde wanneer zij deelnamen aan een vergadering van de EVC of 
de CPN, maar het wordt tijd om deze arbeiders als symbool van hun klasse een klein beetje aan 
de vergetelheid te ontrukken. Waar mogelijk heb ik bovendien het geboortejaar en het jaar van 
overlijden van personen opgenomen, omdat ik dit interessant vond. Een ware Fundgrube hier-
voor was de recente “genealogische” studie van B. Willink.30 

                                                 
29 De Swaan, a.w., p. 220-230. 
Ook al is het werk van De Swaan niet van recente datum, het is naar mijn mening nog zeer actueel en uiterst bruikbaar, juist omdat 
hij een historisch overzicht biedt van de ontwikkelingen in diverse landen en daarmee een breder kader geeft. Zijn sociologische 
invalshoek is voor historici goed bruikbaar. De Swaan schrijft, p. 216, dat tegen het eind van de 19e eeuw de organisatiegraad van 
arbeiders en werkgevers nog laag was. Voor de textielfabrikanten is dit niet juist, omdat in 1888 de Fabrikanten-Vereeniging te 
Enschede (FVE) werd opgericht en wel, veelzeggend detail dat voor dit onderzoek van grote betekenis is, als strijdvereniging tégen 
de arbeiders. Zie F. van Waarden, Het geheim van Twente. Fabrikantenverenigingen in de oudste grootindustrie van Nederland ± 
1800-1940, Amersfoort 1987, p. 10. 
30 B. Willink, De textielbaronnen. Twents-Gelders familisme en de eerste grootindustrie van Nederland 1800-1980, Zutphen 2010. 
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3 Wat gaat de bevrijding brengen? 

3.1 Bevrijd maar beschadigd 

De bevrijding kwam voor de Twentse bevolking met Pasen en bereikte haar via Duitsland. Eind 
maart 1945 waren geallieerde troepen ten oosten van Nijmegen de Rijn over getrokken en had-
den zich, via Emmerich, vechtend een weg naar het noorden gebaand. De Britse Guards Ar-
moured Division slaagde er op 31 maart in om Winterswijk te bevrijden en de volgende dag, 
1ste Paasdag, reden de eerste tanks over de Haaksbergerstraat Enschede binnen. Eenheden van 
het Canadese leger waren vrijwel gelijktijdig aan hun opmars door Oost-Nederland begonnen 
en zo konden binnen enkele dagen de Twentenaren in alle steden en dorpen Britse en Canadese 
soldaten verwelkomen. Met de bevrijding van Rijssen en Wierden op 9 april was Twente van de 
Duitse overheersing verlost. 
 

Afbeelding 1 De geallieerde opmars door Oost-Nederland in maart 1945 

 
© Dick van der Spek 
 

De Twentse bevolking had op dat moment, na een barre winter, te kampen met een groot gebrek 
aan voedsel, brandstof en woonruimte. Door de zware gevechten waren in Almelo en Hengelo 
veel gezinnen het dak boven hun hoofd kwijt geraakt. De Dienst Gemeentewerken van Hengelo 
becijferde eind 1945 een tekort van 2.286 huizen en telde een jaar later ruim 3.000 woningzoe-
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kenden. Vooral de geallieerde bombardementen van 6 en 7 oktober 1944 hadden enorme schade 
aangericht en de binnenstad zelfs grotendeels weggeslagen.31 Door dit bombardement was te-
vens het noordelijk van de spoorlijn gelegen stadsgedeelte verstoken geraakt van gastoevoer. 
Enschede was meerdere malen gebombardeerd; onder meer op 10 oktober 1943, op 22 februari 
1944 en in de maand vóór de bevrijding maar liefst drie keer. In deze maand waren verder 
vliegveld Twente zwaar bestookt en ook Nijverdal, Haaksbergen en Goor hadden bombarde-
menten te verduren gekregen. Het spreekt voor zich dat al deze luchtaanvallen veel burger-
slachtoffers hadden geëist en dat aan woonhuizen zware beschadigingen waren toegebracht.32 
Ook Almelo was enkele keren getroffen door geallieerde bommen, maar de zwaarste schade 
werd toegebracht toen op 19 maart 1945 een Duitse V-1 op de wijk De Riet neerstortte en ruim 
200 woningen verwoestte of zwaar beschadigde.33 
 

Deze moeilijkheden werden nog vergroot door een stroom vluchtelingen die voor de naar 
noordwest Duitsland oprukkende geallieerde legers onder de Britse veldmaarschalk Montgo-
mery uittrok. Deze vluchtelingen kwamen in Twente en de Achterhoek terecht, evenals evacués 
en hongervluchtelingen uit diverse streken van het land. Om de voedselvoorziening te verbete-
ren schakelden de autoriteiten gaarkeukens in. Dit leidde er betrekkelijk snel toe dat de voe-
dingswaarde van het voedselpakket van circa 1.100 calorieën (in de grote steden zelfs maar 
750) via 1.400 op 30 april steeg tot 1.850 eind mei. Helemaal vlekkeloos verliep de voedsel-
voorziening niet vanwege transportmoeilijkheden en omdat ‘de arbeiders tijdens de nationale 
feestdagen weigerden te lossen’.34 Het transport werd ernstig belemmerd doordat het scheep-
vaartverkeer gestremd was. De Duitse legers hadden bij hun terugtocht de bruggen over het 
Twentekanaal opgeblazen; het zou tot in augustus duren voordat varen over het Twentekanaal 
weer mogelijk was. Ook de IJssel was de eerste maanden gestremd doordat een aantal bruggen 
was beschadigd.35 Treinen reden niet of nauwelijks, deels als gevolg van een tekort aan bielzen, 
rails en rollend materieel, deels als gevolg van de in het najaar van 1944 door de regering in 
Londen uitgeroepen spoorwegstaking, waardoor veel spoorwegpersoneel was ondergedoken. 
Door gebrek aan brandstof konden de elektriciteitscentrales maar mondjesmaat stroom leveren. 
Ziekenhuizen, de voedingsmiddelenindustrie en soortgelijke vitale bedrijven hadden voorrang 
op de burgerbevolking. De stad Enschede zat de eerste tijd helemaal zonder stroom. In Hengelo 

                                                 
31 H.F. van Baaren, Een Hengelo’s oorlogsboek. Tussen Nordhorn en Norwich, Enschede 1999, p. 59-78; zie foto’s op de website 
http://www.members.tripod.com/jgjager1/ (geraadpl. op 26 maart 2007). 
32 De Waarheid, Tw.ed., Almelo 21 augustus 1945; T. Wiegman, Enschede 1940-1945, Enschede 1985, p. 188-218, 289-310, 443; 
H. Bollen, P. Vroemen, Canadezen in actie. Nederland najaar ’44 – voorjaar ’46, Warnsveld 1994, p. 101; B. Bilderdijk, Vrij van 
D-day tot V-day. Een journalistieke documentaire over de bevrijding van de Achterhoek en Twente, voorjaar 1945, Enschede 19852, 
p. 19. Voor een overzicht van de gevolgen van de luchtoorlog boven Almelo en Wierden zie: C.B. Cornelissen en J. Slettenhaar, In 
de schaduw van de adelaar. De oorlogsjaren 1940-1945 in de gemeenten Almelo en Wierden, Enschede 1982, p. 228-233. Voor een 
overzicht van de gevolgen van de luchtoorlog boven Haaksbergen zie: H.G.M. Schulten, J. Penris, “Het uur der bevrijding is thans 
ook voor U aangebroken”. Haaksbergen 1940-1945, Hengelo 1975, p. 42-47. 
In de eerste maanden na de bevrijding werd in Twente een regionale editie van De Waarheid uitgegeven, na enkele weken zelfs een 
aparte editie in Almelo en een in Enschede. Zie: H. Galesloot, S. Legêne, Partij in het verzet. De CPN in de Tweede Wereldoorlog, 
Amsterdam 1986, p. 367/8. 
33 M. Jansen, Almelo in de tweede wereldoorlog. Gemeentebestuur onder de bezetter. Almelo 1996, p. 86. 
34 Overzicht der werkzaamheden van het Militair Gezag gedurende de bijzondere staat van beleg, 14 september 1944–4 maart 
1946, samengest. door het Afwikkelingsbureau Militair Gezag, Den Haag 1947, p. 197, 416. 
35 Economisch Technologisch Instituut Overijssel, Overzicht van de vorderingen van het economisch herstel in het Noord-Oosten 
van Nederland, nr. 4, [z.d., eind juni 1945], p. 4. 
Het ETIO, ontstaan in de jaren ’30 (zie: Kuys, De vrees voor wat niet kwam, p. 244), verzamelde vanaf de bevrijding informatie 
over de voortgang van het economisch herstel in dit deel van Nederland. 
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werd aan het niet-beschadigde deel van de stad gedurende anderhalf uur per dag gas geleverd. 
Eind april raakte de kolenvoorraad op, waardoor de gastoevoer nog verder werd belemmerd.36 
 

Tabel 1 Aantallen inwoners en beschadigde gebouwen in 1945 
 Beschadigde woon- en bedrijfspanden Inwoners 
 Totaal 

verwoest 
Zwaar be-
schadigd 

Licht be-
schadigd 

 

Almelo 57 63 440 38.920 
Borne    11.299 
Ambt & Stad Delden 24 14 100 8.077 
Denekamp    7.781 
Enschede 1.231 92 1.920 97.326 
Goor 25 50 450 4.951 
Haaksbergen 14 38 120 10.969 
Hardenberg    19.823 
Hellendoorn    17.552 
Hengelo 410 150 2.160 45.030 
Losser 27 - 900 18.190 
Oldenzaal    11.760 
Ootmarsum 9 6 19 1.895 
Raalte 29 47 797 12.298 
Rijssen 60 - - 11.546 
Tubbergen 2 2 - 12.065 
Wierden 35 250 850 14.401 
Winterswijk 72 130 2.349  

Bron: W.H. van Bruggen, De middenstand in Overijssel, in: E. Westerbeek (red.), Overĳssel. Aspecten en perspectie-
ven, Amsterdam 1951, p. 141; W.D. Lelieveld, Winterswijk in oorlogstijd, 10-5-1940 - 31-3-1945. Een terugblik, Aalten 
1945, p. 44; Aantallen inwoners per 31 december 1945, ontleend aan: Verslag van de Kamer van Koophandel en Fa-
brieken voor Overijssel te Hengelo (O) over het jaar 1946, p. 181; het aantal inwoners van Hellendoorn betreft de stand 
per 31 december 1946 en is ontleend aan: GAB Enschede, Bijkantoor Nijverdal, Arbeidsmarktbeschrijving, 1949 (GAB 
Almelo, 1). 
Strikt genomen liggen niet al deze plaatsen in Twente/Achterhoek. Vanuit een stad als Raalte pendelden echter onder 
normale omstandigheden dagelijks vele arbeiders naar de textielindustrie en om die reden hanteer ik een wat ruimer 
begrip van de regio. 
 
Pas begin oktober 1945, zes maanden na de bevrijding van Twente, bleek er in de noordelijke 
en oostelijke provincies flinke vooruitgang te zijn geboekt. ‘De verkeersstremmingen, welke 
transport en contact in den eersten tijd zoozeer bemoeilijkten, zijn thans grootendeels opgehe-
ven. Het treinverkeer is hervat, de post functioneert weer, telefonisch contact, hoewel niet altijd 
gemakkelijk, is weer mogelijk. Tal van fabrieken zijn weer op gang gebracht, de aanvoer van 
brandstoffen loopt weer.’37 
De toestand waarin de bedrijven bij de bevrijding verkeerden was over het geheel genomen heel 
behoorlijk te noemen; er waren weliswaar geen of nauwelijks kolen en grondstoffen, maar de 
gebouwen en het machinepark verkeerden doorgaans in redelijke staat en een kern van arbei-
ders was nog aan de fabriek verbonden. Sommige bedrijven evenwel waren door bombarde-
menten zwaar beschadigd, zoals in 1943 de Enschedese Katoenspinnerij en Spinnerij Ooster-

                                                 
36 W.M. Kop, directeur GEB, Aan de stroomverbruikers, in: Trouw 7 april 1945; Politierapport Hengelo 15-28 april 1945 (DMC 
Enschede, 3.31). 
37 College van commissarissen voor handel, nijverheid en landbouw voor het noorden en oosten des lands, Overzicht van de vorde-
ringen van het economisch herstel in het Noord-Oosten van Nederland, nr. 6, 4 oktober 1945, p. 1. 
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veld.38 In oktober 1944 werd de grootste bontweverij van Twente, de NV Koninklijke Weef-
goederenfabriek v/h C.T. Stork & Co in Hengelo, weggebombardeerd. Ook de Koninklijke 
Nederlandsche Katoenspinnerij werd bij dit bombardement zwaar beschadigd. Vlak voor de 
bevrijding, op 30 maart 1945, werd de Twentsche Stoombleekerij in Goor getroffen door een 
bombardement. Als klap op de vuurpijl bliezen de Duitsers vervolgens de watertoren en de tele-
fooncentrale op.39 
 

Tijdens de oorlog had de Duitse bezetter tal van fabrieksgebouwen gevorderd. Zo waren de 
gebouwen van de Textielfabriek Almelo op 2 maart 1944 door de Duitsers in gebruik genomen 
als opslagplaats; na de bevrijding gebruikten de geallieerden de ruimtes op hun beurt voor de 
opslag van voedsel.40 De fabriek Rigtersbleek in Enschede was vanaf januari 1943 voor 80% in 
beslag genomen door het Feldbekleidungsamt der Luftwaffe. Andere ondernemingen hadden de 
machines van Rigtersbleek zolang opgeslagen. Toen de directie na de bevrijding de bedrijfs-
ruimten gereed wilde laten maken, eisten de geallieerden de fabriek op als opslagruimte. ‘Eer-
stens kwam een instantie die een deel behield voor het bewaren van Duitsche ondergoederen en 
uniformen als Engelsche oorlogsbuit. De tweede instantie maakte van een deel onzer weverij 
een depôt van nieuwe Engelsche goederen voor aanvoer naar de optrekkende legers. Een zaal 
werd ingericht als gevangeniskamp. Een andere groote fabrieksruimte werd in beslag genomen 
voor de reparatie van zware tanks. En een groot deel van het resteerende oppervlak is drie da-
gen geleden genomen voor repairshop voor lichtere auto's en tanks. Daarnaast zijn gemaakt 
eenige slaapzalen voor 400 man Engelsch personeel en werd de Duitsche keuken plus het 
groote schaftlokaal, precies zoals dit in onze weverij door de vijand was gereed gemaakt, door 
onze geallieerde vrienden overgenomen.’ Erg hoopvol voor de nabije toekomst was de directie 
ook niet, want zij vreesde na beëindiging van de oorlog ‘de inkwartiering van de repatrieerende 
krijgsgevangenen en civiele personen’.41 Meer bedrijven hadden met dergelijke bevrijdings-
moeilijkheden te kampen. Zo werd de fabriek van J.F. Scholten gebruikt als noodgevangenis; 
NSB-ers, SS-ers, Oostfrontstrijders en andere al dan niet vermeende collaborateurs vonden er 
een voorlopig onderkomen. Nog in augustus bezette de Intendance van het Nederlandse leger 
Spinnerij Oosterveld, waardoor Van Heek & Co en de Spinnerij Bamshoeve ruimte misten, 
omdat allerlei machines van Oosterveld in deze bedrijven stonden opgeslagen. Ook Blijdenstein 
en Tubantia in Enschede, de Stoomspinnerij in Nijverdal en Hedeman’s Textielfabrieken in 
Almelo werden nog gebruikt door de geallieerden, terwijl bovendien de grote havenloods, waar 
normaal katoenbalen lagen opgeslagen, als reparatiewerkplaats voor auto's werd gebruikt. Di-
rect na de bevrijding moest H. ten Cate Hzn. & Co zijn fabrieken “Indië”, “Holland” en “Java” 
ten behoeve van de Canadezen ontruimen. Op 16 mei kreeg de firma weer de beschikking over 
deze ruimtes. De kosten van de ontruiming van circa ƒ1.050,- declareerde het bedrijf bij de 

                                                 
38 Wiegman, a.w., p. 200.  
Bij het bombardement op Enschede van februari 1944 werden de textielfabrieken J.F. Scholten & Zn., N.J. Menko, Blijdenstein & 
Co, Nico ter Kuile & Zn., Scholten & Van Heek en Gerh. Jannink & Zn. beschadigd, alsmede een tiental confectiebedrijven, a.w., 
p. 304. 
39 J.L. de Jager, De draad van de toekomst. Opkomst, tegenslag en voorspoed van Koninklijke Nijverdal-Ten Cate 1945-1990, Zut-
phen 1991, p. 80; A.L. van Schelven, Hengeler wind. De ontwikkeling van het industrieel klimaat van Hengelo sinds 1865, Haarlem 
1965, p. 113; K. Vos, Twentekanaal: de laatste barrière, in: C. Hilbrink, M. Kienhuis en K. Vos, De Pruus komt! Overijssel in de 
Tweede Wereldoorlog. Zwolle 1990 (Jaarboek Overijssel), p. 152; M. Dendermonde, C. Blazer, The finishing touch. 100 jaar 
Twentsche Stoombleekerij NV, 1957, 64. 
40 Brief Textielfabriek Almelo aan Departement van Handel, Nijverheid en Landbouw, 14 juni 1945 (DMC Almelo, 62). 
41 Brief Rigtersbleek aan bestuur FVE, 25 april 1945 (TGFV Ingek.st. vanaf 21-7-1945). 
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gemeente Almelo.42 De fabriek van de firma Molkenboer in Oldenzaal is een tijd lang in ge-
bruik geweest als ontsmettingsinrichting door de repatriëringsdienst.43 
 

3.2 Wanneer de staat in nood verkeert … 

Voor de oprukkende geallieerde legers was het van groot belang dat de burgerbevolking de 
militaire operaties niet belemmerde. Stromen vluchtelingen, zoals hierboven kort aangeduid, 
vormden dit soort belemmeringen, maar ook het uitbreken van ziektes behoort begrijpelijker-
wijs hiertoe. Enerzijds omdat deze een directe bedreiging voor de militairen kunnen vormen, 
anderzijds doordat mogelijk militaire eenheden zouden moeten worden ingezet voor ondersteu-
ning aan de bevolking.  
Een geheel ander probleem is het machtsvacuüm dat ontstaat, wanneer de ene machthebber het 
veld ruimt en de volgende zich nog niet heeft gevestigd. Oorlogvoering is immers verre van 
uitsluitend een militaire operatie op het slagveld. De moderne oorlog doet de maatschappij op 
zijn grondvesten schudden, blaast de maatschappelijke verhoudingen op. De secretaris van Mi-
nister-president Gerbrandy, J.G. de Beus, verwoordde deze dreiging in een lezing in april ’44 op 
bloemrijke wijze. Het moment waarop het Duitse gezag zou verdwijnen, was, zo zei hij, ‘het 
gevaarlijkste ogenblik voor een ordelijk verloop van zaken. De bevolking (…) zou bij het ont-
breken van een geordend bestuur licht bloedbaden aanrichten. (…) Een uit de hand gesprongen 
bevolking is uiterst moeilijk weer in het gareel te krijgen. Ook is dit een welkom ogenblik voor 
ongunstige of extremistische elementen om hun slag te slaan.’44 De geschiedschrijver van de 
Civil Affairs Division, Donnison, veralgemeniseerde dit gevaar. ‘Modern war’, zo schrijft hij, 
‘consumes governments and administrations in its path, leaving anarchy and chaos behind. If 
authority and the necessary minimum of order and administration are not at once re-established, 
disorder and subversion can all too quickly erode the victory that has been won in the field.’45 
Dit probleem − ook bekend als de angst voor een tweede “november 1918”, genoemd naar de 
revolutionaire woelingen in Duitsland na afloop van de Eerste Wereldoorlog − heeft in de stra-
tegische overwegingen steeds een belangrijke rol gespeeld. De Britse regering had, mede met 
het oog hierop, al vroeg in de oorlog de Civil Affairs Division in het leven geroepen. Dit onder-
deel maakte deel uit van het hoofdkwartier van Eisenhower, SHAEF (Supreme Headquarters 
Allied Expeditionary Forces), en had tot taak een “civil administration” te verzorgen. Met bond-
genoten werden zo mogelijk overeenkomsten gesloten, waarin werd vastgelegd dat de geallieer-
den gedurende de militaire fase ‘de facto volledige bevoegdheid hebben om alle maatregelen te 
nemen, welke door de militaire situatie vereist zouden worden’. Het optreden van de geallieerde 
opperbevelhebber zou de Nederlandse soevereiniteit vanzelfsprekend in geen enkel opzicht 
aantasten en, zo kwam men overeen, de communicatie tussen de opperbevelhebber en de Ne-

                                                 
42 Brief A.C. van Eck aan Hoofdgroep Industrie, 25 augustus 1945 (TGFV Ingek.st. vanaf 21-7-1945); zie ook D. Blaauwendraad-
Doorduijn, Niemandsland, Amsterdam 1989, p. 92/3; brief van H. Hedeman Jr’s Textielfabrieken aan E. van Dronkelaar, 10 april 
1945; brief H. ten Cate Hzn. & Co aan de burgemeester van Almelo, 22 mei 1945 (beide: GAA, 2330); brief van H. Hedeman Jr’s 
Textielfabrieken aan DMC Almelo, 18 mei 1945 (DMC Almelo, 62).  
Hedeman’s Textielfabrieken hadden de laatste tweeënhalf jaar van de oorlog in opdracht van de Duitse autoriteiten volledig stil 
gelegen en waren door de Wehrmacht in beslag genomen en ‘in een meer dan schandaligen toestand achtergelaten’. 
43 Overzicht werkzaamheden MG, p. 244. 
44 Geciteerd naar L. de Jong, Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 9, Londen, Den Haag 1979, p. 
1361, voetnoot 1. Volgens De Jong was De Beus’ tekst zowel door Gerbrandy als door koningin Wilhelmina goedgekeurd. 
45 F.S.V. Donnison, Civil affairs and military planning. Central organization and planning, London 1966, p. 341. 
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derlandse regering zou verlopen via het Militair Gezag (MG) dat de Nederlandse pendant was 
van de Civil Affairs Division.46 
 

Aandacht voor het handhaven van orde en rust na afloop van de oorlog was er al op het moment 
dat de inkt, waarmee generaal Winkelman in 1940 de capitulatie had getekend, nog maar net 
droog was. Het meest bekende initiatief op dit terrein in bezet gebied ging uit van de reserve 
luitenant-kolonel der artillerie J.H. Westerveld. In de zomer van 1940 startte hij met een organi-
satie, onder de naam “Orde-Dienst” (OD), gericht op ‘de handhaving van orde en rust na de 
bevrijding’.47  
In Londen richtte de toenmalige Nederlandse Minister van Oorlog, de oud-beroepsofficier 
A.Q.H. Dijxhoorn in 1941 in opdracht van het kabinet een speciaal Bureau op, dat tot taak 
kreeg de terugkeer van de regering en het herstel van orde en rust in Nederland te onderzoeken. 
Hij achtte een herhaling van de revolutionaire onrust zoals in 1918 zeer waarschijnlijk. Konin-
gin Wilhelmina en verscheidene andere ministers deelden deze vrees en wilden daarom zo 
spoedig mogelijk weer beschikken over een eigen militaire macht, omdat zij ‘revolutionaire 
woelingen van communisten of andere extreem-linkse krachten’ wilden tegengaan. Zowel bij de 
koningin als bij die ministers leefde de herinnering aan de Russische revolutie van november 
1917, aan de revolutionaire acties in Duitsland en elders in centraal-Europa in november 1918 
en in de daarop volgende periode, en vooral ook aan wat in die novembermaand in Nederland 
was geschied.48 
In de loop van de oorlog ontwikkelde de regering in Londen een helderder beeld van de manier 
waarop zij na de bevrijding haar gezag wilde herstellen. Zij wilde niet meer afhankelijk zijn van 

                                                 
46 Overzicht werkzaamheden MG, p. 15. 
47 G.J. van Ojen Jr., De Binnenlandse Strijdkrachten, Den Haag 1972, p. 27-28; J.W.M. Schulten, De geschiedenis van de orde-
dienst. Mythe en werkelijkheid van een verzetsorganisatie, Den Haag 1998, p. 104. 
Schulten beschrijft, p. 80-99, nog een aantal soortgelijke organisaties. 
48 De Jong, a.w., deel 9, Londen, Den Haag 1979, p. 1360; zie ook De Jong, a.w., deel 10a, Het laatste jaar I, Den Haag 1980, p. 
146. 
De Jong is in het deel over “Londen” zeer stellig in deze kwestie: ‘Beduchtheid voor een herhaling van “november ´18” (…) vindt 
men in de Londense stukken slechts zelden uitdrukkelijk vermeld. Bewijst zulks dat die beduchtheid ontbrak? Integendeel: zij 
sprak, menen wij, zó vanzelf dat ze niet veelvuldig vastgelegd behoefde te worden’, in: De Jong, a.w., deel 9, Londen, p. 1360-
1361. De door De Jong gesignaleerde angst bij koningin Wilhelmina was met de getroffen voorbereidingen nog niet verdwenen. Hij 
citeert uit haar dagboek van 1 maart 1945 enkele punten die zij met J.M. de Booy, op dat moment de Minister van Oorlog, wilde be-
spreken: ‘Welke afspraken wij moeten maken om in ieder geval baas in eigen huis te zijn en te blijven, dus een toestand als in 
Griekenland te voorkomen. Weten wij genoeg af van de afspraken in dezen van de 3 groten? Wanneer komt de rode uitbarsting, wat 
gaan wij daartegen doen, welke reacties zijn te verwachten bij het wèldenkende deel?’ Eind april vroeg zij zich in haar dagboek af: 
‘Zijn com[munisten] van plan te grijpen n[aar] de macht en hun wapenen niet anders in te leveren dan na voldoening aan hun 
eisen?’, in: De Jong, a.w., deel 10b, Het laatste jaar II, p. 952. 
Termeer, a.w., p. 670-671, wijst ook nadrukkelijk op dit verschijnsel en op het belang ervan bij de voorbereidingen voor het herstel 
van rust en orde: ‘Naarmate de bevrijding van het Noorden naderde en de onvrede en de kritiek in de georganiseerde oud- illegaliteit 
in het Zuiden toenamen, groeide ook de angst voor Communistische agitatie, niet alleen bij de leiders van de in de GOIWN (Ge-
meenschap Oud-Illegale Werkers Nederland, schr.) en de BS georganiseerde oud- illegaliteit, maar ook bij de autoriteiten van het 
militair en burgerlijk gezag. (…) Deze algemene vrees voor communistische ordeverstoringen hield ook na 5 mei nog tenminste 
enkele weken aan. De geallieerde en Nederlandse militaire autoriteiten bereidden zich althans zo goed mogelijk voor op effectieve 
tegenmaatregelen, die in het algemeen neerkwamen op versterking en snelle bewapening van het nog resterende politie-apparaat en 
het achter de hand houden van de in Zuid-Nederland gevormde Light lnfantry Battalions (LIB’s), die zonodig snel uit Duitsland 
teruggehaald konden worden.’ Ook J. Hoogenboezem, H.J. Kruls. Een politieke generaal, Amsterdam 2010, p. 103 en 123, vindt de 
aandacht in de Londense regeringskringen voor mogelijke opstanden en ongeregeldheden niet verrassend, omdat de Russische en 
Duitse revoluties van 1917 en 1918 bij de meesten nog vers in het geheugen lagen. Bovendien, ‘Engelandvaarders kwamen aan met 
berichten over grote aantallen communisten die klaarstonden om bij een machtsvacuüm het bestuur over te nemen’. Dat Kruls ‘een 
felle anticommunist’ was, was volgens Hoogenboezem, p. 106, een belangrijke eigenschap die hem geschikt maakte voor het MG. 
Immers, ‘één van de zelden hardop uitgesproken redenen voor de oprichting van het militair gezag was de angst voor communisti-
sche opstanden’, zoals die ook aan het einde van WO I hadden plaatsgevonden. 



 

 
 
 

33

de diverse verzetsbewegingen, maar zoveel mogelijk de handen vrij hebben. Om haar onwelge-
vallige politieke verwikkelingen te voorkomen en om een snelle wederopbouw van het leger 
mogelijk te maken, moest het verzet onder controle worden gebracht. De OD was door zijn goe-
de organisatie bij uitstek geschikt voor dit doel. Dit betekende een verschuiving in de rol die 
aan de OD werd toegekend. In mei 1943 had de regering aan de leiding van de OD nog te ken-
nen gegeven dat zij ‘in de periode van het vacuüm’ dankbaar gebruik zou maken van de OD 
voor het herstel en de handhaving van de openbare orde. In augustus 1944 besloot de regering 
evenwel om het Militair Gezag van generaal H.J. Kruls de eerstverantwoordelijke instantie te 
maken voor de ordehandhaving. De OD kwam daarbij onder bevel te staan van het MG.49 
 

In een aantal door de Duitsers bezette landen hadden de geallieerden in de loop van de oorlog 
ondergrondse strijd- en verzetsorganisaties officieel erkend, onder meer in Noorwegen, Polen, 
Joegoslavië, Griekenland, Frankrijk en België. Hiermee waren deze organisaties formeel onder-
deel geworden van de geallieerde troepenmacht. De Nederlandse regering streefde in de loop 
van 1944 eenzelfde erkenning na, mede om op die manier de illegale organisaties te kunnen 
bundelen en zo greep te krijgen op de wapens, waarover zij beschikten. SHAEF voelde aanvan-
kelijk niets voor een erkenning van een Nederlandse strijdmacht als officieel troepenonderdeel. 
Men was daar ontevreden met het optreden van Franse binnenlandse strijdkrachten bij de inne-
ming van Parijs, eind augustus 1944. In België had een deel van het verzet aanvankelijk gewei-
gerd in te gaan op de oproep van Eisenhower om de wapens in te leveren.50 In Griekenland was 
het tot ernstige botsingen gekomen tussen delen van het voormalige verzet en geallieerde troe-
pen. Prins Bernhard heeft zich bijzonder ingespannen om de geallieerden ervan te overtuigen, 
‘dat aan Nederlandse kant indisciplinair optreden noch acties buiten bevel van hogerhand waren 
te verwachten en dat juist door een officiële bundeling van verzetsorganisaties en een coördina-
tie in geallieerd militair verband, aan eventueel dreigende revolutionaire woelingen alle kans op 
enig succes zouden worden ontnomen.’ Diens adjudant, Ch.H.J.F. van Houten, benadrukte na 
de oorlog dat het opnemen van de diverse verzetsgroepen niet alleen was bedoeld om de oor-
logsinspanningen van de geallieerden te ondersteunen, maar dat een belangrijke functie ervan 
was om hen ‘van de straat te krijgen, waar zij anders, gewapend, gevaar zouden kunnen opleve-
ren’. Of het aan de overtuigingskracht van Prins Bernhard heeft gelegen of niet, feit is dat hij op 
3 september 1944 werd benoemd tot Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten en daarmee 
rechtstreeks ondergeschikt was aan generaal Eisenhower.51 
Kortom, ‘wanneer de staat in nood verkeert dan zet het [sic] zijn machtsmiddelen – in het bij-
zonder zijn militair apparaat – in om die nood te keren.’52 Dit citaat, afkomstig uit het verslag 
van de werkzaamheden van het MG, geeft de essentie simpel en treffend weer. 
 

                                                 
49 Van Ojen, a.w., p. 47, 49. 
Schulten, a.w., p. 351, wijst op soortgelijke ontwikkelingen in Frankrijk, België en Noorwegen. ‘Ook in die landen ging het er bij de 
regeringen om het gewapende verzet onder controle te krijgen. Daarbij ging het er niet in de eerste plaats om de vijand te verslaan, 
maar om tijdens en onmiddellijk na de bevrijding de rust en orde in het land te bewaren en de eigen positie veilig te stellen.’ 
50 L. de Vos, De bevrijding. Van Normandië tot de Ardennen, Leuven 19942, p. 110. Zie ook Kuys, De vrees voor wat niet kwam, 
p. 28-29. 
51 Van Ojen, a.w., p. 132-134. Volgens De Jong, a.w., deel 10b, Het laatste jaar II, Den Haag 1982, p. 678, daarentegen was 
SHAEFF ‘vlot accoord gegaan met het denkbeeld, de semi-militaire verzetsgroepen in Nederland, analoog aan wat in Frankrijk was 
geschied, te bundelen tot de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten en deze te plaatsen onder bevel van prins Bemhard.’ 
52 Overzicht werkzaamheden MG, p. 4. 
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De voorbereidingen die in Londen waren getroffen, hadden hun pendant in Twente. Ook daar 
prepareerden de vooroorlogse autoriteiten zich op een spoedig herstel van orde en rust. Op ver-
zoek van Westerveld, de initiator van de OD, startte de Oldenzaalse textielfabrikant C.M. Gel-
derman vroeg in de oorlog met de vorming van het gewest Twente van de OD. Vanwege zijn 
vele relaties werd hij als de juiste persoon beschouwd om plaatselijke afdelingen op te zetten. 
Na zijn arrestatie in 1942 nam zijn broer J. Gelderman Jr. diens taken over. Twente maakte 
vanaf december 1943 onderdeel uit van Gewest 4 van de OD en stond onder het commando van 
kolonel KNIL b.d. G.D.E.J. Hotz.53 Hoe de voorbereiding op de verwachtte sociale spanningen 
na de bevrijding in zijn werk ging, komt in de volgende paragraaf aan de orde. Waren de over-
wegingen om tot ordemaatregelen over te gaan in het begin van de oorlog gebaseerd op vage 
verwachtingen omtrent de toekomst en op herinneringen aan de ervaringen na afloop van de 
Eerste Wereldoorlog, in de loop van 1944 begon de dreiging van een brede beweging tegen het 
handhaven van de vooroorlogse verhoudingen concrete vormen aan te nemen; iedere dag dat de 
maatschappelijke ontwrichting groter werd, groeide deze dreiging. De stemming onder de Ne-
derlandse arbeiders in het algemeen en onder de Twentse textielarbeiders in het bijzonder was 
de in Nederland aanwezige autoriteiten beter bekend dan die in Londen, waar men uit de aard 
der zaak geen volledig beeld had en af moest gaan op een beperkte hoeveelheid berichten; maar 
ook die waren niet voor tweeërlei uitleg vatbaar: terugkeer naar de vooroorlogse verhoudingen 
zou niet worden geaccepteerd, een halsstarrig vasthouden door de textielfabrikanten aan hun 
oude machtsposities zou wel eens een beweging op gang kunnen brengen die niet dan met veel 
geweld in toom te houden zou zijn. De beoogde nieuwe sociale structuur die de toppen van de 
werkgevers en vakcentrales in petto hadden, zou zich in dat geval niet kunnen ontplooien.54 
 

3.2.1 De Binnenlandse Strijdkrachten 

Uitvloeisel van de hierboven genoemde pogingen van de Nederlandse regering in Londen om 
het verzet onder controle te krijgen, was het samenvoegen van de verschillende verzetsgroepen 
in de Binnenlandse Strijdkrachten (BS). In het gehele land bestond er forse weerstand tegen. 
Volgens Van Ojen was ‘het een ongunstige tijd (…) voor ingrijpende maatregelen, die de status 
raakten van de tot nu toe bestaande en tot ontwikkeling gekomen verzetstoppen’. De illegaliteit 
was zich al aan het voorbereiden op de komst van de bevrijders en achtte een volledige her-
groepering van het verzet overbodig. De leiding van het verzet maakte zich niet druk over de 
organisatievorm voor de tijd ná de bevrijding. De verschillen tussen de diverse verzetsorganisa-
ties waren bovendien dusdanig dat samensmelting in de BS geen eenvoudige opgave was.55 
Ook in Twente bleek de weerstand groot. Pal na de bevrijding attendeerde W.L. de Walle, Offi-
cier van Justitie bij de Arrondissementsrechtbank te Almelo en Districts Civiel Officier van de 
BS voor Twente, de Provinciaal Militair Commissaris van Overijssel al op de ‘vele puzzles en 
wrijvingen’ die hadden gespeeld bij de samenvoeging tot BS. Volgens hem bestond er ‘een 
scherpe antithese’ tussen de OD en ‘de verzetsbeweging’ wat het vinden van voor beide groe-

                                                 
53 C. Hilbrink, De illegalen. Illegaliteit in Twente & het aangrenzende Salland 1940-1945. Den Haag 1989, p. 206-209; Schulten, 
a.w., p. 115. Chr. Gelderman heeft de oorlog overleefd; J. Gelderman Jr. is na zijn arrestatie in februari 1944 spoorloos verdwenen. 
54 Voor een overzicht van de voorbereidingen voor de OD en van de stemming onder de arbeidersbevolking in Twente, zie Kuys, 
De vrees voor wat niet kwam, p. 559-563. Hij wijst ook, p. 559, op de sterke personele relatie van de OD met de Bijzondere Vrijwil-
lige Landstorm van vóór de oorlog. De voorbereiding en totstandkoming van de Stichting van de Arbeid komen uitvoerig aan de 
orde in Kuys, a.w., p. 575-599. 
55 Van Ojen, a.w., p. 164; De Jong, a.w., deel 10 b, Het laatste jaar II, p. 699-700 en 710-712, wijst op de tegenstellingen tussen de 
verschillende groepen uit de illegaliteit. 
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pen acceptabele oplossingen soms onmogelijk had gemaakt.56 Overigens hadden de twee be-
langrijkste verzetsgroepen in Twente, de Landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers 
(L.O.) en de Knokploegen (KP) in het dagelijkse verzetswerk vrijwel niets met elkaar te maken 
en voelden zij absoluut niet voor samenwerking. Onder zware druk van ‘Londen’ en ‘om na de 
bevrijding geen al te grote chaos te krijgen’, zoals L.O.-kopstuk in Twente, Dirk van der Meer, 
het formuleerde, legde men zich er toch bij neer. 
 
De vraag was uiteraard wel wie de leiding op zich moest nemen. Niet iemand uit een van beide 
organisaties, daarvoor was de onderlinge rivaliteit te groot; er woedde, in de woorden van Van 
der Meer, ‘een stille, verbitterde strijd om de macht’. In september 1944 is er een vergadering 
belegd over de vraag wie in de regio de leiding van de BS op zich zou nemen. Bij deze bespre-
king waren ook de belangrijkste industriëlen aanwezig die zelf met het verzet weinig of niets 
van doen hadden. Er werd zware druk op hen uitgeoefend om de leiding van de BS in handen te 
nemen, maar pas na het dreigement dat iemand van buiten Twente de leiding zou krijgen, zou 
de fabrikant B.J. ter Kuile gezwicht zijn. Ter Kuile zelf gaf een wat andere lezing van de ge-
beurtenissen. In een terugblik verklaarde hij van verschillende kanten benaderd te zijn, o.a. door 
A.A.W. van Wulfften-Palthe uit Almelo, verbonden aan de Inlichtingendienst van de Districts-
commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten, om mee te werken aan het oprichten van de 
BS in Enschede. Aanvankelijk had B.J. ter Kuile zich met de financiën van de BS beziggehou-
den en is hij geleidelijk naar voren geschoven. ‘Toen ik geen geschikte officier kon vinden, heb 
ik mijzelf bereid verklaard (…) dit te doen.’ G.D.E.J. Hotz, de Gewestelijk Commandant, heeft 
de keuze voor hem uiteindelijk gemotiveerd door te zeggen dat ‘een Enschedeër noodzakelijk 
was in Enschede’.57 Duidelijk is dat de beide belangrijke verzetsgroepen elkaar de leiding niet 
gunden, ook al erkenden zij het belang van eenhoofdige leiding van een verzetsbeweging die 
binnen één verband, dat van de BS, functioneerde. Het moest ook niet ‘iemand van buiten’ zijn 
en zo kwam men in de textielstad Enschede al gauw uit bij een textielfabrikant, die immers van 
oudsher gewend waren op velerlei terrein de lakens uit te delen. 
Ondanks de heftig oplopende emoties en soms felle tegenstellingen, was er in de laatste periode 
van de oorlog een strak hiërarchisch ingerichte organisatie ontstaan, die zich richtte op de situa-
tie direct nà de bevrijding. Daar waren de BS op ingesteld en daar was ook de bewapening voor 
bedoeld. Vlak voor de bevrijding telde de BS in Enschede en directe omgeving 545 man, voor-
zien van een omvangrijke bewapening die na een dropping op 27 maart 1945 nog eens met 107 
stenguns met 20.160 stuks munitie en 45 geweren met 9.300 stuks munitie werd uitgebreid. In 
Almelo en omgeving telde de BS een kleine 70 man, in de plaats Oldenzaal waren het er circa 
20.58 Kortom, een speler die, indien dat nodig werd geacht, zijn tanden zou kunnen laten zien. 
 

Voor het dagelijkse verzetswerk was de totstandkoming van de BS in Twente, evenals elders, 
vrijwel zonder betekenis. De Twentse illegaliteit bleef ‘een verzameling min of meer met elkaar 
samenhangende en samenwerkende illegale werkers, die zich bezighouden met de noden en 
problemen van de dag.’ Alleen de top van de verzetsgroepen was van het bestaan van de BS op 
de hoogte.59 De illegaliteit was zeer klein, beperkte zich tot mensen die elkaar vonden. De ille-

                                                 
56 Brief W.L. de Walle aan C. Verhoeff, de PMC Overijssel, 5 april 1945 (PMC Overijssel, 77). 
57 Citaten bij Wiegman, a.w., p. 259-261 en 266-272. 
58 Wiegman, a.w., p. 385; Cornelissen, Slettenhaar, a.w., p. 392; G.J.J.W. Weustink, Oldenzaal in de Tweede Wereldoorlog, En-
schede 1980, p. 272. 
59 Hilbrink, a.w., p. 291. 
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galen vormden in Twente ‘geen beweging die maatschappelijke ontwikkelingen op gang kon 
brengen of versnellen, laat staan bestaande maatschappelijke verhoudingen doorbreken. Zij 
vormden helemaal geen beweging. Zij waren individuen, die geheime contacten onderhielden 
met mensen van wie zij vaak de echte naam niet eens kenden. Zij zochten en vonden die contac-
ten voornamelijk binnen de eigen vertrouwde zuil of stand.’60 
 
Afbeelding 2 Organigram Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten in Twente en de Achterhoek 

 
 
Wie waren de kopstukken in de Binnenlandse Strijdkrachten in Twente en de Achterhoek? 

 W.A. van den Wall Bake was reserve luitenant-kolonel der cavalerie 
 J.W. Baretta was schoolhoofd in Winterswijk61 
 G.D.E.J. Hotz was kolonel der infanterie KNIL b.d. 
 B.J. ter Kuile was vanaf 1943 mededirecteur van Nico ter Kuile & Zonen62 
 K. van Bennekom was afkomstig uit Den Haag en zou oorspronkelijk de leiding in En-

schede hebben gekregen. De Gewestelijk Commandant plaatste Ter Kuile boven hem; 
hij ‘legde zich hier volkomen bij neer’, aldus Ter Kuile in een terugblik63  

                                                 
60 Hilbrink, a.w., p. 328. 
61 H. Krosenbrink, De oorlog is nog niet gewonnen, in: Winterswijk in de Tweede Wereldoorlog, a.w., p. 273. 
62 Blijkens een brief van B.J. ter Kuile Sr. aan zijn zoon B.J. ter Kuile Jr. werd de laatste in 1943 in de directie van het bedrijf opge-
nomen (Van Heek, 965). 
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 R.E.D. Barmen ’t Loo was bedrijfsleider van de Twentsche Kabelfabriek in Haaksber-
gen; vanaf de bevrijding tot 1 juli 1945 was hij tevens de waarnemend burgemeester in 
die plaats64 

 W.J. Blijdenstein behoorde tot de directie van Spinnerij Bamshoeve 
 H.J. van Heek was directeur van de Boekelosche Stoombleekerij en van 1945-1963 een 

der commissarissen bij Rigtersbleek.65 
 
Direct na de bevrijding, toen de BS in het volle licht waren getreden, concludeerden diverse 
vertegenwoordigers van het Militair Gezag dat de BS vooral in Enschede ‘typisch het stempel 
van de groote fabrikanten’ droeg en daardoor ‘bij de arbeiders niet altijd even populair’ was. 
Het MG voorzag hier de kiem van een mogelijk conflict.66 
 

Vanaf 1 april 1945, met de komst van de geallieerden, stortte de BS zich, net als elders, op het 
arresteren van “foute elementen”. Dit gebeurde op basis van al in de oorlog aangelegde lijsten. 
De arrestaties die door de BS werden uitgevoerd, verliepen ‘kalm en waardig’, zo rapporteerde 
een officier van het MG ter plaatse aan Kruls.67 Ook de bevolking zelf nam, volgens een ander 
rapport van het MG, ‘een uiterst matig en humaan standpunt’ in: ‘Er is geen sprake van een 
“bijltjesdag-” of “touwtjesdag”-mentaliteit.’ Volgens de inspecteurs van het MG waren de ge-
nomen maatregelen daarom eerder te zwak dan te streng.68  
Op de dag van de bevrijding nam de BS direct bezit van de gemeentehuizen in de verschillende 
plaatsen en nestelde zich daarmee meteen in het centrum van de politieke macht. In een aantal 
plaatsen benoemde de BS een waarnemend burgemeester. In Enschede was dat J.W.A. van Hat-
tum, voor de oorlog gemeentesecretaris en tijdens de oorlog actief in de KP in Enschede. Hij 
volgde W.R. Jager, districtsleider van de NSB in Overijssel, op die de laatste zes maanden voor 
de bevrijding deze functie had uitgeoefend. Jager werd ter plekke gearresteerd. In Het Vrije 
Volk van 3 april lieten Ter Kuile en Van Hattum een Proclamatie van het Plaatselijk Gezag af-
drukken, waarin zij de bevolking van Enschede meedeelden dat de regering ‘reeds lang voor de 
bevrijding’ een Plaatselijk Commandant had aangewezen met de taak ‘om reeds tijdens de be-
zetting de nodige voorbereidingen te treffen en om in de komende overgangstijd, tezamen met 
zijn staf en in nauwe samenwerking met de civiele instanties alle vereiste maatregelen te tref-
fen’. Dit Plaatselijk Gezag stelde zich ‘op geen enkel politiek standpunt en maakt daarom aan-

                                                                                                                                               
63 Wiegman, a.w., p. 268. 
64 Rapport van C.B. Los, 3 april 1945, over situatie in Haaksbergen (DMC Enschede, 1). 
65 A.L. van Schelven, Onderneming en familisme. Opkomst, bloei en neergang van de textielonderneming Van Heek & Co te En-
schede, Leiden 19852, p. 215. 
66 Rapport W.J. Oosterkamp aan C. Verhoeff, over de periode 2 t/m 5 april 1945 (PMC Overijssel, 3); Kapt. Schutte, Lt. Staverman 
en Lt. de Jong aan Kapt. Hoekstra, Rapport inzake de ervaringen der inspecteurs der Opsporingsdiensten, 9 april 1945 (DMC 
Enschede, 34). J. Meihuizen, Noodzakelijk kwaad. De bestraffing van economische collaboratie in Nederland na de Tweede We-
reldoorlog, Amsterdam 20032, p. 363, wijst er op ‘dat in het zuiden, vooral in Noord-Brabant, in de hoogste echelons van het Mili-
tair Gezag en van de BS, topmensen uit het bedrijfsleven de lakens uitdeelden’. Dit was duidelijk niet tot Noord-Brabant beperkt. P. 
Romijn onderstreept deze conclusie van Meihuizen waar hij schrijft, Burgemeesters in oorlogstijd. Besturen tijdens de Duitse bezet-
ting, Amsterdam 2006, p. 615, dat de BS ‘en andere verzetsformaties (…) min of meer congruent (bleken) met de lokale en regiona-
le elites en zo was het in de overgangstijd gemakkelijker om gezaghebbende mensen aan het werk te zetten’. Het nadeel dat het MG 
in de eerste dagen na de bevrijding meende te zien, bleek in de praktijk dus een voordeel voor een ordelijk herstel van de verhou-
dingen. 
67 Het Vrije Volk, 3 april 1945; rapport W.J. Oosterkamp aan Chef Staf Militair Gezag, 6 april 1945 (PMC Overijssel, 97). 
68 Kapt. Schutte, Lt. Staverman en Lt. de Jong aan Kapt. Hoekstra, Rapport inzake de ervaringen der inspecteurs der Opsporings-
diensten, 9 april 1945 (DMC Enschede, 34). 
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spraak op de steun en het vertrouwen van ieder goedwillend burger’. De bevolking zou zo snel 
mogelijk weer zijn eigen bestuur mogen verkiezen, maar vooralsnog was ‘het nog geen tijd van 
praten en beraadslagen’, maar van handelen om de vele moeilijkheden het hoofd te bieden. Dit 
omvatte het in beslag nemen van de dagbladpersen; handhaving van de geldende lonen, huren, 
maximumprijzen en distributiebepalingen; strenge bestraffing van zwarte handel, ondermeer in 
levensmiddelen; zuivering van de politie en arrestatie van NSB’ers.  
Ook in Oldenzaal benoemde de BS een waarnemend burgemeester, die daarmee de plaats in-
nam van de NSB’er A.H.G. Weustink, die vanaf 1942 dat ambt had bekleed. De terugkeer enige 
tijd later van de vooroorlogse burgemeester G.H.P. Bloemen werd niet door alle bewoners van 
Oldenzaal met instemming begroet. Een buurtvereniging vond dat men beter te doen kon heb-
ben met Weustink, ‘hoewel deze NSB’er was’, dan met Bloemen. In Haaksbergen nam de 
plaatselijke commandant van de BS, R.E.D. Barmen ’t Loo, zelf het burgemeestersambt waar. 
Evenals in Losser, waar de gemeente-ambtenaar M.J. Bolhaar, plaatselijk commandant van de 
BS, hoofd van de gemeente werd. Hij volgde hiermee burgemeester C.J.A. van Helvoort op die 
vanaf september 1944 ondergedoken was. Na het verdwijnen van Van Helvoort was de NSB’er 
W. Henkes burgemeester van Losser geweest. Op 12 april volgde A.J. Mos Boljaar op en in 
december 1945 gaf hij de burgemeesterketting door aan J.S. Hassing, sinds 1939 wethouder en 
plaatsvervangend burgemeester in Losser.  
De lokale commandant van het MG benoemde in Almelo op de dag van de bevrijding E. van 
Dronkelaar, ex-wethouder en deelnemer aan het verzet, tot waarnemend burgemeester. Hij 
volgde M. Sichterman op die van 1925 tot het einde van de oorlog deze functie had uitgeoefend. 
Van Dronkelaar werd in 1946 opgevolgd door J.M. Ravesloot. In Hengelo nam J.A.H.J. van der 
Dussen op 3 april 1945 zijn taak als burgemeester weer op zich. Hij was in 1937 geïnstalleerd, 
maar had in 1942 zijn functie moeten neerleggen. Sichterman, de burgemeester van Almelo, 
had hem enige tijd waargenomen, waarna achtereenvolgens de NSB’ers G. Nijk, een notaris uit 
Olst, J. Best en J.L.Th. Groneman, een werktuigkundig ingenieur uit Hengelo, die taak hadden 
uitgevoerd. De NSB-burgemeester van Winterswijk, de veearts W.P.C. Bos, was vlak voor de 
bevrijding naar Drenthe gevlucht. Hij werd op 4 april opgevolgd door J. Kneppelhout die tot 
1941 dit ambt ook had bekleed.69 
 

Van Helvoort werd op 14 april door de Provinciaal Commandant van het MG, C. Verhoeff ge-
staakt als burgemeester van Losser ‘met behoud van alle aan die functies verbonden inkomsten 
en voordeelen’ en uiteindelijk in juni 1946 ontslagen. Niet omdat hij “fout” zou zijn geweest, 
maar, zoals de Commissie van advies betreffende zuivering gemeentepersoneel, een door Mi-
nister van Binnenlandse Zaken Beel ingesteld orgaan, onder meer schreef over hem: ‘De bur-
gemeester was in alles de dienstwillige dienaar van de Duitsers. Toen ter gelegenheid van het in 
krijgsgevangenschap wegvoeren van het Nederlandse leger het secretariepersoneel in staking 

                                                 
69 Proclamatie van het Plaatselijk Gezag, 1 april 1945, afgedrukt in: Het Vrije Volk, 3 april 1945; Wiegman, a.w., p. 261; Weus-
tink, a.w. , p. 242; M. Jansen, a.w. p. 91; Romijn, Burgemeesters in oorlogstijd, p. 344, 346, 355 en 660; Th. Evers, C.J.A. van 
Helvoort; ‘de tragiek van een burgemeester in oorlogstijd’, in: Oet Dorp en Marke Losser, nr. 3 (2010), p. 6-39; 
http://www.biografischwoordenboekgelderland.nl/bio/3_Willem_Pieter_Cornelis_Bos; 
http://www.biografischwoordenboekgelderland.nl/bio/4_Johannes_Kneppelhout. Romijn, a.w., p. 267, noemt hem ten onrechte P.A. 
Kneppelhout. 
De vooroorlogse burgemeester van Enschede, J.J.G.E. Rückert die vanaf 1933 burgemeester van Enschede was geweest, is in au-
gustus 1944 met ziekteverlof gegaan en vervolgens ondergedoken; na de oorlog, in 1946, is hem eervol ontslag verleend. In diens 
plaats werd de NSB-er J.H. Oonk uit Haaksbergen benoemd, die na enkele maanden werd opgevolgd door W.R. Jager uit Holten. 
Van Hattum bleef enkele maanden waarnemend burgemeester en kreeg op 1 juni 1945 eervol ontslag. Hij werd in april 1946 opge-
volgd door M. van Veen. Zie ook G.J. Alberts, “Blonde Piet” (http://blondepiet.come2me.nl/), een boek over de KP-er P. Alberts. 
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ging, is de burgemeester tegen dat personeel op uiterst krasse wijze opgetreden.’ Over Van der 
Dussen concludeerde de Commissie van advies  dat veel goede zaken enkele ‘vlekjes’ zonder 
meer wegpoetsten. Zij beschouwde hem als ‘een sterke figuur die door zijn juiste houding te-
genover de bezetter de waardering van de bevolking verworven heeft’.  
Dit zijn enkele voorbeelden van zuivering van burgemeesters in Twente (verderop komt nog de 
zuivering van andere beroepsgroepen aan de orde) en zij onderstrepen de conclusie van Evers 
dat de illegaliteit ook in die regio vond ‘dat degenen die de vuurproef van de bezetting niet goed 
hadden doorstaan, op grond van verlies van vertrouwen ontslagen behoorden te worden. En de 
overheid wilde het gezag zo snel mogelijk herstellen en als eerste het gezag dat het dichtst bij 
de burger stond, dus de burgemeester.’70 
 
De leiding van de Binnenlandse Strijdkrachten zorgde goed voor de manschappen. Al hun on-
kosten werden vergoed, zij ontvingen een daggeld van één of twee gulden en vanaf eind mei 
ontvingen zij, op voorstel van prins Bernhard, aanzienlijk hogere rantsoenen dan de rest van de 
bevolking: ‘per dag een liter warm eten uit de Centrale Keukens, een halve liter melk, drie ons 
brood en anderhalf ons biscuit. Per week minstens een pond vlees of vis en voorts van alle an-
dere levensmiddelen die in distributie zouden komen, anderhalf maal de voor de burgerij gel-
dende rantsoenen.’ Voor zover dit niet voldoende was of niet voldoende werd geacht, kwam het 
voor dat leden van de Enschedese BS op ‘rooftocht’ gingen in Duitsland, of probeerden een 
varken te stelen bij het plaatselijke slachthuis; dit tot verontwaardiging van burgemeester van 
Hattum, die de commandant er diverse keren op aansprak. De commandant van de BS in Alme-
lo, L.J.F. Horvath, vroeg aan het MG ter plaatse om 50 paar herenschoenen, 25 paar dames-
schoenen, 40 paar gymschoenen en 100 overalls ten behoeve van zijn manschappen.71 Op 8 
april kwam de opperbevelhebber van de BS, Prins Bernhard, naar Enschede en Oldenzaal om 
onder grote publieke belangstelling zijn troepen te inspecteren.72 Ondanks deze aandacht voor 
de troepen constateerde de Provinciaal Militair Commissaris van het MG, C. Verhoeff, in een 
rapport aan zijn Chef Staf Kruls, ‘dat de leiding van de NBS volkomen faalt in het richting ge-
ven aan de BS hier in de provincie’. Er was volgens hem geen contact tussen de (centrale) staf 
van de BS en de leiding en manschappen in de provincie. Of dit ook zo ver ging dat er geen 
soldij meer werd uitbetaald, of dat dit samenhing met de roerige tijden zo vlak na de bevrijding 
is niet duidelijk. Feit is dat Ter Kuile de soldij uit de kas van zijn bedrijf voorschoot. Blijkens 
een brief van Ter Kuile van begin mei ging het hier om ruim 800 man, geen gering aantal.73 
 

Toen de in Londen zo gevreesde, gewapende opstand niet aan de orde bleek en de autoriteiten 
hun plaatsen weer hadden ingenomen – nog niet onbetwist, maar zij zaten in ieder geval weer – 
was de rol van de BS in feite uitgespeeld. Hiermee was het voormalig verzet, voor zover het 
deelnam in de BS, ook onder controle gebracht en van zijn angel ontdaan. De ervaringen uit 
Zuid-Nederland, waar dit aanmerkelijk moeizamer was verlopen, wierpen hun vruchten af. De 
manschappen kregen onder meer taken als bewakingstroepen toegewezen. De commandant van 

                                                 
70 Evers, a.w., p. 19, 26, 33; Romijn, Burgemeesters in oorlogstijd, p. 643. 
71 De Jong, a.w., deel 12, Epiloog, p. 151; Brief van L.J.F. Horvath, Commandant NBS-SG, aan MG-Almelo, 14 mei 1945 (DMC 
Almelo, 28) 
72 Trouw 10 april 1945; brieven J.W.A. van Hattum aan de plaatselijke commandant van de BS, 11 april 1945, 12 april 1945 en 2 
mei 1945 (alle: GAE, 4856); T. Wiegman, Enschede's bevrijding in beeld, Enschede 1985, p. 32-37, Weustink, a.w., p. 246. 
73 Rapport C. Verhoeff aan Chef Staf MG, 13 april 1945 (DMC Enschede, 1); Brief B.J. ter Kuile aan MG Enschede, 1 mei 1945 
(DMC Enschede, 33). Het is uit de bronnen niet op te maken hoe lang Ter Kuile de soldij heeft voorgeschoten. 
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Harderwijk omschreef zijn rol zelfs als ‘directeur van een schoonmaakdienst’ en de verveling 
sloeg toe. Tijdens de bevrijdingsdagen hadden zij trots met hun wapens rondgelopen en voelden 
zij zich sterk. Slechts enkele weken later konden zij weer inrukken. Her en der werkte dit ver-
schijnselen als drankmisbruik, het zich onrechtmatig toe-eigenen van spullen (huisraad, fietsen, 
kleding etc.) in de hand.74 De frustratie die voortkwam uit het besef dat hun rol was uitgespeeld, 
is misschien ook de aanleiding geweest dat op 29 mei – bijna twee maanden na de bevrijding – 
een vijftal mannen, van wie tenminste één in het uniform van de stoottroepen, midden in de 
nacht een vrouw uit haar huis aan de Kottendijk in Enschede haalde; zij schoren haar kaal en 
brachten haar toen weer naar huis. De vrouw had tijdens de oorlog ‘omgang’ gehad met Duit-
sers. Hiervoor was zij opgepakt, maar kort voor deze gebeurtenis vrijgelaten. Voor Pierson was 
dit onacceptabel en hij eiste overplaatsing van deze mannen: anders zou het hem onmogelijk 
zijn om ‘verantwoordelijk te blijven voor de orde en rust in mijn district’.75 Over het geheel 
genomen en de toenmalige omstandigheden in aanmerking nemend is het gedrag van de BS-
manschappen binnen de perken gebleven, zoals ook werd geconcludeerd door een staffunctio-
naris van MG die aan de PMC schreef: ‘Hoewel zich enkele incidenteele gevallen, betreffende 
onrechtmatig toe-eigenen van andermans goederen door leden der NBS voordeden, zijn met het 
apparaat in zijn geheel in dit district de verhoudingen gunstig te noemen.’ Toch bevonden zich 
volgens een van de Militaire Commissarissen in de Provincie Overijssel onder de BS-ers ‘zeer 
eigenaardige elementen’. Het leek hem een goed idee om onder hen ook eens een zuivering te 
houden.76 BS-ers waren zeker niet de enigen die op zijn tijd uitbundig “organiseerden”, zoals 
dat destijds heette. In Haaksbergen bijvoorbeeld lagen grote voorraden van het Duitse leger op-
geslagen en die werden door de bevolking wekenlang gebruikt om zich te ‘bevoorraden met de 
noodzakelijke ingrediënten voor allerlei bevrijdingsfeesten, waarbij men, bij gebrek aan een 
gemeentelijke vergunning tot het verkrijgen van drank, niet schroomde zich met geweld hiervan 
meester te maken’.77 
 

Per 30 mei 1945 werd het districtscommando Twente van de BS opgeheven en werden de twee 
uit Twentse BS-ers gevormde light-infantry batallions in Enschede en Vriezenveen gelegerd; de 
waarnemend gewestelijk commandant, Hilbrink heeft zich belast met de afwikkeling van de 
overblijvende zaken die het district betroffen en zo eindigde het korte maar turbulente bestaan 
van de BS in Twente.78 
 

3.2.2 Het Militair Gezag 

De geallieerden riepen in de loop van de oorlog organisaties in het leven die de te veroveren 
gebieden zouden gaan besturen en voor de Nederlandse regering was nauwe samenwerking 

                                                 
74 De Jong, a.w., deel 12, Epiloog, p. 157. 
Ik heb mij in het kader van dit onderzoek niet diepgaand in deze materie verdiept, maar kwam in de archieven toch met enige 
regelmaat berichten van deze strekking tegen. Zie bijvoorbeeld de brief van K. Bootsma, de intendant van NBS-SG, gedateerd 15 
mei 1945, aan de firma J. Lamers, destillateurs, om te leveren aan het districtscommando van de BS-SG ‘50 liter genever en 6 
flesschen Arak Gin’ (DMC Enschede, 33). 
75 Brief H. Pierson aan C. Verhoeff, 29 mei 1945 (PMC Overijssel, 1). 
76 Rapport H. van Joolen, hoofd Sectie III en IV, 22 mei 1945, aan PMC Overijssel (PMC Overijssel, 6); Verslag vergadering met 
de Militaire Commissarissen in de Provincie Overijssel op zaterdag 26 mei 1945, ten kantore van de Militairen Commissaris voor 
de Provincie Overijssel (DMC Hengelo, 1). 
77 Schulten, Penris, a.w., p. 79. 
78 B.J. ter Kuile, Bekendmaking, 28 mei 1945 (GAE, 4856); brief van R. Fleer, districtscommandant van NBS-SG Twente, aan H. 
Pierson, 29 mei 1945 (DMC Hengelo, 65). 
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hiermee noodzakelijk, wilde zij haar gezag als erkende autoriteit kunnen (doen) herstellen. Op 
16 mei 1944 tekende de Nederlandse regering een overeenkomst waarin dit werd geregeld. De 
geallieerden zouden in de eerste, de militaire fase in feite alle macht hebben, nadien zou de 
Nederlandse regering ‘de uitoefening van het burgerlijk bestuur onder haar verantwoordelijk-
heid hervatten’.79 De instantie die namens de Nederlandse regering in de eerste periode na de 
bevrijding het gezag moest uitoefenen en de verbinding vormen met de geallieerde troepen was, 
zoals hierboven al aangegeven, het Militair Gezag.  
 

H.J. Kruls rekruteerde de staf van zijn ras uitdijende, want met steeds meer taken belaste, orga-
nisatie begrijpelijkerwijs uit de Nederlanders die in Londen beschikbaar waren. Dit waren aan 
de ene kant vertegenwoordigers van het regeringsapparaat en aan de andere kant medewerkers 
van grote bedrijven die ter plaatse een vestiging hadden; uit deze mensen werden de militaire 
commissarissen gekozen, die in een bepaalde regio van Nederland het militaire gezag zouden 
uitoefenen. Van de 185 officieren die het MG in Londen uiteindelijk telde, waren er vijfentwin-
tig die, volgens Kruls, ‘bij het grootbedrijf rechtstreeks of indirect betrokken (waren), meegere-
kend zij die vóór de oorlog in het grootbedrijf werkten, doch daarvan thans los staan.’80 Vooral 
vanuit SDAP-kringen werd scherp geprotesteerd tegen deze ontwikkelingen. Minister J.W. Al-
barda bijvoorbeeld beklaagde zich er bij Minister van Oorlog O.C.A. van Lidth de Jeude, de 
eindverantwoordelijke voor het MG, over dat voor de officiersposten in het MG ‘hoofdzakelijk 
in de kringen van grote concerns schijnt te zijn gezocht’. Naar Albarda had vernomen, was de 
zoon van een Twentse fabrikant aangewezen om in Twente commissaris te worden, hoewel hij 
uit eigen ervaring wist dat ‘de Twentse arbeidersbevolking niets minder gaarne aanvaard [sic] 
dan de leiding of het gezag van iemand uit de Twentse fabrikantenkringen’.81 In hoeverre dit 
gerucht op waarheid berustte, is niet meer na te gaan; feit is dat uiteindelijk geen enkele textiel-
fabrikant van het officierscorps deel heeft uitgemaakt. Wel uit het bedrijfsleven afkomstig was 
C. Verhoeff, de latere Provinciaal Militair Commissaris (PMC) Overijssel; in het dagelijkse 
leven had hij een leidinggevende functie bij Philips.82 Ook H. Pierson, vanaf april 1945 Dis-
tricts Militaire Commissaris (DMC) van Enschede, heeft in Londen deel uitgemaakt van dit 
gezelschap.83 K.R.L. van Gelderen, behorend tot de directie van de Stoomweverij Nijverheid te 
                                                 
79 Geciteerd naar De Jong, a.w., deel 9, Londen, p. 1365. Zie ook Overzicht werkzaamheden MG, p. 15. 
Op 9 juli 1945 droeg SHAEF de soevereiniteit weer over aan de Nederlandse regering; hiermee was de ‘militaire fase’ dus formeel 
beëindigd, Overzicht werkzaamheden MG, p. 87. 
80 Sectie Voorlichting Militair Gezag, Hoe zit dat? Enkele uiteenzettingen over de voornaamste problemen van bevrijd gebied, april 
1945, p. 12; geciteerd naar De Jong, a.w., deel 9, Londen, voetnoot op p. 1385. In april 1945, toen het oosten en noorden van Neder-
land waren bevrijd, telde de staf van MG circa 400 officieren (De Jong, a.w., Deel 12, Epiloog, p. 137); zie ook P. Romijn, Snel, 
streng en rechtvaardig. De afrekening met de ‘foute’ Nederlanders 1945-1955, Amsterdam 20022, p. 50. 
81 Hoogenboezem, a.w., p. 139.  
82 C. Verhoef was sinds 1928 in dienst van Philips en vanaf 1940 in Londen gestationeerd om er de financiële belangen van het 
bedrijf in het Britse Rijk te behartigen. Termeer, a.w., p. 79; Meihuizen, a.w., p. 363. 
In het vervolg zullen de namen van meer Philips-medewerkers voorkomen. De directie van het concern sprak al in december 1944 
zijn bezorgdheid uit over het grote aantal medewerkers dat buiten het bedrijf werkzaam was; dit dreigde volgens de directie de 
belangen van de onderneming te schaden. Zie: I.J. Blanken, Onder Duits beheer, Zaltbommel 1997 (Geschiedenis van Philips 
Electronics NV; 4), p. 317. Hier heeft tegenover gestaan dat de Philips-medewerkers in den lande vele nuttige contacten hebben 
opgedaan, waar de onderneming van heeft kunnen profiteren. Volgens Romijn, Burgemeesters in oorlogstijd, p. 620, rekruteerde 
het bedrijfsleven en Philips voorop veel mensen die hadden gewerkt in het MG, ‘dat uiteindelijk een vorm van interim-management 
was’.  
83 H. Pierson, geb. in 1900 in Bemmel, was op jeugdige leeftijd naar Parijs getrokken en had daar ‘een goed florerende zaak opge-
bouwd’. Vlak voor de val van Frankrijk was hij naar Engeland uitgeweken en had zich bij het in oprichting verkerende MG aange-
sloten. Toen in september 1944 operatie Market Garden niet de gehoopte doorbraak opleverde en het front dwars door de Betuwe 
kwam te lopen, vroeg Pierson aan Kruls om, als geboren Betuwenaar, DMC van de Betuwe te mogen worden. Van 17 oktober 1944 
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Enschede, was in 1942 naar Engeland gevlucht en maakte vanaf 1944 deel uit van een werk-
groep onder auspiciën van het Militair Gezag die zich beraadde op maatregelen voor een spoe-
dig economisch herstel, ‘waarin mensen van Unilever, Philips en andere grote bedrijven zaten.’ 
Van Gelderen was, net als onder meer W. Brenninkmeijer, een van de mensen die zich bezig 
hielden met de voorbereiding van de textielbevoorrading in bevrijd gebied.84 
 

De organisatiestructuur van het MG in Twente werd vastgesteld tijdens een vergadering in 
Eindhoven op 25 maart 1945.85 Verhoeff gaf er de voorkeur aan om het Districts Militair Com-
missariaat (DMC) te vestigen in Enschede en niet in Hengelo, ook al was dit qua industrie een 
belangrijker stad. De doorslag gaf voor hem het inwonertal van Enschede, dat toen op ruim 
95.000 lag. Ter vergelijking: Hengelo telde op dat moment circa 45.000 inwoners, Almelo 
40.000 en Oldenzaal 11.000 (zie Tabel 1). 
 

Het Militair Gezag dat op 3 april 1945 onder leiding van PMC Luitenant-Kolonel C. Verhoeff 
in Enschede arriveerde, verschilde sterk van het Militair Gezag dat zich in september 1944 on-
der leiding van DMC Majoor C. Verhoeff in Eindhoven had gevestigd. De ervaringen die het 
MG had opgedaan in het halve jaar dat alleen het zuiden van Nederland was bevrijd, hadden 
Kruls en zijn staf gedwongen tot een aantal ingrijpende aanpassingen in de manier van optre-
den. Aanvankelijk hadden diverse groepen en instanties in het bevrijde zuiden langs elkaar heen 
gewerkt en het MG was niet in staat gebleken om een effectief en acceptabel overheidsgezag uit 
te oefenen, mede vanwege de beperkte bevoegdheden die het van de regering had gekregen. 
Verhoeff had als DMC Eindhoven forse kritiek gekregen vanuit oud-illegale kringen en zijn 
superieuren hadden in oktober 1944 de indruk gekregen ‘dat de problemen den majoor Verhoeff 
over het hoofd loopen’. De voormalige illegaliteit benadrukte dat de toenmalige regering on-
voldoende autoriteit bezat om de orde te kunnen bewaren en hamerde op het allesoverheersende 
belang daarbij van een grondige zuivering van het politie-apparaat en van het personeel van de 
verschillende overheidsinstellingen. Na enkele weken was het MG die kritiek ter harte gaan 
nemen, toen Kruls en zijn staf zich realiseerden dat alleen met behulp van de voormalige illega-
liteit de verhoudingen konden worden genormaliseerd en rust en orde konden worden hersteld 
en gehandhaafd.86 

                                                                                                                                               
tot 1 april 1945 heeft hij zich daar als een bekwaam maar hard bestuurder onderscheiden. Als afscheid aan de bevolking van de 
Betuwe schreef hij: ‘Als Commissaris Militair Gezag heb ik in de afgeloopen maanden veel harde maatregelen moeten nemen, 
waarvan de noodzakelijkheid niet altijd duidelijk voor u was, omdat ik de redenen niet kon of mocht zeggen. (…) Ik hoop en ver-
trouw, dat gij begrepen hebt, dat ik maar één gedachte had, n.l. te vechten voor u, onze Betuwe en ons Vaderland.’ Gegevens ont-
leend aan H. Bollen, H. Jansen, Het manneneiland. Kroniek van de gebeurtenissen in de Over-Betuwe van september 1944 tot juni 
1945, Zutphen 1985, p. 90 en 216. 
84 Rapport van de commissie van advies inzake herstel van de Nederlandsche Textielindustrie, met inbegrip van de kleedingindu-
strie, Londen mei 1944, deel I, p. 2; F. de Haan, Een eigen patroon. Geschiedenis van een joodse familie en haar bedrijven, ca. 
1800-1964, Amsterdam 2002, p. 221. 
85 Vergadering over het op te richten Militair Commissariaat Overijssel, gehouden te Eindhoven, op 25 maart 1945 (DMC En-
schede, 1). 
86 Het Vrije Volk, 3 april 1945; Termeer, a.w., p. 89. Op p. 114, citeert Termeer uit een instructie van Kruls die dit adstrueert: ‘“Op 
grond van bezoeken aan de militaire commissarissen in bevrijde gebiedsdelen” gaf Kruis in zijn instructie van 6 oktober belangrijke 
nieuwe aanwijzingen. Hij adviseerde hun, gezien de vele en moeilijke taken, hun staven voor zover nodig uit te breiden met organi-
saties “die zich hebben voorbereid om gedurende de overgangsperiode mede te werken aan de handhaving van orde en rust”. Als 
tweede argument noemde hij: “Wanneer deze organisaties niet worden ingeschakeld, dreigt ontevredenheid bij goedwillende perso-
nen, die gedurende de bezetting, met gevaar voor eigen leven, veelomvattende voorbereidingen hebben gemaakt.” Voor de nieuw te 
bevrijden gebieden gaf hij de instructie direct bij aankomst geschikte personen uit die organisaties te raadplegen en aan te nemen.’  
Voor een goed overzicht van de moeilijke omstandigheden waarmee de plaatselijke bevolking had te kampen en waaronder het MG 
in het bevrijde Brabant moest werken, zie: J.A. van Oudheusden, M. Omtzigt, R. van den Heuvel-Habraken, Feest en frustratie. Het 
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Afbeelding 3 Organigram Militair Gezag in Twente87 

 
 
Bij de voorbereiding van de bevrijding van het noorden besloot Kruls, in nauw overleg met de 
regering, om allereerst de in het Zuiden beproefde krachten van het MG als militair commissa-
ris in te zetten, om direct na de bevrijding een goed contact tussen het MG en het voormalige 
verzet tot stand te brengen en om er ogenblikkelijk met de zuivering van het ambtelijke appa-
raat en de politie te beginnen. Om het contact tussen het MG en de oud-illegaliteit ter plaatse tot 
stand te brengen en om hun vertrouwen te winnen werd besloten om zogeheten underground 
officers – oud-verzetsdeelnemers die als contactofficier voor het MG optraden – met de militai-
re commissarissen mee te sturen. Aan het Handboek Militair Gezag werd op de valreep, in april 
1945, een passage van die strekking toegevoegd; een militair commissaris moest bij aankomst 
in een pas bevrijde gemeente direct het volgende ter hand nemen: “Contact met notabelen en 
vertrouwenslieden der illegale beweging en van de OD: direct alle ondergrondsche bewegingen 
in commissie vereenigen. Inlichtingen inwinnen omtrent betrouwbaarheid burgemeester en het 

                                                                                                                                               
leven achter het front, in: J.A. van Oudheusden, H. Termeer (red.), Tussen vrijheid en vrede, het bevrijde Zuiden, september ’44 - 
mei ’45, Zwolle 1994, p. 45 -91. 
87 De afzonderlijke DMC’s te Enschede en Almelo werden bij Beschikking van den Chef Staf Militair Gezag van 13 juli 1945, nr. 
1129 per 15 juli 1945 samengevoegd tot het DMC Twente. S.T. Leusink uit Hengelo en H. Pierson werden eervol ontslagen en J.A. 
Baart uit Utrecht werd benoemd tot DMC Twente. (PMC Overijssel, 2). Het DMC Enschede omvatte de gemeenten Ambt Delden, 
Diepenheim, Enschede, Goor, Haaksbergen, Hengelo, Losser, Markelo, Oldenzaal en Stad Delden; het DMC Almelo omvatte 
Almelo, Borne, Denekamp, Den Ham, Hellendoorn, Ootmarsum, Rijssen, Tubbergen, Vriezenveen, Weerselo en Wierden. 
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leidend gemeentepersoneel.” Een belangrijk bijkomend argument voor deze aanpassing van de 
manier van optreden was dat men vreesde boven de rivieren te maken te krijgen met een door 
de CPN gedomineerde, radicale illegaliteit.88 
 
In Twente waren na de bevrijding tenminste drie underground officers, met de titel Provinciaal 
Contact Officier, actief. Dit waren 1e Lt. W.J. Oosterkamp, Kapt. F.J.W. Gijzels en Lt. J. de 
Reef. De laatste was als Contact Officier toegewezen aan majoor R.G. Jurgens, de DMC van 
Almelo.89 Oosterkamp en Gijzels volgden de geallieerde troepenopmars op de voet en brachten 
vrijwel dagelijks verslag uit van hun bevindingen. Kruls wenste vanzelfsprekend zelf goed op 
de hoogte te worden gehouden van de effecten van de nieuwe aanpak van het MG en Ooster-
kamp bracht al op 6 april uitvoerig verslag aan hem uit over zijn ervaringen.90 De stemming on-
der de bevolking was ‘buitengewoon prettig, zeer kalm en waardig’ en hij twijfelde er niet aan 
dat de voorbereidingen op de bevrijding in Twente ‘veel grondiger zijn geweest dan die in het 
Zuiden’. Hij schreef dat toe aan het kaliber van de plaatselijke leiders van wie hem was opge-
vallen dat zij ‘behalve capabele menschen wel bijzonder rustig en kalm de problemen bekijken 
en een matigheid betrachten in hun beoordeling over anderen, hetgeen bijzonder verfrisschend 
aandoet’. De ‘nuchtere zakelijkheid’ die zij ten toon spreidden, gaf hem veel vertrouwen voor 
de toekomst. 
In zijn eerste verslag aan de PMC Overijssel stak Oosterkamp nadrukkelijk de loftrompet over 
de Binnenlandse Strijdkrachten. Deze was ‘zeer goed georganiseerd, zodat daardoor de bevrij-
ding zeer ordelijk verlopen is’. Hij benadrukte er voor te waken de BS ‘als de overkoepeling der 
gehele illegaliteit’ te zien; dat zou een miskenning van het werk van andere groepen betekenen 
die belangrijk werk hadden verricht ‘buiten de NBS’. De leiding van de BS, zo was hem her-
haaldelijk in persoonlijke gesprekken verteld, was vooral uit fabrikantenkringen afkomstig en 
om die reden, zoals hierboven al gememoreerd, bestond er onder de arbeiders weerzin tegen de 
BS.91 
 

Gijzels, Oosterkamp, de Enschedese DMC Pierson en afdelingscommissaris Leusink in Henge-
lo, die volgens Oosterkamp ‘een bijzonder gelukkige keuze’ was voor deze taak, gingen voort-
varend aan de slag met het instellen van alle mogelijke commissies en overleggremia. De nieu-
we werkwijze van het MG hield immers niet alleen in dat contact moest worden gelegd met 
zoveel mogelijk mensen die een rol van betekenis hadden gespeeld in de illegaliteit en met no-
tabelen, het was ook expliciet de bedoeling hen op te vangen in allerhande commissies om zo 
structureel geïnformeerd te worden en om hun kennis en contacten te gebruiken teneinde de 

                                                 
88 Termeer, a.w., p. 569, 576-577, 682-684. 
Ook de communisten in het zuiden zelf hadden deze verwachting, Termeer, a.w., p. 671. Op p. 449 citeert Termeer een brief van 
twee prominenten uit het verzet, A.J. Gelderblom en A. Voorwinde, van 21 november 1944 aan Minister-president Gerbrandy, 
waarin zij wijzen op bedreigingen voor de maatschappelijke orde: ‘overal borrelt en kookt het’, ‘vooral in de groote steden en 
industriëele centra’, ‘het communisme werkt reeds openlijk in het bevrijde gebied’, ‘de werkman is gewoon geraakt aan sabotage en 
kent zijn macht’. 
89 W.J. Oosterkamp, werkzaam bij Philips, was op 28 maart 1945 bij MG in dienst getreden als Provinciaal Contact Officier. In 
juni 1945 gaf Philips te kennen dat het bedrijf hem weer nodig had en Oosterkamp ging m.i.v. 30 juni terug naar zijn eigenlijke 
werkgever (Brief C. Verhoeff aan Hfd. Personeelszaken bij MG, 2 juli 1945 (PMC Overijssel, 2)); F.J.W. Gijzels was afkomstig uit 
de illegaliteit in Eindhoven, zie: Termeer, a.w., p. 664; A.J. Staverman aan C. Verhoeff, Rapport over het ontbreken van samenwer-
king tusschen illegaliteit en MG in het district Almelo, 19 april 1945 (PMC Overijssel, 3). 
90 Rapport W.J. Oosterkamp aan Chef Staf Militair Gezag, 6 april 1945 (PMC Overijssel, 97). 
91 Rapport W.J. Oosterkamp aan C. Verhoeff, over de periode 2 t/m 5 april 1945 (PMC Overijssel, 3). 
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orde te herstellen en te handhaven en aldus zo snel mogelijk tot geordende verhoudingen terug 
te keren. 
Om te beginnen voerden Oosterkamp en Gijzels in iedere nieuw bevrijde plaats uitvoerig over-
leg met mensen uit het verzet: commandanten van de BS, vertegenwoordigers van de illegale 
pers, mensen die actief waren geweest in de LO; zij spraken met medewerkers van diverse ves-
tigingen van het Arbeidsbureau enz. In Almelo bleken ambtenaren van het GAB zelf al ‘ver-
keerde elementen’ te hebben verwijderd. Zij zochten eveneens direct contact met vertegen-
woordigers van de textielindustrie. J. Gelderman, die actief was geweest in het verzet, praatte 
Gijzels op 7 april bij over de situatie in de textielindustrie en zij spraken af dat het MG op de 
kortst mogelijke termijn de verzamelde fabrikanten zou informeren over de nabije ontwikkelin-
gen en de plannen van het MG. Enkele dagen later had hij een uitvoerig onderhoud met Van 
Eck over de stand van zaken in de textielindustrie en de mogelijkheden van hervatting van de 
productie en een week later sprak Gijzels uitvoerig met J. Gelderman, E. Gorter, G. Vixseboxse 
en H.J. Jannink, waarmee hij vrijwel de volledige top van de textielindustrie had leren kennen 
en door hen was geïnformeerd. Men sprak daar tevens af dat J. Gelderman samen met Gijzels 
naar Tilburg zou afreizen voor overleg met de Nederlandsche Textiel Commissie, die zich on-
der voorzitterschap van P. Fentener van Vlissingen intensief bezighield met het herstel van de 
industrie in het zuiden en de voorbereidingen hiervan in onder meer Twente.92 Op 18 april gaf 
een vertegenwoordiger van het MG aan Hengelose ondernemers, vakbondsvertegenwoordigers 
en ambtenaren een uiteenzetting over de arbeidsverhoudingen zoals die zouden gaan gelden en 
over de wachtgeldregeling.93  
Over het geheel genomen was de situatie van het bedrijfsleven in Twente in de eerste weken na 
de bevrijding ‘nog zeer ondoorzichtig’, zo concludeerden enkele Adviseurs Arbeidszaken van 
het MG begin mei.94 Dit gold in het bijzonder voor de textielindustrie; de daar al voor de oorlog 
bestaande tegenzin en ‘als gevolg daarvan vlucht uit het textielbedrijf’, beschouwden zij als het 
centrale probleem. De oudere arbeiders waren nog wel geneigd om naar hun oude bedrijf terug 
te keren, maar de jongeren, zowel mannen als vrouwen, hadden ‘geen interesse meer’ om in de 
textielindustrie te werken. 
 

De besprekingen met al deze mensen openden de weg naar het inschakelen van een groot aantal 
van hen in diverse commissies die het MG ondersteunden bij zijn werk. In Zuid-Nederland was 
gebleken dat de voormalige illegaliteit over het algemeen niet voldoende mensen kon leveren 
om weer een efficiënt en gezaghebbend bestuur op poten te zetten. Om die reden acht Termeer 
het waarschijnlijk dat Kruls het noodzakelijk achtte om ‘het MG met goed opgeleide en ervaren 
bestuurders uit het bedrijfsleven te versterken’.95 In Twente is door de verschillende DMC’s 

                                                 
92 Rapport W.J. Oosterkamp aan C. Verhoeff, over de periode 2 t/m 5 april 1945 (PMC Overijssel, 3); rapport W.J. Oosterkamp 
aan C. Verhoeff, over de periode 6 t/m 11 april 1945 (DMC Enschede, 3-36-03.7); dagrapport van Kapt. F.J.W. Gijzels, 6, 7 en 11 
april 1945 (PMC Overijssel, 97); Verslag van de vergadering van de Nederlandsche Textiel Commissie 1945, 4 april 1945 (PMC 
Overijssel, 92). 
Mr. G. Vixseboxse was van 1946 tot 1963 lid van de Eerste Kamer voor de toenmalige CHU. 
http://www.parlement.com/9291000/modulesf/g5pbp26z, geraadpleegd op 19 november 2007. 
93 Vergadering van werkgevers en vakcentrales der werknemers, onder leiding van den burgemeester, den heer Mr. J.A.H.J. van 
der Dussen, waarbij mede aanwezig waren de heeren wethouders Voogdgeert en Steggink, de gemeente-secretaris, de heer Pot-
tinga, de heer Bouma (NBS), alsmede enkele ambtenaren van het Gewestelijk Arbeidsbureau en de Gemeentelijke Dienst van Socia-
le Zaken, 18 april 1945 (GAH, 2138); Verslag van de vergadering van de Nederlandsche Textiel Commissie, 4 april 1945 (PMC 
Overijssel, 92). 
94 Rapport omtrent de bevindingen bij de GAB’s in de Provincie Overijssel, 1 mei 1945 (PMC Overijssel, 3). 
95 Termeer, a.w., p. 89 en 448. 
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inderdaad intensief gebruik gemaakt van personen die voor de oorlog (in sommige gevallen ook 
in de oorlog) al een belangrijke rol hadden gespeeld in het maatschappelijk leven. Om een aan-
tal namen te noemen: 

 A.C. van Eck, al vele jaren de secretaris van drie van de vier Twentse textielfabrikan-
tenverenigingen, te weten de FVE, de TGFV en de BTO, was adviseur voor Nijverheid 
en Handel van het DMC Enschede. Hij bekleedde deze functie tot de opheffing van de 
Sectie Economische Zaken. Vanaf 25 juli werkte hij weer vanuit zijn oude kantoor in 
zijn eigenlijke functie 96 

 J. Gelderman, directeur van H.P. Gelderman & Zn te Oldenzaal, was lid van de com-
missie Noodvoorziening bij het DMC Enschede 97 

 H.B.N. Ledeboer, lid van de directie van Van Heek & Co en vele jaren voorzitter van 
de Enschedese Fabrikantenvereniging, was lid van de zuiveringscommissie voor het 
Gewestelijk Arbeidsbureau Enschede 

 C. van Es, voorzitter van het district Enschede van het NVV, was vertrouwensinstantie 
inzake sociale vraagstukken bij het DMC Enschede 

 J.J. de Monchy, directielid van de Koninklijke Nederlandsche Katoenspinnerij te Hen-
gelo, was Secretaris MG Hengelo 

 B.W. Berenschot, directielid van het gelijknamige adviesbureau, was adviseur MG 
Hengelo 

 H.E. ten Cate, directielid van H. ten Cate Hzn & Co, was adviseur voor economische 
zaken in de gemeente Almelo  

 C.G. Recter, directielid van H. ten Cate Hzn & Co, was Hoofd van de Sectie Economie 
en Arbeid bij het DMC Almelo. 

 
Langs deze weg oefenden zij rechtstreeks invloed uit op het beleid en omgekeerd hadden deze 
nauwe contacten van het bedrijfsleven en van de vakbeweging uiteraard ook geen negatieve in-
vloed op het reilen en zeilen van de betrokken bedrijven en organisaties.98 Zo waren de Twentse 
textielfabrikanten na de bevrijding direct prominent aanwezig in zowel de Binnenlandse Strijd-
krachten als in het Militair Gezag, de organen die de orde moesten handhaven. In zijn afsluiten-
de rapportage aan Kruls zwaaide Pierson hen lof toe. ‘Onder de voortreffelijke leiding van den 
economische adviseur Mr. A.C. van Eck’, zo schreef hij, had het MG op economisch gebied 
gedaan wat maar mogelijk was. Op sociaal gebied waren ‘dankzij de goede overredingskracht 
van de heeren N.J.E. v.d. Schaaf, adviseur voor arbeidszaken, en diens opvolger J. Bijkerk, de 
in Twente zeer geziene figuur van den Rijksbemiddelaar Mr. J.A.H.J. van der Dussen en in het 
bijzonder door het zeer tactvolle optreden van mijn economischen adviseur, Mr. A.C. van Eck, 
die in arbeidsproblemen als secretaris van de fabrikantenvereeniging doorkneed is, ernstige 
stakingen steeds voorkomen.’99 

                                                 
96 Circulaire A.C. van Eck aan Textielfabrikanten in Twenthe, 19 juli 1945 (TGTV, 184). 
97 A.L. van Schelven, Gelderman, Joan (1877-1975), in: Biografisch Woordenboek van Nederland. 
http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn3/gelderman [geraadpleegd op 4 november 2006]. 
98 Zie bijv. De Haan, a.w., p. 251: ‘Gunstig voor de Van Gelderens waren ook de goede contacten van diverse betrokkenen, onder 
wie [het directielid S.] Yntema, met het Militair Gezag, dat namens de regering in Londen na de Duitse capitulatie tijdelijk het 
bewind voerde over Nederland. Karel [K.R.L.] van Gelderen werkte in Londen voor het Militair Gezag en hij kwam op 30 mei 1945 
terug naar Enschede.’ 
99 Rapport van H. Pierson aan Chef Staf MG, 15 juli 1945, over de periode 3 april tot 15 juli 1945 (DMC Enschede, 1). J.A.H.J. 
van der Dussen was rijksbemiddelaar van 1 mei 1945 tot 1 oktober 1945, aanvankelijk alleen voor de provincie Overijssel. In juli 
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Naast de genoemde adviescommissies op sociaal en economisch gebied stond de zuivering van 
ambtenaren, van politiefunctionarissen, van “foute elementen” in het algemeen en van econo-
mische collaborateurs in het brandpunt van de belangstelling. In Zuid-Nederland hadden de 
autoriteiten ervaren hoe heftig de emoties bij de voormalige illegaliteit opliepen, wanneer het 
ging om zuiveringen. Commissies vanuit de bevolking die het MG op dit terrein van advies 
konden dienen, werden in Twente dan ook met grote voortvarendheid bij elkaar geroepen. Op 
12 april, anderhalve week na de verdrijving van de Duitse bezetter, installeerde Pierson in En-
schede een Commissie van Advies voor Rechtsherstel en Beheer, die ook bemoeienis had met 
Oldenzaal, Losser en Haaksbergen. De commissie had tot taak hem te adviseren over arrestan-
ten die voor invrijheidstelling in aanmerking kwamen èn over personen over wie klachten wa-
ren ingediend en die nog voor arrestatie in aanmerking kwamen. Kort daarvoor had comman- 
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dant Ter Kuile van de BS in Enschede zelf al een “Commissie van Voorlopig Advies, onge-
recht-gedetineerden en nieuwe arrestanten” ingesteld, maar nog dezelfde dag kreeg hij van Pier-
son te horen dat hij niet bevoegd was een dergelijke commissie in te stellen, aangezien dit tot de 
competentie van de DMC behoorde. Het was niet aan de BS om zich hiermee te bemoeien; het 
MG wilde dit zelf in de hand houden.100 In de twee andere grote steden in Twente, Hengelo en 
Almelo, installeerde het MG aparte adviescommissies vanwege de grote verkeersproblemen. 
                                                                                                                                               
werd ook de provincie Gelderland aan zijn zorgen toevertrouwd (GAB Hengelo, Jaarverslag over 1945 van het Bijkantoor Almelo, 
p. 5 (GAB Almelo, 1)). 
100 Besluit van B.J. ter Kuile, 9 april 1945; brief H. Pierson aan B.J. ter Kuile, 9 april 1945 (beide: DMC Enschede, 33); T. Wieg-
man, Enschede 1940-1945, Enschede 1985, p. 414.  
Deze mensen werden berecht door het op 14 januari 1946 geïnstalleerde Tribunaal Enschede; de zwaardere gevallen kwamen voor 
het Bijzonder Gerechtshof, meestal in Arnhem. 
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Almelo kreeg op dezelfde dag als Enschede een adviescommissie en op 13 april installeerde 
MG een commissie in Hengelo. Deze bestreek naast Hengelo zelf ook nog Stad en Ambt Del-
den, Goor, Markelo en Diepenheim. De leden van deze drie commissies waren geselecteerd 
door MG en het waren allemaal mensen uit de gegoede burgerij: advocaten, belastinginspec-
teurs, ex-wethouders, notarissen, vertegenwoordigers van de middenstand, accountants. In En-
schede was verder nog de directeur van de Twentsche Bank, H. Kroeze, lid en in Hengelo de 
fabrikant C.T. Stork.101 Periodiek overlegde het MG met de voorzitters en secretarissen van de 
diverse adviescommissies gezamenlijk, zodat men van elkaars ervaringen kon leren.102 
 
Op dezelfde doortastende wijze waren in Hengelo en in Almelo binnen enkele dagen commis-
sies ingesteld die de zuivering van het personeel van de politie en de gemeente ter hand namen. 
De zuivering van de Hengelose politie was eind april afgerond.103  
Op 10 april werd in een overleg met de gehele voormalige illegaliteit in Enschede, voor zover 
het MG die had kunnen traceren, een contactcommissie opgericht waarmee het alle zaken ‘de 
oud-illegalen rakende’ zou kunnen bespreken; het initiatief hiertoe mocht ook van de Contact-
commissie zelf uitgaan. De in Enschede gehanteerde manier van werken volgde W.J. Ooster-
kamp ook in de andere grotere plaatsen van Overijssel. Vanuit zijn functie als contactofficier 
met de illegaliteit nodigde hij steeds 40 à 50 ‘vooraanstaande illegale werkers van zooveel mo-
gelijk verschillende groepen en schakeeringen der illegaliteit’ uit voor een kennismakingsbij-
eenkomst. In deze vergadering vroeg hij vervolgens aan de aanwezigen om zelf een contact-
commissie samen te stellen met daarin een zo goed mogelijke vertegenwoordiging van de ver-
schillende geledingen van de plaatselijke illegaliteit. Dit verliep doorgaans naar tevredenheid 
van alle betrokkenen. 
Op 3 mei kwamen op verzoek van het MG de mensen bij elkaar die in Hengelo leiding hadden 
gegeven aan het illegale werk. Oosterkamp zat de bijeenkomst voor en ook de commandant van 
het MG in Hengelo, S.T. Leusink, was aanwezig. Ter tafel kwamen onder meer klachten over 
het gebrek aan voorlichting over het MG en de wens dat voor de medewerkers van het MG in 
het toen net bevrijde westen ook mensen uit het oosten en noorden van Nederland zouden wor-
den geworven. De samenstelling van de plaatselijke Contactcommissie stond eveneens op de 
agenda;  Oosterkamp had bij de uitnodiging al een lijst met kandidaten laten toevoegen, waarbij 
hij er voor had gezorgd dat alle geledingen uit de illegaliteit vertegenwoordigd waren. Op ver-
zoek van J.B. Vlam, die direct na de bevrijding een tijd lang optrad als rechterhand van burge-
meester Van der Dussen (zie bij voetnoot 973), besprak de Commissie in juni onder meer de 
vraag of de commissaris van politie deel moest uitmaken van de Politieke Opsporingsdienst 
(POD). De commissie vond dat dit in zijn algemeenheid prima kon, behalve wanneer er zaken 
rond politieagenten aan de orde waren. Naar aanleiding hiervan wilde de Commissie graag 
worden geïnformeerd over de vraag hoe de POD benoemd was. De commissie ging ermee ak-
koord dat de Provinciale Zuiveringscommissie niet alleen de burgemeesters, maar ook de wet-
houders zou behandelen en was er voorstander van dat benoemingen van het MG en de over-
heid eerst aan die Zuiveringscommissie zouden worden voorgelegd. Men was er voorstander 
van om aparte kampen in te richten voor uit Duitsland ontslagen politieke gevangenen, zodat 

                                                 
101 Dagrapporten van Kapt. F.J.W. Gijzels, 7, 8, 11, 12 en 13 april 1945 (PMC Overijssel, 97). 
102 Rapport van de verrichte werkzaamheden van Kapitein Drs. F.J.W. Gijzels over de periode van 14 mei t/m 14 juni 1945 (PMC 
Overijssel, 97). 
103 Dagrapporten van Kapt. F.J.W. Gijzels, 6, 7 en 11 april 1945 (PMC Overijssel, 97); rapport van G.A. Waldkötter, de wnd. 
Commissaris van Politie te Hengelo, 29 april 1945, over de periode 15 t/m 28 april 1945 (PMC Overijssel, 77). 
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die niet tussen alle andere ex-gedetineerden hoefden te zitten en de commissie was blij om te 
horen dat het MG zich inspande om het aantal telefoonaansluitingen te vergroten en dat Henge-
lo 1/3e deel van deze aansluitingen zou krijgen. 
Voor de provincie Overijssel werd een overkoepelende contactcommissie in het leven geroepen, 
die voor het eerst op 14 mei in Zwolle bijeenkwam. In de loop van de maanden ondergingen de 
diverse commissies wijzigingen, maar het principe dat uit alle verschillende “bloedgroepen” 
van het voormalige verzet vertegenwoordigers in een dergelijke commissie aanwezig moesten 
zijn, werd uitdrukkelijk gehandhaafd. Dit speelde vanzelfsprekend het sterkst bij de provinciale 
Contactcommissie en om die reden had Oosterkamp zelf een aantal mensen benaderd, waarbij 
hij er voor had gewaakt dat zowel de verschillende plaatsen als de diverse organisaties verte-
genwoordigd waren.104 
De Enschedese contactcommissie overlegde op 7 juni voor het eerst met het MG. Pierson no-
digde aan het begin van de vergadering de leden van de commissie nadrukkelijk uit om ‘klach-
ten en critiek’ naar voren te brengen, ‘welke, naar hun eigen gevoelen of naar zij vernomen 
hadden van derden, bestonden’. Dit expliciete verzoek onderstreept hoe gespitst het MG was op 
wat er leefde onder de oud-illegaliteit. Uit de verslagen van de drie bijeenkomsten die ik in de 
archieven heb aangetroffen, komt de intense betrokkenheid van de leden van de contactcom-
missie met de zuiveringen duidelijk naar voren.105 Aan de orde kwamen onder meer misstanden 
in de politieke gevangenis “Scholten”, in de fabrieksgebouwen van J.F. Scholten & Zn, waar 
veel te veel mensen opgesloten zaten. Pierson drong er op aan zich met klachten vooral tot hem 
te wenden, want het kwam regelmatig voor dat men vergat hem op de hoogte te stellen van 
zaken die niet in de haak waren. De contactcommissie drong aan op het doorzetten van de zui-
veringen binnen de BS en op meer snelheid bij het schiften van lichte en zware gevallen onder 
de zogeheten “foute elementen” die door de POD  waren opgepakt. Met naam en toenaam wer-
den mensen besproken die al dan niet terecht zouden zijn vrijgelaten. Hiermee deed de Contact-
commissie voor een deel het werk over van de medio april 1945 door Pierson ingestelde com-
missie (zie hierboven), maar dat werd klaarblijkelijk niet als bezwaar gevoeld. 
Het verhoren van de arrestanten verliep traag, vooral in Enschede en in iets mindere mate in 
Almelo, deels als gevolg van het feit dat daar, anders dan in bijv. Zwolle, een groot aantal men-
sen was opgepakt. Bovendien was de politie-organisatie niet tegen een dergelijk aantal gevan-
genen opgewassen, zo kwam naar voren in een vergadering van de Overijsselse DMC’s.106 
Op 18 juli deelde de nieuwe DMC J.A. Baart de Enschedese Contactcommissie mee dat de zui-
vering vrijwel geheel voltooid was, ook al bleef nadrukkelijk de mogelijkheid bestaan om 
nieuwe gevallen te melden. Het veel gecompliceerder vraagstuk van de bedrijfszuivering zou 
worden aangepakt door een kort daarvoor geïnstalleerde Provinciale Bedrijfszuiveringscommis-
sie onder voorzitterschap van B.J. ter Kuile; vanuit Hengelo was Tj. Roorda als lid toegevoegd 
en vanuit Zwolle Dhr. Kranenburg.  
 

                                                 
104 Brief W.J. Oosterkamp aan de leden der Contactcommissie tusschen oud- illegale werkers en het Militair Gezag, z.d.; brief 
inzake oprichting van Contactcommissie van de Hengelose oud- illegale werkers, 14 mei 1945 (beide: DMC Hengelo, 7); brieven 
C.J. van der Sijp aan J.B. Vlam, 27 april en 21 juni 1945 (beide: GAH-ACW); brieven W.J. Oosterkamp aan J.A. van Gessel, 11 en 
15 mei 1945 (beide: PMC Overijssel, 1); brief W.J. Oosterkamp aan Chef Staf MG, 19 juni 1945 (PMC Overijssel, 2). 
105 Verslag van de bijeenkomst van de Contactcommissie Illegaliteit, 7 en 23 juni en 18 juli 1945 (alle: DMC Twente, 33). Volgens 
het verslag van 18 juli was er een nieuwe bespreking gepland op 3 augustus 1945. 
106 Vergadering op PMC Overijssel met de Districts Militaire Commissarissen, 26 juli 1945 (DMC Twente, 1). 
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Met al deze activiteiten maakte het MG in Twente een voortvarende start en leek het de in het 
zuiden gemaakte fouten te vermijden door de voormalige illegaliteit en de notabelen snel in te 
schakelen in en intensief te betrekken bij de nieuwe naoorlogse verhoudingen. De mislukte 
militaire doorbraak bij Arnhem in september 1944 had dus in ieder geval het voordeel dat het 
Militair Gezag de gelegenheid gekregen had om ervaring op te doen in het omgaan met de ille-
galiteit en te leren van de gemaakte fouten. Alleen in Almelo dreigde de DMC, Maj. R.G. Jur-
gens, roet in het eten te gooien, zo kwam uit een alarmerend rapport van 1e Lt. in Algemene 
Dienst A.J. Staverman naar voren. Hij riep in herinnering dat er zowel in het zuiden als in het 
net bevrijde noordelijke deel van Nederland bij de voormalige illegaliteit een groot wantrouwen 
bestond over de wil tot samenwerken van het MG met oud-verzetsmensen. In Zuid-Nederland 
had dit wantrouwen al geleid tot een principiële verwerping door de Gemeenschap Oud-Illegale 
Werkers Nederland (GOIWN) van de organisatie van de opsporingsdiensten, zoals die op dat 
moment functioneerden. Slechts met veel tact en een werkelijk goede wil bij het MG om samen 
te werken was het volgens Staverman mogelijk om dit wantrouwen te verminderen. ‘Deze beide 
eigenschappen ontbreken totaal in het Commissariaat Almelo’ en dat leverde een groot gevaar 
op voor ‘de orde en rust in de geheele provincie’. DMC Jurgens bruuskeerde naar zijn mening 
zowel de aan Almelo toegewezen verbindingsofficier van de GOIWN, Lt. J. de Reef, als de 
plaatselijke BS; ook wilde hij de oud-illegaliteit niet betrekken bij de politieke recherche. Dit 
optreden dreigde ‘al het resteerende vertrouwen in het MG bij de illegalisten geheel te doen 
verdwijnen’. Medio juni waren de besprekingen over een vereniging van oud-illegale werkers 
in Almelo nog gaande. Het MG ter plaatse had tot dan toe overlegd met een commissie die het 
zelf had gekozen uit verschillende groepen verzetsmensen. Tegenover deze stroeve samenwer-
king met het MG stond een bijzonder warme samenwerking van de Commissie der Illegaliteit te 
Almelo met het College van B&W. Dit was voornamelijk samengesteld uit mensen die actief 
waren geweest in de illegaliteit en zij genoten om die reden een groot vertrouwen van de Com-
missie. S. Kuperus wees burgemeester E. van Dronkelaar er in mei op dat de taken van het ver-
zet nog niet waren beëindigd, omdat de zuiveringen nog niet waren afgerond. Jurgens is op 2 
mei 1945 opgevolgd door Leusink, officieel wegens ziekte.107  
Na enkele maanden organiseerde ook de Enschedese voormalige illegaliteit zich in een afdeling 
van de GOIWN, die al snel voor een bespreking met burgemeester en wethouders werd uitge-
nodigd. Voorzitter G. Breteler lichtte toe dat zijn organisatie graag contact wilde met de burger-
lijke overheid; zij was geen politiek instrument, maar hield zich bezig met de verzorging van de 
nagelaten betrekkingen van illegale werkers, de zuivering en de behartiging van de belangen 
van de principiële onderduikers. Breteler vroeg bij de verstrekking van distributiegoederen en 
bij de toewijzing van woningen om voorrang voor oud-illegalen en onderduikers, boven mensen 
die vrijwillig in Duitsland hadden gewerkt. Bovendien wilde de GOIWN nieuw aan te stellen 
gemeentepersoneel onderzoeken op politieke betrouwbaarheid, omdat zij doorgaans over meer 
en betere informatie beschikte dan de POD. De eerste twee wensen zouden B&W zoveel moge-
lijk inwilligen, maar de benoeming van personeel was een gemeentelijke verantwoordelijkheid, 
waarbij inlichtingen van officiële organen werden ingewonnen.108 
 

                                                 
107 A.J. Staverman aan C. Verhoeff, Rapport over het ontbreken van samenwerking tusschen illegaliteit en MG in het district 
Almelo, 19 april 1945 (PMC Overijssel, 3); brief S. Kuperus aan E. van Dronkelaar, 9 mei 1945 (GAA, 508); brief L.G. van Veld-
hoven aan de PMC Overijssel, 13 juni 1945 (PMC Overijssel, 1); brief W.F. van Stegeren aan W.J. Oosterkamp, 30 juni 1945 
(PMC Overijssel, 2). Onderstreping in origineel. 
108 Brief K.R. Prins aan Burgemeester en Wethouders der Gemeente Enschede, 7 augustus 1945; Bespreking met het bestuur der 
GOIW in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 20 september 1945 (beide: GAE, 4856). 
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Toch was het niet allemaal pais en vree in de relatie tussen het MG en de voormalige illegaliteit. 
Onder leden van de CPN en bij sommige leden van de BS bestond een zeer groot wantrouwen 
over de manier waarop de POD politiek verdachte personen behandelde. De schaarse bronnen 
hierover, die betrekking hebben op Hengelo en Enschede, maken het niet mogelijk om vast te 
stellen of deze kritiek wijdverspreid was. Al in de eerste week na de bevrijding belegde het MG 
in Enschede een extra vergadering om uitleg te geven over de rol van de politie en van de ille-
galiteit in het kader van de POD, teneinde ‘niets duister te laten’.109 De onvrede in Enschede 
leidde eind mei tot een opzienbarende overval op een woning waarbij uitgebreid huiszoeking 
werd gedaan. S. Hornstra, de leider van de Enschedese CPN, heeft aan deze overval deelgeno-
men. Ook K. Straatman een voormalig lid van de Knok Ploegen (KP) in Enschede, die bij de 
bevrijding nog de plaatsvervangend commandant van de BS was, is actief bij dit voorval be-
trokken geweest. Omdat Hornstra ook nog had meegewerkt aan de diefstal van een hoeveelheid 
benzine die toebehoorde aan het Canadese leger, besloot Pierson zowel Hornstra als Straatman 
te schorsen als lid van de Adviescommissie die zich bezig hield met politiek verdachte personen 
(zie voetnoot 100).110 Vanuit de overweging dat door ‘te streng en te formeel’ optreden, de tegen-
stellingen ‘slechts zouden zijn verscherpt en het risico van botsingen grooter zou zijn gewor-
den’, accepteerde Pierson veel van het gedrag van de CPN en van de bevolking in het algemeen. 
Hij ging er van uit ‘dat er bij de bevolking in het algemeen en bij deze enthousiaste leiders (van 
de CPN, schr.) in het bijzonder na de bevrijding een zekere behoefte bestond om hun onafhan-
kelijkheid te toonen en hun belangrijkheid in den strijd tegen den vijand te moeten demonstre-
ren [sic], welke behoefte op een of andere wijze een uitweg heeft moeten vinden’. Hiermee 
bracht hij een andere belangrijke les uit Zuid-Nederland in de praktijk, nl. het serieus nemen 
van het voormalige verzet. Hij had Hornstra en andere vooraanstaande CPN-ers wel steeds na-
drukkelijk aangesproken, wanneer er iets gebeurde dat volgens hem niet door de beugel kon. 
Dit had tot ‘verschillende scherpe woordenwisselingen’ geleid, maar had de relatie met hen niet 
negatief beïnvloed, zo concludeerde Pierson tevreden. 
 

De autoriteiten vreesden niet alleen de kritiek van de zijde van de CPN, maar waren bovenal be-
ducht dat zij gewapenderhand de macht zou willen grijpen. Zij gingen er van uit dat de CPN in 
Enschede over een grote partij wapens beschikte die men via droppings had verkregen. Met de 
bestaande bewapening van de politie achtte men het onmogelijk de openbare orde en rust te 
handhaven. Voor de waarnemend politiecommandant in Hengelo was dit eind april aanleiding 
over te gaan ‘tot het formeeren van een op militaire leest geschoeide afdeeling van ±20 man, 
bewapend met 1 mitrailleur en 20 karabijnen’. Klachten van de Enschedese burgemeester 
J.W.A. van Hattum dat de plaatselijke politie, die na de zuiveringen slechts 70 manschappen 
telde, maar voor tweederde was uitgerust met een pistool, werden van harte ondersteund door 
de Gewestelijke Directeur van Politie die in Arnhem gevestigd was. Hij benadrukte dat het ‘een 
eerste vereischte’ was dat de politie in Enschede, ‘zijnde een belangrijk industriecentrum’, goed 
bewapend was. Dit alles leidde ertoe dat de Enschedese politie begin juli 150 geweren en 50 
stenguns ontving. ‘Thans’, zo concludeerde de adviseur politiezaken van de PMC Overijssel 

                                                 
109 Dagrapport van kapt. Schutte en 1e Lt. Staverman, 10 april 1945 (DMC Enschede, 1). 
110 Rapport van G.A. Waldkötter, de wnd. Commissaris van Politie te Hengelo, 20 mei 1945, over de periode 6 mei t/m 19 mei 
1945 (DMC Enschede, 31); brief H. Pierson aan A. Hornstra, 11 juni 1945 (DMC Enschede, 28); Rapport van J.J. de Jong, 2 juni 
1945, betreffende bezoek aan Enschede op 1 en 2 juni 1945 (DMC Enschede, 31). In het Hengelose rapport werd gemeld dat de 
POD er naar wens functioneerde, de volgende zin luidde: ‘Critiek erop vooral van de zijde der communistisch georiënteerden, blijft 
vanzelfsprekend niet uit.’ 
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tevreden, ‘zal ieder gewelddadig optreden, eventueel met behulp van de NBS, in de kiem ge-
smoord kunnen worden.’111 
 

Behalve in bovenstaande alinea is vooral de op samenwerking gerichte opstelling van het MG 
aan de orde geweest. Voor het geval zich revoltes of (dreigingen van) gewapende opstanden 
zouden voordoen, probeerden de autoriteiten de daarvoor noodzakelijk geachte wapens en een-
heden paraat te hebben. In de eerste maand na de bevrijding van Twente, vóór de volledige 
capitulatie van Duitsland – 8 mei 1945 – speelde uiteraard het belang van de oorlogvoering een 
grote rol, of, zoals Pierson het verwoordde: ‘Wij zijn in operatiezone wegens de noodzaak van 
de oorlogvoering. De bevelhebber van de geallieerde legers is Generaal Eisenhower. Dat 
beteekent dat niemand hier iets te zeggen heeft dan met toestemming van genoemden generaal, 
zelfs onze regering niet. Wij zijn dus onder zijn commando.’112  
 

Zoals Prins Bernhard bij zijn bezoek aan Twente kon constateren dat de Binnenlandse Strijd-
krachten zijn opdracht om orde en rust te handhaven en het verzet van de straat te halen goed 
uitvoerde, zo kon ook de Chef Staf van het MG al enkele dagen na de bevrijding zijn tevreden-
heid uitspreken over de gang van zaken in Twente. In zijn weekrapport van 6 april schreef hij: 
‘De boven de grond gekomen illegaliteit bleek goed gebundeld te zijn en een zeer prettig con-
tact was gelegd met de militair commissarissen.’ De lessen uit het zuiden die bedoeld waren om 
te voorkomen dat de ontwikkelingen opnieuw uit de hand zouden lopen, hadden al na enkele 
dagen vrucht afgeworpen. Het MG had vanaf het begin het initiatief genomen en de vertegen-
woordigers van het voormalige verzet voegden zich snel en probleemloos in in de nieuwe be-
stuursverhoudingen. Dit gold bepaald niet voor alle oud-verzetsmensen van wie velen zich ook 
in Twente snel van het toneel geschoven voelden. De bestuurlijke transitie en reconstructie waar 
Romijn op wijst, verliep in Twente tamelijk geruisloos. Het MG kon er, zoals hij terecht op-
merkt, ‘de rust en orde waarborgen en tegelijk de grondwettelijke bestuurslichamen op het loka-
le, het provinciale en het centrale niveau weer op gang brengen’. De sociale transitie en recon-
structie daarentegen zouden heel wat meer voeten in de aarde hebben, zoals we nog zullen 
zien.113 Naarmate de Nederlandse regering haar greep op het landsbestuur versterkte, verdween 
het MG steeds meer op de achtergrond om uiteindelijk in maart 1946 geheel te worden opgehe-
ven. Vanaf september 1945 vervielen al steeds meer bevoegdheden en werden deze weer over-
gedragen aan de reguliere instanties.114 
 

                                                 
111 Rapport van G.A. Waldkötter, de wnd. Commissaris van Politie te Hengelo, 29 april 1945, over de periode 15 t/m 28 april 
1945; rapport van G.A. Waldkötter, 20 mei 1945, over de periode 6 mei t/m 19 mei 1945 (beide: DMC Enschede, 31); brief J.W.A. 
van Hattum aan de DMC Enschede, 27 mei 1945; brief Gew.Dir. van Politie de PMC Overijssel, 27 juni 1945; brief W.L. de Walle 
aan de PMC Overijssel, 13 juli 1945 (alle: PMC Overijssel, 77). In een rapport van de Commissaris van Politie van 17 november 
1945, nr. 962/717, is sprake van een gemeentelijk politiecorps in Enschede van in totaal 212 personen, van wie er op dat moment 23 
waren ge-schorst en 9 gestaakt (GAE, 6993). 
112 Verslag van een bespreking ten kantore Militair Gezag Hengelo, 15 april 1945 (DMC Hengelo, 1). 
113 H.J. Kruls geciteerd naar Romijn, Burgemeesters in oorlogstijd, p. 613; zie ook p. 605. Voor de grote verbittering onder veel 
verzetsmensen na de oorlog zie bijvoorbeeld het eerder aangehaalde boek van Alberts. 
114 De Jong, a.w., Deel 12, Epiloog, p. 138. 
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3.3 Vrouwen direct na de bevrijding 

3.3.1 Sex, Cigarettes & Foxtrot: niet de voorspinnerij maar de dansvloer 

De bevrijding van elke stad of dorp vanaf juni 1944 maakte er een einde aan een periode van 
harde onderdrukking, van angst en onzekerheid, van moorden en deportaties, van toenemend 
gebrek en van honger. De bevrijding ging in veel gevallen gepaard met felle gevechten, die niet 
alleen bij talloze militairen tot zware verwondingen en zelfs de dood leidden, maar die ook on-
der de burgerbevolking nog weer extra ellende aanrichtten. De explosie van vreugde die ge-
paard ging met de bevrijding, was dan ook overal enorm. Zoals de geallieerde strijdkrachten als 
een stoomwals door Europa oprukten, zo volgde hen een hekgolf van uitbundige blijdschap.115 
De Twentse bevolking liet zich in dezen niet onbetuigd. ‘Vanaf de eerste dagen na de bevrijding 
in april, tot in het najaar van 1945 verkeerden de mensen [in Almelo] in één grote feestroes. 
Alle gevoel voor realiteit was verdwenen: avond aan avond bevond de jeugd zich op straat en 
zong en hoste dat het een lieve lust was. In de dansgelegenheden (…) organiseerden de Canade-
zen het ene bal na het andere.’ De stad Oldenzaal was regelmatig ‘vol vrolijke, dansende men-
sen die meewiegen en zingen’. Het was er erg gezellig. Engelse soldaten dansten in grote groe-
pen met de Oldenzalers en het ene na het andere feest werd georganiseerd. ‘Het lijkt wel of de 
schade niet in te halen is.’116 
 

Het was ook wel een hemelsbreed verschil met de oorlogstijd toen er een vrijwel algemeen 
dansverbod bestond en het jongeren onder de twintig in veel plaatsen verboden was om na 
zonsondergang op straat te komen. Dit verbod was in 1942 door de Secretarissen-Generaal van 
de departementen van Justitie en van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming afgekon-
digd ter ‘bescherming van de jeugd’ en was vrijwel gelijk aan een in 1940 in Duitsland uitge-
vaardigde 'Polizeiverordnung zum Schutze der Jugend’. In de loop van de oorlog was boven-
dien een steeds groter aantal cafés en andere uitgaansgelegenheden gesloten, zodat de moge-
lijkheden om uit te gaan steeds beperkter waren geworden.117 
Net als elders oefenden de uitgaansmogelijkheden vanaf de bevrijding een sterke aantrekkings-
kracht uit op met name jonge vrouwen. In Noord-Brabant had dit geleid tot de kreet: ‘De moe-
der beklaagt zich over de dochter, waarover ze niets meer te zeggen heeft “sinds we bevrijd 
zijn”. De dochter is opstandig, omdat haar moeder zoo vreselijk degelijk en ouderwetsch is en 
vergeet “dat we bevrijd zijn”.’118 In Twente was het niet anders. Volgens de politiecommissaris 
van Almelo, J. Heidema, was er in de bezettingstijd sprake geweest van een schaamtegevoel 
voor de omgang met Duitse militairen, maar was dit t.a.v. de geallieerde militairen geheel ver-
dwenen. Ook de ouders zouden de omgang met hen aanmoedigen ‘zonder zich voldoende re-
kenschap te geven van de zedelijke gevaren, welke in een te intieme omgang schuilen’. De 

                                                 
115 Voor de vreugde in België zie bijv. L. de Vos, De bevrijding, p. 88-94. 
116 Cornelissen, Slettenhaar, a.w., p. 443; Wiegman, a.w., p. 442; Weustink, a.w., p. 249. Cursief van schr. 
117 K.C.A.T.M. Wouters, Ongewenschte muziek. De bestrijding van jazz en moderne amusementsmuziek in Duitsland en Neder-
land 1920-1945, Den Haag 1999. Diss. UvA, p. 222-232.  
In de praktijk bestond er nauwelijks verschil in de paternalistische en bemoeizuchtige houding t.o.v. de jeugd, ondanks ideologische 
verschillen, tussen hardcore nazi’s, SG’s en, zoals hieronder zal blijken, de naoorlogse “openbare opinie”. 
118 Van Oudheusden, Feest en frustratie, p. 85; M. Omtzigt, Historisch onderzoek naar de omgang van vrouwen met geallieerde 
militairen in het Bevrijde Zuiden, september 1944 – mei 1945, http://www.bevrijdingskinderen.nl/downloads/hisonderzoek.pdf. 
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jeugd gaf ‘blijken van groote oppervlakkigheid, zucht naar genot en verstrooiing en leeft als het 
ware zonder doel en als door den wind voortgedreven’.119 
 

Afbeelding 5 Uitbundige viering van de bevrijding in Almelo 

 
Bron: Gemeentearchief Almelo, 2923, http://www.archiefalmelo.nl/ 

 
Ook nadat de eerste bevrijdingsroes was weggeëbd, bleef de dansvloer trekken en in de loop 
van de zomer van 1945 werd er steeds krachtiger stelling genomen tegen het vermeende zedelo-
ze gedrag van de jonge vrouwen. H. Peeters, GGD-arts te Amsterdam, verwoordde het in Het 
Vrije Volk aldus: ‘Onschuldige meisjes worden door instellingen van het verlofcentrum aange-
trokken als vlinders door een kaarsvlam – en hun vleugels branden. De uniform maakt de meis-
jes gek. Zij denken niet meer aan haar gezondheid en haar toekomst. Zoo laten zij zich uitnoodi-

                                                 
119 Politierapport van J. Heidema, wnd Korpscommandant van de gemeentepolitie, over de periode 20 mei t/m 2 juni 1945, over de 
situatie in Almelo (DMC Almelo, 40). Deze opmerking komt eveneens voor, en in vrijwel dezelfde bewoordingen, in de Almelose 
politierapporten over 2 juni t/m 16 juni 1945 en 1 juli t/m 14 juli 1945. 
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gen naar de plaatsen, waar men zich vermaakt en waar zij in de sfeer komen voor het intieme 
samenzijn dat na afloop van haar verwacht wordt.’120 Deze beschrijving lijkt sterk op een pas-
sage uit een onderzoek van het Britse Home Office uit 1943 die de effecten van de plotselinge 
toestroom van Amerikaanse soldaten op jonge vrouwen in Engeland beschreef: ‘To girls 
brought up on the cinema, who copied the dress, hairstyles, and manners of Hollywood stars, 
the sudden influx of Americans, speaking like the films, who actually lived in the magic coun-
try and who had plenty of money, at once went to the girl’s heads. The American attitude to 
women, their proneness to spoil a girl, to build up, exaggerate, talk big, and to act with generos-
ity and flamboyance, helped to make them the most attractive boyfriends. In addition, they 
“picked-up” girls easily, and even a comparatively plain and unattractive girl stood a 
chance.’121 
 

Het was een internationaal verschijnsel dat het binnenstromen van grote aantallen aantrekkelijk 
uitziende mannen die allerhande zeer gewilde zaken om zich heen strooiden, dit effect op vele 
vrouwen had. Volgens Costello brengt oorlog onvermijdelijk een lossere seksuele moraal en 
praktijk met zich mee. ‘Since love and war represent the extremes of human experience, it is no 
surprise to find that a “total war” had profound emotional and sexual consequences for many of 
its participants.’ In zijn boek onderzoekt hij de seksuele aspecten van de oorlog en hij presen-
teert een overweldigende hoeveelheid materiaal dat het gedrag van soldaten en burgers onder 
dramatische, dodelijke omstandigheden beschrijft. ‘We were young and could die tomorrow’, 
zo citeert Costello een Amerikaanse soldaat. Oorlog verscheurt het sociale weefsel van een 
maatschappij en de sterkste invloed daarvan ondergingen de adolescenten, ‘who by the final 
years of World War II were creating a major juvenile delinquency problem in every warring 
nation. Arrests of teenagers were up, no matter whether it was in Munich, Manchester or Mil-
waukee. The files of the German SD security police, British probation officers, and juvenile 
courts across the United States attest that juvenile sex delinquency was one of the most wide-
spread social problems of the war.’122  
 

De situatie in Nederland vormde, als gezegd, geen uitzondering, want ‘na vijf lange, ongeloof-
lijk saaie oorlogsjaren zonder enig vertier (anders dan Duits getint) leek het alsof [de jonge 
vrouwen] eindelijk begonnen te leven. (…) De meidagen van 1945 brachten behalve de bevrij-
ding van het Duitse juk, ook een sfeer van: nu zullen we het er eens van nemen.’123 Het was 
vanzelfsprekend niet alleen vanwege de doorbreking van een saai bestaan dat de geallieerde 
militairen zulk begeerd gezelschap waren. Er was gebrek aan alle mogelijke gebruiksgoederen, 
aan kleding, voedsel, gas, licht etc.etc. De Canadezen hadden voedsel, maar bovenal, zij hadden 
sigaretten. ‘Soon serving as a sort of reserve currency in the black market, cigarettes were de-
sired not only in themselves but for what they might buy.’ Zo was het gebruikelijk dat muziek-

                                                 
120 Geciteerd naar Bollen en Vroemen, a.w., p. 275. 
121 Geciteerd naar J. Costello, Love, sex and war. Changing values 1939-1945, London 1985, p. 281. 
122 Costello, a.w., p. 17, 280/1; zie ook G. Mak, In Europa. Reizen door de twintigste eeuw, Amsterdam 200614, p. 685. 
123 Bollen en Vroemen, a.w., p. 275. Voor een overzicht van het gedrag van jongeren in Brabant zie: Van Oudheusden, Feest en 
frustratie, p. 82-91. Op p. 83 wordt de waarnemend commissaris van politie van Eindhoven aangehaald die vond dat er ‘een zucht 
naar het avontuurlijke (heerste). De gewone dingen van het leven boeien de menschen niet voldoende. Er is een vervlakking van 
opvattingen t.o.v. degelijkheid, huiselijkheid en gezelligheid. De trek naar het ongewone, opwindende overheerscht. Algemeen is 
het verlangen van de mannen om buiten hun eigenlijke werkkring te treden. Het avontuurlijke in den vreemden soldaat trekt de 
vrouwen aan.’ 
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bands die een avond voor soldaten speelden, in sigaretten werden betaald.124 Er ontstond een 
zeer enerverende mix van aantrekkelijk ogende jonge mannen – ‘Let’s face it, after what we had 
been through the Canadians looked delicious’, zoals een “oorlogsbruid” het vele jaren later 
verwoordde125 − die behoefte hadden aan vertier en die ruimschoots de beschikking hadden 
over de destijds universele ruilwaar: sigaretten. Zij kwamen in contact met een bevolking die al-
leen al van blijdschap dronken was, die zich zat at aan chocolade, die rookte tot zij blauw zag 
en waarvan het vrouwelijk deel kon dansen en vrijen. Niet één avond, maar een hele zomer 
lang, een zomer ‘that seemed like one long feast’.126 Die feesten eindigden niet altijd met een 
goed humeur. Tenminste, wanneer we de advertentie in De Waarheid van 12 juni juist interpre-
teren: ‘Verloren: 1 nieuwe bruine damesschoen, maat 39, verl. Lipperkerkstraat. Terug te be-
zorgen Galvanistraat 25.’127 
 

De tegenstelling tussen de verschrikkingen van de oorlog en de zomer van de bevrijding is on-
voorstelbaar: ‘it was a heady experience for the (Canadian) troops to find themselves idolized 
by an entire nation.’128 In het Enschedese Volkspark en in het G.J. van Heekpark was het in juni 
1945, zowel overdag als ’s avonds, een komen en gaan van jonge meisjes en vrouwen die zich 
volgens de parkbeheerders ‘zeer onbetamelijk’ gedroegen met militairen. Vooral op warme da-
gen lagen vrouwen in badpak bij de soldaten in het gras en het kwam veelvuldig voor ‘dat vrou-
wen en meisjes achter en onder de heesters met militairen ontucht plegen’. Volgens een van de 
parkbeheerders, J.W. ter Brugge, speelden dezelfde taferelen zich af in de andere parken in de 
stad. In het Van Lochemspark bijvoorbeeld, dat bij zonsondergang werd gesloten, kwam het 
regelmatig voor dat militairen er ook na sluitingstijd verbleven in het gezelschap van meisjes of 
vrouwen. Een ander veel voorkomend euvel was dat militairen met auto’s gazons en paden in 
de parken stuk reden. ‘De aanwezigheid van auto’s op de parken lokt vrouwen en meisjes daar-
heen’ en regelmatig hadden de parkbeheerders in die auto’s soldaten met meisjes aangetroffen. 
Er moesten bordjes komen, in het Nederlands en Engels, dat het verboden was om zich buiten 
de paden, op het gras of tussen de heesters en het struikgewas te begeven, dat het niet was toe-

                                                 
124 M. Horn, More than cigarettes, sex and chocolate. The Canadian army in the Netherlands, 1944-1945, in: Journal of Canadian 
Studies, Vol. 16 (1981) No. 3&4 (Fall-Winter), p. 158; De Waarheid, Tw.ed., Enschede 12 juni 1945. 
125 Horn, a.w., p. 166. 
Dat deze observatie niet op zichzelf stond moge blijken uit de opmerking van een Engelse vrouw over de Amerikaanse soldaten, 
Costello, a.w., p. 309, ‘Americans were “cheeky” compared to our usual “Mr Frigidaire Englishman”, but what a boost to the ego 
when one is greeted with, “Hello Duchess” (and you were treated like one!), or “Hi Beautiful!” That was so GOOD! As we got to 
know these boys, how generous they were; we never lacked for chocolate or cigarettes and even precious luxuries like nylons they 
could get for us. Most of my friends had one particular GI Joe – and so did I.’  
126 Horn, a.w., p. 156.  
J.P. van Vree, Hengelo in oorlogstijd. Wederwaardigheden gedurende de 2e Wereldoorlog voornamelijk opgetekend uit de mond 
van Mr. J.A.H.J. van der Dussen, burgemeester in Hengelo in de periode 1937-1951, Hengelo 1985, p. 214, vermeldt hetzelfde 
fenomeen. ‘Ook de Hengelose meisjes laten zich stelen door de gezonde blozende, nonchalante, biscuits en bonbons uitdelende 
soldaten, die uit een andere wereld lijken te komen als ze worden vergeleken met de slecht geklede en ondervoede jongens uit de 
eigen plaats, die niet beschikken over zulke lekkernijen.’ 
Costello geeft een interessante doorkijk naar de jaren ‘60 waar hij schrijft, p. 284, ‘The full impact of World War II on adolescent 
behaviour was not to be fully appreciated until, as parents, they had to deal with their own rebellious and sexually promiscuous 
adolescents.’ Hoeveel “flower-power”-kinderen zullen hieraan hebben gedacht tijdens de zogenaamde “summer of love” van 1967? 
Het is overigens twijfelachtig of de “hippies” tot dezelfde sociale groep behoorden als de kinderen van de textielarbeiders; zij 
behoorden voornamelijk tot de middenklasse en gegoede burgerij, niet tot het industrieproletariaat. 
127 Beide straten liggen vlak bij elkaar en wellicht is de vrouw in kwestie een van haar schoenen vlak bij huis kwijt geraakt. Bijna 
twee maanden later was een vrouw uit de Johan van Reesstraat haar rechterschoen ‘met h. hak en nieuw gezoold’ kwijtgeraakt. 
‘Tegen flinke beloning terug te bezorgen’, had zij hoopvol aan de advertentie toegevoegd. De Waarheid, Tw.ed., Enschede 3 augus-
tus 1945. 
128 Horn, a.w., p. 160. 
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gestaan op het gras te liggen of te zitten en dat ook bloemen plukken was verboden. Het kwam 
meermalen voor ‘dat militairen met meisjes in het park ook bloemen plukken’. Niet alleen was 
het ‘make love, not war’ een populair en wijdverbreid tijdverdrijf, het leek wel of de flowerpo-
wer-tijd al begonnen was.  
 
In een poging het tij te keren of althans de stad en met name zijn jonge, vrouwelijke bevolking 
onder controle te krijgen, namen Burgemeester en Wethouders van Enschede twee maatregelen. 
Op 28 juni kondigden zij een verordening af die het aan vrouwen beneden de 20 jaar verbood 
om zich van ’s avonds 11 uur tot ’s morgens 4 uur ‘op voor ieder toegankelijke plaatsen te be-
vinden’, tenzij onder begeleiding van ouders of voogd. In november werd de verordening enigs-
zins aangepast, maar in essentie gehandhaafd. Pas in februari 1946 was de rust zover weerge-
keerd dat de verordening werd ingetrokken. Volgens B&W had de verordening gunstig ge-
werkt. Nu het leave-centre was opgeheven, was ‘de reden tot deze beperking der vrijheid van 
een deel der bevolking vervallen’.129 Ook in Hengelo werd de beperking van bewegingsvrijheid 
voor jongeren in februari opgeheven. Vanaf maart 1944 was het jongeren onder de 18 jaar ver-
boden geweest om zich tussen 19.30 en 22.00u op voor het publiek toegankelijk terrein te bege-
ven (na die tijd gold voor iedereen Sperrtijd). Deze verordening was na de bevrijding gehand-
haafd. Op 5 februari 1946 stelde het college van B&W aan de gemeenteraad voor om de veror-
dening in te trekken, omdat ‘de aanleiding van het handhaven van een dergelijke verbodsbepa-
ling, nu de straatverlichting weer brandt, vervallen’ was.130  
Als tweede maatregel sloot Enschede’s burgemeester Van Hattum een overeenkomst met de 
plaatselijke Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers om voor iedere dansavond die de Canadezen in 
het clubgebouw van de YMCA, gevestigd in Ons Huis, organiseerden, een aantal ‘hostesses of 
chaperones’ te leveren. Deze dansclub heette de Beaver Club, naar de voor Canadese militairen 
welbekende club met die naam in Londen. De eerste danspartij die op deze manier werd geor-
ganiseerd, was op 25 juni 1945. Aan de verantwoordelijke Canadese militair, Major Hamilton, 
gaf Van Hattum, in zijn functie van burgervader, een overzicht van de voorwaarden waaronder 
de levering van jongedames zou plaatsvinden. Iedere jonge vrouw zou een gedrukte uitnodiging 
krijgen die een maand geldig was; wanneer een jonge vrouw zich misdroeg, zou haar kaart 
worden ingetrokken; er zouden alleen geregistreerde meisjes worden toegelaten; er mocht geen 
sterke drank worden verstrekt; de dansavonden zouden om 23.00u sluiten, ‘except on very spe-
cial occasions’; na afloop zouden de meisjes per bus of vrachtwagen naar huis worden gebracht. 
Hij besloot zijn brief met: ‘It is my sincere wish to help you as much as is in my power with 
your task of finding suitable recreation for your men. On the other hand you will surely respect 
my point of view that in this respect my first duty to my citizens is, to think of the moral and 
physical welfare of their daughters or young wives and take measures accordingly.’ 
Het bleek al snel dat het vervoer van de jonge vrouwen na afloop van de dansavonden een pro-
bleem was. Hamilton kon geen trucks ter beschikking stellen. Door de Twentsche Electrische 
Tramweg Maatschappij (TET) beschikbaar gestelde bussen werden niet vrij gegeven door de 
instantie die de bussen onder beheer had. ‘Het vervoer der meisjes na afloop’ was voor Van 

                                                 
129 Rapport no. 336/150 van de inspecteur van politie, onleesbaar, aan de Commissaris van Politie te Enschede, 12 juni 1945 
(GAE, 1028); Verordening tot beperking van het verblijf van minderjarige meisjes op openbare plaatsen, no. 1439, 28 juni 1945; 
Verordening tot wijziging van de verordening tot beperking van het verblijf van minderjarige meisjes op openbare plaatsen, no. 
1439a, 29 november 1945; brief Burgemeester en Wethouders van Enschede aan de Gemeenteraad, 16 februari 1946, no. F 410/44 
(alle: GAE, 1112). 
130 Brief College van Burgemeester en Wethouders van Hengelo aan de Tijdelijke Gemeenteraad, 5 februari 1946 (GAH, 131). 
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Hattum een wezenlijk onderdeel van de regeling en als dit probleem niet kon worden opgelost, 
dan had die regeling ook geen zin. ‘Met de gevaren, zowel voor de vrouwelijke bevolking dezer 
stad als voor de leden der geallieerde troepen voor ogen’ vroeg de burgemeester zich af of ver-
dere medewerking aan de regeling nog wel verantwoord was. Hij had, in gezelschap van DMC 
Pierson, de kwestie doorgesproken met een andere Canadese militair die had toegezegd de Mili-
taire Politie te zullen opdragen om volledig mee te werken en te proberen de vervoerskwestie 
op te lossen. ‘Ik doe dat met te meer klem’, zo besloot Van Hattum zijn brief, ‘omdat de gevol-
gen welke een onvoldoende regeling met zich brengen, reeds thans duidelijk tot uiting komen in 
een zeer sterk stijgen der V.D. (geslachtsziekten, schr.), zowel onder de civiele bevolking als 
onder de geallieerde troepen.’ Onder de geallieerde militairen kwamen wekelijks 400 nieuwe 
gevallen van geslachtsziekte voor, zo had hij vernomen. 
De Canadese majoor L.J. Calvert, die de medische verantwoordelijkheid droeg voor de man-
schappen van de 4th Canadian Armoured Division, meldde in oktober aan Van Hattum dat ‘ap-
proximately 80% of all V.D. contracted by Canadian soldiers in Enschede came as a direct re-
sult of pick-ups in the Parks’. Het was daarom erg moeilijk om die vrouwen op te sporen, maar 
op 12 september ’s avonds had de Militaire Politie de namen en adressen genoteerd van onge-
veer 100 vrouwen die zij in de parken in Enschede had aangetroffen. Calvert achtte het, ‘for the 
future health of the community’, van groot belang dat deze vrouwen werden geïnformeerd over 
de gevaren van geslachtsziekte en dat zij met klem zouden worden aangespoord om zich te la-
ten onderzoeken. Volgens de Commissaris van Politie en de directeur van de Gemeentelijke 
Geneeskundige- en Gezondheidsdienst, A.A. Koopal, waren van deze 100 vrouwen er 12 al 
onder behandeling geweest, maar was het volgens de bestaande verordeningen niet toegestaan 
om de andere vrouwen aan een geneeskundig onderzoek te onderwerpen.131 
Hoe ingewikkeld dit soort situaties kon zijn, blijkt uit een brief van Koopal aan B&W van En-
schede uit maart 1946. Een vrouw was in 1944 en 1945 behandeld voor geslachtsziekte. In fe-
bruari 1946 was zij getrouwd, maar haar echtgenoot was ‘geheel onkundig’ van de behandelin-
gen die zij had ondergaan. De zaak werd nog gecompliceerd, doordat de verzekering weigerde 
de kosten van de behandeling en de medicijnen, ƒ166,-, te betalen en er dreigden ‘groote moei-
lijkheden’, wanneer geprobeerd zou worden om de kosten alsnog op deze vrouw te verhalen. 
Pogingen om dit soort kosten terug te krijgen, hadden al eerder problemen opgeleverd. In 1944 
was er in de gemeente Enschede ƒ5.068,- uitgegeven aan de behandeling van mensen met een 
geslachtsziekte en hiervan was slechts ƒ231,- terug ontvangen. In 1945 was in totaal ƒ2.030,- 
uitgegeven en hiervan was ‘tot op heden’ slechts ƒ0,76 terugbetaald. Op grond van besluiten die 
tijdens de oorlog waren genomen, waren deze kosten voor rekening van de Gemeente. Niet veel 
later schreef Koopal een brandbrief aan het gemeentebestuur van Enschede. ‘Het aantal patiën-

                                                 
131 Brief J.W.A. van Hattum aan bestuur UVV te Enschede, 20 juni 1945; brief J.W.A. van Hattum aan Major Hamilton, 20 juni 
1945; niet gedateerde conceptbrief (vóór 15 juli 1945) van J.W.A. van Hattum over de ‘naleving van de regeling inzake het club-
dansen’ (alle: GAE, 1112)’; brief L.J. Calvert aan J.W.A. van Hattum, 1 oktober 1945; brief van de Commissaris van Politie en 
A.A. Koopal aan J.W.A. van Hattum, 18 oktober 1945 (beide: GAE, 1028).  
De conceptbrief van Van Hattum moest, blijkens een aantekening in de marge, met spoed in het Engels worden vertaald. Van 
Hattum heeft over de inhoud van de brief overlegd met Pierson, de DMC van Enschede en die was m.i.v. 15 juli eervol ontslagen. 
Voor de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers, zie http://www.uvvnet.nl/achtergrond/, geraadpleegd op 18 september 2010. 
De eerste Beaver Club werd in 1940 in Londen geopend door de toenmalige Britse koningin-moeder E.A.M. Bowes-Lyon (1900-
2002) en was bedoeld om Canadese soldaten een gevoel van “thuis” te geven. Vanuit deze club verzorgde CBC radio-uitzendingen 
met berichten voor het thuisfront. In de loop van de oorlog werden in andere plaatsen soortgelijke clubs geopend, zo ook in Ensche-
de. http://archives.cbc.ca/war_conflict/second_world_war/topics/103-569/, geraadpleegd op 1 oktober 2010. Het woord beaver 
komt volgens T. Dalzell, T. Victor, The concise new Partridge dictionary of slang and unconventional English, New York 2007, p. 
43, sinds 1927 ook voor in de betekenis van ‘A woman’s pubic region; a woman as a sex object; sex with a woman’. In dit verband 
een omineuze bijbetekenis. 
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ten, lijdende aan een geslachtsziekte, (was) de laatste tijd zeer ernstig – eigenlijk verontrustend 
– (…) toegenomen. Dit geldt niet alleen voor Enschede, maar eveneens voor Losser, Overdinkel 
en andere grensplaatsen.’ Hij stelde voor om de financiële afwikkeling van de kosten van de 
behandeling op eenzelfde manier aan te pakken als in Hengelo gebeurde, nl. dat de Gemeente 
de kosten voor zijn rekening nam, indien de kosten niet door de verzekering werden vergoed of 
wanneer betrokkene het niet zelf kon betalen. ‘Vóór alles geldt echter, dat de zoo noodige ge-
heimhouding in dit werk beter gehandhaafd blijft.’132 
 

Na enkele maanden ontstond er een kritischer houding en hier en daar zelfs regelrechte afkeer 
van het gedrag van Canadese militairen. Het kwam regelmatig voor dat zij met de wapens in de 
hand en grote hoeveelheden drank in hun lijf danslokalen vorderden. De lokale politie stond 
machteloos.133 Een belangrijke rol bij de groeiende weerzin speelde het feit dat mannen niet of 
nauwelijks werden toegelaten tot de dansavonden. Het Vrije Volk protesteerde al veertien dagen 
na de bevrijding tegen de aanwezigheid in diverse Enschedese danslokalen van bordjes met het 
opschrift Alleen voor dames. De krant vroeg zich af of de Nederlandse jongens en mannen niet 
goed genoeg waren. In Almelo leidden de protesten tegen het alleen aan meisjes en vrouwen 
toegang verlenen tot de dansgelegenheden tot de oplossing dat ééns per week ook de plaatselij-
ke mannen toegang hadden.134 
Omdat de mannelijke bevolking niet of zeer beperkt werd toegelaten tot de dansavonden, waren 
het dus vooral meisjes en jonge vrouwen die zich in het uitgaansleven konden storten. Militair 
Gezag wees in de terugblik op zijn werkzaamheden op een algemeen ‘gebrek aan arbeidslust’. 
Tijdens de bezetting was ‘de arbeid als zodanig in zekere zin gedisqualificeerd’, omdat een 
groot deel van de productie voor de bezetter bestemd was. Daarbij bood na de bevrijding de 
aanwezigheid van de geallieerde troepen de mogelijkheid om van de zwarte handel te leven; 
veel mensen wilden iets geheel anders gaan doen met hun leven en meldden zich aan bij de 
Binnenlandse Strijdkrachten en later bij de geregelde militaire onderdelen. Er bestond grote 
ontevredenheid over het verloop van de zuiveringen en verder noemde het verslag van het MG 
nog ‘de spanning tussen het loon- en prijspeil; de lichamelijke teruggang der arbeiders wegens 
onvoldoende voeding en niet in de laatste plaats het gebrek aan kleding, schoeisel, vervoers-
middelen enz.’135 
Dit gold voor de werkende bevolking in haar geheel, voor meisjes en jonge vrouwen waren de 
mogelijkheden om op een andere manier in hun levensonderhoud te voorzien nog vele malen 
groter. Uit een in november 1945 gehouden enquête onder Twentse bedrijven kwam naar voren 
dat deze jongeren zich via ruilhandel uitstekend in leven konden houden. ‘Het is nl. moeilijk de 
meisjes weer in een goed spoor te brengen. Er bestond een zeer levendige cigarettenhandel. De 
meisjes kregen cigaretten van de Canadezen, gingen er mede naar Amsterdam, werden er be-
hoorlijk betaald, bleven een paar dagen weg, leidden een prettig leven.’136 
                                                 
132 Brieven A.A. Koopal aan J.W.A. van Hattum, 28 maart en 3 april 1946 (beide: GAE, 1028). 
133 Brief G.H.P. Bloemen, burgemeester van Oldenzaal, aan Commandant MG te Enschede, 16 juni 1945 (DMC Enschede, 31). In 
Winterswijk trokken geallieerde militairen zich niets aan van de avondklok en verstoorden herhaaldelijk de nachtrust door lichtko-
gels af te vuren. Toen de commandant van de BS zich beklaagde dat hij zo de orde en rust op straat niet kon handhaven, kreeg hij 
het advies ‘zich te hoeden voor kleinzieligheden bij het hanteren van de verordening’. H. Krosenbrink, a.w., p. 279-280. 
134 Bollen en Vroemen, a.w., p. 269; Het Vrije Volk van 14 april 1945, geciteerd naar A. Buter, Vuur over Twente. Flitsen van 
oorlog en bevrijding, Enschede 19702, p. 81. Voor de protesten in Almelo, zie: Cornelissen, Slettenhaar, a.w., p. 443. 
135 Overzicht werkzaamheden MG, p. 508, 513. 
136 Het huidige tekort aan vrouwelijke arbeidskrachten. Onderzoek naar de oorzaken van het tekort aan vrouwelijke arbeidskrach-
ten in het algemeen en in de industrie in het bijzonder, ingesteld in opdracht van den Minister van Sociale Zaken in de maanden 
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Het is moeilijk om vast te stellen hoeveel een sigaret opbracht. De prijs schommelde uiteraard 
afhankelijk van vraag en aanbod en beide waren erg groot. Volgens De Waarheid moesten sol-
daten sigaretten verkopen om geld te hebben om ’s avonds uit te kunnen gaan. In juni 1945 
bracht een sigaret in Twente 40 tot 50 cent per stuk op.137 Eén pakje per week vertegenwoordig-
de dus al een flink bedrag. Textielarbeiders die op dat moment eerder in de DUW dan in de tex-
tielindustrie aan het werk waren, kregen per uur het equivalent van één sigaret uitbetaald; zo 
kon een meisje met een paar keer per week dansen haar ouderlijk gezin onderhouden. Daar kon 
geen naaiatelier tegenop. De Canadese militairen gaven niet alleen sigaretten weg, maar ook 
koffie, thee, chocolade, cornedbeef, nylons, sterke drank; verder ruilden zij deze spullen tegen 
kostbaarheden zoals antieke horloges en wat men maar aanbood.138 
De politie probeerde op te treden tegen zwarte handel en deed geregeld huiszoeking, maar of dit 
veel zoden aan de dijk zette is zeer de vraag: de schaarste was gigantisch en de mogelijkheden 
evenzeer. De plaatselijke pers bevatte verhelderende voorbeelden van wat er dan boven tafel 
kwam. In mei 1945 werd iemand aangehouden die handel had gedreven met de Canadezen. 
Deze persoon was ook in het bezit van gouden voorwerpen, volgens de krant vermoedelijk af-
komstig uit diefstal. In juli werden bij een huiszoeking in Enschede 190 sigaretten, 8 blikken le-
vensmiddelen, 2½ kilo vers varkensvlees in beslag genomen. Omdat de bewoonster van het huis 
niet wilde vertellen hoe zij er aan kwam, was zij opgesloten. Hetzelfde krantenbericht vermeldt 
huiszoeking bij een caféhouder; 2 mandflessen met sterke drank, 6 blikken levensmiddelen, 160 

                                                                                                                                               
November en December 1945, p. 2; Overzicht enquête, gehouden in Twente in het tijdvak van 7 November-15 November 1945, 
betreffende het tekort aan vrouwelijke arbeidskrachten, Rotterdam, 8 december 1945; Vragenlijst voor de bedrijven (alle: AV, 
23.3). Vgl. Els Blok, Loonarbeid van vrouwen in Nederland 1945-1955, Nijmegen, 1978, m.n. p. 74 e.v. 
Voor de laatstgenoemde enquête heb ik de antwoorden gevonden van 11 bedrijven, zowel grote als kleine, verspreid over Twente, 
zodat zij m.i. een goede totaalindruk geven.  
137 De Waarheid, Tw.ed., Enschede 12 juni 1945; De Jong (a.w., deel 12, Epiloog, p. 276) noemt een bedrag van ƒ1,- per sigaret in 
Groningen; Bollen en Vroemen, a.w., p. 86, noemen een prijs van ƒ0,10 per sigaret in Nijmegen en op p. 268 een prijs van ƒ4,- per 
sigaret. De verhoudingsgewijs lage prijs van een sigaret in Nijmegen hield waarschijnlijk verband met het feit dat deze stad al in 
september 1944 was bevrijd en dat de marktverhoudingen er inmiddels wat minder overspannen waren. 
J. Barendregt, The Dutch money purge. The monetary consequences of German occupation and their redress after liberation, 1940-
1952, Diss. VU Amsterdam, 1993, p. 6, geeft een interessante en heldere verklaring voor het tamelijk stabiel blijven van de prijs 
van sigaretten: ‘Especially cigarettes proved to be inflation-proof vis-à-vis other goods: increased supply did not matter because 
when they had functioned as tender they often disappeared from circulation, up in smoke, so to say.’ Tijdens de oorlog was het 
aanbod van sigaretten gekelderd. In 1942 daalde het aanbod met 40% beneden het vooroorlogse niveau en in 1943 was het aanbod 
van legale tabak nog maar 80% van dát niveau. Heel veel mensen hadden dus al jaren geen goede sigaret meer kunnen roken. 
H.A.M. Klemann, Nederland 1938-1948. Economie en samenleving in jaren van oorlog en bezetting. Amsterdam 2002, p. 468. 
138 De politie uit Almelo wist te melden: ‘Vooral ten aanzien van de cigaretten heeft de handel ongewenschte afmetingen aange-
nomen. Behalve dat deze voor hooge prijzen verhandeld worden, wordt ruil in natura gepleegd, speciaal met eieren.’ Politierapport 
van J. Heidema, over de periode 1 juli t/m 14 juli 1945, over de situatie in Almelo (DMC Almelo, 40); ook de politie in Enschede 
rapporteerde hier herhaaldelijk over: ‘Geallieerde militairen bieden veel goederen op de zwarte markt te koop aan, hetgeen bij huis-
zoekingen uit verklaringen van burgers blijkt.’ Musici vertelden dat de geallieerden ‘geen geld, doch cigaretten en levensmiddelen 
voor het optreden disponibel stellen. Hierdoor wordt de zwarte handel zeer bevorderd.’ Rapport van de Commissaris van Politie te 
Enschede, 2 juni 1945, over de periode 18 t/m 31 mei 1945 (DMC Enschede, 31). Deze opmerking kwam eveneens voor, en in 
vrijwel dezelfde bewoordingen, in de politierapporten uit Enschede over de periode 1 t/m 14 juni 1945. Zie ook Cornelissen, Slet-
tenhaar, a.w., p. 443: ‘Vanaf het eerste contact met de bevrijders was er een levendige ruilhandel ontstaan. De Canadese soldaten 
bezaten alles wat wij niet hadden: koffie, thee, zeep, chocolade en wat vooral voor de mannen erg belangrijk was: sigaretten! Zo 
wisselde menig antiek horloge van eigenaar, hetgeen nu nog diverse lezers zal spijten!’  
Hierboven vermeldde ik al dat muziekgroepen met sigaretten werden betaald voor een optreden. Een ander voorbeeld betreft het 
verhaal van een toentertijd 19-jarige student over zijn verdiensten met musiceren op dansavonden in De Vereeniging in Nijmegen: 
‘… we werden in natura betaald. Een paar honderd sigaretten, blikjes corned beef, blikken kaas, plakken chocolade en andere 
heerlijkheden vormden ons honorarium. (…) Naar de toen geldende handelswaarde verdienden we niet slecht. Sigaretten brachten 
een dubbeltje per stuk op, een blikje corned beef een rijksdaalder en een groot blik kaas zelfs een tientje. Soms kregen we als extra 
honorarium een paar tientjes, maar altijd was er overvloedig te eten.’ (Bollen en Vroemen, a.w., p. 86). 
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lampen, twee gasmaskers en een hoeveelheid militaire goederen afkomstig van het Duitse leger 
werden in beslag genomen.139 
 

Afbeelding 6 “Het wapen van Raalte” 

 
© Goodall 
 

Amsterdam was in Nederland het belangrijkste uitgaanscentrum voor de circa 170.000 Canade-
se militairen, die na de bevrijding het geallieerde gezag vormden en in afwachting waren van de 
terugkeer naar hun vaderland.140 Apeldoorn en Raalte − voor vrouwen uit Twente redelijk ge-
makkelijk bereikbaar − waren twee andere belangrijke “leave-centers”. In Het Wapen van Raal-
te traden tal van beroemde artiesten op, zoals Bing Crosby, Bob Hope en The Andrew Sisters. 
In Goor zijn de hele zomer van 1945 Canadese troepen gelegerd gebleven. Ook Enschede was 
een belangrijk leave centre. De stad had hier volgens Pierson zeer onder te leiden en er ‘wordt 
van het moreele uithoudingsvermogen van de meisjes en vrouwen in dit dichtbevolkte gebied 
veel gevraagd’.141 
Eind februari 1946 waren de meeste Canadese soldaten weer naar huis en op 31 mei werd het 
Canadese hoofdkwartier in Nederland opgeheven.142 In oktober 1946 maakte de Almelose poli-
tiecommissaris in zijn rapport over de maanden juli t/m september er echter nog melding van 
dat er speciaal onder de vrouwelijke jeugd nog steeds sprake was van ‘een zekere mate van 
zedenverwildering, veroorzaakt door de Duitsche bezetting en daarna door den omgang met 

                                                 
139 De Waarheid, Tw.ed., Enschede 17 mei, 9 juli 1945. 
140 Horn, a.w., p. 157. 
141 Bollen en Vroemen, a.w., p. 179; Bilderdijk, a.w., p. 64; Rapport van H. Pierson aan Chef Staf MG over de periode 3 april tot 
15 juli 1945, 15 juli 1945 (DMC Enschede, 1). 
142 Bollen en Vroemen, a.w., p. 281. 
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geallieerde militairen’. De politie Almelo had hiervoor de twee leden van de kinderpolitie inge-
zet die nauw samenwerkte met de Voogdijraad. De beperking van het aantal dansgelegenheden 
werd eveneens overwogen.143 
 
Voor de spraakmakende gemeente onder de tijdgenoten was het veelal verbijsterend om te moe-
ten constateren dat het veel jongeren, m.n. meisjes en jonge vrouwen, meer bevrediging ver-
schafte om de kost te verdienen met feesten en betaald te worden met sigaretten en drank, dan 
om te werken in een confectieatelier of spinnerij. Er ontstond, in de woorden van De Liagre 
Böhl, een ‘bijna totale overeenstemming’ in de afwijzende houding, die zich laat omschrijven 
als: ‘de zedenverwildering tastte de kracht en waardigheid van de volksgemeenschap aan, reden 
waarom de buikriem aangetrokken en eendrachtig aan het werk getogen moest worden’. Deze 
morele verontrusting richtte zich volgens hem vooral ‘tegen gedragingen onder de ongeschool-
de arbeidersbevolking van de grote steden en industriecentra’.144 
 

3.3.2 Afgematte huisvrouwen, strijdbare huisvrouwen 

Al vóór de Tweede Wereldoorlog was het voor veel huisvrouwen moeilijk geweest om de eind-
jes aan elkaar te knopen en tijdens de oorlog was dit alleen maar moeilijker geworden. De 
‘Commissie tot bestudeering van het vraagstuk der gezinsverzorging’ die op initiatief van de 
Nederlandse regering en van diverse instellingen zoals de Stichting Nederlands Volksherstel dit 
probleem in oktober 1945 onder de loep had genomen, formuleerde haar bevindingen aldus: 
‘De groote spanningen, die optraden in de gezinnen tengevolge van het illegale werk, het “on-
derduiken” en het werken in den vreemde van de mannen en oudere zoons, de buitengewone 
prestaties, die van de vrouwen gevergd werden ten opzichte van de verkrijging van levensmid-
delen, brandstoffen, e.d., de verwildering van de jeugd, de achteruitgang van den gezondheids-
toestand, die de krachten van alle gezinsleden, doch in het bijzonder die van de moeder sloopte, 
terwijl de mogelijkheid van opneming in ziekenhuizen, sanatoria e.d. in dezelfde mate geringer 
werd, ze waren even zoo vele factoren, die het vraagstuk nog ingewikkelder maakten.’ 
Het bleek na de bevrijding erg moeilijk om huisvrouwen die ondersteuning nodig hadden, te 
hulp te komen als gevolg van een ontstellend tekort aan hulp in de huishouding. De commissie 
noemde als verklaring hiervoor ‘de zucht naar verandering van beroep’; de internering van ‘on-
vaderlandslievende meisjes en vrouwen’; de nieuwe mogelijkheden tot werk zoals administra-
tief werk en het schoonhouden van kantoren die veel voormalige dienstboden aantrokken, ‘veel-
al door aanbieding van buitenspoorig hooge loonen’; de vermindering van de waardering van 
het beroep van huishoudelijke hulp met zijn lange werktijden; in veel gezinnen was de nood-
zaak dat ook de meisjes werkten, geringer, omdat de mannen en jongens meer verdienden en 

                                                 
143 J. Heidema, Politioneel rapport over de periode van 1 juli t/m 30 september 1946, 1 oktober 1946 (Prov.Overijssel, 8910). 
144 H. de Liagre Böhl, Zedeloosheidsbestrijding in 1945, een motor van wederopbouw, in: H. Galesloot, M. Schrevel (red.), In fat-
soen hersteld, zedelijkheid en wederopbouw na de oorlog, Amsterdam 1987, p. 17/8, 22/3.  
Zie ook het onderzoek van de criminoloog Frank Bovenkerk (Loverboys of modern pooierschap, Amsterdam 2006) naar de sekscul-
tuur bij jongeren waarin hij ‘de angst van de hogere klassen voor de gemarginaliseerde onderklasse’ als verklaringsgrond opvoert 
voor de ophef die over het onderwerp wordt gemaakt. ‘Die angst is er altijd geweest en zal er altijd zijn’, zo betoogt Bovenkerk. 
(NRC/Handelsblad 13 juni 2006) De communicatiewetenschapper Stijn Reijnders (Holland op de helling. Televisieamusement, 
volkscultuur en ritueel vermaak, Veerhuis 2006. Diss. UvA) beschouwt dit type dédain van de “culturele élite” als een machtskwes-
tie, ‘het willen bepalen wat goed is en wat niet goed is.’ (citaat in: NRC/Handelsblad 24 juni 2006) 
Het is onbevredigend dat er geen gegevens bekend zijn over de aantallen vrouwen die zich zo gedroegen, noch over de vraag met 
welke intensiteit zij dit deden. Feit is dat er met stijgende verbazing naar werd gekeken en dat deze al ras omsloeg in op krasse 
wijze geformuleerde afwijzing. Zoals De Liagre Böhl aangeeft was deze afwijzing sterk gericht op een deel van de arbeidersbevol-
king, waaraan, zeker in de Twentse confectie- en textielindustrie, een groot tekort bestond. 
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omdat er met het verdiende geld weinig te koop was. Al deze factoren leidden ertoe dat er een 
schreeuwend gebrek was aan gezinsverzorgsters, zoals er in de textielindustrie om grotendeels 
dezelfde redenen een enorm tekort was aan arbeidsters in de spinnerijen (zie Hfdst. 8). 
De commissie deed een aantal voorstellen voor het vergroten van de aantallen gezinsverzorg-
sters die een belangrijke rol konden spelen bij het bevorderen van ‘een goeden gang van zaken 
in de gezinnen’ en die konden meewerken ‘tot verhooging van het geestelijke, moreele en so-
ciale niveau der gezinnen’. De behoefte aan gezinsverzorging kon ontstaan door ziekte of door 
tijdelijke afwezigheid van de huisvrouw of door het ‘tekortschieten van de huisvrouw in de 
juiste verzorging van het gezin wegens onvoldoende scholing, geestelijke defecten of onmaat-
schappelijk gedrag’. Voor de eerste categorie, ziekte of tijdelijk afwezigheid, was het de taak 
van de gezinsverzorgster om de huisvrouw bij te staan, te helpen. In het andere geval was het 
haar taak ‘den achterstand in het gezin in te halen en zoo intensief mogelijk voorlichting aan de 
huisvrouw te geven om haar in zoo kort mogelijken tijd in staat te stellen het gezin te verbeteren 
en het verantwoordelijkheidsbesef van de huisvrouw te versterken’. Voor deze laatste categorie 
werd een zwaarder opgeleide en meer ervaren gezinsverzorgster nodig geacht. 
Om de ernst van de problemen te onderstrepen wijdde CBS een apart onderzoek aan de omvang 
van de dienstverlening op dit gebied in 1946. Dit rapport maakte onderscheid naar de afzonder-
lijke provincies en verstrekte ook gegevens van een aantal steden, waaronder Enschede. In deze 
stad was maar één organisatie actief op het gebied van de gezinsverzorging en wel een katho-
lieke. Deze instelling had in 1946 in totaal 16 gezinsverzorgsters, inclusief leerlingen, in dienst 
die bij 631 gezinnen waren bijgesprongen om een zieke of tijdelijk afwezige huisvrouw te on-
dersteunen. Uit het rapport is niet op te maken of deze instelling voor alle gezindten werkzaam 
was of alleen voor katholieken. Hoe dit ook zij, de cijfers zijn hoog. Zeker voor Enschede, 
wanneer men in aanmerking neemt dat de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht de 
Hongerwinter hadden moeten doorstaan en dat de provincies Gelderland, Zeeland, Noord-
Brabant en Limburg zwaar oorlogsgeweld te verduren hadden gekregen en als ‘geteisterde ge-
bieden’ werden omschreven.145 
 

Ook in Twente was in de strenge winter van 1944/1945 het tekort aan brandstof enorm geste-
gen, bij de bevolking èn bij de bezetter. Toen de Duitsers hout begonnen te kappen en daarmee 
het officiële kapverbod negeerden, vroegen enkele Enschedese arbeiders zich af: “waarom zou-
den wij dat ook niet eens proberen?” Al snel begonnen velen onder de ogen van de Duitsers 
hout te verzamelen. Hier en daar gebeurde dit in groepsverband, waarbij een boer uit de omge-
ving de boomstammen met paard en wagen naar Enschede bracht, waar men het hout dan on-
derling verdeelde. Ook in andere plaatsen kapte de bevolking op grote schaal illegaal hout, voor 
Almelo zie bij voetnoot 371. De omvang van deze beweging bleek toen na de bevrijding de nieu-
we machthebbers van het Militair Gezag met een simpele pennenstreek deze activiteiten op-
nieuw verboden: na de bekendmaking trok een stoet van 1.000 huisvrouwen naar burgemeester 
J. van Hattum om te protesteren. Hij legde de reden van het besluit uit, maar liet de vrouwen 
niet met lege handen naar huis gaan. Zij ontvingen een hoeveelheid turf die voor een week vol-
doende was. 

                                                 
145 Rapport uitgebracht door de Commissie tot bestudeering van het vraagstuk der gezinsverzorging benoemd door de Raad van 
Beheer van de Stichting Nederlands Volksherstel met instemming van de Minister van Sociale Zaken, ’s Gravenhage 1946, p. 6-7, 
10; Centraal Bureau voor de Statistiek, Gezinsverzorging in 1946, ’s Gravenhage 1948, p. 8, 10, 12. 
De totalen voor de steden Eindhoven en Rotterdam en voor Nederland als geheel in Tabel 2 kloppen niet. Mij is niet helder waar 
deze totalen op zijn gebaseerd. 
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Tabel 2 Aantal gezinnen waar door gezinsverzorgsters hulp werd verleend in 1946 
 In geval 

van ziekte 
Asociale 
gezinnen 

Totaal 

Amsterdam 1.877  26  1.903  

′s Gravenhage 895  25  920  
Haarlem 722  4  726  

Enschede 631  -   631  
Eindhoven 412  -   572  

Rotterdam 357  4  561  
Tilburg 458  20  478  

Utrecht 418  30  448  
Nijmegen 417  21  438  

Groningen 267  14  281  
Nederland 17.208  975  19.056  

Bron: CBS, Gezinsverzorging in 1946, ’s Gravenhage 1948, p. 12. 
 

Hiermee werd de vrouwen duidelijk dat ze samen iets konden doen aan de ellende. Toen korte 
tijd later ‘een moeder’ een oproep aan de huisvrouwen deed om zich te organiseren, verwoord-
de zij precies hun gevoelens. ‘Bijna vijf jaar lang hebben we aan den lijve gevoeld wat oorlog 
eigenlijk is’, schreef zij. ‘Eén bom (of die nu uit een Engelsch of Duitsch vliegtuig geworpen 
werd) en al onze hoop en vreugde werd in één seconde vernietigd. Soms vond men zelfs niet de 
resten van wat ons zoo dierbaar en 't liefst op aarde was. Hebben we daarvoor kinderen gekre-
gen!’ Vooral de laatste oorlogswinter was hard geweest, de honger was groot. ‘Zuigelingen 
sterven, omdat de moeders niet in staat zijn hun baby te voeden en er geen kunstmatige voeding 
meer is. Hongerig en koud moeten we des avonds onze kinderen naar bed sturen.’ Zij riep daar-
om de andere vrouwen op na te denken of ze samen iets konden doen. ‘Een enkeling kan hierte-
gen niets beginnen. We moeten ons aaneen sluiten.’ Zij besloot haar oproep met: ‘We staan aan 
het begin van een nieuwe tijd, laten wij vrouwen onze nieuwe taak met nieuwe energie aanpak-
ken tot zegen en geluk voor onze kinderen en mannen.’146 
 

Deze oproep was voor een aantal vrouwen aanleiding de koppen bij elkaar te steken. Welke 
problemen moesten eerst worden aangepakt? Nou, dat was direct duidelijk. Het was een ‘rom-
meltje wat betreft levensmiddelenaanvoer, brandstoffenvoorziening en een hoop zaken meer. 
Het was op het laatst hopeloos om huisvrouw te zijn’, schreef een van de initiatiefneemsters 
later. Pogingen van de gemeente om de nood enigszins te lenigen door aan gezinnen die ‘over 
geen of nagenoeg geen brandstof beschikken’ hout ter beschikking te stellen, waren druppels op 
een gloeiende plaat. Immers, mensen die al bij voorrang geholpen waren, mochten niet opnieuw 
aanvragen. Velen probeerden dan ook op eigen houtje hun brandstofvoorziening te verbeteren. 
Dit leidde tot een groot aantal processen-verbaal wegens illegaal kappen en eind juni verklaarde 
het MG nog eens nadrukkelijk dat vervoer van turf zonder vergunning streng zou worden ge-
straft.147 Dat de toestand voor hen onacceptabel was lieten ruim 2.000 vrouwen op 9 juli nog 
eens merken in een demonstratie die naar het gemeentehuis voerde. Enkele van de bovenver-
melde vrouwen hadden tot deze betoging het initiatief genomen vanwege het gebrek aan brand-

                                                 
146 De Bedrijfsgemeenschap 26 april 1945. 
147 Spartacus 27 oktober 1945; De Waarheid, Tw.ed. 5 en 29 mei en 27 juni 1945. 
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stof om te koken en de slechte kwaliteit van het gas. Op het stadhuis aangekomen had een depu-
tatie een onderhoud met Pierson, de commandant van Militair Gezag in Enschede, en met wet-
houder Nijkamp. Pierson adviseerde de menigte vrouwen meer gebruik te maken van de gaar-
keuken, maar dit werd onder luid gejoel afgewezen. De demonstranten wezen er op ‘dat de 
vrouwen van de burgemeester en van de fabrikanten ook niet van de gaarkeuken eten en dat bij 
hen wel wagens met hout worden thuisbezorgd’. Het voorstel van de vrouwen om onder toe-
zicht van de gemeente of van het MG zelf hout te gaan hakken, werd door Pierson afgewezen, 
omdat ‘houthakken geen vrouwenwerk is. Er zijn toch genoeg mannen voor dit werk, maar die 
melden zich niet.’ Hierop merkte een van de vrouwen op ‘dat de lonen dan eerst eens verbeterd 
dienden te worden’. De vrouwen besloten om als er binnen één week geen verbetering in de 
brandstofsituatie was gekomen, opnieuw te demonstreren. Na vijf dagen riep Het vrouwen co-
mité, zoals de initiatiefneemsters zich inmiddels noemden, de Enschedese huisvrouwen op tot 
een nieuwe bijeenkomst op 16 juli ‘aangezien ons geen brandstof toegezegd is’. Deze meeting 
had tot resultaat dat het MG 8 à 9 miljoen turven toezegde.148 
Op 20 juli organiseerde het comité opnieuw een openluchtbijeenkomst in het G.J. van Heekpark 
in Enschede. De 500 aanwezige huisvrouwen benoemden daar een voorlopig bestuur waarmee 
de beweging een duidelijker gezicht en structuur kreeg. Als taak van het Huisvrouwen Comité, 
zoals de organisatie verder veelal genoemd werd, formuleerde de vergadering het behartigen 
van de ‘belangen der Enschedesche huismoeders (...) en besprekingen voeren met de autoritei-
ten betreffende de voor de huismoeders zo urgente problemen als brandstof, voedsel, kleding 
enz.’. Ook bracht men de eis naar voren dat de prijzen moesten worden verlaagd. De adressen 
van de bestuursleden werden bekend gemaakt.149 Vrouwen konden er advies en raad inwinnen. 
Met nadruk verklaarden de aanwezigen dat vrouwen van alle politieke en godsdienstige richtin-
gen meededen. Tot slot besloot men regelmatig bijeen te komen om gezamenlijk verder plannen 
te maken en om het bestuur verslag van de besprekingen met het Militair Gezag uit te laten 
brengen. 
 

Talrijke openluchtmeetings en demonstraties vonden daarna plaats in Enschede. De ene keer 
waren ongeveer 1.500 vrouwen aanwezig, een andere keer zelfs 4.000. 6 à 7.000 Vrouwen on-
dertekenden een verklaring waarin zij aangaven solidair te zijn met het comité. Door deze mas-
sale beweging die zeer actief naar buiten trad en waarvan de activiteiten in openbare vergade-
ringen werden vastgesteld, slaagden de huisvrouwen er in ‘verschillende kleinere en grotere 
voordelen’ te bereiken. Daarnaast organiseerden zij onderlinge hulp, het verstrekken van kleren 
enz. Het enthousiasme was groot. ‘Sinds ik me met dit werk bezig houd, voel ik me een ander 
mens. Je voelt, dat je leeft en dat er nog meer in de wereld is, dan alleen de vier muren van je 
kamer. Ook aan de lezingen over allerlei algemene onderwerpen, die door de Bond worden 
georganiseerd, heb ik heel veel.’ Een van die onderwerpen was seksuele voorlichting, waarbij 
onder meer het in verband met de vele militairen belangrijke probleem van geslachtsziekten aan 
de orde werd gesteld.150  
In september 1945 besloten de Enschedese huisvrouwen het Comité om te zetten in een Alge-
mene Huisvrouwenbond omdat ‘het losse verband (...) ons op de duur niet (bevredigde)’. Aan 
de oproep voor de vergadering waar dit zijn beslag moest krijgen, hadden zoveel huisvrouwen 
                                                 
148 Rapport van H. Pierson aan Chef Staf MG over de periode 3 april tot 15 juli 1945, 15 juli 1945 p. 18 (DMC Enschede, 1); De 
Waarheid, Tw.ed., Enschede 14 juli 1945. 
149 De Waarheid, Tw.ed., Enschede 23 juli, 3 augustus 1945. 
150 De Waarheid, Tw.ed. 10, 16, 23, 27 juli en 3 augustus 1945; Spartacus 11 augustus en 27 oktober 1945 en 12 januari 1946. 
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gehoor gegeven dat de voorzitster van het Huisvrouwen Comité, mevrouw Kaspers-Hoomoedt, 
‘zich rot schrok toen ze al die vrouwen zag en weigerde om de vergadering toe te spreken. Er 
bleef voor mij (Truus van der Horst, schr.) toen niet anders open om de zaak in handen te ne-
men en zodoende werd ik die middag dan ook tot voorzitster gekozen.’ 
Een van de eerste taken die het bestuur van de nieuwe Huisvrouwenbond van deze vergadering 
te vervullen kreeg, was het schrijven van een open brief aan Minister-president Schermerhorn 
met de vraag wat er van alle mooie beloften van gelijkmatige en eerlijke verdeling van de ar-
moede overbleef. Hoewel de vrouwen, naar zij schreven, begrepen ‘dat de moeilijkheden vele 
zijn, moeten we niettemin constateren, dat de wezenlijke verbetering van de positie der arbei-
dende klasse slechts gering is. De 25% duurtetoeslag op de lonen bv. staat in geen enkele ver-
houding tot de prijsstijging der levensmiddelen’. De vele prijsstijgingen betekenden dat ‘juist 
op de schouders der allerarmsten de grootste lasten worden gelegd’. 
De Huisvrouwenbond bleef op dezelfde voet doorgaan met het in nauwe samenspraak met de 
Enschedese huisvrouwen opkomen voor hun directe, praktische belangen en het ledental nam 
sterk toe. Vanuit Enschede werden ook in Hengelo, Goor en Almelo afdelingen opgericht en 
met ingang van 1 april 1946 gaf de Bond een eigen blad uit onder de titel Vrouwenleven. Rond 
deze datum waren in Enschede ongeveer 700 huisvrouwen lid van de Bond.  
Naast de regionale kontakten waren er verbindingen ontstaan met vrouwenorganisaties in onder 
andere Groningen en Rotterdam. Naarmate deze kontakten intensiever werden, mede door het 
uitwisselen van de verschillende bladen, groeide de behoefte om tot vorming van een landelijke 
organisatie over te gaan ‘teneinde de strijd voor lotsverbetering en vrede doelmatiger te kunnen 
voeren’. Na enkele voorbereidende besprekingen richtte een aantal regionale vrouwenorganisa-
ties op 2 en 3 november 1946 in Amsterdam de Nederlandse Vrouwen Beweging (NVB) op.151 
Zonder strubbelingen was dit eenwordingsproces evenwel niet verlopen. In de voorbereidende 
besprekingen was afgesproken dat elke afdeling ‘zijn eigen karakter en zelfstandigheid’ zou 
behouden en het verslag van de oprichtingsvergadering meldt dat er ‘hier en daar wel een klein 
verschil van mening’ was, maar dat de oprechte wil tot samenwerking de geringe tegenstellin-
gen overbrugde. Deze meningsverschillen vloeiden vooral voort uit de politieke lijn van de 
CPN, waarvan de leiding aanvankelijk ‘tegen het oprichten van een vrouwenorganisatie’ was 
geweest.152 Na het partijcongres van januari 1946 zag de CPN het echter als haar taak ‘haar 
invloed onder de vrouwen te vergroten en vrouwelijke leden en sympathiserenden te winnen’. 
Onder druk van het niet uit te vlakken succes van de bestaande huisvrouwenorganisaties, zowel 
qua aantallen leden als qua invloed op het maatschappelijk leven, ging de CPN om. 
In Enschede ontstond eind 1946/begin 1947 tweespalt in het bestuur en na enkele lijmpogingen 
vanuit het landelijke bestuur van de NVB is in 1948 een aantal vrouwen dat van het begin af 
aan actief geweest was in de huisvrouwenbeweging, uit de organisatie gestapt. ‘Wij hadden 
gehoopt’, zo schreven zij in de eerder aangehaalde brochure, ‘dat de vrouwen het zouden ver-
staan, zich te organiseren buiten partijverband, dat zij zich niet dusdanig door z.g. partijbelan-
gen zouden laten beïnvloeden, doch enkel als mens, als vrouw en moeder hun eis, hun wil tot 

                                                 
151 Spartacus 27 oktober 1945; brief Mevr. T. van der Horst aan schr., 5 oktober 1980; De Vlam, 20 oktober 1945; Van vrouw tot 
vrouw. Een woord tot alle vrouwen, in het bijzonder aan de leden en oud-leden van de Ned. Vrouwen Beweging in Enschede, 1948, 
p. 4.  
Zie ook J. Withuis, Opoffering en heroïek. De mentale wereld van een communistische vrouwenorganisatie in naoorlogs Neder-
land, 1946-1976, Meppel 1990, p. 36-46. Het blad Vrouwenleven is niet met ingang van 1 januari 1946 uitgegeven, zoals zij schrijft 
in noot 46 van Hfdst. 2, maar per 1 april (Van vrouw tot vrouw, p. 3). Ook ik heb geen exemplaren van dit blad teruggevonden. 
152 N. Boudewijn, H. Molin, De CPN en Vrouwenstrijd 1944-1946, in: Cahiers over de geschiedenis van de Communistische Partij 
van Nederland, deel 6 (Vrouwennummer), Amsterdam 1981, p. 55-73. 
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vrede, ook hun anti-oorlogswil vooral zouden uitdragen in de wereld, tot het eindelijk weer-
klank zou vinden in alle harten.’ Mien van de Leur, die vanaf in ieder geval april 1946 secreta-
ris was van de Huisvrouwenbond in Enschede vertelde hoe CPN-vrouwen de bond in handen 
kregen. Op openbare vergaderingen gingen zij ‘niet bij elkaar zitten, maar dan gingen er daar 
wat zitten en daar wat zitten en dat is dus typisch. Ik kende dat wel en dat begon toen ook weer; 
als er dus iemand van hen wat zegt, dan wordt er geapplaudisseerd uit verschillende kanten van 
de zaal. Dat is een feit, hoor. (...) Wij zijn er toen al heel gauw uitgestapt (eind 1948, schr.), 
want je merkte dat ze steeds gingen wroeten en zij kregen dus wat meer mensen in dat comité. 
Als er iemand uittrad en er moest weer iemand anders in het bestuurtje, zal ik maar zeggen, dan 
werd 't een communiste. En daar kun je niet tegenop roeien, want je kunt je eigen standpunt wel 
verdedigen, maar dat helpt niks, want er werd niet naar je geluisterd.’ Hierdoor raakten veel 
vrouwen gedesillusioneerd en verlieten de organisatie. ‘Ja, je weet wel hoe dat is, dan zeggen 
vrouwen van: “ah bah, altijd zo'n ... En hè, ik ga d'r uit!”’ 
In meer plaatsen, onder andere Groningen, was sprake van ‘inmenging van buiten af’. Ook daar 
probeerden de CPN en de in 1946 in toenemende mate door haar gedomineerde EVC de Huis-
vrouwenbond te beïnvloeden.153 De tegenwerking die de huisvrouwenbeweging van het begin 
af aan ondervonden had van katholieke en protestantse zijde, waar men een dergelijke organisa-
tie niet nodig vond en de gehanteerde middelen als veel te radicaal beschouwde, had niet bereikt 
wat de CPN met haar “massapolitiek” – daar werken waar veel mensen georganiseerd zijn en 
bestuursfuncties in handen krijgen – bewerkstelligde.  
De vrouwen die in 1948 in Enschede uit de NVB zijn gestapt, hebben geprobeerd opnieuw een 
onafhankelijke vrouwenbeweging van de grond te krijgen. Ik heb daar evenwel niets meer over 
gevonden. Enkelen van hen, zoals Mien van de Leur, zijn zich vanaf die tijd gaan bezighouden 
met het werk van de NVSH, waarbij zij zich speciaal op arbeidersvrouwen richtten. Ondanks 
alle tegenwerking die zij daarin van met name de kerken ontmoetten, groeide binnen de NVSH 
de afdeling Enschede al snel uit tot een voorbeeld voor de andere afdelingen.154 

                                                 
153 Int. Mevr. M. van de Leur, Almelo, 27 september 1976, p. 8-14; Boudewijn, Molin, a.w., p. 65/6. 
Helaas beschik ik niet over informatie van vrouwen uit de Enschedese CPN. Een lid van de CPN dat in de Huisvrouwenbond actief 
is geweest, voelde er ruim 30 jaar later niets meer voor om op die periode terug te kijken (telefonische mededeling aan schr. in 
oktober 1976). Zie ook J. Withuis, Het verraad der kameraden, in: NRC 3 mei 1997. 
154 Spartacus 29 januari 1949; int. Mevr. M. van de Leur, Almelo, 27 september 1976, p. 8-14. 
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4 ‘Elke sufferd kon geld verdienen’: heroriëntatie van de Twentse tex-
tielindustrie 
Voor de Nederlandse economie als geheel is de textielindustrie jarenlang buitengewoon belang-
rijk geweest, ook al is dat in de 21ste eeuw wellicht moeilijk voorstelbaar. Zij was tot 1950 de 
vierde bedrijfstak en het is zinvol om hier kort bij stil te staan; zeker ook in het licht van de in-
eenstorting ervan in de jaren zestig, als gevolg waarvan er in Nederland vrijwel geen textielin-
dustrie meer is overgebleven. In deze bedrijfstak worden diverse soorten grondstof verwerkt. In 
Twente overheerste de katoen, aangevuld door groeiende hoeveelheden kunststofvezels, m.n. 
rayon. Een ander belangrijk centrum voor de verwerking van katoen was Helmond en zijn om-
geving. In Tilburg en omgeving was wol de overheersende grondstof. 
 
Tabel 3 Relatieve omvang van de verschillende bedrijfstakken: nominale bruto toegevoegde waar-

de (marktprijzen) in procenten van het totaal 
 1913 1921 1938 1950 1960 
Voedings- en genotmiddelenindustrie 35,0 24,2 35,9 21,2 20,8 
Textielindustrie 11,1 10,5 7,8 11,8 6,2 
Kledingindustrie 9,5 12,8 8,3 5,5 3,4 
Leder- en schoenindustrie 3,7 2,9 2,5 3,2 2,3 
Hout- en meubelindustrie 6,2 5,6 3,2 4,0 3,1 
Papierindustrie 1,5 1,2 2,5 2,6 3,1 
Grafische industrie, uitgeverijen 3,3 5,6 4,6 5,0 4,8 
Aardolie- en chemische industrie 2,2 5,1 5,7 11,9 15,5 
Bouwmaterialenindustrie 4,7 4,8 3,0 3,5 3,7 
Metaalindustrie 20,5 25,4 25,2 27,9 34,2 
Overige industrie 2,7 1,9 1,3 3,4 2,9 

Totaal 100 100 100 100 100 
Bron: H.J. de Jong, De Nederlandse industrie 1913-1965, een vergelijkende analyse op basis van de productiestatis-
tieken, Amsterdam 1999, p. 10. 
 

Een interessante graadmeter voor het belang van de textielindustrie voor de Nederlandse eco-
nomie geeft het verloop binnen de “top-100-bedrijven” van de Nederlandse industrie (zie Tabel 
4). In 1913 telde de top-100 zeven (Twentse) textielondernemingen en stond één van hen op de 
3e plaats, in 1930 was de hoogste notering een 13e plaats en in 1950 vinden we het hoogst geno-
teerde textielconcern, Ten Cate, terug op plaats 18 (niet lang nadien zou dit bedrijf overigens 
fuseren met het bedrijf op plaats 25). 
Een blik op deze tabel geeft geen helder beeld van de omvang en invloed van de genoemde 
textielondernemingen, evenmin als de opsomming in Bijlage II. Er was in de loop van de jaren 
een vrijwel niet te ontwarren kluwen van relaties tussen bedrijven ontstaan, door overname van 
bestaande bedrijven, door het oprichten van nieuwe bedrijven om alle zoons een “eigen” bedrijf 
te geven enz. Om enkele voorbeelden te noemen: de familie Blijdenstein was niet alleen eige-
naar van Blijdenstein & Co, maar ook van de Katoenspinnerij Bamshoeve. De firmanten van 
Van Heek & Co waren commanditair vennoot van Ter Horst in Rijssen; Rigtersbleek behoorde 
tot de bezittingen van de familie Van Heek, evenals Schuttersveld, de Boekelosche Stoom-
bleekerij, Confectiefabriek P.J. Blom en L. van Heek & Zonen. De Spinnerij Roombeek en N.J. 
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Menko waren eigendom van de familie Menko en vormden zo eveneens een grote onderne-
ming.155 
 

Tabel 4 Twents-Gelderse textielondernemingen in de top 100 van de Nederlandse industrie 
 1913 1930 1950 Balanstotaal x 

ƒ1.000 in 1950 
H. ten Cate Hzn & Co - 49 18 51.050 
Koninklijke Stoomweverij 85 59 25 34.762 
Van Heek & Co 3 13 41 22.424 
H.P. Gelderman & Zonen 22 37 [50]  [18.547] 
Stoom-Spinnerijen en -Weverijen v/h S.J. Spanjaard 41 51 52 17.415 
Koninklijke Nederlandsche Katoenspinnerij - -  69 13.451 
Blijdenstein & Co 48 91 -   
Twentsche Stoombleekerij - 96 -  
Koninklijke Weefgoederenfabriek v/h C.T. Stork & Co 59 - -  
Hengelosche Bontweverij 84 - -  

Bron: E.S.A. Bloemen, A.W. Fransen, J. Kok, J.L. van Zanden, De vermogensontwikkeling van Nederlands grootste 
industriële bedrijven, 1913-1950, in: Jaarboek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek, Jrg. 10 (1993), p. 133-

160.156 
 

De textielindustrie was als katoenverwerkende industrie sterk geconcentreerd in Twente, waar 
zij vele jaren – met Hengelo als uitzondering – de overheersende bedrijfstak is geweest. Binnen 
Twente was Enschede de textielstad bij uitstek. De dominante positie van de Twents/Achter-
hoekse industrie was nog groter dan het aantal bedrijven aangeeft, omdat de productiecapaciteit 
per bedrijf er over het algemeen aanzienlijk hoger lag dan in de rest van het land. Zo was in 
1949 84,2% van de totale Nederlandse weefcapaciteit in Twente en de Achterhoek geïnstal-
leerd.157 Het was een bedrijfstak met een felle internationale concurrentie en met smalle mar-
ges. De eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog vormden evenwel een wereld van verschil met 
de voorgaande vijftien jaar. Heel Nederland, heel Europa had een schreeuwend tekort aan tex-
tiel. Om die reden is de wat badinerend geformuleerde terugblik − elke sufferd kan geld verdie-
nen − van de oud-secretaris van de fabrikantenverenigingen Th. Enklaar te beschouwen als een 
correcte inschatting van de mogelijkheden − voor ondernemers.158 
 

                                                 
155 Willink, Textielbaronnen, heeft hiertoe een poging gedaan. Ik ontleen genoemde gegevens aan hem. 
156 Het getal in de kolom van de diverse jaren geeft de ranking binnen de top-100 aan. Wanneer een bedrijf niet in de top-100 
voorkwam is dat aangegeven met een -. De namen van de bedrijven zijn genoteerd zoals van toepassing in 1950. 
De auteurs van De vermogensontwikkeling noemen niet Van Heek & Co maar Gebr. Van Heek Schuttersveld. Dit moet op een ver-
gissing berusten, omdat Van Heek & Co verreweg de belangrijkste textielonderneming was en aanmerkelijk groter dan Schutters-
veld. De vermelde en aan Schuttersveld toegeschreven balanstotalen in de jaren 1913, 1930 en 1950 zijn gelijk aan die van Van 
Heek & Co; zie Van Schelven, Onderneming en familisme, p. 155, 168. Het balanstotaal van de KSW over het boekjaar 1949/50 
bedroeg volgens het jaarverslag van dit bedrijf ƒ14.627.069,74. Waarschijnlijk hebben de auteurs aan het balanstotaal van de KSW 
in 1950 ook het balanstotaal van de Stoomspinnerij te Nijverdal NV, een volle dochter van de KSW, toegevoegd. In de balans zoals 
vermeld in het jaarverslag is alleen een vordering op deze dochteronderneming van ƒ23.113,07 opgenomen. Aan H.P. Gelderman & 
Zn. wordt niet helemaal recht gedaan: in het overzicht van 1950 komt het bedrijf niet meer voor, hoewel daar op basis van het 
balanstotaal ( in 1950 ƒ18.547.000, goed voor een 50ste plaats) alle reden toe was, zie E.J. Fischer, J.L.J.M. van Gerwen, H.J.M. 
Winkelman, Bestemming Semarang. Geschiedenis van de textielfabrikanten Gelderman in Oldenzaal 1817-1970, Oldenzaal 1991, 
p. 349. 
157 G.W. Reitsma, Economische ontwikkeling in de katoenindustrie (van 1918 tot heden), Leiden 1957, p. III-13, 16a, 17. 
158 F. van Waarden, B. de Vroom, J. Laurier, Fabriekslevens. Persoonlijke geschiedenissen van arbeiders, fabrikanten, managers 
en andere betrokkenen uit de Twentse textielindustrie, Zutphen 1987, p. 179. 
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Tabel 5 Aantal katoenfabrieken in Nederland en Twente/Achterhoek en het relatieve aandeel van 
de Twentse ondernemingen in Nederland in 1949 

 
 

Single 
spinner 

Spin-
wever 

Single 
wever 

Enschede en Lonneker 6 5 18 
Hengelo en Borne 1 1 2 
Almelo 1 1 3 
Overig Twente 2 1 10 
Gelderse Achterhoek 0 1 10 
Totaal in Twente en 
Achterhoek 

10 9 43 

Overig Nederland 3 6 37 
Twente en Achterhoek in 
% van Nederland 

77% 60% 54% 

Enschede in % van Ne-
derland 

46% 33% 23% 

Enschede in % van 
Twente en Achterhoek 

60% 56% 42% 

Bron: G.W. Reitsma, Economische ontwikkeling in de katoenindustrie (van 1918 tot heden), Leiden 1957, p. III-16a. 
 
Eind jaren dertig had het Rijksbureau voor Textiel, in nauwe samenwerking met Twentse be-
drijven, voorraden ruwe katoen en garens laten aanleggen. Als gevolg hiervan beschikte de 
industrie bij het begin van de Duitse bezetting over een voorraad van 24.475 ton katoen en 
10.587 ton katoenen garen, geheel gefinancierd door de fabrikanten zelf. Dit beleid van aanleg-
gen van strategische hoeveelheden grondstoffen had de regering voor alle bedrijfstakken laten 
uitvoeren door de diverse Rijksinkoopbureaus. Een groot deel van deze voorraden werd in 1940 
en 1941 gebruikt om grote Duitse textielorders af te werken. De bedrijven die deze orders heb-
ben uitgevoerd, behaalden er een aanzienlijk rendement op. Daarnaast werd een deel van de 
aangelegde voorraad, een kleine 5.000 ton, onder dwang verkocht. De fabrikanten kregen er 
goed voor betaald, maar de hoeveelheid katoen die beschikbaar was voor binnenlandse con-
sumptie, was binnen een jaar na de Duitse inval teruggelopen tot 25% van het vooroorlogse 
verbruik. Vanaf 1942 schommelde het verbruik rond de 15% van het vooroorlogse en zo be-
landde de textielvoorziening voor de bevolking op een deplorabel niveau.  
Deze schaarste creëerde na de bevrijding een enorme inhaalvraag. 18% Van de gezinnen in het 
westen van Nederland had op dat moment niet meer dan één deken per persoon en 43% niet 
meer dan één laken per persoon. De helft van de gezinnen had maar één handdoek per persoon. 
In gezinnen met een inkomen van minder dan ƒ3.000 per jaar hadden mannen en vrouwen ge-
middeld niet meer dan één à twee stel ondergoed. Kinderen hadden meestal nog minder onder-
goed.159 De gigantische vraag naar textiel maakte het tevens tot een politiek en sociaal drukmid-
del. Zoals we nog zullen zien moesten de textielfabrikanten grote hoeveelheden textiel verstrek-
ken om aan personeel te komen en om personeel vast te houden. Maar ook elders vormde textiel 
‘de meest onmiddellijke macht die men zich kan denken. Voor geld was noch de Javaan noch 
de mijnwerker van Limburg bereid te werken. Voor textiel wel.’ Zo werd textiel in de eerste 

                                                 
159 De hoeveelheid katoen die is aangekocht, was voldoende voor een periode van 5 à 6 maanden. C.N.F. Swarttouw, De ontwikke-
ling van de textielindustrie, de confectie-industrie en den textielhandel, alsmede de textielvoorziening van Nederland gedurende den 
bezettingstijd 1940-1945, Amsterdam 1947. Diss. Rotterdam, p. 31, 49; Th.A. van der Spil, Prof.Dr. J. Wisselink, zijn leven – zijn 
werk, in: Opstellenbundel ter huldiging van Prof. Dr. J. Wisselink, hem aangeboden op 20 october 1960, Haarlem 1960, p. 183-184; 
Klemann, Nederland 1938-1948, p. 234-235, 246, 483. Zie ook Kuys, De vrees voor wat niet kwam, p. 405-408. 
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periode een “inducement good”, zoals het begrip al snel werd gemunt, een hulpmiddel om men-
sen aan het werk te krijgen. Het droeg er, vanuit het perspectief van de textielfabrikanten, in 
ieder geval in hoge mate toe bij dat zij ‘een seller’s market’ te bedienen hadden: ze konden alles 
kwijt.160 
Over het algemeen kiezen bedrijven in hun jaarverslagen voor terughoudende formuleringen 
wanneer zij terugblikken op omzet en winst. De bewoordingen die zij in deze periode kozen, 
spreken boekdelen. Spanjaard schreef in zijn verslag over 1946: ‘Ingevolge de heersende tex-
tielnood baarde de verkoop onzer fabrikaten in het afgelopen jaar geen zorgen. Bij voldoende 
aanwezigheid van grondstoffen en energie, werd de productie en daarmee de omzet slechts ge-
limiteerd door een tekort aan arbeiders.’161 
 

Het merendeel van de fabrieken en machines had de oorlog redelijk tot goed doorstaan. De tex-
tielindustrie was grotendeels gevrijwaard gebleven van het in beslag nemen of vernielen van 
machines, zodat hier geen belemmering lag voor het hervatten van de productie. Volgens ma-
joor Pierson van het MG in Enschede was in die plaats hooguit 20% van de spincapaciteit ver-
nield en was het verlies aan weefcapaciteit nog beperkter. De spin- en weefcapaciteit in de Ne-
derlandse textielindustrie bij de bevrijding komt in onderstaande tabel duidelijk naar voren. 
Grotendeels als gevolg van fors achterstallig onderhoud was een deel niet bruikbaar. Doordat 
reserve-onderdelen niet of nauwelijks te krijgen waren geweest − veel machines waren afkom-
stig uit de VS en Engeland − had men tijdens de oorlog defecte machines vaak gerepareerd door 
onderdelen uit niet gebruikte machines te halen; verder was de langdurige stilstand niet bepaald 
bevorderlijk geweest voor het mechanische gedeelte van de machines.162 
 

Tabel 6 Productiecapaciteit van de Nederlandse katoen-, rayon- en linnenindustrie, 1939-1948 
 Ringspillen Weefgetouwen 
1939  48.720 
1940 1.133.075  
1945 1.016.491 42.058 
1948 1.050.772 47.562 

Bron: H.D. Nijhuis, De structurele ontwikkeling van de Nederlandse katoen-, rayon- en linnenindustrie, Arnhem 1950, p. 
110. 
 

Al trad er in de loop van de tijd geleidelijk wel een zekere verbetering in, de moeilijkheden om 
het machinepark draaiende te houden bleven enorm. Dit leidde er uiteindelijk toe dat in de win-

                                                 
160 B.W. Kranenburg, Het staatkundig aspect van de textielindustrie, in: Opstellenbundel ter huldiging van Wisselink, p. 65; De 
Haan, a.w., p. 273. Kuys, De vrees voor wat niet kwam, p. 295, wijst er op dat de kledingnood van veel werkloze textielarbeiders in 
Enschede al dateerde van ver vóór de oorlog. 
161 NV Stoomspinnerijen en -weverijen v/h S.J. Spanjaard, Verslag over het boekjaar 1946. 
Helaas heb ik van slechts enkele ondernemingen jaarverslagen gevonden; die waren allemaal uitgesproken positief. De KNKS bij-
voorbeeld schreef in haar jaarverslag over 1948: ‘De vraag naar garens was ook in 1948 bijzonder groot, zodat de afzet geen moei-
lijkheden opleverde.’ De KSW noteerde in haar verslag over 1948/49: ‘Op de binnenlandse markt overtrof de vraag nog steeds het 
aanbod. Toch is ook hier de grote schaarste – enkele artikelen uitgezonderd – sterk afgenomen. Wij streefden ernaar onze binnen-
landse afnemers zo goed mogelijk te bedienen zonder daarbij onze exportbelangen uit het oog te verliezen. Over het algemeen 
konden wij onze productie zonder al te grote moeilijkheden verkopen; wij konden dan ook de capaciteit, waarop onze fabrieken bij 
het begin van het boekjaar werkten, het gehele jaar door handhaven. Verkoopprijzen waren in doorsnee bevredigend, waardoor een 
gunstig resultaat over het afgelopen boekjaar verkregen kon worden.’ 
162 Rapport van H. Pierson aan Chef Staf MG over de periode 3 april tot 15 juli 1945, 15 juli 1945 (DMC Enschede, 1); H.D. 
Nijhuis, De structurele ontwikkeling van de Nederlandse katoen-, rayon- en linnenindustrie, Arnhem 1950, Diss. Rotterdam, p. 107-
108, 110; Reitsma, a.w., p. V-43. 
De selfactorspillen zijn in de tabel buiten beschouwing gelaten; dit waren er in 1948 in geheel Nederland circa 134.000. Nijhuis, 
a.w., p. 126. 
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ter van 1947/48 de directies van 14 Twentse textielfabrieken, met in totaal circa 12.500 arbei-
ders (38% van het totale aantal arbeiders in de georganiseerde textielindustrie, zie Tabel 14), 
besloten om gezamenlijk actie te ondernemen. Dit resulteerde in de oprichting op 19 mei 1948 
van het Syndicaat Centrale Reparatiedienst Twenthe. 
In opdacht van het Syndicaat werd een onderzoek ingesteld naar de wijze waarop met defecte 
machines en de reparatie ervan werd omgegaan. Het bleek niet gebruikelijk te zijn om bij een 
defect na te gaan wat daarvan de oorzaak was, met als gevolg dat deze doorgaans niet werd 
weggenomen. Het was dan ook al ras duidelijk dat een onderhoudsdienst noodzakelijk was. 
Waar reparatie gericht is op het zo snel mogelijk weer productief laten draaien van een machi-
ne, is een onderhoudsdienst juist gericht op het door periodiek en gepland onderhoud in stan-
daardconditie terugbrengen en houden van de machines. Verder verzamelt een onderhouds-
dienst statistische gegevens van geconstateerde afwijkingen, waarmee gezocht kan worden naar 
een dusdanige verandering in de constructie van de machine dat de afwijking zich in beperktere 
mate zal voordoen. Men realiseerde zich dat het instellen van een onderhoudsdienst voor de 
textielindustrie iets ongekends was en ‘dat de productiemensen de neiging hebben om in de 
eerste plaats de productie verzorgd te willen zien en desnoods het machinepark daaraan op te 
offeren’. Het was niet bekend hoeveel de ondernemingen per jaar kwijt waren aan reparatie van 
hun machinepark. Geen enkel lid van het syndicaat had hierover een eigen berekening opgezet, 
wat typerend mag worden genoemd voor de traditionele manier van werken. Evenmin was be-
kend, maar in feite ook moeilijk in bedragen uit te drukken, ‘wat een onverwacht productiever-
lies meer kost dan een verwacht en in overleg bepaald productieverlies volgens het systeem van 
een onderhoudsdienst.’ 
Naast de technische problemen met het machinepark − dat voor de gehele Twentse textielindu-
strie een kapitaal van circa ƒ275 miljoen vertegenwoordigde − realiseerden de fabrikanten zich 
gaandeweg dat systematisch onderhoud ook om een geheel andere reden niet langer mocht 
worden uitgesteld. E.H. Greve, de auteur van het rapport, schrijft hierover: ‘Voor de dertiger 
jaren was er een mogelijkheid voor de textielindustrie in Twenthe om goedkope textielgoederen 
in zo grote kwantiteiten te fabriceren en veelal te exporteren, dat daarin een bestaansmogelijk-
heid gelegen was. Alle tekenen wijzen erop, dat deze mogelijkheid niet terugkomt. Een steeds 
toenemend deel der textielproductie in Twenthe dient te worden omgeschakeld naar goederen 
van hoge en zeer hoge kwaliteit. Deze omschakeling kan alleen worden volbracht met een ma-
chinepark dat in topconditie gebracht en gehouden wordt.’ Dit kon niet worden opgelost door 
het aantal reparatiemonteurs te vergroten, maar vergde een onderhoudsdienst.163 
 
Naar eigen zeggen was het machinepark van bijvoorbeeld Baurichter bij de bevrijding ‘nog 
geheel bedrijfsklaar’. Ook de fabrieken van Gelderman waren, ‘met uitzondering van eenige 
glasschade e.d., volkomen onbeschadigd uit den oorlog gekomen’. De fabrieksgebouwen van 
Van Heek & Co waren ‘geheel gespaard gebleven’ op beperkte schade door brandbommen na 
en ook de Stoomweverij Nijverheid en de Ramie Union kwamen ‘grotendeels intact’ uit de oor-

                                                 
163 E.H. Greve, Rapport over de vakopleiding van onderhoudsmonteurs voor de textielindustrie in Twenthe, 1949 (KNKS, 1401). 
Cursief van schr. 
In §12.3 ga ik in op het ontstaan van de Stichting Aanzien Textielvak die ontstond vanuit het inzicht dat het noodzakelijk was goed 
opgeleide en gemotiveerde arbeiders te hebben die kwalitatief hoogwaardige producten konden maken. In 1951 ging het Syndicaat 
over in de Stichting Centrale Onderhoudsdienst voor de Textielindustrie in Twente (SCOTT), die tot doel had ‘het stimuleren en 
organiseren van een doelmatige en verantwoorde onderhoudsdienst in de bij de stichting aangesloten bedrijven’. Zie: Reitsma, a.w., 
p. V-43. 
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log. H. Willink & Co en De Batavier in Winterswijk hadden ‘de oorlog goed doorstaan’.164 In 
§3.1 heb ik de mij bekende voorbeelden genoemd van textielfabrieken die schade hebben gele-
den. Uit het bronnenmateriaal is geen andere informatie naar voren gekomen die tot nuancering 
van dit beeld aanleiding geeft. 
Al met al lijkt de situatie in Twente een bevestiging te zijn van de conclusie van H.J. de Jong 
dat het Nederlandse productieapparaat weliswaar te lijden heeft gehad van oorlog en bezetting, 
‘maar de populaire voorstelling als zou het land na de oorlog in puin hebben gelegen, is op zijn 
zachtst gezegd misleidend’.165 Klemann komt tot eenzelfde slotsom, waar hij er op wijst dat er 
weliswaar in de periode van september 1944 tot de bevrijding in mei 1945 confiscaties en ver-
nielingen hebben plaatsgevonden, maar dat de textielindustrie hieraan goeddeels is ontkomen. 
‘Om een snel herstel mogelijk te maken, was slechts aanvoer van grondstoffen en steenkool 
nodig.’166 De textielindustrie had in feite al sinds de barre winter van 1941/42 te kampen met 
een tekort aan steenkool. In de oorlog had dit tot gevolg gehad dat alleen bedrijven die nog aan 
Duitse orders werkten, steenkolen kregen toegewezen en dat vele andere bedrijven werden ge-
sloten.167 
 

Her en der beschikten sommige bedrijven bij de bevrijding nog over grondstoffen, maar gebrek 
aan brandstof maakte het veelal onmogelijk om de productie op gang te brengen. In april gaf 
een drietal Almelose bedrijven, Fa. Stellema, Fa. Scholl, Engberts & Scholten en Fa. Teutelink 
& Co aan te beschikken over grondstoffen om ondergoed, luiers, verbandgaas e.d. te produce-
ren  ̶  goederen waar de Nederlandse bevolking om zat te springen  ̶  maar ze hadden geen 
stroom voor hun machines. De Stoomspinnerij “Twenthe” vroeg begin juni om 200 liter diesel-
olie per week en na enkele weken zegde het MG dit toe. Het bedrijf kon zo een noodaggregaat 
aandrijven en garen spinnen voor weefsels, waar men in de Limburgse mijnen grote behoefte 
aan had. Als bijkomend effect stonden er minder arbeiders op wachtgeld. Op 19 juli kreeg de 
Stoomspinnerij “Twenthe” als eerste bedrijf in Almelo nieuwe ruwe katoen. Deze was afkom-
stig uit Brazilië en werd met een legertruck uit Antwerpen aangevoerd. Jansen & Tilanus in 
Vriezenveen vroeg op 17 april vergunning om de weverij weer aan te zetten. Het bedrijf had 
vanaf september 1944 stil gelegen, maar had voldoende kettinggarens en kolen om een aantal 
weken te kunnen weven. Bij de Bamshoeve en Ten Cate lag nog inslaggaren dat ze goed kon-
den gebruiken.168 De PMC van Overijssel, Verhoeff, rapporteerde in mei aan Kruls dat door het 

                                                 
164 Fischer, Bestemming Semarang, p. 233-234; Brief W.J.M. Baurichter, weverij en bleekerij aan het MG, 13 mei 1945 (DMC 
Enschede, 58); Van Schelven, Onderneming en familisme, p. 103; De Haan, a.w., p. 17; De Jager, a.w., maakt geen melding van 
enigerlei beschadiging van gebouwen of machines bij de KSW of Ten Cate; B. Willink, Heren van de stoom. De Willinks, Winters-
wijk en het Twents-Gelders industrieel patriciaat 1680-1980, Zutphen 2006, p. 268, 271. 
Baurichter beschikte blijkens genoemde brief bovendien nog over 1.000 kg kettinggaren en 400 kg. inslaggaren. Bij de Bamshoeve 
lag ook nog 5.000 kg. ketting- en inslaggaren die eigendom was van Baurichter; bij Gelderman waren in de oorlog alle voorraden 
weggehaald. 
165 H.J. de Jong, De Nederlandse industrie 1913-1965, een vergelijkende analyse op basis van de productiestatistieken, Amster-
dam 1999, p. 332. 
166 Klemann, Nederland 1938-1948, p. 290, 293. 
167 Klemann, Nederland 1938-1948, p. 79; A. Kraal, Gedoofde vuren. Economische beschouwingen over stilgelegde bedrijven. 's-
Gravenhage 1947, p. 52-53, spreekt over in totaal 193 stilgelegde textielbedrijven in de jaren 1942 t/m 1944, met in totaal 11.195 
personeelsleden. Kraal maakt in zijn studie geen onderscheid tussen de katoen- en wollenstoffenindustrie, zodat uit zijn cijfers niet 
valt op te maken hoeveel bedrijven in Twente werden getroffen. Verder wijzen de door hem genoemde cijfers er op dat het vooral 
kleinere bedrijven waren die werden gesloten. 
168 Brief K.F.B. Haal, van het Rijksbureau voor Textiel, afd. Almelo, 20 april 1945, aan de DMC Almelo (DMC Almelo, 62). In 
een rapport van Kapt. F.J.W. Gijzels, 11 april 1945 (DMC Enschede, 1) is eveneens sprake ‘eenige voorraden grondstoffen’ voor de 
textielindustrie; brief Stoomspinnerij “Twenthe” aan de DMC Almelo, 4 juni 1945 (DMC Almelo, 62); brief Stoomspinnerij 
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gebrek aan kolen voor de elektriciteitsvoorziening het economisch herstel in Overijssel en in het 
bijzonder in Twente zich ‘vrij somber’ liet aanzien. Hij was in druk overleg over mogelijkheden 
om olie uit Schoonebeek of aardgas uit Bentheim in Duitsland als vervanging voor kolen te 
kunnen gebruiken.169 Het Twentsch Kolensyndicaat, een samenwerkingsverband van een groot 
aantal Twentse bedrijven dat vanaf de oprichting in 1930 voor de aangesloten leden prijsonder-
handelingen voerde met kolenleveranciers, meldde in juli bij monde van voorzitter J. Gelder-
man dat naar verwachting op zijn vroegst in augustus, als het Juliana-kanaal en de Maas weer 
bevaarbaar zouden zijn, de aanvoer van kolen zou kunnen worden hervat.170 Op verzoek van 
het MG vertrok E. Gorter van Ten Cate eind april, begin mei naar Engeland om er grondstoffen 
voor Twente te verwerven.171 
 
In juni 1945 was de energievoorziening nog steeds ‘de kwestie, waar alles op vast zit (…) de 
“bottle neck”’. Begin augustus was de maandelijkse hoeveelheid stroom die voor de textielin-
dustrie beschikbaar was, opgelopen tot 7 miljoen kWh per maand.172 Eind augustus kwamen 
grote hoeveelheden katoen beschikbaar. Maar nu bleek de opslag ervan grote problemen op te 
leveren, doordat geallieerde troepen onder meer de spinnerijen Blijdenstein, Tubantia en Bams-
hoeve in Enschede en de Stoomspinnerij Nijverdal nog in gebruik hadden, alsmede het katoen-
veem en de havenloods in Enschede. In Twente werd gezocht naar opslagcapaciteit voor ruim 
100.000 balen katoen en er was op dat moment ruimte voor slechts 33.000 balen. Pas in oktober 
begon de aanvoer van brandstoffen regelmatig te worden.173 
 
Met het beschikbaar komen van brand- en grondstoffen kwam de industrie aan het eind van 
1945 langzaam weer op gang. De groei van de productie verliep zeer geleidelijk. Als oorzaken 
hiervoor heb ik al genoemd de traag op gang komende brandstof- en grondstoffenvoorziening 
en de technische staat van het machinepark. Bij de Stoomweverij Nijverheid bijvoorbeeld 
kwam de productie in 1945 nauwelijks op gang ‘door een groot gebrek aan brandstof – de om-
zet bedroeg minder dan twee ton. Maar vanaf 1946 was er sprake van een snel stijgende lijn.’174 
De Twentsche Stoombleekerij in Goor heeft na het bombardement van 30 maart 1945 de rest 
van het jaar stil gelegen. Ook toen de schade in december voldoende was hersteld, kreeg het 
bedrijf geen steenkolen toegewezen, zodat de blekerij pas in de loop van 1946 het werk kon 
hervatten. Het bedrijf schakelde over op stookolie en kon daarmee het verlies van bijna twee ton 

                                                                                                                                               
“Twenthe” aan de PMC Overijssel, 24 juli 1945 (PMC Overijssel, 94); Jaarverslag 1945 van het Bijkantoor Almelo van het GAB 
Enschede (GAB Almelo, 1); brieven Jansen & Tilanus aan F.J.W. Gijzels, 17 en 19 april 1945 (PMC Overijssel, 92). 
169 Rapport C. Verhoeff aan de Chef Staf MG, 12 mei 1945 (PMC Overijssel, 97). 
170 Brief J. Gelderman, namens TKS, aan de leden van het syndicaat, 24 juli 1945 (TGTV, 1056a).  
Voor een beknopt overzicht van de geschiedenis en activiteiten van het Kolensyndicaat zie: Van Waarden, Geheim van Twente, p. 
95-97. 
171 Brief E. Gorter aan Staf MG, 23 april 1945 (PMC Overijssel, 91); brief J. Gelderman aan A.C. van Eck, 26 juni 1945 (TGTV, 
455). 
172 Politierapport van J. Heidema, wnd Korpscommandant van de gemeente politie, over de periode 20 mei t/m 2 juni 1945, over 
de situatie in Almelo (DMC Almelo, 40); Overzicht van de vorderingen van het economisch herstel, nr. 4 en nr. 5, a.w., p. 1; Ver-
gadering op PMC Overijssel met de DMC’s op dinsdag 14 augustus 1945 (DMC Almelo, 144) 
Mij zijn geen cijfers bekend van de daadwerkelijke behoefte aan kWh, zodat het niet mogelijk is om aan te geven in hoeverre dit 
aan de behoeften voldeed. 
173 Uit twee brieven van Van Eck van 13 juli 1945 blijkt dat er weer een beperkte hoeveelheid katoen was gearriveerd. Brief A.C. 
van Eck aan B.C. Slotemaker, 13 juli 1945 (DMC Enschede, 58); brief A.C. van Eck aan De Roo, pakkerij-arbeider Spinnerij 
Oosterveld, 13 juli 1945 (DMC Enschede, 81); zie ook Van Schelven, Onderneming en familisme, p. 114; brief A.C. van Eck aan 
Hoofdgroep Industrie, 25 augustus 1945 (TGTV, 455); Overzicht van de vorderingen van het economisch herstel, nr. 6, p. 1. 
174 De Haan, a.w., p. 277. 
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in 1945 omzetten in winst ‘tengevolge van den ruimen aanvoer van ruwe manufacturen’. Op-
merkelijk is dat deze onderneming met tevredenheid kon constateren ‘over voldoende arbeids-
krachten’ te beschikken.175 
Het moeizame op gang komen van de textielindustrie blijkt duidelijk uit beide onderstaande 
grafieken. Figuur 1 laat de zeer geleidelijke groei van de garenproductie op de diverse typen 
machines zien; de III-cylindergarens waren verreweg de belangrijkste, de meest gebruikte ga-
rens. Daarnaast komt er uit naar voren dat de productie langzamer toenam dan het aantal arbei-
ders. Pas in de 2e helft van 1948 begon de arbeidsproductiviteit duidelijk toe te nemen.176 
 

Figuur 1 Ontwikkeling van de productie in de spinnerij, 1946-1949 (1939 = 100) 

 
Bron: Nijhuis, a.w., p. 109. 

 
In de weverijen kwam de productie trager op gang dan in de spinnerijen. Hierbij speelde een 
belangrijke rol dat de spinnerijen niet de gewenste hoeveelheden garen konden leveren en dat 
de invoer van garen beperkt was, onder meer doordat de vraag in heel Europa enorm was. 
 

Tabel 7 Import van garen en van ruwe katoen (in tonnen), 1946-1950 
 Garen Ruwe katoen 
1939 18.509 60.259 
1946 1.345 28.297 
1947 5.471 51.913  
1948 6.675 45.395 
1949 9.388 63.550 
1950 12.564 74.086 

Bron: Jaarverslag Kamers van Koophandel en Fabrieken voor Overijssel, 1946 tot 1950; Nijhuis, a.w., p. 110. 

                                                 
175 Twentsche Stoombleekerij te Goor, Jaarverslag 1945 en 1946. 
176 Nijhuis, a.w., p. 108-109. 
De spinnerijproductie per halfjaar is uitgedrukt in procenten van het halfjaarlijks gemiddelde in 1939. De grafiek geeft het aantal 
arbeiders per het einde van ieder halfjaar in % van het aantal spinnerij-arbeiders per 1 Mei 1940 weer.  
De III-cylindergarens waren verreweg de belangrijkste soort garens. In Nederland werd in 1939 46.134 ton van dit type garen 
gesponnen, 6.068 ton II-cylindergarens en 2.462 schlauchcopsgarens. De verhoudingsgewijs sterke groei van de schlauchcopsga-
rens was gevolg van de grote vraag naar dekens en dweilen. Van Gelderman zijn meer gedetailleerde gegevens bekend, zie: Fischer, 
Bestemming Semarang, p. 329. De bezettingsgraad van het gehele machinepark van Van Heek & Co was eind 1945 slechts 34,9%; 
pas eind 1948 was deze gestegen tot 97,3%. Van Schelven, Onderneming en familisme, p. 114; zie ook Tabel 8. 
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De grafiek in Figuur 2 laat de ontwikkeling zien in de verwerking van garens afkomstig van di-
verse spinmachines en de ontwikkeling van het personeelsbestand; deze gegevens worden gere-
lateerd aan de situatie in de 1ste helft van 1939. 
 

Figuur 2 Ontwikkeling van de productie in de weverij, 1946-1949 (1939 = 100) 

 
Bron: Nijhuis, a.w., p. 111. 

 

Hierboven is vermeld dat de grondstoffenvoorziening een van de redenen was dat het herstel 
van de productie traag op gang kwam. Een probleem voor de katoenindustrie hierbij was dat 
internationaal de vraag naar textiel enorm groot was en bijgevolg eveneens de behoefte aan 
ruwe katoen. De handelsbelemmeringen na WO II die voortsproten uit de vigerende praktijk 
van bilaterale verdragen tussen landen vormden een ander, veel groter probleem. Dit leidde er 
immers toe dat er sprake moest zijn van een balans in de handel tussen twee landen en dat dus 
de waarde van de im- en export tussen die beide landen (ongeveer) even groot moest zijn. Bij 
handelsverdragen waarbij meerdere landen partij zijn, kan een tekort op de handelsbalans met 
het ene land worden gecompenseerd met een overschot met een ander. Hoe meer landen partij 
zijn bij een dergelijk verdrag, hoe gemakkelijker dit – in principe – verloopt. Een onevenwich-
tigheid bij bilaterale relaties leidt dus bij een van beide landen tot een tekort aan deviezen. De 
VS was het land bij uitstek met een bloeiende economie, met goederen waaraan grote behoefte 
was en dus hadden veel landen een onevenwichtige handelsbalans met dit land. De dollar was 
bijgevolg zeer gewild en schaars. De regering Schermerhorn-Drees creëerde mede om die reden 
een aantal beleidsinstrumenten zoals een vergunningenstelsel voor in- en uitvoer en deviezen-
toewijzingen, waarmee de in- en uitvoer kon worden gereguleerd.177 
 

De schaarste aan dollars was voor de Twentse textielindustrie een extra argument voor het 
handhaven van de banden met Indonesië, zoals de voorzitter van de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken voor Overijssel, H. van Heek, directeur van Van Heek & Co, in zijn nieuwjaarstoe-
spraak in januari 1948 betoogde. ‘Aanknopende aan de U zojuist geschetste catastrophale dol-
larsituatie van ons land en de daarbij genoemde driehoekssituatie Nederland-Indië-Amerika, 
waarbij de Indische export naar Amerika voor een deel drijft op de uit Twente aan Indië gele-
verde manufacturen, kan geconstateerd worden, dat export naar Indië een doeltreffend middel is 

                                                 
177 Reitsma, a.w., p. I-13; P. van der Eng, De Marshall-hulp. Een perspectief voor Nederland 1947-1953. Houten 1987, p. 26. 
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om onze dollarpositie te verbeteren. Wanneer Twente thans dan ook haar uiterste krachten in-
spant zich wederom zo spoedig mogelijk een plaats onder de zon te veroveren op deze enorme 
textielmarkt, waarbij Indië zelf in de eerste plaats gediend is, moet deze poging wel degelijk 
óók gezien worden in het licht van de grote en actuele betekenis, die zij heeft voor onze natio-
nale economie.’178  
 

Tabel 8 Weefgetouwen en spinspillen in bedrijf bij Van Heek & Co, 1945-1949 
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one ge-
touw

en 

D
eken-

getouw
en 

H
andw

eef-
getouw

en 

W
ol-getouw

en 

T
otaal 

31-dec-45 801  120   29  950  

31-mrt-46 1.080  185   34  1.299  

30-jun-46 1.292  227   50  1.569  

30-sep-46 1.431  241  30  50  1.752  

31-dec-46 1.460  286  40  50  1.836  

31-dec-47 1.766  313  49  50  2.178  

waarvan in ploegen   18  42  60  

31-dec-48 1.911  316  48  54  2.329  

waarvan in ploegen   18  45  63  

31-dec-49 2.330  323  58  74  2.785  

waarvan in ploegen   20  58  78  

 

 

III-cylinder 
ringspillen 

III-cylinder 
selfactor-spillen 

II-cylinder sel-
factor-spillen 

C
hapon-spillen 

T
otaal 

31-dec-45 27.892  - - 4.536  32.428  

31-mrt-46 41.582  - - 6.624  48.206  

30-jun-46 46.140  - 1.536  8.288  55.964  

30-sep-46 51.716  1.424  2.624  8.624  64.388  

31-dec-46 54.996  1.424  3.168  9.392  68.980  

31-dec-47 54.996  2.348  3.680  10.048  71.072  

waarvan in ploegen 3.264    1.888  5.152  

                                                 
178 Rede, uitgesproken in de vergadering van de Raad van Bijstand van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Overijssel te 
Hengelo, op Maandag 5 Januari 1948 door de Voorzitter van de Kamer, de Heer H. van Heek Hz., in: Verslag van de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken voor Overijssel te Hengelo (O) over het jaar 1947, p. 31. Ook Kroese beschouwde het voortzetten van 
deze driehoeksverhouding als een belangrijke bijdrage aan het beschikbaar komen en blijven van voldoende en verschillende valuta, 
zie: W.T. Kroese, De jongste ontwikkeling in de export van onze katoenen manufacturen, overdruk uit ESB, 8, 15 en 22 september 
1948, nr’s 1635, 1636 en 1637, p. 16-17. 
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31-dec-48 54.996  2.348  3.680  10.416  71.440  

waarvan in ploegen 7.244    2.464  9.708  

31-dec-49     85.180  
Bron: Jaarverslag der directie van Van Heek & Co over de jaren 1946 t/m 1949 (Van Heek, 340) 

 
De grote behoefte die er direct na de oorlog bestond aan ruwe katoen, kon onmogelijk worden 
gefinancierd met inkomsten uit de export, al was het maar omdat de regering pas in 1946 weer 
uitvoer van katoenen en rayon weefsels toestond. Omdat het gebrek aan dollars voor het gehele 
Nederlandse bedrijfsleven gold en vrijwel alle bedrijfstakken goederen uit m.n. de VS nodig 
hadden, werd de invoer uit landen waar men niet in dollars hoefde te betalen, gestimuleerd. Dit 
gold ook voor ruwe katoen. In 1947 kocht de industrie met door de regering beschikbaar gestel-
de deviezen grote hoeveelheden katoen uit Brazilië, Paraguay en Mexico die veel goedkoper 
was dan de Noord-Amerikaanse. De invoer uit India en Pakistan, destijds omschreven als Brits-
Indië, werd belemmerd door politieke spanningen in deze landen. In 1948 werd het tekort aan 
deviezen en met name aan dollars steeds nijpender, waardoor de invoer uit Peru en Brazilië in 
de loop van dat jaar tot stilstand kwam. Import vanuit Egypte was duur, maar kon met Britse 
ponden worden betaald; daarnaast betrok men katoen uit onder meer toenmalig Belgisch Kon-
go.179 
 

Figuur 3 De herkomst van ruwe katoen na WO II 

 
Bron: Jaarverslag Kamers van Koophandel en Fabrieken voor Overijssel, 1949 en 1950; Nijhuis, a.w., p. II. 

 
In 1947 begonnen de Europese monetaire reserves en kredietfaciliteiten uitgeput te raken en 
ontstond een nijpend tekort aan dollars. In november van dat jaar stuurde het Centraal Planbu-
reau (CPB) een nota aan de regering, waarin het voorrekende dat indien er niets zou veranderen 
aan de financiële situatie van Nederland, er in 1948 een tekort op de handelsbalans zou moeten 
worden overbrugd van ƒ1,8 miljard. De hieruit voortvloeiende noodzakelijke beperking van het 

                                                 
179 Nieuwjaarstoespraak H. van Heek op 5 januari 1948, p. 63; Rede, uitgesproken in de vergadering van den Raad van Bijstand 
van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Overijssel, te Hengelo op Maandag 3 Januari 1949, door den Voorzitter der 
Kamer, de Heer H. van Heek Hz., in: Verslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Overijssel te Hengelo (O) over het 
jaar 1948, p. 63-64. 
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importprogramma zou dan neerkomen op een verlaging van de consumptie in dat jaar met circa 
12%, van de investeringen met circa 40 % en van de overheidsbestedingen met circa 5%. De 
conclusie van het CPB was helder: ‘Al met al kan worden gezegd, dat op verschillende punten 
een uiterst ongunstige situatie zou dreigen te ontstaan, waardoor de Nederlandse volkshuishou-
ding als geheel in een neergaande spiraal zou kunnen geraken. Een gedeelte van het in de voor-
gaande jaren bereikte herstel zou wederom verloren gaan en het uitzicht op een over enkele 
jaren te bereiken einde van de reconstructieperiode zou komen te vervallen. Dit zou onrust en 
spanningen onder de bevolking veroorzaken, waaruit politieke verschuivingen zouden kunnen 
voortvloeien.’ Zo viel de vrees voor het verder oplopen van de sociale spanningen samen met 
de economische vereisten voor het bedrijfsleven. Er had binnen het kabinet al niet veel twijfel 
bestaan over de vraag of Nederland zou moeten deelnemen aan het Amerikaanse hulpprogram-
ma, maar met deze nota was de discussie in feite gesloten.180 
 

Tabel 9 Belangrijkste producten Marshall-invoer en totale invoer, 1948-1950 (in milj. guldens) 
 Marshall Totaal  
Broodgranen 384,6 534,7 72% 
Onbewerkte ruwe katoen 228,5 452,6 51% 
Ertsen, ijzer en staal 174,8 624,0 28% 
Ruwe olie en benzine 171,4 987,4 17% 
    

Totaal 2.127,0 17.968,0 12% 
Bron: P. van der Eng, De Marshall-hulp. Een perspectief voor Nederland 1947-1953, Houten 1987, p. 173. 

 
De problemen rond de aankoop van ruwe katoen waren als gezegd in de loop van 1948 steeds 
nijpender geworden, maar in oktober 1948 kon het Rijksbureau voor Textiel de gezamenlijke 
Twentse katoenspinnerijen tot hun grote opluchting meedelen dat de verdere aanvoer van ka-
toen verzekerd was en met Marshall-dollars kon worden gefinancierd. Volgens de voorzitter 
van de Kamer van Koophandel was hiermee een ‘economische en sociale ramp’ op de valreep 
afgewend.181 Nog in dezelfde maand liep het Liberty-schip, de Mack Bruton Bryan, de haven 
van Rotterdam binnen met de eerste ‘Marshall-katoen’ voor Twente. In de Amerikaanse pers 
werd omstandig gewezen op het belang van de Marshall-hulp voor Europa. Time publiceerde in 
november 1948 een artikel over Nijverdal, waar de spinnerij van de KSW voornamelijk met als 
Marshall-hulp ingevoerde katoen verwerkte. De strekking van het verhaal was dat zonder deze 
                                                 
180 H.A.M. Klemann, Economische aspecten van het Marshall plan, in: R. Griffiths [et al.], Het Marshall plan in hedendaags 
perspectief, Den Haag 1997, p. 34-35; Van der Eng, a.w., p. 13, 53-54, 175. 
Het CPB is in 1945 opgericht met als taak economische prognoses en analyses te maken. Volgens Van der Eng blijkt uit de nota 
‘dat niet zozeer de angst voor de economische gevolgen, maar eerder een zekere gefixeerdheid op de sociale gevolgen, die zich in 
politieke termen zouden kunnen uiten, maakte dat de deelname aan het hulpprogramma verder geen punt van discussie meer kon 
zijn’. Hij adstrueert dit door Drees te citeren, p. 57, die in de ministerraad waarschuwde tegen een verdere inkrimping van de rant-
soenen – een van de gevolgen van de door het CPB voorziene ontwikkelingen – waardoor ‘het labiel sociaal-economisch evenwicht 
(zou) kunnen worden verstoord, met alle gevolgen van dien: stakingen, daling van de arbeidsproductiviteit enz.’. 
181 Nieuwjaarstoespraak H. van Heek op 3 januari 1949, p. 33; Reitsma, a.w., p. I-52, IV-3-4; Nijhuis, p. 175, II. 
Volgens Reitsma, a.w., p. IV-3, 4, vond er vanaf 1950 een belangrijke verschuiving van de invoer plaats. Het aandeel uit de VS liep 
terug van 69% in 1950 tot 31% in 1954 en 21% in 1955, onder meer ten gunste van import uit Mexico. 
Barendregt, a.w., p. 73, wijst op het dilemma waarmee de Nederlandse overheid worstelde bij de noodzakelijke import voor de we-
deropbouw en de beschikbare export om die te financieren. ‘The composition of Dutch imports and exports was unfavorable to 
reconstruction. Fuel, raw materials and capital goods all had to be imported in large quantities. The Dutch export industry produced 
mostly consumer goods that were protected elsewhere, such as agricultural products and textiles. Nevertheless, exports, to a large 
extent, had to finance imports. Thus, the restoration of exports was a matter of major concern. The authorities wanted to reach 
competitiveness by asking low prices. Low wages and other income policy could also keep down the purchasing power of the Dutch 
population and, thus, import demand. Therefore, wages had to be strictly controlled, based on war experience.’ 
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hulp Nijverdal ‘net als in de jaren ’30 op turfgraven (zou) zijn aangewezen.’182 De Twentse 
textielindustrie heeft inderdaad sterk geprofiteerd van de Amerikaanse hulp. Circa de helft van 
de geïmporteerde ruwe katoen werd vanaf eind 1948 gefinancierd met Marshall-geld, ook al 
betekende dit in de praktijk wel dat o.a. de Stoomspinnerij “Twenthe” in Almelo genoodzaakt 
was ‘bepaalde soorten katoen te kopen, welke wij onder normale omstandigheden niet zouden 
hebben betrokken’. Spanjaard in Borne constateerde in haar jaarverslag over 1948 dat de grond-
stoffenvoorziening in vergelijking met de eerste naoorlogse jaren moeilijker was geworden en 
het was ‘alleen dankzij de Marshall-hulp, dat tot op heden de spinnerijen ongelimiteerd konden 
doorwerken’. De textielindustrie heeft bovendien ook 68% van de aankopen van nieuwe machi-
nes met Marshall-hulp gefinancierd.183 

4.1 Twente en de Gordel van Smaragd 

Bij afwezigheid van een effectief Nederlands gezag ontwikkelde de op 17 augustus 1945 door 
Soekarno geproclameerde Republiek Indonesië zich in de schaduw van de Britse bezettings-
macht en creëerde daarmee elke dag meer voldongen feiten. In Nederland heerste in brede kring 
de opvatting dat Nederlands-Indië bij Nederland moest blijven, zij het in een nieuw samenwer-
kingsverband zoals koningin Wilhelmina in 1942 had beloofd. Een belangrijk aspect hierbij 
vormden de enorme financiële belangen van Nederland en het Nederlandse bedrijfsleven bij 
Nederlands-Indië. De Nederlandse regering had bijvoorbeeld een miljardenbedrag aan guldens 
van het Nederlands-Indische gouvernement te vorderen. Door de gebieden die onder controle 
waren van de Republiek weer open te stellen en de rijkdommen ervan als vanouds te exploite-
ren zou de wereldmarkt opnieuw van producten kunnen worden voorzien. Nederland zou hier-
mee dringend noodzakelijke deviezen kunnen vergaren en het Nederlandse bedrijfsleven zou 
zijn export kunnen hervatten. M.W. Holtrop, de president van De Nederlandsche Bank, wees er 
in het jaarverslag over 1946 nadrukkelijk op: ‘Het wegvallen der Indische inkomsten zou ons 
gehele volk ten zwaarste treffen, dat immers van de daaruit voortvloeiende verminderde be-
schikbaarheid van buitenlandse betaalmiddelen maar al te zeer de terugslag zou voelen.’184 H. 
van Heek gaf als voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Overijssel in het 
jaarverslag over 1947 eveneens aan dat herstel van de economische betrekkingen tussen Indo-
nesië en Nederland voorwaarde was voor het herstel van de Nederlandse economie (zie voetnoot 
179). Minister van Financiën P. Lieftinck was van mening dat ‘aan de arbeidersmassa (…) 
moest duidelijk worden gemaakt dat een breuk in de economische samenwerking met Indonesië 
een ernstige terugval in het levensniveau in Nederland zou betekenen’. De inspanningen van de 

                                                 
182 Van der Eng, a.w., p. 116-117. 
183 C. Wolters, De Twentse katoenindustrie en de dekolonisatie. De neergang van de handel in “katoentjes” naar Indonesië, in: 
THB, Jrg. 30 (1990), p. 116-117; F. Inklaar, De Marshall-hulp. Oorsprong, inhoud en uitwerking, in: Griffiths, a.w., p. 61; Stoom-
spinnerij “Twenthe”, Almelo, Verslag over het boekjaar 1950; Stoomspinnerijen en -weverijen v/h S.J. Spanjaard, Verslag over het 
boekjaar 1948. 
Ook het in de jaren vijftig uitgevoerde sociologisch onderzoek in de Twents-Achterhoekse textielindustrie is grotendeels betaald via 
de Marshall-hulp, zie: A.L. van Schelven, Personeelsvraagstukken van de Twents-Gelderse textielindustrie gedurende dertig jaar, 
in: Opstellenbundel ter huldiging van Wisselink, p. 165. Nijhuis, a.w., p. 145, en Wolters, a.w., p. 117, wijzen op een nadeel van de 
afhankelijkheid van de textielindustrie van de Marshall-hulp. De fabrikanten mochten de Marshall-dollars alleen aan katoen uit de 
VS besteden en konden bij gebrek aan eigen dollars niet op de internationale markt katoen inkopen. België, dat over eigen dollars 
beschikte, kon wèl profiteren van prijsschommelingen op die markt. De Egyptische en Brits-Indische katoen was goedkoper, indien 
betaald in dollars; een munteenheid waarover Nederland niet beschikte. ‘De Belgische industrie verkrijgt dientengevolge de ruwe 
katoen goedkoper dan de Nederlandse.’ Volgens Van der Eng, a.w., p. 175, daarentegen werd de VS-katoen als een ‘surplusprodukt 
met een reductie op de marktprijs aangeboden’. 
184 Geciteerd naar J. Willems, Economische en sociale kroniek, in: De Economist, Jrg. 95 (1947), p. 290. 
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Nederlandse regering waren sterk gericht op het veilig stellen van deze belangen, o.a. bij de 
onderhandelingen aangaande de op 25 maart 1947 getekende Overeenkomst van Linggadjati.185 
 
Oud-premier Gerbrandy veroordeelde in december 1946 in een radiotoespraak de voorgenomen 
Overeenkomst. Volgens hem hield de belofte van de koningin in dat Nederlands-Indië binnen 
het verband van het koninkrijk zou blijven, maar bood de Overeenkomst van Linggadjati ruimte 
aan de Republiek om er desgewenst uit te stappen. De rede van Gerbrandy leidde op initiatief 
van enkele conservatieve liberalen zoals W.K.H. Feuilletau de Bruyn en E.J. van Rees Vellinga 
tot een actie onder het motto “Wij eisen handhaving van de Rijkseenheid”, waarbij in korte tijd 
300.000 handtekeningen werden opgehaald, en tot de oprichting van het Nationaal Comité 
Handhaving Rijkseenheid. Een aantal politieke kopstukken, onder meer ARP-leider J. Schouten, 
CHU-leider H.W. Tilanus, Partij van de Vrijheid-leider D.U. Stikker en P.J. Oud (PvdV, ex-
VDB), trad toe tot een zogeheten Politiek Comité. Ook vooraanstaande militairen als luitenant-
generaal KNIL bd. M.L.F. Bajetto (RKSP), luitenant-admiraal bd. en oud-minister J.Th. Fürst-
ner en oud-bevelhebber en generaal bd. H.G. Winkelman verbonden zich aan het Nationaal 
Comité. J. Donner, de president van de Hoge Raad, en de voormalige Chef Staf van het Militair 
Gezag, H.J. Kruls, keerden zich eveneens in scherpe bewoordingen tegen de overeenkomst. Het 
Nationaal Comité verzamelde op vele manieren geld, via de verkoop van speldjes en via collec-
tes, maar de belangrijkste inkomstenbron vormden donaties van industriëlen, zoals Gelderman 
en Van Heek. Zo vergaarde het Comité in 1946 ƒ200.000.186 
 
Al in maart 1946 beraadde de FVE zich over wat te doen aan het dreigende verlies van “Indië”. 
In haar ledenvergadering van 26 maart 1946 besloot de FVE om per arbeider ƒ1,- te schenken 
aan de Stichting “Indië in nood”, die nauw was gelieerd aan het Nationaal Comité. De FVE 
heeft voor dit doel ook een aantal andere textielfabrieken aangeschreven met het verzoek om 
zich bij dit besluit aan te sluiten. Het doel was ‘een betere voorlichting over wat in Neder-
landsch-Indië plaats vindt’. De bedrijven kregen al de volgende dag het verzoek om hun bijdra-
ge te storten op de rekening van de Fabrikantenkring Enschede ‘zonder vermelding van het doel 
der storting’. Het was klaarblijkelijk niet gewenst dat de bijdragen gemakkelijk te traceren wa-
ren. De leden van de Manex, die volgens Van Eck ‘een nog directer belang’ hadden, spraken 
onderling af om ƒ2,- per arbeider aan de Stichting over te maken. Rigtersbleek heeft als uit-
vloeisel hiervan in totaal ƒ3.000,- gestort. De drie andere fabrikantenverenigingen hebben geen 
bijdrage beschikbaar gesteld. Opvallend is dat ook de Hengelose metaalfabriek Gebr. Stork & 
Co in de buidel heeft getast. 
 
 

                                                 
185 M.D. Bogaarts, Lieftinck en de druk op de Indische ketel 1946-1947, in: Politieke Opstellen, Jrg. 10 (1990), p. 20, 
http://www.ru.nl/cpg/overige_publicaties/politieke_opstellen/#10; ik volg de paginanummering van de tekst op de website. 
186 R.J.J. Stevens, Een (buiten)parlementaire lobby. Het Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid 1946-1950, in: Politieke 
Opstellen, Jrg. 15-16 (1995-1996), p. 5. Ik volg de paginanummering van de tekst op de website 
http://www.ru.nl/cpg/overige_publicaties/politieke_opstellen/#15-16, geraadpleegd op 17 oktober 2007; Hoogenboezem, a.w., p. 
217-222; L.J. Giebels, Beel, van vazal tot onderkoning. Biografie 1902-1977, Den Haag 1995. Diss. Nijmegen, p. 200-202, 225-
226. 
De industriëlen op wie wordt gedoeld, waren onder meer H.P. Gelderman C.Mzn. en A.H. van Heek. Zie hieronder. In het archief 
van Gelderman bevindt zich een handgeschreven lijst uit 1948 met ‘bijzondere uitgaven’ voor onder meer ‘Rijkseenheid’; het ging 
om een bedrag van ƒ2.000,- (Gelderman (1), 1100). 
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Tabel 10 Bijdrage aan de Stichting “Indië in Nood” door het Twentse bedrijfsleven, maart/april 
1946 

Onderneming Bijdrage Onderneming Bijdrage 

H. ten Cate Hzn. & Co ƒ3.000  Boekelosche Stoombleekerij ƒ246  

Van Heek & Co ƒ3.000  Spinnerij Oosterveld ƒ203  

Gebr. Stork & Co ƒ1.000  Gebr. Jannink ƒ200  

Gebr. Van Heek Schuttersveld ƒ850  H. Hedeman Jr.’s Textielfabrieken  ƒ200  

Katoenspinnerij Bamshoeve ƒ760  Scholten & Van Heek ƒ152  

J.F. Scholten & Zonen ƒ748  Enschedesche Katoenspinnerij ƒ112  

N.J. Menko ƒ718  Fa. H. Blenken ƒ107  

Rigtersbleek v/h G.J. van Heek & Zn ƒ682  G.W. Wisselink's Textiel Maatschappij ƒ84  

Gerh. Jannink & Zonen  ƒ663  M. van Dam & Zonen ƒ80  

Nico ter Kuile & Zonen ƒ539  E. ter Kuile & Zoon’s Textielfabrieken ƒ75  

Textielfabriek “Holland” ƒ460  Ter Kuile Cromhoff ƒ60  

Blijdenstein & Co ƒ459  W.J.M. Baurichter Weverij & Blekerij  ƒ58  

Spinnerij Tubantia ƒ447  Hardick & Seckel ƒ43  

Spinnerij Roombeek ƒ401  Textielfabriek Setex ƒ30  

Twentsche Textiel Maatschappij ƒ337  Totaal ƒ15.714  

Boekelosche Stoombleekerij ƒ246    
 
A.H. van Heek, directielid van Rigtersbleek, trad in juni 1947 nadrukkelijk naar voren om “In-
dië” onder de aandacht te houden. De tot dan toe gevoerde politiek vervulde hem ‘met grote 
zorg’ en deze zou, ‘indien de koers op korten termijn niet radicaal gewijzigd wordt, naar mijn 
stellige overtuiging tot een volslagen bankroet van ons Koninkrijk leiden. Het is m.i. de plicht 
van allen, die een vooraanstaande positie in het bedrijfsleven innemen, zich zoo goed mogelijk 
op de hoogte te stellen van de nuchtere feiten, teneinde zich terdege rekenschap te kunnen ge-
ven van de rampspoedige consequenties, die het gevolg zouden zijn van een verder voortschrij-
den op den weg naar de ondergang van ons Rijk.’ Hij had voormalig premier Gerbrandy bereid 
gevonden om op 3 juli 1946 naar Enschede te komen en een uiteenzetting te geven over ‘de 
zeer gevaarlijke crisistoestand, waarin ons land zich door de nopens Nederlands-Indië gevoerde 
politiek geplaatst ziet’. Volgens van Heek stonden ‘de hoogste belangen’ van Nederland op het 
spel en hij bond directies van de door hem aangeschreven bedrijven op het hart om de bijeen-
komst bij te wonen. Behalve de kleinere bedrijven gaven alle in Tabel 10 genoemde onderne-
mingen acte de présence. Daarnaast was een groot aantal andere belangrijke bedrijven verte-
genwoordigd, wat de intense belangstelling voor het onderwerp aantoont: uit Oldenzaal H.P. 
Gelderman & Zn en de Koninklijke Oldenzaalsche Stoomweverij; uit Hengelo de directies van 
de Heemaf, Dikkers & Co, Hazemeyer, KNKS, KWF en van de Koninklijke Nederlandsche 
Zoutindustrie; uit Borne was de directie van Spanjaard present; uit Almelo de Katoenmij. v/h 
Gebrs. Scholten & Co en Palthe; uit Nijverdal de KSW en de Nederlandsche Stoombleekerij; 
Jansen & Tilanus uit Vriezenveen, Jordaan & Zn’s Textielfabrieken uit Haaksbergen, Ter Horst 
& Co uit Rijssen en Arntz. Jannink en de Twentsche Stoombleekerij uit Goor. Na het horen van 
de woorden die Gerbrandy namens het Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid had gespro-
ken, waren zij ‘vrijwel zonder een uitzondering’ bereid om maar liefst ƒ2,50 per arbeider bij te 
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dragen. Van Eck vroeg de leden van de Fabrikantenkring Enschede, voor zover zij niet aanwe-
zig waren geweest, om ook een bijdrage te storten en hem daarvan op de hoogte te stellen, 
‘zoodat op die wijze een overzicht verkregen wordt van wat ons district, dat nòg nauwer bij de 
Indische kwestie betrokken is dan andere deelen van het land, bijeengebracht heeft’.187 
De steun van de Twentse textielindustrie heeft niet kunnen verhinderen dat het voormalige Ne-
derlands-Indië, na twee zogeheten Politionele Acties (de 1ste van 21 juli tot 5 augustus 1947 en 
de 2e van 19 december 1948 tot 5 januari 1949) uiteindelijk door de Nederlandse regering in 
december 1949 als zelfstandige republiek is erkend. De FVE heeft zich voor het behoud van 
“Indië” ingespannen, onder meer door in het najaar van 1947 de kosten van de adoptie van een 
bataljon dat aan de strijd in Indonesië zou deelnemen, op zich te nemen. Voorzitter Ledeboer, 
directielid van Van Heek & Co, zou de kosten ‘in kleinen kring trachten te verdeelen, want hij 
vindt het hoogst onaangenaam voortdurend geld te moeten vragen’. Het financieel verslag van 
de FVE over 1947 vermeldt onder de “Uitgaven” een post van ƒ420,- als ‘bijdrage 3de divisie 
Assen’; het is niet waarschijnlijk dat dit het bedoelde bedrag is, want dan zouden de militairen 
met een gebroken geweertje hebben moeten optreden. Het is ook mogelijk dat de gelden recht-
streeks via de ondernemingen zijn betaald. Een ander lid van deze directie verklaarde in zijn 
hoedanigheid van voorzitter van de Kamer van Koophandel dat de regering ‘voor de keuze ge-
plaatst Indonesië te abandonneren en dus aan de chaos over te laten of wel haar plicht te doen, 
(…) terecht de laatste weg (heeft) gekozen’. Dit was volgens H. van Heek de enige mogelijk-
heid, waarbij ‘geheel Indonesië zelfstandig en in samenwerking met Nederland de weg op kan 
gaan naar een volledig economisch herstel’.188 
 
De uiteindelijke soevereiniteitsoverdracht leidde in Nederland opnieuw tot omvangrijke en felle 
protesten, ook binnen de VVD die in de Tweede Kamer het beleid van de regering steunde. Een 
van de gangmakers van het protest binnen de VVD was A.H. van Heek. In de zomer van 1949 
heeft hij een vergeefse poging ondernomen om over deze kwestie een buitengewone ledenver-
gadering van de VVD te beleggen. Uit onvrede over het beleid van de VVD trad hij op 11 no-
vember 1949 toe tot het Comité tot Oprichting van een Liberale Partij. Na de Ronde Tafel Con-
ferentie in Den Haag in december 1949 belegde de VVD, mede als reactie op het optreden van 
A.H. van Heek, een buitengewone algemene ledenvergadering. Deze kende een roerig verloop, 
maar partijleider Oud wist de meerderheid achter zich te krijgen door er voor te waarschuwen 
dat het afkeuren van het regeringsbeleid inzake Indonesië rampzalige gevolgen zou hebben; 
voor het Nederlandse bedrijfsleven en voor de Nederlandse burgers in Indonesië.189 
                                                 
187 Circulaire A.C. van Eck aan leden FVE en Textielfabriek “Holland”, 23 maart 1946; circulaire A.C. van Eck aan leden FVE, 
Stoomweverij Nijverheid, M. van Dam & Zonen, Textielfabriek “Holland”, Textielfabriek “Bato”, Hardick & Seckel, W.J.M. 
Baurichter, Textielfabriek Setex, Fa. H. Blenken, 27 maart 1946; notitie Stichting “Indië in nood”, ontvangen bijdragen van onder-
staande firma’s op de rekening van den Fabrikanten-Kring Enschede bij de NV De Twentsche Bank te Enschede; brief A.C. van 
Eck aan Gebr. Van Heek, 18 mei 1946; brief A.C. van Eck aan H.B.N. Ledeboer, 14 juni 1946; brief H.B.N. Ledeboer aan A.C. van 
Eck, 16 september 1946; brief A.H. van Heek aan de directie van … [namen aangeschreven bedrijven], 30 juni 1947; brief A.C. van 
Eck aan leden Fabrikantenkring Enschede, 8 juli 1947 (alle: TGTV, 284); Verslag ledenvergadering FVE, 26 maart en 16 april 
1946 (FVE, 5); brief Stichting “Indië in Nood” aan Manex, 22 maart 1946 (Gelderman (1), 1046). 
Voor de leden van de Manex zie Bijlage II. In de genoemde ledenvergadering van de FVE is gemeld dat de leden van de Manex ƒ2 
per arbeider zouden overmaken, wat op tenminste ƒ13.336 neerkwam (van het bedrijf Jansen & Tilanus heb ik geen aantallen 
personeelsleden per 1 januari 1946 gevonden). Het bedankbriefje van de Stichting noemt een bedrag van ƒ2.000. 
188 Verslag ledenvergadering FVE, 17 november 1947 (FVE, 7); Financieel Jaarverslag FVE 1947 (FVE, 63); Nieuwjaarstoe-
spraak H. van Heek op 3 januari 1949, p. 29. 
189 Stevens, a.w., p. 19; Onafhankelijke Nationale Groep en Jong Conservatief Verbond, p. 1. 
http://www.inghist.nl/pdf/kpp/onafhankelijke_nationale_groep.pdf (geraadpleegd op 14 oktober 2007); zie ook 
http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/KPP/PartijDetail?Id=130; M.F. Westers, Mr. D.U. Stikker en de naoorlogse reconstruc-
tie van het liberalisme in Nederland. Een zakenman in de politieke arena, Diss. Utrecht 1988, p. 137, 141-142. 
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4.1.1 De Politionele Acties: ‘sneuvelen voor het kapitaal’ 

Zo vastberaden als ondernemers en vele anderen waren om Indonesië binnen het Koninkrijk te 
houden, zo onverschillig, in veel gevallen zelfs vijandig stond de meerderheid van de textielar-
beiders tegenover deze koloniale oorlog. Eind september 1946 gaven de troepenuitzendingen 
naar Indonesië aanleiding tot veel protesten. In de bedrijven in Enschede heerste een geladen 
stemming, maar alleen in de spinnerij van Blijdenstein ontlaadde deze zich op dinsdag 24 sep-
tember in een staking. Een vijftigtal, merendeels minderjarige arbeiders legde het werk neer. De 
volgende dag, toen het in Amsterdam al weer rustig was, kwamen in Enschede de meeste tex-
tielfabrieken en het havenbedrijf tot stilstand. In Almelo veroorzaakte de troepenuitzending wel 
enige beroering, volgens de politie gestimuleerd door plaatselijke, onder communistische in-
vloed staande organisaties, maar leidde niet tot ongeregeldheden. Toen op de 24ste september 
via publicatieborden van dagbladen berichten over de proteststakingen in Amsterdam doordron-
gen tot Almelo, trokken deze veel belangstelling. Volgens de politie van Almelo waren de ar-
beiders die aan de discussies deelnamen ‘voor het overgroote deel tegen het uitzenden van mili-
tairen naar Indië, daar hier de militairen sneuvelden voor het kapitaal en de fabrikanten welke 
hun grondstoffen uit Indië betrekken’. Voor de arbeiders was Indië niet van belang en velen 
vonden het een onjuiste voorstelling van zaken om te spreken, zoals de regering deed, van een 
politionele actie, terwijl het gewoon een oorlog was. Het aantal gesneuvelden lag volgens hen 
ook veel hoger dan werd gepubliceerd in de dagbladen. Bovendien bracht de regering veel ge-
zinnen in benarde financiële omstandigheden door gehuwde mannen in militaire dienst op te 
roepen, waardoor die gezinnen geen inkomen meer hadden. Nederland was in Indonesië nu de 
bezetter en vocht tegen een volk dat voor zijn vrijheid streed, ‘hieraan mogen wij niet deelne-
men’. Een ander argument was dat Nederland nooit de macht over Indië zou terugkrijgen, om-
dat Engeland er de zeggenschap wilde. Op 26 september hoorde de politie van vele kanten ‘dat 
de proteststaking landelijk moest worden doorgevoerd, om zich te verzetten tegen het uitzenden 
van militairen naar Indië’ en dat ook in Almelo moest worden geprobeerd de staking op de fa-
brieken door te voeren. Hierop startte de politie een onderzoek naar de stemming onder de ar-
beiders en naar eventuele voorbereidingen voor stakingsacties. Bij Bendien’s Confectiefabrie-
ken werd vrijwel niet over staken gesproken, hoewel meerdere mensen sterk gekant waren te-
gen het uitzenden van militairen. Dit werd voornamelijk ingegeven door bezorgdheid over fa-
milieleden of verloofden die in militaire dienst waren. Bij de textielfabriek J. ten Bos waren 
geen tekenen die wezen op een op handen zijnde staking. De arbeiders vonden wel dat dienst-
neming veel gevaren en moeilijkheden met zich meebracht, maar dat zij ‘de communistische 
staking’ niet zouden steunen. In de fabrieken van Palthe maakte een aantal personen veel pro-
paganda om de arbeiders tot staken te bewegen. Volgens de politie waren zij allemaal lid van de 
EVC. Er waren wel arbeiders die sympathie hadden voor de proteststaking, maar er werd door 
anderen sterk tegen geageerd, ‘zoodat het streven tot staking geheel in de kiem werd gesmoord’. 
Zestig arbeidsters in de Strijkzaal waren volledig voor een staking, maar zij konden niet vol-
doende kracht ontplooien om een staking in het bedrijf te forceren. Wanneer er bij dit bedrijf 
echter toch een staking zou uitbreken, zouden zij, naar ze tegenover de politie verklaarden, de 
fabriek verlaten. De arbeidsters van de Strijkzaal hadden zich een jaar eerder ook al strijdbaar 
betoond (zie bij voetnoot 368). Het overgrote deel van de arbeiders bij Ten Cate sprak zich in de 
onderlinge discussies tégen de troepenuitzending uit, maar voelde er weinig voor om in staking 
te gaan, ‘daar volgens hen een proteststaking van 24 uur niet voldoende resultaten zou opleve-
ren’. Bij de Katoenmaatschappij Scholten had een groep arbeiders geprobeerd om hun collega’s 
te bewegen, op donderdag om 16.00u het werk voor 24 uur neer te leggen. In de middagpauze 
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waren in de verschillende afdelingen van de fabriek brochures van de CPN neergelegd, maar 
deze werden ontdekt door de afdelingschefs die alles hadden kunnen verwijderen vóórdat de 
arbeiders terugkwamen. De groep die bereid was om het werk neer te leggen, was klein en de 
sta-king is niet doorgegaan. In andere bedrijven in Almelo heeft de politie geen pogingen om 
stakingen in gang te zetten geconstateerd. 
 
Over het geheel genomen waren de textielarbeiders sterk gekant tegen de troepenuitzendingen 
en zij zagen die vooral als een ondernemersbelang. In Enschede is het als uitvloeisel hiervan tot 
proteststakingen gekomen, terwijl de Almelose arbeiders dit over het geheel genomen niet zin-
vol vonden. Weerstand tegen het politieke streven van de CPN lijkt hierbij in Almelo ook ster-
ker te zijn geweest dan in Enschede. Een jaar later, bij het uitbreken van de Politionele Acties, 
zou de CPN opnieuw proberen om haar politieke doelstellingen met de sociale onvrede te ver-
binden. C. Bruens, de inspecteur van het CRB in Twente, was daarentegen veel meer bezorgd 
‘dat oude grieven, zooals bepaalde eischen inzake de textielverstrekkingen, kortere arbeidsduur 
bij werken in ploeg, enz. weer opgeld zullen doen’ en dat de onvrede over de troepenuitzendin-
gen hieraan gekoppeld zou worden aan. Zijn vrees bleek ongegrond.190 Ik heb sterk de indruk 
dat de Almelose arbeiders goed aanvoelden dat proteststakingen tegen de troepenuitzendingen 
weinig zinvol waren, niet voor het Indonesische volk en niet voor henzelf, maar onderdeel wa-
ren van het streven van de CPN om opgenomen te worden in het politieke en sociale overleg-
weefsel dat in Nederland tot ontwikkeling was gekomen. In september 1946 waren de fusiebe-
sprekingen tussen het NVV en de EVC nog in volle gang en deed de CPN haar uiterste best om 
onwelgevallige “elementen” uit de EVC te verwijderen. De proteststakingen van 24 september 
pasten hier eigenlijk alleen maar in als machtsvertoon om te laten zien dat de CPN een factor 
was om rekening mee te houden en dat zij stakingsbewegingen kon inzetten en stopzetten. 
Zo genuanceerd keek het Bureau Nationale Veiligheid niet tegen de gebeurtenissen aan. Dit 
Bureau, door de Chef Staf van het Militair Gezag, H.J. Kruls, op 29 mei 1945 opgericht, had tot 
taak ‘alle werkzaamheden de in- en uitwendige veiligheid van den Staat betreffende’ uit te voe-
ren. Dit omvatte het opruimen van overgebleven restanten van Duitse ‘spionage-, sabotage- en 
propaganda organisaties’ en nadrukkelijk ook het verstrekken van inlichtingen aan de overheid 
‘omtrent mogelijke gevaren van revolutionaire woelingen’. Kruls had de reserve-Kolonel voor 
Algemeene Dienst, L. Einthoven, aan het hoofd hiervan geplaatst. Een dergelijke dienst kon 
“onrust” vrijwel alleen duiden in termen van opruiende samenzweringen door staatsondermij-
nende groepen, waartoe ook de CPN werd gerekend. In dit kader past een curieus document van 
de hand van J.G. Crabbendam, hoofd van ‘Bureau B’. Hij had ‘van betrouwbare, doch niet te 
controleeren zijde’ gehoord dat de reis van P. de Groot naar Rusland in de zomer van 1946, niet 
zozeer verband hield met een vakantie in Moskou, maar was bedoeld om te overleggen ‘over de 
houding van de CPN, indien in Nederlandsch-Indië een militair conflict zou uitbreken’. Aange-
nomen mocht worden, ‘hoewel geen zekerheid hieromtrent kon worden verkregen’, dat de 
CPN-partijtop zou wachten tot De Groot terug was, ‘alvorens een groote actie tegen het uitzen-
den van militairen naar Indië te gaan voeren. In leidende kringen van de partij zou men voor-
nemens zijn alles in het werk te stellen om het uitzenden van troepen naar Indië tegen te gaan. 
Aan de betrouwbare leden van de partij zou de opdracht gegeven zijn, zooveel mogelijk contact 

                                                 
190 Tubantia 25 september 1946; VTAC 25 en 26 september 1946; De Waarheid 24 en 25 september 1946; brief C. Bruens aan 
College van Rijksbemiddelaars, 27 september 1946 (Lb 15-9671). Werkend Nederland, 23 september 1946, schreef nog vóórdat de 
stakingen uitbraken ‘(…) in dit onderhavige geval zijn we niet alleen niet vóór, maar zelfs zeer sterk tégen een staking’ (geciteerd 
naar J.W. Stutje, De man die de weg wees. Leven en werk van Paul de Groot 1899-1986. Amsterdam 2000, p. 272); J. Heidema, 
Politioneel rapport over de periode van 1 juli t/m 30 september 1946, 1 oktober 1946 (Prov.Overijssel, 8910). 
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te zoeken met militairen van de laatste lichtingen.’ De Waarheid en Politiek en Cultuur waren 
druk doende om ‘de groote ledenmassa van de CPN “rijp” (te maken) voor de te voeren ac-
tie’.191 
Het is heel wel mogelijk, zelfs waarschijnlijk dat De Groot regelmatig overleg pleegde in Mos-
kou om de te volgen tactiek af te stemmen, en waarschijnlijk is daar de conclusie getrokken dat 
de CPN en de EVC zich vóór alles op fusie met het NVV moesten richten. Er zullen ongetwij-
feld partijfunctionarissen zijn geweest die oprecht verontwaardigd waren over de troepenuit-
zendingen en daar actie tegen wilden voeren, maar de partijdiscipline heeft hen in het gareel ge-
houden. Op 24 september heeft de CPN stoom laten afblazen en laten zien waartoe zij zichzelf 
in staat achtte. 
 
Een kleine maand voordat de eerste Politionele Actie van start ging informeerde L.J.M. Beel, in 
zijn functie van Minister van Binnenlandse Zaken, de Commissarissen van de Koningin over 
een aantal voorbereidingen om verstoringen van de openbare orde tegen te gaan. Strikte ge-
heimhouding hierover was noodzakelijk, omdat het alleen maar ‘onrust’ zou wekken, wanneer 
bekend zou worden dat er voorbereidingen werden getroffen. De Commissarissen kregen op-
dracht om na te gaan wat de minimale sterkte van de politie moest zijn in gebieden waar geen 
ernstige moeilijkheden te verwachten waren. De overtollige manschappen konden worden inge-
zet in de gebieden waar met ‘ernstige ordeverstoringen’ rekening moest worden gehouden. Het 
ging daarbij vooral om Amsterdam en de Zaanstreek, om Rotterdam en eventueel Den Haag en 
tenslotte om Twente en de Mijnstreek. Het kabinet hield rekening met forse protesten, want tot 
de maatregelen behoorde het laten beschermen van inrichtingen en bedrijven van vitaal belang, 
zoals ‘waterleiding, gas- en electriciteitswerken, telegraaf, telefoon, spoorwegknooppunten of 
andere belangrijke objecten (gevangenissen, kampen voor onder dergelijke omstandigheden ge-
vaarlijke politieke delinquenten bijv. voormalige SS'ers, bergplaatsen van vuurwapenen en mu-
nitie en in geval van stagnatie in de voedselvoorziening tevens de grotere voedseldepôts, distri-
butiebescheiden, enz.)’. De bewaking moest zich niet alleen voorbereiden op het afweren van 
overvallen, maar ook op het tegengaan van sabotage en het afluisteren in telefooncentrales. 
Indien de telegrafische of telefonische verbindingen zouden uitvallen, konden de autoriteiten 
vertrouwen op de verbindingsdienst van de politie, die gegarandeerd zou blijven functioneren, 
zij het dat geheime berichten moesten worden gecodeerd. ‘Het zal aanbeveling verdienen, dat 
belangrijke berichten mondeling worden overgebracht, teneinde te voorkomen dat bij aanhou-
ding en fouillering der koeriers door verzetslieden die berichten in hun handen zouden vallen. 
Gestreefd worde naar koeriers, die de ontvanger van het bericht persoonlijk bekend zijn, opdat 
legitimatiebewijzen kunnen worden vermeden.’ Het lijkt er sterk op dat de regering een heuse 
opstand vreesde en Beel vervolgde dat uit ervaring gebleken was, ‘dat ordeverstoringen van 
beperkte omvang zich snel uitbreiden, indien zij niet in de kiem worden gesmoord’.  
De meest recente ervaring met ordeverstoringen in Nederland had betrekking op de april/mei-
stakingen uit 1943 (vier jaar voordien) en die waren inderdaad in de kiem gesmoord. De daar-
aan voorafgaande oproeren die snel in bloed waren gesmoord, waren het Amsterdamse Jordaan-
oproer en het Rotterdamse oproer in Crooswijk uit 1934. Het ligt daarom voor de hand dat de 

                                                 
191 P. Coomans, T. de Jonge, E. Nijhof, De Eenheidsvakcentrale (EVC), 1943-1948, Groningen 1976, schrijven, p. 223, dat ‘de 
CPN de strijdlust van de arbeiders in toom wilde houden’. Zie ook hfdst. 17 van hun studie; circulaire H.J. Kruls, 27 augustus 1945 
(GAE, 139); notitie van J.G. Crabbendam, 3 september 1946; brief van de Procureur-Generaal, fgd. Directeur van Politie uit Arn-
hem, aan de Commissarissen der Koningin in de Provincies Gelderland en Overijssel, 13 september 1946 (beide: Prov.Overijssel, 
8910). Bij de brief van de Procureur-Generaal was de notitie van Crabbendam als bijlage toegevoegd. 
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regering hieraan de ‘dringende eis’ ontleende dat in een dergelijk geval ‘onmiddellijk met de 
grootste kracht, beslistheid en doeltreffendheid wordt opgetreden en dat nimmer wordt toegela-
ten dat roerige elementen, hoe kort ook, de baas op straat spelen. (…) Bij het politiepersoneel 
worde buiten twijfel gesteld, dat het bij tactvol, doch niettemin doortastend optreden verzekerd 
kan zijn van de goedkeuring en waardering der autoriteiten.’ De commissarissen der koningin 
kregen het advies om op basis van al eerder verstrekte richtlijnen ‘ruime en steungevende bepa-
lingen’ rond dit onderwerp vast te stellen. ‘Het gebruik der wapenen zij beperkt, maar dan doel-
treffend en vooral gericht op raddraaiers. Het in de lucht schieten worde vermeden; het leidt tot 
onschuldige slachtoffers en vermindert het ontzag voor het vuurwapen.’ Deze instructies moes-
ten de Commissarissen der Koningin ‘mondeling en zeer vertrouwelijk’ aan de burgemeesters 
in de daarvoor in aanmerking komende gemeenten doorgeven.192 
Aangezien de Nederlandse overheid zeer bezorgd was voor opstootjes en zelfs opstandige be-
wegingen, kan het geen verbazing wekken dat de burgemeesters en politie in de als bedreigd 
aangemerkte plaatsen bijzonder op hun hoede waren. Een vergadering van de afdeling Ensche-
de van de CPN, die van oudsher werd beschouwd als een staatsgevaarlijke organisatie, op 21 
juli 1947 werd dan ook op de voet gevolgd en een uitgebreid verslag vond zijn weg via het nog 
functionerende postverkeer naar het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst, de opvolger van 
het Bureau Nationale Veiligheid. H.B. Otto, wethouder voor de CPN in Enschede, deed de 20 à 
25 aanwezigen verslag van een vergadering van het partijbestuur, de dag ervoor in Amsterdam. 
Volgens het verslag vertelde Otto dat ‘deze gang van zaken’, i.e. het uitbreken van de openlijke 
gevechtshandelingen in Indonesië, geen verrassing was voor de partij. Omdat de PvdA de ar-
beidersklasse ondergeschikt wilde maken ‘aan haar reactionaire politiek’, moest de CPN de 
sociaal-democratische leiders als ‘volksbedriegers’ ontmaskeren. Niet met ‘een scheldkanonna-
de, maar op overtuigende en vooral tactische wijze’. Voor dat doel moesten de partijgenoten 
iedere dag en misschien ook wel vele nachten klaar staan voor de partij om met de arbeiders te 
praten. ‘Wij roepen niet op tot een algemene werkstaking’, aldus Otto, ‘want hieraan is het risi-
co verbonden, dat vele arbeiders hieraan geen gevolg zullen geven.’ Dan zou de partij zich iso-
leren van de massa en dat moest worden vermeden. Naar hij had begrepen zou de EVC geen 
algemene werkstaking uitroepen ‘zonder de partij daarin te kennen’. Toch moest door ‘een 
vastberaden houding der arbeiders’ de Nederlandse ‘reactie’ de nek worden gebroken. De vraag 
was, wat dit inhield voor de afdeling Enschede. In Amsterdam had de partij volgens Otto al 
bewezen in staat te zijn ‘de hele zaak “plat” te leggen’, maar in Enschede was dat niet mogelijk. 
Het was van het grootste belang dat de partij aansloot bij de onvrede over de lage lonen. De 
CPN-ers moesten de arbeiders er op wijzen dat de regering weigerde de lonen te verhogen, 
maar wel deviezen gebruikte voor het leger. Langs die weg moest de partij acties ontketenen. 
De beurzen zouden daarop reageren en dan zou de Nederlandse gulden nog verder dalen, zeker 
wanneer in het buitenland bekend werd dat er in Nederland werd gestaakt. ‘Dat hangt van ons 
af!!’ Langs deze weg moesten de partijleden er voor zorgen dat uiteindelijk in steeds meer fa-
brieken werd gestaakt, dat geweigerd zou worden om schepen voor Indonesië te laden. Over de 
lonen heerste ontevredenheid onder de arbeiders. ‘Daarmee vangen wij aan in ons gesprek met 
de arbeiders. Het is niet zo belangrijk of de algemeene werkstaking een paar dagen vroeger of 

                                                 
192 Brief Minister van Binnenlandse Zaken aan Commissarissen der Koningin in de onderscheiden provincies, no. 1687, 10 juni 
1947 (Prov.Overijssel, 8910) onderstr. in origineel; B.A. Sijes, De april-mei-staking in Twente, in: E. Westerbeek (red.), Overĳssel. 
Aspecten en perspectieven, samengest. onder auspiciën van het Economisch Technologisch Instituut Overĳssel, de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken voor Overĳssel, de Provinciale Vereniging voor Vreemdelingenverkeer in Overĳssel, Amsterdam 1951, 
p. 355-358; C.J.C.F. Fijnaut, 200 jaar politiegeschiedenis; toespraken bij de presentatie van - De geschiedenis van de Nederlandse 
politie - in de vroegere vergaderzaal van de Tweede Kamer, Amsterdam 2007, p. 28/9. 
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later komt. Wij moeten eerst de massa achter ons hebben. Wanneer er oproepen van de EVC 
komen, zullen wij als partijgenoten deze steunen en actie daarvoor voeren. Indien slechts de 
helft van het aantal op de bedrijven wegloopt, heeft dit al grote propagandistische waarde. Bo-
vendien werkt het weer mee, vooral op jonge mensen heeft dit invloed.’ Otto wees op een actie 
in de fabriek van I.I. Rozendaal waar de fabriekscommissie, bestaande uit 5 EVC-leden, een 
motie had aangenomen als protest tegen de oorlog in Indonesië. Volgens hem moest het ook in 
andere bedrijven soortgelijke protesten regenen. Als partijgenoten nog andere praktische voor-
stellen hadden, dan moesten ze die doorgeven.  
Het was nadrukkelijk niet de bedoeling om naar de wapens te grijpen. Otto benadrukte dat de 
CPN ‘een volkomen legale partij’ was; ‘wij vechten legaal’. Ook onderduiken, waarover door 
sommigen werd gesproken, was fout. ‘Wij werken legaal.’ Partijlid J.H.J. van het Reve stelde 
voor dat ‘de Nederlandse arbeidersklasse’ op woensdag 23 juli, de dag dat de acties in Indone-
sië in de Tweede Kamer aan de orde zouden komen, in een grote meeting van zich zou laten 
horen, maar dat zou volgens een ander lid juist een mooie gelegenheid voor de politie zijn om 
alle communisten op te pakken. Een erg grote opkomst verwachtte dit lid niet, wat werd onder-
schreven door een vrouwelijk lid dat vond dat het Nederlandse volk niet ‘wakker’ was. Zij ver-
wees naar de spontane staking in 1943 toen ‘onze jongens’ in krijgsgevangenschap moesten. 
‘En nu, nu dit gebeurt, reageert de massa nauwelijks.’ 
Na afloop van de bijeenkomst besprak Otto met J.G. Meijer de inhoud van de pamfletten die 
zouden worden verspreid om op te roepen voor de meeting op de 23ste. Otto had zich geërgerd 
aan een aantal hinderlijke taalfouten in de concepttekst. De tegenstanders zouden dit aangrijpen 
om de CPN te bekritiseren. ‘Dit zijn weliswaar uiterlijke dingen, maar ook daar mag niets aan 
mankeren.’ Van het Reve benadrukte dat er niet te lang moest worden gesproken, omdat de 
mensen dan weg zouden lopen. Tot slot stelde Otto voor om door ‘oude vertrouwde partijgeno-
ten’ bij een aantal andere CPN-leden huiszoeking te laten doen om te controleren of zij inder-
daad geen wapens in huis hadden en de orders van de partij opvolgden. ‘Wij moeten er van 
verzekerd zijn, dat er niets verkeerds kan gebeuren.’ 
Het verslag van de vergadering dat erg gedetailleerd was en waarschijnlijk door een infiltrant of 
op basis van afluisteren was opgesteld, maakte enerzijds een erg strijdbare, maar tegelijk ook 
wat hulpeloze indruk. Actie was nodig, maar dat de arbeiders stakingsparolen van de CPN zon-
der meer zouden volgen, was niet waarschijnlijk en dus was terughoudendheid nodig om te 
voorkomen, wat de CPN in haar geschiedenis al vaker was overkomen, dat zij geïsoleerd raakte 
van “de massa”. Voor alles moest worden voorkomen dat de partij iets onoorbaars zou kunnen 
worden aangewreven, zodat men niet aarzelde om zelf huiszoeking te gaan doen. Op zich was 
het begrijpelijk dat de CPN bevreesd was voor zwartmakerij die de kern van de zaak, de koloni-
ale oorlog tegen de Indonesische bevolking, niet raakte, maar het geeft ook aan dat de partij in 
het defensief was en kunstgrepen − aansluiten bij lage lonen om het verderfelijke van een oor-
log aan de orde te kunnen stellen − moest toepassen om de arbeiders te mobiliseren voor haar 
politieke doel. Dat er nu, in 1947, wel werd geprobeerd een omvangrijke stakingsbeweging op 
gang te krijgen en er felle kritiek werd geuit op de PvdA, hangt direct samen met de politieke 
ontwikkelingen: de fusie van het NVV met de EVC was definitief van de baan en perspectief 
voor de CPN op meer invloed in de Nederlandse polder was er niet meer.  
Op 30 juli diende H.J. Aldenkamp namens de CPN-fractie in de gemeenteraad van Enschede 
een motie in ‘om er bij de Regering met klem op aan te dringen het gewapende conflict in Indo-
nesië te beëindigen’. Burgemeester M. van Veen deelde mee dat de meerderheid van B&W de 
motie voor kennisgeving aan wilde nemen, omdat deze kwestie niet in een Gemeenteraad thuis 
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hoorde. Raadslid J.H.J. van het Reve wilde de motie echter toelichten en verklaarde dat de par-
tijen, waar de regering op steunde, in 1946 de verkiezingen waren ingegaan ‘met een vredes-
program en niet met een oorlogsprogram, met een program van vrede en opbouw en niet van 
oorlog en afbraak’. De voorzitter kapte hem af en na enig heen en weer gepraat werd de motie 
conform het voorstel van de burgemeester afgedaan. 
 
Op 29 juli 1947 belegde de afdeling Almelo van de CPN een protestvergadering tegen de Poli-
tionele Acties die door ongeveer 500 mensen werd bezocht. F. Timmerman, wethouder voor de 
CPN in Almelo, zei volgens het verslag dat de plaatselijke politie van de vergadering maakte, 
dat de oorlog in Indonesië een feit was geworden, ondanks de belofte die Schermerhorn na de 
bevrijding had gedaan dat het Indonesische volk in vrijheid zou kunnen leven. De Partij van de 
Arbeid was hier mede schuldig aan. In de gemeenteraadsvergadering in Almelo had de CPN 
enkele dagen eerder een motie over deze oorlog ingediend, die ‘over het algemeen gunstig werd 
ontvangen’, maar die uiteindelijk door alle andere partijen was verworpen. Omdat H. Gortzak 
wegens ziekte was verhinderd, sprak vervolgens G. Geelhoed uit Den Haag de aanwezigen toe. 
19 juli 1947, de dag waarop de vijandelijkheden waren begonnen, zou een zwarte bladzijde 
blijven in de geschiedenis van Nederland. De CPN had vanaf de stichting van de Republiek in 
1945 met haar willen samenwerken en had steeds gewezen op het gevaar dat er oorlog zou ko-
men; de partij had in de Tweede Kamer het akkoord van Linggadjati gesteund en toen had de 
fractieleider van de PvdA, M. van der Goes van Naters, gezegd ‘dat het uiteindelijk toch de 
Partij van de Arbeid was, die de vrede voor beide volken had gewonnen’. Geelhoed schilderde 
een plastisch beeld van wat er in Indonesië gebeurde. ‘Op het ogenblik, dat ik tot u spreek, 
wordt er in Linggadjati gevochten. Op dit ogenblijk schieten Nederlanders niet alleen het dorp 
Linggadjati kapot, doch zij schieten tevens het vertrouwen in de Nederlanders kapot en zij ma-
ken van Indië een brandende hel. Zij verpletteren de zacht geaarde inlanders onder de rupsban-
den van hun gevechtswagens en de uitgebrande dorpen en steden bewijzen hun ware doelstel-
lingen. Het bewijs is hierbij tevens geleverd dat de regering achter haar politiek van onderhan-
delen, een sterk leger heeft opgebouwd en daarmee deze koloniale oorlog heeft ontketend.’ Het 
was volgens Geelhoed geen politionele actie, maar een koloniale oorlog, wat alleen al bleek uit 
het feit dat er dagelijks ‘legerberichten’ werden verspreid en geen ‘politieberichten’ en hij ver-
geleek de informatie die de Nederlandse regering verspreide met ‘de leugenpropaganda van 
Goebbels’. Hij verweet de PvdA vrede te beloven en oorlog te brengen en riep haar op uit de 
regering te treden. Dan zou het NVV samen met de EVC een staking kunnen proclameren die 
het merendeel van de Nederlandse arbeiders zou omvatten en die de regering niet zou kunnen 
negeren. Hij vertelde dat de zeelieden en transportarbeiders die waren aangesloten bij de EVC, 
hadden besloten niet langer mee te werken aan het uitzenden van troepen en materieel. Als deze 
actie zou starten, ‘zullen wij gereed moeten zijn tot een algemene werkstaking’ en hij verweet 
de regering dat zij de ondervoede Nederlandse bevolking niet op krachten had laten komen, 
maar het geld had gebruikt om een leger op te bouwen. Na het aannemen van een motie tegen 
de regeringspolitiek werd de vergadering, die ‘in volmaakte orde’ was verlopen, gesloten. Ook 
in deze vergadering harde woorden aan het adres van de regering en met name ook jegens de 
PvdA, woorden die spraken van op handen zijnde stakingsbewegingen, maar die tussen de re-
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gels door aangaven dat de partij afhankelijk was van arbeiders die nauwelijks bereid waren voor 
dit soort politieke doelen de straat op te gaan.193  
 
Ook andere groepen die zich niet onverdeeld positief of zelfs kritisch over het regeringsbeleid 
ten aanzien van Indonesië uitlieten, mochten zich in een warme belangstelling van de politie 
verheugen. Toen de Vlam-groep Almelo op 2 september 1947 een openbare vergadering beleg-
de met als spreker Jef Last, was commissaris van politie Heidema ter plekke om een verslag op 
te maken. De bijeenkomst werd geopend door een Almelose winkelier, J. Jacobs, die vertelde 
dat de Vlam-groep was voortgekomen uit de illegale groep De Vonk en dat de Vlam-groep be-
stond uit personen met verschillende politieke opvattingen, zoals leden van de PvdA, de RKSP, 
de CPN en uit meerdere politiek daklozen. Deze mensen wilden geen politieke partij zijn, maar 
‘de leden vormen een gemeenschap die hun socialistische ideeën willen uitdragen onder het 
volk’ en zij wilden een groep zijn ‘die vrij en onafhankelijk van de Nederlandse regering tot het 
Indonesische volk kan spreken’. De Vlam-groep in Almelo bestond slechts uit enkele personen 
en stond onder voorzitterschap van A. Smit-Heino. Toch waren er circa 200 personen naar café 
Elferink gekomen, ‘voor het merendeel bestaande uit nette burgers’, die waarschijnlijk waren 
afgekomen op de naam van de inleider. De toespraak van Last bestond volgens de politiecom-
missaris ‘uit een lange reeks eenzijdige en critische opmerkingen over het beleid van de Neder-
landse regering inzake Nederlands-Indië’. Hij was in het bijzonder kritisch over K. Vorrink 
vanwege diens houding ten aanzien van het militaire optreden in Indonesië. Volgens Last ging 
de Nederlandse regering ‘uitsluitend (…) af op de wensen van Indonesische en Europese sui-
kerplanters in Indië en van andere personen die tot de bezittende klasse behoren’. Hij schaarde 
zich achter ‘de door de Indonesiërs ingezette actie’, waarmee de commissaris ongetwijfeld de 
vrijheidsstrijd bedoelde. Het publiek uitte weinig bijval voor het verhaal van Last en slechts een 
enkeling meldde zich na afloop aan als lid van de Vlam-groep.194 
In Hengelo zijn voor zover bekend geen openlijke protesten geweest tegen de oorlog in Indone-
sië. ‘De waakzaamheid ten opzichte van de binnenlandse rust in verband met de toestand in 
Nederlands-Indië blijft onverminderd van kracht’, zo rapporteerde de plaatselijke politie.195 
 

4.1.2 Indië verloren, nieuwe markten aanboren 

Het mag geen verbazing wekken dat de Twentse textielindustrie hechtte aan behoud van de 
banden met Indonesië. Een groot deel van de export werd van oudsher immers afgezet op die 
markt. Na het onafhankelijk worden in 1830 van België, het textielcentrum van het Koninkrijk 
tot dan toe, had de toenmalige Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM) het initiatief geno-
men om een exportindustrie van katoenen stoffen in Twente op te zetten. In de daarop volgende 
jaren plaatste de NHM steeds grote bestellingen bij Twentse bedrijven, die zich op die manier 
op een relatief beschutte manier konden ontwikkelen. De afzet vond aanvankelijk vrijwel volle-
dig plaats in Nederlands-Indië. Twente was groot geworden in Indië! De jaren twintig en dertig 

                                                 
193 Rapport, nr. R/58, aan het hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst in Den Haag, 22 juli 1947; rapport, no. 118, van de Ge-
meentepolitie Almelo aan de Commissaris der Koningin in de Provincie Overijssel, 30 juli 1947 (beide: Prov.Overijssel, 8910); 
Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad Enschede, 30 juli 1947 (GAE, 2847). 
194 Brief J. Heidema, Commissaris van Politie Almelo, aan de Commissaris der Koningin in de Provincie Overijssel, 3 september 
1947 (Prov.Overijssel, 8910). 
195 De Commissaris van Politie Hengelo, Rapport over de periode van 1 juli 1947 t/m 30 september 1947, 8 oktober 1947, aan de 
Procureur-Generaal te Arnhem (GAH, 5314-2). 
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van de 20ste eeuw hadden weliswaar laten zien dat er economische kapers op de Javaanse kusten 
waren, maar dankzij de contingenteringen was in de loop van de crisis veel marktaandeel terug-
gewonnen en ging circa 75% van de export weer naar Nederlands-Indië.196 
Of dit na de oorlog zo zou blijven werd sterk betwijfeld door een commissie van textieldeskun-
digen, ‘de Exportcommissie’, die zich tijdens de oorlog over deze materie had gebogen. Zij 
wees er al in 1943 op dat de textielindustrie zich verder over de wereld zou verspreiden, omdat 
spinnen en weven zowel met primitieve als met technisch hoogwaardige hulpmiddelen kon 
gebeuren. Dit impliceerde dat er na de oorlog voor de Nederlandse textielindustrie forse concur-
rentie zou bestaan, waarbij met name moest worden gedacht aan Japan, China, India en Pakis-
tan (destijds nog Brits-Indië) en ook Nederlands-Indië. Vanwege hun lage loonstandaard en het 
ontbreken ‘van de zware sociale lasten, die op de Westersche industrieën drukken’ (een klacht 
van alle tijden!, schr.) waren zij geduchte concurrenten geweest en zouden dat ook na de oorlog 
weer worden. ‘Indien de Japansche textielindustrie na dezen oorlog weer op denzelfden voet zal 
kunnen ageeren, dan ziet het er voor de op Westersche leest geschoeide industrieën, dus ook 
voor de Nederlandsche Textielindustrie zeer somber uit.’ De enige oplossing lag in het verande-
ren van het productenpalet van eenvoudige soorten doek naar technisch hoogwaardig doek (zie 
verderop). De eerste jaren na de oorlog echter zou de Nederlandse textielindustrie betrekkelijk 
weinig concurrentie op de Nederlands-Indische markt te duchten hebben, omdat de andere lan-
den naar verwachting pas na enige tijd weer in staat zouden zijn hun export op grote schaal te 
hervatten. In die overbruggingsperiode had Twente in ieder geval de tijd om zijn industrie weer 
op te bouwen en ‘naar meer permanente grondslagen (voor de export, schr.) uit te zien’.197 Het 
Economisch Technologisch Instituut Overijssel bevestigde in een onderzoek naar de sociaal-
economische verhoudingen in Almelo uit 1947 de noodzaak voor de textielindustrie om de ba-
kens te verzetten. Volgens het ETIO was de keuze helder: ‘voortzetting van de serieproductie, 
met de dan noodzakelijke rationalisatie, of overschakeling op het variabele bedrijf, waarbij (…) 
                                                 
196 A.L. van Schelven, Schering en inslag in historisch perspectief. Schets van een geschiedenis van de Nederlandse textiel- en 
confectie-industrie, 1850-1980, in: Textiel-, kleding-, leder-, schoen- e.a. lederwarenindustrie. Een geschiedenis en bronnenover-
zicht, Amsterdam 1993, p. 22; R.A. Burgers, 100 jaar G. en H. Salomonson, kooplieden-entrepreneurs, fabrikanten en directeuren 
van de Koninklijke Stoomweverij te Nijverdal, Leiden 1954, p. 23-52; Reitsma, a.w., p. IV-19; Nijhuis, a.w., p. 58; Kuys, De vrees 
voor wat niet kwam, p. 62, Tabel 1. 
197 Verslag, hetwelk de exportcommissie in october 1943 te Londen uitgebracht heeft aan de Voorzitter van de Textielcommissie in 
opdracht van Z.Exc. de Minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart (KWF, 17). Dit verslag is een van de bouwstenen geweest 
van het Rapport van de commissie van advies inzake herstel van de Nederlandsche Textielindustrie, met inbegrip van de kleeding-
industrie, Londen mei 1944. 
Er is serieus gekeken naar mogelijkheden om de Japanse concurrentie te elimineren. Een streng vertrouwelijke notitie ‘Het verkrij-
gen van Japanse industrieën op reparatie-basis’ (KSW (1), 124) doet verslag van een bespreking met een aantal vertegenwoordi-
gers van het bedrijfsleven op 28 april 1948 waar Jöbsis, de Nederlandse vertegenwoordiger in de Far Eastern Commission (FEC), 
een inleiding over deze kwestie heeft gehouden. De Amerikaanse regering had bezwaren tegen het weghalen van Japanse activa, 
omdat dit de economische wederopbouw zou belemmeren en omdat Japan ‘een militair en economisch bolwerk tegen het Aziatische 
communisme’ moest worden. Een deel van de Nederlandse claim op Japan, ƒ24,5 miljard, kon wellicht worden gerealiseerd door 
een aantal Japanse fabrieken in eigendom te verwerven (de prijs daarvan was door Amerikaanse maatregelen erg laag). Dit idee van 
de Nederlandse regering was nog niet in de FEC besproken, omdat de regering, die de uitvoering van dit plan ‘ten zeerste zou 
toejuichen’, wilde peilen of er in beginsel belangstelling voor bestond bij Nederlandse bedrijven.  
In Reports of General MacArthur, Washington 19942, staat over de FEC het volgende: ‘The Far Eastern Commission was estab-
lished as a high policy-making body for the Occupation of Japan. It consisted of representatives from eleven nations: China, the 
United Kingdom, the United States, Union of Soviet Socialist Republics, France, the Netherlands, Canada, Australia, New Zealand, 
India, and the Philippines. The Commission formulated policies, principles, and standards for accomplishing the terms of the sur-
render; it reviewed, upon the request of any member, directives issued to the Supreme Commander or action taken by him involving 
policy decisions within the jurisdiction of the Commission; and it considered such other matters as might be assigned to it by 
agreement among the participating governments. However, the Commission had no authority to make recommendations for terri-
torial adjustments nor to conduct military operations.’  
http://www.history.army.mil/books/wwii/MacArthur%20Reports/MacArthur%20V1%20Sup/ch3.htm, geraadpleegd op 3 oktober 
2010. 
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belangrijke wijzigingen in het machinepark zullen moeten plaatsvinden’. Probleem was echter 
dat de ‘enorme wereldschaarste aan textielgoederen van elke aard’ de neiging tot doorgaan op 
de oude voet in de hand werkte. Dit zou de eerste jaren wel goed gaan, maar het was volgens 
het ETIO zeer de vraag of de Almelose textielindustrie dan de slag niet zou blijken te hebben 
gemist. Dit gold uiteraard voor de gehele Twents-Gelderse textielindustrie.198 
 
De export naar Indonesië verliep via de Manex, de Manufacturen Export Centrale. Dit kartel 
was in 1934 opgericht om tegenwicht te bieden aan de Japanse textielindustrie. In de jaren der-
tig leverden de Nederlandse bedrijven via hun traditionele huisrelaties op Java aan de afnemers; 
de Manex coördineerde de toegewezen productiequota. Na de oorlog vervulde zij een centrale 
rol bij de uitvoer zelf: ‘De gehele moeizaam op gang komende textieluitvoer van Nederland 
naar Batavia werd via de Manex geleid.’ Het kartel ontwikkelde zich, onder leiding van H.P. 
Gelderman, tot hèt verkoopkanaal van de Twentse katoenindustrie in Indonesië. Een ander op-
vallend verschil met de situatie vóór de oorlog is dat de Indonesische importeurs braken met het 
systeem van consignatiekoop: zij betaalden voortaan direct bij levering en namen zelf het risi-
co.199 Uit Figuur 4 blijkt dat de absolute export naar Indonesië in de onderhavige periode toe-
nam, het relatieve aandeel van Indonesië in de uitvoer nam evenwel sterk af (zie verderop). 
 

Figuur 4 Export van textiel naar Indonesië via de Manex, in miljoenen Yards, 1946-1949 

 
Bron: W.T. Kroese, Manex flitsen. T wintig jaar commercieel beleid van de Twentse katoenindustrie in Indonesië ( 1946-
1965), in: THB (1977) nr. 18, p. 50. 1 yard = 0,9144 meter. 
 
De KSW had vóór de oorlog circa 70% van zijn productie naar Nederlands-Indië verscheept. 
Pas in 1946 kon de export worden hervat, omdat de regering tot die tijd geen exportvergunnin-
gen voor katoenen weefsels verstrekte; in plaats daarvan werd de totale productie via Neder-
landse distributiebureaus verkocht. De KSW verlegde zijn export actief, waardoor het aandeel 
dat naar Indonesië ging tussen 1946 en 1951 zakte van zestig naar dertig procent; de uitvoer 
naar andere Europese landen en naar Australië en Noord- en Zuid-Amerika groeide van dertig 
tot vijftig procent. De KSW-directie onderzocht eveneens de mogelijkheden van export naar de 
Sovjet Unie. Zou dit land een afzetmarkt kunnen vormen en zou dit niet in strijd zijn met het 
Nederlands belang? zo vroeg Van der Muelen al in december 1945 aan het USSR-Instituut. Op 

                                                 
198 I. Dijkstra, Rapport betreffende een onderzoek naar de sociaal-economische verhoudingen in de gemeente Almelo, Zwolle 
1947, p. 60-61. 
199 W.T. Kroese, Manex flitsen. Twintig jaar commercieel beleid van de Twentse katoenindustrie in Indonesië (1946-1965), in: 
THB (1977) nr. 18, p. 49. 
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dat moment onderhield Nederland nog geen handelsbetrekkingen met dit land, daarvoor was 
eerst een handelsverdrag nodig, zo kreeg hij ten antwoord.200 ‘Ondanks alle moeilijkheden’, zo 
noteerde de KSW in zijn jaarverslag over 1948/49, bleef Indonesië ook in dat boekjaar ‘nog 
steeds de belangrijkste exportmarkt voor ons en voor de gehele Twentse textielindustrie’. Bij 
Ten Cate daalde het aandeel van de afzet in Indonesië eveneens aanzienlijk; in de periode 1948-
’51 liep dit terug van veertig tot twintig procent; en ook hier steeg de Europese afzet fors, van 
dertig naar zestig procent.201 Gelderman zette na de oorlog jaarlijks rond de 60% van zijn pro-
ductie af in Nederland; van de export ging ongeveer een kwart naar Indonesië en de rest naar 
elders. De onderneming concludeerde in 1949 dat in de voorafgaande jaren was gebleken dat 
een substantiële export naar Indonesië ‘een levenskwestie’ was voor de Nederlandse katoenin-
dustrie. Over de afzet van Van Heek & Co constateerden de jaarverslagen van het bedrijf dat 
deze in de jaren t/m 1948 ‘niet de minste moeilijkheid’ opleverde; in 1949 liep de export terug. 
Niet voor alle bedrijven was Nederlands-Indië het belangrijkste afzetgebied. Dit gold bijvoor-
beeld voor de Stoomweverij Nijverheid, die zich veel meer op zogeheten fancy-artikelen richtte. 
De door modeontwerper Dior in februari 1947 gelanceerde “New Look” luidde niet alleen een 
nieuwe glorietijd in voor de Franse modehuizen, maar ook een bloeitijd voor textielfabrikanten 
als de Nijverheid, die een breder publiek van modieuze, kleurrijke stoffen voorzagen.202 
 

Figuur 5 Vergelijking van de export van katoenen en rayon weefsels naar Europa en Indonesië 

 
Bron: Nijhuis, a.w., p. 180. 

                                                 
200 Brief G. van der Muelen aan Nederland−USSR-Instituut, 11 december 1945; brief USSR-Instituut aan KSW, 17 december 
1945 (KSW (1), 124).  
De Nederlandse regering sloot in 1948 een handelsakkoord met de Sovjet Unie. In december 1953 werd overwogen dit akkoord aan 
te passen, waardoor er ‘waarschijnlijk een uitbreiding van de mogelijkheden voor de wederzijdse handel’ zou ontstaan, zo schreef 
het VNW op 8 december 1953 aan zijn leden. De KSW antwoordde al contact te hebben gehad met de Sovjet-vertegenwoordiging 
en een offerte voor japonstoffen ter waarde van ƒ136.770 te hebben uitgebracht. Men verwachtte een goede kans te maken. (Circu-
laire VNW aan de leden, 8 december 1953; brief KSW aan VNW, 11 december 1953 (KSW (1), 124)). 
Het USSR-Instituut, ook bekend als het Nederland-USSR-Instituut, is op 20 april 1945 opgericht onder auspiciën van het op dezelf-
de datum opgerichte Nederlands Overzee-Instituut en stond o.l.v. W.E. Boerman, hoogleraar aan de Economische Hogeschool in 
Rotterdam. Het NOI beoogde ondermeer de economische betrekkingen met het buitenland te bevorderen. (http://rjb.x-
cago.com/GARJB/1947/12/19471231/GARJB-19471231-0008/story.pdf, geraadpleegd op 19 oktober 2008). 
201 De Jager, a.w., p. 34-35, 42; Koninklijke Stoomweverij te Nijverdal NV Almelo, Verslag over het boekjaar 1 juli 1948-30 juni 
1949, p. 6. 
202 De Haan, a.w., p. 17; J.H. Wynand (red.), H.P. Gelderman & Zonen N.V. Fabrikante van ruwe, gebleekte en geverfde katoenen 
en kunstzijden manufacturen, Oldenzaal 1949, p. 6; Fischer, Bestemming Semarang, p. 343, 250; Reitsma, a.w., p. IV-14; Nijhuis, 
a.w., p. 175; Van Schelven, Onderneming en familisme, p. 116. 
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De leden van de Manex realiseerden zich gaandeweg dat er grote wijzigingen in de textielafzet 
zouden komen en stelden hun commerciële beleid daar op in. Ondertussen zocht men naarstig 
naar nieuwe markten, wat gezien de wereldwijde schaarste geen onoverkomelijke problemen 
opleverde. Zo werd de Manex ‘het centrum (…) van waaruit die langzame terugtocht (uit Indo-
nesië als exportland) moest worden geleid’. De voorzitter van de Overijsselse Kamer van 
Koophandel, H. van Heek (directielid van Van Heek & Co), mocht in het verslag over 1947 dan 
wel met vreugde constateren dat ‘wat katoenen manufacturen betreft (…) Insulinde als afnemer 
als vanouds de eerste plaats in(nam)’, het afnemende belang van de export naar Indonesië komt 
uit de jaarverslagen duidelijk naar voren. Zijn vreugde mocht wat hem betreft ‘niet beschouwd 
worden als een uit conservatisme voortvloeiende onderschatting van de in gang zijnde ontwik-
keling en een krampachtig vasthouden aan het oude’. Het verdere verloop van de grafiek (Figuur 
6) maakt duidelijk dat de ontwikkelingen in Indonesië de Twentse textielfabrikanten weinig 
reden tot blijdschap gaven.203 

Figuur 6 Percentage van de export bestemd voor Indonesië 

 
Bron: Jaarverslagen Kamers van Koophandel en Fabrieken voor Overijssel, 1946-1950; C. Wolters, De T wentse ka-
toenindustrie en de dekolonisatie. De neergang van de handel in “katoentjes” naar Indonesië, in: THB, Jrg. 30 (1990), 
p. 124. 
 
De oriëntatie op andere markten dan de traditionele was voor een deel gedwongen, omdat het 
duidelijk was dat de Japanse textielindustrie vroeg of laat haar export in de eenvoudige kwali-
teiten doek naar Indonesië zou hervatten; dit ondanks pogingen vanuit de Engelse en Neder-
landse industrie om de wederopbouw van de Japanse katoenindustrie tegen te houden. Ook was 
duidelijk dat de Indonesische regering de nationale textielindustrie verder zou ontwikkelen. 
Beide zouden een prijsniveau hanteren waarmee Twente onmogelijk zou kunnen concurreren. 
Verder was het niet realistisch om te verwachten dat er in Indonesië nog iets van een bescherm-
de markt voor de Nederlandse textielindustrie zou overblijven. 
 
Een andere concurrent waar de Nederlandse textielfabrikanten weer mee te maken zouden krij-
gen, ‘wanneer eenmaal de vraag naar textielgoederen het aanbod niet meer, zooals thans, vele 
malen overtreft’, was België. Om inzicht te krijgen in de kracht van die concurrent en om na te 
gaan op welke manier er tijdig maatregelen konden worden genomen om voorbereid te zijn op 
die situatie, belegde de Bedrijfsgroep Textiel-Industrie in januari 1947 een congres waar verte-
                                                 
203 Kroese, Manex flitsen, p. 52; Wolters, a.w., p. 112, 124. 
Wolters vermeldt voor het jaar 1947 een percentage van 36%; volgens mijn berekening moet dat 44% zijn. 
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genwoordigers van de Nederlandse textielindustrie in gesprek gingen met hun Belgische colle-
ga’s. De aanleiding voor dit congres, onder voorzitterschap van J. Gelderman, was de in 1944 
opgerichte douane-unie tussen Luxemburg, België en Nederland, waarvan het de bedoeling was 
dat die op korte termijn tot een economische unie zou leiden (deze werd uiteindelijk getekend in 
1958). Belgische spinnerijen leverden in 1939 ongeveer de helft van de 20.000 ton katoenen en 
10.000 ton wollen garens die in totaal werden geïmporteerd; verder leverden zij 80% van de 
linnen garens. Volgens L.C. Meersseman, directeur van de Federatie der Belgische Textielnij-
verheid, bedroeg eind 1946 de productie van katoenen garens in zijn land circa 6.000 ton per 
maand, waarvan slechts 4% werd uitgevoerd. De Belgische industrie was dus niet alleen een 
belangrijke, aanstaande, concurrent, maar ook een belangrijke leverancier, zij het dat “België” 
op dat moment nog niet de gewenste hoeveelheden kon leveren. Bovendien speelde de benarde 
deviezenpositie de Nederlandse industrie parten. A. Rom Colthoff, de waarnemend secretaris 
van de Bedrijfsgroep, zag als een van de voordelen van een nauwere samenwerking dat beter 
kon worden voorzien in het garentekort van de Nederlandse textielindustrie. Omdat de industrie 
in beide landen grotendeels op de export was aangewezen, was het gevaar niet denkbeeldig dat 
de ondernemingen bij export-moeilijkheden naar derde landen gedwongen zouden worden el-
kaars thuismarkt te ondergraven, ‘met alle funeste gevolgen van dien’. Het leek hem daarom 
een eerste vereiste dat het Belgische conditiekartel, de Convention Belge du Textil, zou worden 
aangepast aan de Nederlandsche Textiel Conventie. Hij zag ook mogelijkheden voor samen-
werking op het gebied van research via het Vezelinstituut van TNO in Delft.204 
 

Afbeelding 7 Nederlands-Belgisch Textielcongres, 13 en 14 januari 1947 

 
Bron: Nederlandsch-Belgisch textielcongres, 13 en 14 januari 1947, ’s Gravenhage 1947 

                                                 
204 Nederlandsch-Belgisch Textielcongres, 13 en 14 januari 1947 te ’s Gravenhage, Den Haag 1947. In 1950 werd 73% van de 
totale import van katoenen garens in Nederland, 12.604 ton, vanuit Belgie ingevoerd, zie: De Nederlandse industrie sinds 1945. Een 
wereld van groei, Uitg. A. Sijthoff 1952, p. 238. 
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Maar, andere markten stelden andere, hogere kwaliteitseisen en dat vergde voor een deel een 
ander machinepark. Bovendien zou men niet langer stapelgoederen zoals cambrics in de tot dan 
toe gebruikelijke lange productiecycli kunnen produceren, maar zou regelmatige aanpassing 
van de producten en dus bijstelling van de machines nodig zijn. Dit zou ook een flexibeler in-
stelling van het personeel vergen. De hierboven al genoemde Exportcommissie had al aangege-
ven dat de Nederlandse textielindustrie alleen zou kunnen overleven, wanneer zij zich zou toe-
leggen op ‘verfijnde “technisch hoogstaande” producten en specialiteiten’ en dat concurrentie 
van lage lonenlanden op die producten voorlopig wel zou uitblijven.205 
Het was dus duidelijk dat er forse investeringen nodig waren om het machinepark aan te passen 
aan de eisen van de nieuwe markten, om achterstallig onderhoud weg te werken en om de pro-
ductiviteit te verhogen. Toen er in 1948 een tekort aan deviezen ontstond, bood ook op dit punt 
de hiervoor genoemde Marshall-hulp uitkomst. Spanjaard in Borne bijvoorbeeld constateerde in 
1948 dat ‘de zo hoog nodige vervanging, modernisering en uitbreiding van het machinepark ten 
dele onmogelijk is door gebrek aan deviezen’. Toch slaagde het bedrijf er in om tussen 1945 en 
1950 in totaal ruim ƒ11 miljoen te investeren, waarvan ruim ƒ2½ miljoen in gebouwen en meer 
dan ƒ5 miljoen in machines; het jaarverslag over 1950 vermeldt dat er nog voor ruim ƒ3½ mil-
joen in bestelling was. De KSW investeerde tussen 1945 en 1956 tenminste ƒ4 miljoen uit eigen 
middelen in nieuwe machines en installaties. Circa de helft van dit bedrag was bedoeld om de 
productiviteit te verhogen en zo de kostprijs van het ruwe doek te drukken, de andere helft werd 
geïnvesteerd in de finishafdeling, teneinde de gespecialiseerde producten te kunnen maken die 
de westerse markten eisten (zie hierboven). Ook Ten Cate investeerde fors – circa ƒ23 miljoen – 
in nieuwe machines die de productie efficiënter, rendabeler en gevarieerder moesten maken. De 
Nijverheid startte in 1947 met een verdubbeling van de capaciteit van de filmdrukkerij in een 
geheel nieuw gebouw aan de Haaksbergerstraat, als uitvloeisel van de hierboven genoemde 
ontwikkelingen in de damesmode. Ook de KNKS investeerde in de jaren 1945-1950 zwaar, 
ruim ƒ10 miljoen, in nieuwe productiefaciliteiten, maar dit was bittere noodzaak, omdat de III-
cylinderspinnerij in oktober 1944 was vernield bij een geallieerd bombardement. Bij Van Heek 
& Co belemmerde gebrek aan deviezen in de eerste naoorlogse jaren de aanschaf van nieuwe 
machines. Technische vernieuwingen hadden er vooral betrekking op het weer op peil brengen 
en houden van de bestaande machines, die door het bedrijf zelf als ‘in technisch opzicht verou-
derd’ werden gekwalificeerd (zie Tabel 8).206 
Het waren beslist niet alleen de hier genoemde bedrijven die investeerden in nieuwe machines. 
In 1947 hield de samenwerkende industrie een enquête naar de investeringsplannen waaraan op 
een enkele uitzondering na alle leden van de Vakgroepen Katoen-, Kunstzijde- en Linnenindu-
strie hebben deelgenomen.207 De plannen omvatten een jaarlijkse investering van ƒ25 miljoen 
voor de periode 1948-1953. 
                                                 
205 Van der Spil, a.w., p. 187; Nijhuis, a.w., p. 178; Verslag van de exportcommissie, a.w. 
Cambrics zijn gebleekte katoenen manufacturen die onderworpen zijn geweest aan een finishing-procédé op hete rollen. 
206 Stoomspinnerijen en -weverijen v/h S.J. Spanjaard, Verslag over de boekjaren 1945 t/m 1950; De Jager, a.w., p. 35, 42; zie ook 
de jaarverslagen van de KSW over 1948/49 en 1949/50; De Haan, a.w., p. 280; Van Schelven, Onderneming en familisme, p. 106, 
116-118. Van Heek & Co wilde volgens Van Schelven geen beroep doen op ‘Marshall-geld’; veel andere bedrijven hebben dit wel 
gedaan. 
207 Nijhuis, a.w., p. 195. 
Een complicerende factor bij de broodnodige investeringen waren de sterk gestegen prijzen van machines. De prijs van een krasma-
chine bijvoorbeeld steeg van ƒ1.300 in 1938 tot ƒ7.000 in 1950, een ringspinmachine met 424 spindels kostte vóór de oorlog ƒ4.240 
en dit bedrag was in 1950 opgelopen tot ƒ23.300, ook al moet hierbij in aanmerking worden genomen dat er belangrijke technische 
verbeteringen zoals afzuigsystemen waren ingevoerd. De prijs van het veel gebruikte Northrop-weefgetouw steeg in deze periode 
van ƒ1.000 à ƒ1.200 (smal of breed getouw) tot ƒ5.000 à ƒ6.000. Over het geheel genomen waren de prijzen van de machines in 



 

 
 

98

Tabel 11 De belangrijkste exporteurs van textielmachines in de katoen- en wolindustrie, 1948-1950 
 1948 1949 1950 

x ƒ1000 % x ƒ1000 % x ƒ1000 % 
België 4.005 13,5 5.485 16,5 7.086 13,7 
Duitsland 1.566 5,4 3.981 11,9 10.387 20,0 
Frankrijk 983 3,4 1.477 4,4 3.315 6,4 
Groot Brittannië 13.372 45,9 12.069 36,2 13.818 26,5 
Zwitserland 4.491 15,4 3.891 11,7 4.339 8,4 
Verenigde Staten 2.951 10,1 2.926 8,8 9.956 19,2 
Overige landen 1.759 6,3 3.454 10,5 3.002 5,8 

Totaal 29.127 100 33.283 100 51.903 100 
Bron: Welvaartsplan van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen, Amsterdam 1952, p. 303. 

 
In de spinnerijen beoogden de investeringen enerzijds een verschuiving in de productie van de 
grovere naar de fijnere garensoorten. Hieraan was behoefte in de weverijen, omdat op de markt 
in toenemende mate betere kwaliteiten doek werden gevraagd, waarin fijnere garensoorten wor-
den verwerkt. Een andere belangrijke doelstelling was het verhogen van de productiviteit per 
medewerker door onderdelen van het productieproces te automatiseren en zo minder afhanke-
lijk te worden van de – zeer schaarse – vrouwelijke arbeidskrachten. In de weverijen behelsden 
de investeringen een relatieve afname van getouwen waarop uitsluitend eenvoudige weefsels in 
platte of effen binding konden worden geweven, ten gunste van getouwen die meer ingewikkel-
de weefsels konden vervaardigen. Daarnaast voorzagen de investeringsplannen in de weverijen 
in een uitbreiding van het aantal automatische getouwen, van 11% naar 20% (Zie Bijlage I voor 
een toelichting op de kenmerken van een automatisch getouw).208 
Een voorbeeld hiervan is een aanvraag van de KSW in 1948 voor een invoervergunning voor 72 
automatische Northrop weefgetouwen. De productiekosten op zo’n getouw waren lager dan op 
andere getouwen, omdat het, vanwege de automatische copswisseling, niet tot stilstand kwam, 
wanneer de inslagcop was afgeweven. ‘Verder zijn automatische getouwen bijzonder geschikt 
voor het weven van kwaliteitsgoederen, omdat men hierbij minder afhankelijk is van de be-
kwaamheid en oplettendheid van de wever. Willen wij onze plaats op de verschillende export-
markten in de toekomst handhaven’, zo motiveerde de directie haar aanvraag, ‘dan moeten wij 
onze productie geleidelijk omschakelen op kwaliteitsartikelen.’209 
 
Dat het aantal niet-automatische getouwen vooralsnog erg groot bleef, is voor een aanzienlijk 
gedeelte gevolg van de eisen die een automatisch getouw aan het garen stelt. Dit moet van een 
goede kwaliteit zijn, teneinde breuk ervan en dus stilstand van de machine zoveel mogelijk te 
voorkomen. Ook moesten de diverse productiestappen goed op elkaar zijn afgestemd om een 
ongestoorde aanvoer van materiaal te kunnen waarborgen; hieraan werd na WO II nadrukkelijk 
aandacht besteed, wat een groei van het kantoorpersoneel met zich meebracht. Verder waren 
automatische getouwen die bont doek konden weven, veel duurder dan gewone getouwen, het-

                                                                                                                                               
deze periode met 300% gestegen; hier stond een verhoging van de lonen tegenover van globaal 150%. De kapitaalintensiteit van de 
bedrijven nam als gevolg hiervan sterk toe. (Welvaartsplan van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen, Amsterdam 1952, p. 
303; het hoofdstuk over de textielindustrie in dit Plan, p. 288-311, is voorbereid door J. Bijkerk.) 
208 Nijhuis, a.w., p. 196, 200, 214. 
209 Brief KSW aan Rijksbureau voor Textiel, 25 augustus 1948 (KSW (1), 180). 
Northrop weefgetouwen hadden als belangrijk kenmerk de batterij met inslagcops (zie de omslagfoto van deze studie). Dit was een 
belangrijke productiviteitsverhogende uitvinding. Wanneer het garen op een inslagspoel op was, werd deze automatisch vervangen 
door een nieuwe, zie: http://en.wikipedia.org/wiki/Northrop_Loom. 
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geen ook een rem op de uitbreiding van automaten was. Daar stond tegenover dat een automa-
tisch getouw een geringere scholing van de wever vergde en dat was op een uiterst krappe ar-
beidsmarkt zeer aantrekkelijk.210 
Ook in de finishafdelingen werkte de behoefte aan een uitgebreidere dessinvariatie bij het pu-
bliek door in investeringen in machines, waarmee doek in meerdere kleuren kon worden be-
drukt of waarmee op een andere manier een hoogwaardiger product kon worden geleverd.211 
Het verzoek dat de KSW in oktober 1948 indiende bij het Rijksbureau voor Textiel voor een 
invoervergunning voor een merceriseermachine, is hier een goed voorbeeld van. De onderne-
ming had voor de oorlog circa 2/3e deel van de weverijproductie als eenvoudig gebleekt doek 
naar Java en enkele verwante Oost-Aziatische markten geëxporteerd. ‘De ontwikkeling heeft 
ons geleerd, dat een dergelijke eenzijdige oriëntering qua markt en artikel funeste gevolgen 
voor het bedrijf kan hebben.’ Daarom had het bedrijf zich na de oorlog ingespannen om een 
groter deel van de productie op de binnenlandse markt af te zetten en verder over vele buiten-
landse afzetgebieden te verdelen. ‘Daarmee samengaand en onverbrekelijk ermee verbonden 
werd het nodig een grotere verscheidenheid in ons product en zijn afwerking te brengen en de 
bewerking, die de overgang vormt van het eenvoudige bleken naar de meer gecompliceerde 
finishes is het merceriseren.’ Voor de oorlog was dit maar sporadisch voorgekomen en in die 
gevallen had de onderneming het doek naar een loonfinisher gestuurd. Dit deed de KSW na de 
oorlog ook nog, maar de hoeveelheid groeide snel. Bovendien bedroeg de levertijd bij de loon-
finishers voor merceriseren 1 à 2 maanden ‘en nu kopers zachtjesaan weer eisen gaan stellen, 
wordt het daardoor moeilijker orders te boeken’. Door ook dit deel van de afwerking in eigen 
hand te houden bespaarde het bedrijf bovendien transport, controle en administratie. ‘Immers 
om het transport mogelijk te maken moet het goed extra gedroogd worden, nagemeten en opge-
vouwen, welke manipulaties vervallen als alle bewerkingen in eigen bedrijf kunnen plaatsheb-
ben. Van een en ander is een kostenbesparing het gevolg, die in het bijzonder gaat wegen, als 
straks weer om de orders gevochten zal moeten worden.’212 
Bij het opstellen van de investeringsplannen gingen de spinnerijen er van uit dat er in tenminste 
twee ploegen zou worden gewerkt. Dit om de kosten van de investeringen terug te kunnen ver-
dienen. In de weverijen was de noodzaak, vanuit bedrijfseconomisch opzicht, om in ploegen te 
werken vooral aanwezig in de afdelingen waar op automatische getouwen werd gewerkt; in 
gewone weverijen was het doorgaans niet rendabel in dubbele ploegen te werken vanwege de 
hogere lonen die werden betaald voor ploegenwerk in vergelijking tot het werken in één ploeg 
en vanwege de hogere onderhoudskosten die aan ploegenwerk vastzaten (zie Tabel 64). In §12.4 
zal ik aandacht besteden aan de sociale kant van het werken in ploegen. 
 
Na de moeizame start groeide de omzet van de textielindustrie als kool en in de export werden 
forse bedragen omgezet. Een enquête onder de leden van de FVE over de maanden juli en au-
gustus 1946 leerde dat de totale exportwaarde over deze beide maanden ƒ2.288.972,49 had 
bedragen. Hierop was een deviezenwinst geboekt van ƒ1.555.646,13, gemiddeld dus 68%. De 

                                                 
210 Reitsma, a.w., p. III-14. Reitsma geeft geen exacte cijfers, maar toont de groei van kantoorpersoneel aan in een grafiek. Die 
cijfers laten wel een absolute toename zien, maar relatief bleef hun aandeel gelijk. 
211 Nijhuis, a.w., p. 206. 
212 Brief KSW aan Rijksbureau voor Textiel, 27 oktober 1948 (KSW (1), 180). 
Merceriseren is het glanzend en zijdeachtig maken van doek door een behandeling met sterk alkalische oplossingen. Door merceri-
seren komt er een blijvende glans op het doek, wat het beter verkoopbaar maakt en door deze bewerking krimpt het, zodat kleding, 
vervaardigd van gemerceriseerd doek, in de was minder krimpt dan niet-gemerceriseerd doek. 
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omzet van de 78 belangrijkste textielfabrieken in Twente bedroeg in 1947 ƒ662.576.677,-, 
waarvan een kleine ƒ200 miljoen werd gerealiseerd via export. De export van de in de FVE 
georganiseerde Enschedese textielindustrie over 1948 vertegenwoordigde een waarde van 
ƒ60.000.000,-. De totale Nederlandse textielindustrie exporteerde in 1948 voor circa ƒ280 mil-
joen en was daarmee volgens Minister Van den Brink de tweede industriële exporteur van het 
land. Hiermee droeg deze bedrijfstak een belangrijke steen bij aan het verwerven van de voor de 
Nederlandse economie als geheel zo broodnodige deviezen.213 
 

Figuur 7 Omzet van Stoomweverij Nijverheid, H.P. Gelderman & Zn en Van Heek & Co, 1946-
1950 (in milj. guldens) 

 
Bron: F. de Haan, Een eigen patroon. Geschiedenis van een joodse familie en haar bedrijven, ca. 1800-1964, Amster-
dam 2002, tabel 10; E.J. Fischer, J.L.J.M. van Gerwen, H.J.M. Winkelman, Bestemming Semarang. Geschiedenis van 
de textielfabrikanten Gelderman in Oldenzaal 1817-1970, Oldenzaal 1991, p. 343; A.L. van Schelven, Onderneming en 
familisme. Opkomst, bloei en neergang van de textielonderneming Van Heek & Co te Enschede, Leiden 19852, p. 171. 
 

Het is gerechtvaardigd om – in navolging van Enklaar – te concluderen dat de rendementen in 
de Twentse textielindustrie hoog waren in de eerste vijf jaar na de oorlog. Van Heek & Co be-
haalde in de jaren 1946-1951 in totaal een nettowinst van ongeveer ƒ9,7 miljoen; hiervan vloei-
de bijna 3,4 miljoen gulden toe aan de directie in de vorm van tantièmes. Het bedrijf kon ook 
aan de andere aandeelhouders een hoog dividend uitkeren; hetzelfde geldt voor Gelderman. De 
Batavier in Winterswijk realiseerde in de ‘zes vette jaren’ 1945 t/m 1950 in totaal een winst van 
ruim 6 miljoen gulden. De Stoomweverij Nijverheid en de Ramie Union behaalden in de jaren 
1940-1949 in totaal een nettowinst van respectievelijk ƒ4.022.000 en ƒ762.000, waarbij moet 
worden aangetekend dat de Nijverheid in 1944 geheel stil had gelegen en ook in 1945 nauwe-
lijks had kunnen produceren. De KSW behaalde in de periode 1947-’51 ‘een gemiddelde bru-
towinst van circa ƒ10 miljoen’ en Ten Cate realiseerde in die jaren ‘een gemiddelde brutowinst’ 
van ƒ15,5 miljoen zónder de deelnemingen in andere bedrijven mee te tellen.214 

                                                 
213 J.J. Rouwenhorst, Enquête export leden FVE over de maanden juli en augustus 1946, 25 oktober 1946 (TGTV, 412); A.J. 
Yardin Millord, Textiel, Twente’s trots, in: Westerbeek, a.w., p. 173; Verslag bijzondere ledenvergadering FVE, 9 februari 1949 
(FVE 5); Antwoord van de heer Van den Brink, ingezonden op 14 juli 1948, op vragen van de heer Nederhorst betreffende de 
achterstand in de textielvoorziening (Kamervraag 228, Aanhangsel tot het Verslag van de Handelingen der Tweede Kamer, p. 228). 
Het aantal bedrijven dat Yardin Millord noemt, wijkt af van de cijfers die Reitsma geeft en die ik heb verwerkt in Tabel 5. Een deel 
van de verklaring is er in gelegen dat Reitsma geen finishbedrijven heeft meegenomen in zijn telling. 
214 Fischer, Bestemming Semarang, p. 343-344; Van Schelven, Onderneming en familisme, p. 163, 165; De Jager, a.w., p. 51; De 
Haan, a.w., p. 277 en tabel 10 en 14; Willink, a.w., p. 271, 323. 
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Figuur 8 Ontwikkeling van de balanstotalen van enkele textielondernemingen (x ƒ1.000) 

 
Bron: Fischer, Bestemming Semarang, p. 349; Van Schelven, Onderneming en familisme, p. 168; Jaarverslagen 
KNKS, KSW, Spanjaard, Twentsche Stoombleekerij, Rigtersbleek, Nico ter Kuile, Twentsche Katoendrukkerij. 
 
Tot slot van dit overzicht van de economische ontwikkeling in de eerste vijf jaren na de oorlog 
vermeld ik de ontwikkeling van de balanstotalen en de uitgekeerde percentages dividend van 
een enkele bedrijven, waarvan ik deze gegevens heb kunnen vinden. De ‘grote vijf’ van de 
Twentse textielindustrie zijn, op Ten Cate na, vertegenwoordigd en daarmee een aanzienlijk 
deel van de productiecapaciteit.215 

Tabel 12 Dividendpercentages, 1945-1950 
 1945 1946 1947 1948 1949 1950 
Bontweverij De Batavier   6    
H. Hedeman Jr’s Textielfabrieken  5  10   
H.P. Gelderman & Zn  3 3 9 9 12 
KNKS 0 0 4 4 6 6 
Koninklijke Stoomweverij te Nijverdal     9 8 
Stoomspinnerijen en -weverijen v/h S.J. 
Spanjaard 0 0 9 9 9 9 

Stoomspinnerij “Twenthe”      9,9 
Twentsche Stoombleekerij 0 0 6 7,5 7,5 7,5 
Van Heek & Co  7 9 9 9 9 

Bron: Fischer, Bestemming Semarang, p. 344; Van Schelven, Onderneming en familisme, p. 165; B. Willink, Heren van 
de stoom. De Willinks, Winterswijk en het Twents-Gelders industrieel patriciaat 1680-1980, Zutphen 2006, p. 323, 
Jaarverslagen KNKS, KSW, Spanjaard, Stoomspinnerij “Twenthe”, Twentsche Stoombleekerij; brief Van Dien, Van 
Uden & Co aan directie H. Hedeman Jr’s Textielfabrieken, 12 sept.1947; brief Loyens & Volkmaars aan directie H. 
Hedeman Jr’s Textielfabrieken, 26 april 1949 (Hedeman, L-27). 

                                                                                                                                               
Het percentage dividend dat Gelderman in 1950 (en in 1951) uitkeerde was het hoogste in de jaren dat Gelderman als NV bestond, 
1936-1969. Ook bij Van Heek & Co waren de percentages de hoogste in haar bestaan als NV, 1935-1964. De Jager bedoelt waar-
schijnlijk dat de KSW en Ten Cate in de bedoelde periode in totaal de genoemde winst behaalden; de tekst wekt de indruk dat het 
de gemiddelde jaarlijkse winst was. 
215 De ‘grote vijf’ waren volgens De Jager, a.w., p. 158, H.P. Gelderman, H. ten Cate Hzn & Co, de KSW, Van Heek & Co en 
Rigtersbleek. Zie ook de aantallen personeel van deze bedrijven in Bijlage I. 
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5 Fabrikantenorganisaties en vakbonden: niet langer elkaars tegen-
stander 
Tot de belangrijkste verschillen tussen de manier waarop vóór en ná de oorlog aan de loonpoli-
tiek vorm werd gegeven, behoren de strakke regie en het sterk afgebakende kader waarbinnen 
een en ander na de bevrijding zijn beslag kreeg.216 Tijdens de oorlog hadden de toppen van de 
Nederlandse werkgeversorganisaties en van de drie vakcentrales de Stichting van de Arbeid 
voorbereid die als oogmerk had om het centrale beslis- en draaipunt te zijn in de na de oorlog te 
voeren loonpolitiek. De regering in Londen zag de loonvorming echter primair als een punt van 
overheidszorg en liet de Stichting aan de zijlijn staan; pas met het aantreden van de regering 
Schermerhorn-Drees in juni 1945 kreeg de Stichting van de Arbeid een veel prominentere 
plaats in het sociale beleid, al was het niet de dominerende rol die zij zichzelf had toege-
dacht.217 Tijdens de Rotterdamse havenstaking van juni/augustus 1945 bleek de Stichting name-
lijk niet voldoende gewicht in de schaal te kunnen leggen om zonder ruggensteun van de rege-
ring te kunnen opereren en ook op andere plaatsen in Nederland, in andere bedrijfstakken, zoals 
de Twentse textielindustrie, waren de sociale tegenstellingen regelmatig hoog opgelopen en was 
de straffe hand van de regering noodzakelijk geweest om de orde te herstellen. In een terugblik 
tijdens het tweede Congres van den Arbeid in november 1946 memoreerde minister Drees de 
moeilijke aanloop voor de Stichting door te wijzen op het verzet ‘vooral van de zijde van vele 
arbeiders’ dat veel groter was geweest dan verwacht. Maar ‘ondanks alle spanningen, ondanks 
alle tegenstellingen en moeilijkheden’ stond de Stichting op dat moment als een huis. De on-
vermurwbare houding van Drees had een belangrijke rol gespeeld bij het indammen van de vele 
stakingen en bij het buiten spel manoeuvreren van de EVC (zie §6.4). Vooral om die reden had 
de Stichting in het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen van oktober 1945 “slechts” de 
rol van adviseur toebedeeld gekregen, maar wel een waar de regering niet omheen wílde en 
feitelijk ook niet omheen kón, juist omdat zij de samenballing was van de georganiseerde on-
dernemers en vakbonden. Bij een discussie in het parlement eind 1945 over de positie van het 
College van Rijksbemiddelaars vroeg het katholieke, uit Twente afkomstige Kamerlid W.J. 
Andriessen of er niet meer bevoegdheden konden worden overgedragen aan de Stichting van de 
Arbeid. Drees onderstreepte in zijn antwoord dat de macht van de regering en van het in haar 
naam opererende CRB voorlopig nog niet kon worden gemist. De regering was voornemens, zo 
antwoordde hij, om een bedrijfsorganisatie in het leven te roepen, ‘waarin de algemeene ver-
houdingen kunnen worden besproken, en waarbij tal van bevoegdheden, die op het oogenblik 
nog bij de Rijksbemiddelaars berusten, zullen komen bij de bedrijfsorganen zelf, opgebouwd uit 
vertegenwoordigers van werkgevers en arbeiders, met een vertegenwoordiging van de Over-
heid, opdat het algemeen belang daar voortdurend in het oog kan worden gehouden’. Op dit 
moment echter was de tijd voor een overdracht van allerlei bevoegdheden nog niet rijp als ge-
volg van de verhoudingen in de vakbeweging. ‘Zoolang men tegenover elkaar staat op een wij-
ze, zooals nu het geval is in de Nederlandsche vakbeweging, zoolang is een eenigszins een-
drachtige vertegenwoordiging van de arbeiders en een evenwichtige representatie van het be-
drijfsleven en de overdracht van de zeggenschap veel moeilijker dan anders het geval zou zijn. 

                                                 
216 P.S. Pels, De ontwikkeling van de loonvorming, Alphen a.d. Rijn 19522, p. 15-20; J.P. Windmuller, C. de Galan, Arbeidsver-
houdingen in Nederland, Utrecht 19772, dl. 2, p. 9-24; W.S.P. Fortuyn, Sociaal-economische politiek in Nederland 1945-1949; met 
een ten geleide van Ger Harmsen, Alphen aan den Rijn 1981, p. 115-117; N. van Hulst, De effectiviteit van geleide loonpolitiek in 
theorie en praktijk, Groningen 1984. Diss. VU, p. 198-199. 
217 Kuys, De vrees voor wat niet kwam, p. 608. 
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(…) in de verhoudingen binnen de bedrijven en in de vakbeweging (was) het noodige even-
wicht nog niet ten volle (…) bereikt’.218 
Dankzij de samenwerking die in de Stichting van de Arbeid was ontstaan, dankzij het overleg 
met de Stichting en dankzij ‘het verantwoordelijkheidsgevoel waarvan de organisaties, die in de 
Stichting zijn vertegenwoordigd, in deze moeilijke tijden voortdurend hebben doen blijken’, 
was men er, aldus Drees in zijn gememoreerde terugblik in 1946, in geslaagd om de arbeidsvre-
de, ‘ondanks sommige heftige conflicten’, goed te handhaven, zeker in vergelijking met vele 
andere landen.219 Niet-erkende vakorganisaties als de EVC, de Nederlandsche Vakcentrale en 
het Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties (OVB) waren en bleven ook in de jaren 
daarna, buitengesloten; aan ondernemerskant waren wèl alle organisaties vertegenwoordigd. Dit 
liet voor deze vakcentrales alleen ruimte in de marge open. Wat dit voor de EVC in Twente 
inhield komt uitvoerig aan de orde in §5.4. 
 
Het hoogste en belangrijkste orgaan in het kader van de loonpolitiek was het College van Rijks-
bemiddelaars. De Nederlandse regering had de bevoegdheid om CAO’s goed dan wel af te keu-
ren in zijn handen gelegd. Het CRB was de waakhond van de loonpolitiek. Drees omschreef 
deze rol op het hierboven genoemde Congres met de woorden dat de Rijksbemiddelaars wel 
eens ‘de kwade pier’ waren, wanneer ‘zij “neen” zeggen, terwijl de werkgevers al “ja” hebben 
gezegd’. Hij had wel eens gehoord van werkgevers die in vertrouwelijke gesprekken erkenden, 
‘dat het voor hen wel gemakkelijk was om geen conflict met hun arbeiders te hebben en niet 
den indruk te wekken, dat zij het hun niet gunden. Het was voor ons gemakkelijker en tactisch 
juister, te zeggen: wij maken geen bezwaar, want wij begrepen wel, dat de Rijksbemiddelaars in 
verband met andere bedrijfstakken het toch niet volledig konden toestaan.’ Het CRB was, in de 
woorden van de latere Minister van Sociale Zaken, W. Albeda, de Zwarte Piet, ‘die bereid was 
de ondankbare rol van neezegger steeds weer te accepteren’. Tot juni 1946 trad C.P.M. Romme 
op als voorzitter van het CRB, toen hij zich gedwongen zag de voorzittershamer wegens ge-
zondheidsproblemen neer te leggen. Deze werd vanaf oktober overgenomen door J.A. Ber-
ger.220 
Een trap lager in de piramide kende iedere bedrijfstak zijn eigen overleggremium, waarin de 
erkende sociale partners de voor desbetreffende bedrijfstak relevante zaken bespraken; in de 
textielindustrie was in het najaar van 1945 een Voorlopige Vakraad voor de Textielindustrie tot 
stand gekomen die op 14 mei 1946 formeel werd omgezet in de Stichting Vakraad voor de Tex-
tielindustrie. 
 
In de eerste periode na de bevrijding, tot de inwerkingtreding van het BBA 1945 op 5 oktober 
1945, waren tijdelijk Rijksbemiddelaars in functie. Zij waren door de regering benoemd op 
grond van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1944. Deze ‘territoriale bemidde-
laars’ hadden zich, naar de regering in het najaar van 1945 in een Nota omtrent een aantal pun-
ten van regeringsbeleid schreef, met bekwaamheid en toewijding van hun moeilijke taak ge-
kweten, maar in de praktijk had dit systeem toch niet bevredigend gewerkt, omdat het uiterst 

                                                 
218 Beraadslaging over de Nota omtrent een aantal punten van Regeeringsbeleid, nr. 123, (5de vergadering van de Tweede Kamer, 
vergadering van dinsdag 18 december 1945, Handelingen der voorloopige Staten-Generaal, 1945-1946), p. 72, 76. 
219 Congres van den Arbeid 1946, p. 12/13. 
220 Notulen van de vergadering van het College van Rijksbemiddelaars, 3 juni en 14 oktober 1946 (CRB, 224); Congres van den 
Arbeid 1946, p. 19; W. Albeda, Sociaal-economisch beleid en economische orde, Rotterdam 1971, p. 14. 
Albeda doelt hier in het bijzonder op de latere voorzitter van het CRB, J.A. Berger, maar in de textielindustrie vervulde het CRB de 
rol van ‘neezegger’ al vanaf het allereerste begin. 
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moeilijk was gebleken om in de beslissingen van de verschillende Rijksbemiddelaars uniformi-
teit te bereiken. Bovendien was het ‘welhaast ondoenlijk voor één man om zich ten aanzien van 
alle in een bepaald district voorkomende bedrijven de vereischte deskundigheid te verwerven’. 
Daarnaast waren de sancties, waarin het BBA 1944 bij overtreding van loonvoorschriften voor-
zag, ‘geheel onvoldoende’. Het College van Rijksbemiddelaars wees in zijn eerste jaarverslag 
eveneens op ‘de etappegewijze bevrijding van Nederland en de na de bevrijding bestaande 
slechte communicatiemogelijkheden’ die er toe hadden geleid ‘dat de onderscheiden Rijksbe-
middelaars ieder voor hun district regelingen vaststelden, soms sterk van elkaar afwijkend’. Om 
zoveel mogelijk één lijn aan te houden hebben de tijdelijke Rijksbemiddelaars volgens dit ver-
slag diverse ‘samensprekingen’ gehouden. Dat dit niet altijd gemakkelijk was moge blijken uit 
een brief van Rijksbemiddelaar Van der Dussen uit juni 1945 aan Minister Drees, waarbij hij 
hem een afschrift stuurde van een brief aan de voorzitter van het College, ‘zulks in verband met 
het feit, dat mij niet bekend is, waar deze zetelt’. Hij vroeg Drees vriendelijk of hij als postbode 
wilde fungeren. Van der Dussen had naar eigen zeggen dringend behoefte aan een bijeenkomst 
van de Rijksbemiddelaars. 
Na de bevrijding van West-Nederland is het BBA herzien en werd in oktober 1945 het Buiten-
gewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 vastgesteld. Dit Besluit voorzag in de instelling van 
‘een College van Rijksbemiddelaars, een instituut, dat ook in de eerste jaren der bezetting effec-
tief heeft gewerkt’, zoals de hierboven geciteerde Nota het formuleerde. ‘Door de instelling van 
dit College is eenheid in het loonbeleid verzekerd. (…) Nu is met de territoriale indeeling ge-
broken. Doordat de werkzaamheden bedrijfsgewijze onder de leden zijn verdeeld, wordt van 
hun verschillende deskundigheid het meeste profijt getrokken.’221 
In Twente fungeerde de burgemeester van Hengelo, J.A.H.J. van der Dussen, in het eerste halve 
jaar na de bevrijding als tijdelijk Rijksbemiddelaar. Over hem doet het verhaal de ronde dat hij 
naar aanleiding van zijn optreden tijdens de staking bij Noury & Van der Lande (zie §6.4) uit 
zijn functie ontheven zou zijn. Tijdens een vergadering van de Stichting van de Arbeid is er, 
volgens de notulen van het Verbondsbestuur NVV van 17 september 1945, telefonisch contact 
opgenomen met Minister Drees, dat ertoe zou hebben geleid dat Van der Dussen werd ontsla-
gen als rijksbemiddelaar. 
Voor zover ik heb kunnen nagaan is dit niet juist. De hierboven beschreven beleidsoverwegin-
gen van de Minister van Sociale Zaken hebben geleid tot het vervangen van de tijdelijke Rijks-
bemiddelaars door een College dat op basis van het BBA 1945 bovendien verdergaande be-
voegdheden bezat. Maar ook uit de correspondentie van Van der Dussen met zijn collega-
rijksbemiddelaars en met Drees wordt duidelijk dat hij zo snel mogelijk van deze zware, extra 
verantwoordelijkheid ontheven wilde worden. Op 11 juli 1945 al heeft Van der Dussen op eigen 
initiatief aan toenmalig CRB-voorzitter Romme gevraagd om op de kortst mogelijke termijn 
van zijn functie van rijksbemiddelaar voor de provincies Overijssel en Gelderland te worden 

                                                 
221 Brief J.A.H.J. van der Dussen aan W. Drees, 29 juni 1945 (GAH, 2141); Nota omtrent een aantal punten van regeringsbeleid, 
nr. 123 (Handelingen der voorloopige Staten-Generaal. Bijlagen. 1945-1946), p. 12; Jaarverslag van het College van Rijksbemidde-
laars, 15 april 1946 (CRB, 240). 
In genoemde nota legde de regering verantwoording af over de totstandkoming van het kabinet en over de door haar getroffen 
maatregelen. Met betrekking tot de ‘rechtskracht der wetsbesluiten’ stelde zij zich op het standpunt, ‘dat de Koninklijke besluiten, 
welke onderwerpen regelen, die in normale omstandigheden bij de wet geregeld zouden zijn, rechtsgeldig zijn tot stand gekomen, 
gezien den noodtoestand, waarin het Koninkrijk verkeerde, en nadere bekrachtiging niet behoeven’. Voorwaar een pragmatische 
oplossing. Bovendien zou overleg tussen de Staten-Generaal en de regering over de afzonderlijke besluiten meer vertraging met 
zich hebben meegebracht ‘dan met het oog op de dringende vraagstukken van wetgeving en bestuur, welke om een oplossing roe-
pen, toelaatbaar is te achten’. Cursief in origineel. 
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ontheven (de provincie Gelderland was vlak daarvoor zonder overleg aan zijn portefeuille toe-
gevoegd). Zijn werkzaamheden als burgemeester van Hengelo, een zwaar getroffen stad van 
45.000 inwoners, slokten al zijn tijd op en daarnaast was hij nog lid van diverse zuiverings-
commissies. Toen kort na de bevrijding een beroep op hem was gedaan, ‘heb ik gemeend dit 
niet te mogen en te moeten afwijzen’. Hij had zich tot het uiterste ingespannen zijn taken zo 
goed mogelijk uit te voeren. ‘Nu echter de terugkeer naar een meer normale en dragelijker ver-
deeling van de verschillende werkzaamheden over meerdere, daartoe geschikte personen moge-
lijk schijnt te worden, komt het me voor, dat deze weg dient te worden ingeslagen.’ Ruim een 
week later deed Van der Dussen een dringend beroep op Minister Drees om hem ‘ontslag te 
verleenen’. Hij herhaalde de argumenten die hij tegenover Romme had aangevoerd, nl. dat hij 
‘zoodanig overbelast (was), dat de goede invulling van al mijn werkzaamheden in het gedrang 
moet komen’. Hij besloot zijn brief met het dringende verzoek ‘dat bij het verleenen van dit 
ontslag door u duidelijk geformuleerd wordt, wat de reden daarvan was, zulks ter vermijding 
van rumor hier omheen’. In antwoord op een brief van Drees van 2 augustus verklaarde Van der 
Dussen zich op 7 augustus bereid om ‘nog korten tijd, tot zooals u schrijft, uiterlijk 15 septem-
ber’ in functie te blijven. ‘Intusschen moge ik u nog in overweging geven om bij de formulee-
ring en motiveering van mijn ontslag tot uitdrukking te brengen, dat ik hierom verzocht heb 
uitsluitend wegens op den duur niet te handhaven overbelasting met werkzaamheden, zulks ter 
voorkoming van misverstanden in werkgevers- en werknemerskringen, speciaal in de directe 
omgeving mijner gemeente, het industrieel zoo belangrijke Twente en waar men mij overigens 
persoonlijk kent. Ik meen dat dit van algemeen belang is, speciaal ook voor de sfeer om de 
werkzaamheid van hem of hen, die mij in mijn werk als Rijksbemiddelaar zullen opvolgen.’ Op 
5 december 1945 schreef hij het CRB naar aanleiding van een andere aangelegenheid dat hij op 
26 september uit zijn functie van rijksbemiddelaar was ontheven.  
Het lijkt er op dat het NVV, dat de bron van dit gerucht is, er zo op gebeten was om de EVC uit 
te sluiten, dat zij de werkelijkheid van een toegewijd bestuurder uit het oog verloor. Van der 
Dussen opereerde op basis van wat hij zag als het landsbelang en aarzelde niet om partijen die 
dit belang uit het oog leken te verliezen, te kapittelen. Zie bijvoorbeeld zijn indringende beroep 
op het CRB van 10 september om een verhoging van de lonen in de textielindustrie tot stand te 
brengen, omdat anders volgens hem ‘de arbeidsvrede op dit terrein niet meer bewaard zal blij-
ven, en dat dit ook niet op goede gronden zal kunnen worden verlangd of bepleit’ (zie bij voet-
noot 472). Hueting e.a. geven zelf de reden voor de verbetenheid van het NVV en de twee ande-
re vakcentrales scherp weer: ‘Op hun erkenning was een groot deel van hun macht gebaseerd.’ 
Ik ben dan ook van oordeel dat de informatie in de notulen van het NVV Verbondsbestuur niet 
juist is. De opstelling van Van der Dussen past bovendien in de manier van optreden van het 
CRB dat ook later met enige regelmaat in aanvaring kwam met de Stichting vanwege zijn op-
stelling tegenover het EVC: het College praatte met iedereen, wanneer dat dienstig leek voor de 
arbeidsvrede (zie bij voetnoot 306).222 
 

                                                 
222 Hueting, e.a., a.w., p. 168; brief J.A.H.J. van der Dussen aan de voorzitter van het College van Rijksbemiddelaars, 11 juli 1945; 
brieven J.A.H.J. van der Dussen aan de Minister van Sociale Zaken, 20 juli en 7 augustus 1945 (alle: GAH-Arch-D); brief J.A.H.J. 
van der Dussen aan het CRB, 5 december 1945 (TGTV, 329); inleiding op Inventaris van de archieven van het College van Rijks-
bemiddelaars, van de Gemachtigde voor de Arbeid en van het Loonbureau, (1924) 1940-1970, Inventaris nr. 2.15.41. 
H.J. Langeveld, G. Zondergeld, H. Lademacher, W. Mühlhausen, Zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Die belgischen, niederländi-
schen und westzonalen deutschen Gewerkschaften in der Phase des Wiederaufbaus 1945-1951, Münster 1994, S. 161-162, baseren 
zich eveneens op deze bron (de notulen van het NVV) en hechten er m.i. ten onrechte waarde aan, mede omdat zich in Noord-
Brabant een vergelijkbaar geval zou hebben voorgedaan. 
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Dit hele systeem was gebaseerd op vertrouwen en op de bereidheid compromissen te sluiten 
met het oog op het “nationaal belang”, omschreven als snelle wederopbouw van de economie, 
herstel van de in de oorlog aangerichte schade. Zowel ondernemers als vakorganisaties deelden 
de opvatting dat dit een gematigde loonontwikkeling vereiste. In de top, in de Stichting van de 
Arbeid, was dit vertrouwen al in de oorlog ontstaan en dit nam in de dagelijkse discussies in de 
talloze commissies alleen maar toe. Op het tweede Congres van den Arbeid vertelde gedele-
geerde Slotemaker vol enthousiasme dat de samenwerking ‘voortreffelijk’ verliep en dat de 
deelnemers aan het overleg probeerden ‘een constructieve bijdrage te leveren voor den weder-
opbouw van ons geteisterde vaderland. (…) Het geheim ligt in den geest, waarin wordt samen-
gewerkt. En die geest is voortreffelijk.’223 
Ook de samenwerking tussen de drie vakcentrales werd sterker, voor een niet onaanzienlijk 
gedeelte door de noodzaak als eenheid te opereren en de vele problemen rationeel, als techni-
sche kwesties te benaderen; voor sociaal-democratisch, christelijk en/of katholiek geïnspireerde 
opvattingen was steeds minder ruimte. Dit maakte de discussies tussen in dit geval de textielar-
beidersbonden en “hun” centrales er niet altijd gemakkelijker op: de vakbonden werden immers 
doorlopend geconfronteerd met de wensen van hun leden en die pasten bepaald niet altijd bin-
nen de door CRB en Stichting van de Arbeid als “nationale belangen” gedefinieerde kaders (zie 
bijv. §11.4.1). De meeste, zo niet alle textielarbeiders waren lid van een bond om hun belangen 
behartigd te zien, om goede, om betere arbeidsvoorwaarden te verkrijgen, niet om de broekriem 
nog een tijd aan te trekken vanwege een abstract “landsbelang”, terwijl ze wel werden gecon-
fronteerd met stijgende prijzen en in de krant konden lezen over de forse winsten die de textiel-
fabrikanten maakten. 
 
De drie textielarbeidersbonden kenden een getrapte werkwijze. In de plaatselijke afdelingen 
vonden ledenvergaderingen plaats, waar het gevoerde en beoogde toekomstige beleid van de 
bond uiteen werd gezet en waar de leden hun wensen en verlangens konden uiten. Voor de be-
stuurders waren deze bijeenkomsten onmisbare bronnen van informatie over wat er leefde onder 
hun leden. De na de oorlog al snel drastisch teruglopende bezoekersaantallen van deze vergade-
ringen baarden hen dan ook danig zorgen. De besturen van de bonden stemden na de oorlog hun 
beleid zoveel mogelijk af in het formele samenwerkingsverband van de Bedrijfsunie in de Tex-
tielindustrie, die in veel plaatsen ook een lokale pendant kende (zie ook §5.3). Het gezamenlijk 
vastgestelde beleid, dat ook steeds weer met de eigen vakcentrale werd afgestemd, werd in con-
ferenties met fabrikantendelegaties naar voren gebracht. De resultaten hiervan legden de bonds-
bestuurders weer aan de leden voor, hoewel het in de praktijk veelal neer kwam op het meede-
len van de resultaten. Vóór de oorlog hadden deze conferenties in sommige gevallen geleid tot 
een overeenkomst met de fabrikanten en in een beperkt aantal gevallen tot een ultimatum; ge-
bruikelijker was het in de jaren dertig evenwel dat de bonden moesten erkennen dat “de om-
standigheden een beletsel waren voor scherper optreden”.224 Na de oorlog bespraken de bonden 
hun wensen in de Vakraad voor de Textielindustrie, waarmee zij een langgekoesterde wens 
werkelijkheid zagen worden: serieus genomen gesprekspartners die het gezamenlijke belang 
van alle betrokkenen in de textielindustrie meewogen in hun standpunt. 
 

                                                 
223 Congres van den Arbeid 1946, p. 29. 
224 Zie: Kuys, De vrees voor wat niet kwam, p. 270-271. 
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Zoals vermeld werd de Stichting Vakraad voor de Textielindustrie officieel opgericht op 14 mei 
1946, nadat in het najaar van 1945 een Voorloopige Vakraad had gefunctioneerd. De voorlopi-
ge Vakraad werd gevormd door de onderhandelaars over de eerste daadwerkelijke landelijke 
CAO die de Nederlandse textielindustrie heeft gekend. In deze CAO was een artikel 32 opge-
nomen: ‘Partijen komen overeen in het leven te roepen een “Vakraad voor de Textielindustrie”, 
als bedoeld in de Statuten van de Stichting van den Arbeid’. De voorlopige vakraad kon zich-
zelf na de bindende vaststelling van de loonbepalingen van de textiel-CAO op 7 maart 1946 
door het College van Rijksbemiddelaars omzetten in de definitieve Vakraad. Deze telde 18 le-
den, negen van de Bedrijfsunie en negen van de Textielwerkgevers-Federatie. De vier Twents-
Gelderse fabrikantenverenigingen waren met drie leden vertegenwoordigd, A.C. van Eck, H.P. 
Gelderman C.Mzn. en H.B.N. Ledeboer, met A. Menko en H.J. Jannink als vervangers. De zes 
andere verenigingen mochten elk één vertegenwoordiger afvaardigen, J. Raymakers voor de 
Nederlandsche R.K. Vereniging van Werkgevers in de Textielnijverheid, B.J.M. van Spaen-
donck voor de Vereniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollen Stoffen, F.J.J. Trapman 
voor de textielfabrikanten aangesloten bij de Leidsche Vereeniging van Industrieelen en voor de 
Veenendaalse Breigarenfabrikanten, J. Fentener van Vlissingen voor de textielfabrikanten aan-
gesloten bij de AWV, J. van Deventer voor de Bastvezelindustrie en A.C. Jas voor de werkge-
vers in de Brei-, Tricot-, Kousen- en Sokkenindustrie. 
De Vakraad vergaderde regelmatig, vanaf de oprichtingsvergadering tot eind 1946 negen keer 
en het jaar daarop dertien keer. In 1948 werd een Dagelijks Bestuur ingesteld dat zes maal ver-
gaderde, terwijl de Vakraad zelf zeven maal bijeen kwam. In de vergaderingen van de Vakraad 
kwamen vrijwel alle kwesties die zich aandienden aan de orde, hoewel in toenemende mate 
praktische kwesties werden gedelegeerd aan zogeheten Regionale Commissies. Ook voor 
Twente was er een dergelijke commissie, de Regionale Commissie Twenthe. Als leden hiervan 
werden aangewezen A.C. van Eck, H.A.C. Huijsmans (St.Lambertus), J. Vunderink (Unitas) en 
H. Gönning (De Eendracht). De kosten van de Vakraad werden door vakbonden en onderne-
mers gezamenlijk betaald en zij droegen in 1946 en 1947 elk ƒ6.000,- bij. De uitgaven bedroe-
gen in 1946 ƒ11.734,74 en in 1947 ƒ14.435,60. In 1948 droegen beide partijen elk ƒ11.000,- 
bij. Volgens de penningmeester van Unitas, R. Slok, was de bijdrage die de bond moest betalen 
volkomen verantwoord, ‘gezien het grote belang dat wij bij de vakraad hebben’.225 
 
De Twentse textielfabrikanten begonnen niet met veel enthousiasme aan de Vakraad. Een van 
de heikele punten was de getalsmatige vertegenwoordiging. De Vakraad bevatte volgens Van 
Eck ‘corporatieve gevaren’ en die konden slechts worden gekeerd, wanneer de Textielwerkge-
vers-Federatie zodanig werd samengesteld, ‘dat de numerieke meerderheid der vrijzinnige indu-
strieelen tot haar recht komt en daarmede tevens in den Vakraad’. Van Spaendonck had gepro-
beerd om het aantal zetels in de Vakraad te verdelen vóór de Textielwerkgevers-Federatie was 
opgericht, ‘om zoodoende onder het motto “een niet al te groot college” de numerieke verhou-
dingen te verdoezelen’. In een onderling overleg van de werkgeversleden van de voorlopige 
Vakraad op 14 april 1946 eiste Van Eck dat het aantal vertegenwoordigers van de Twentse tex-
tielindustrie recht zou doen aan het feit dat deze ‘in den lande een kleine meerderheid’ had. 
Men kwam overeen dat de Brabantse textielindustrie, ‘gezien haar importantie’, twee vertegen-

                                                 
225 Verslag van de oprichtingsvergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, gehouden op dinsdag 14 mei 1946, des 
voormiddags om 9 uur te ’s Gravenhage (TGTV, 202); Beknopt verslag van de werkzaamheden van de Vakraad voor de Textielin-
dustrie over het tijdvak 14 mei 1946 t.m. 31 december 1947; Verslag van de 36ste Algemene Vergadering van de Nederlandsche 
Christelijke bond van Werknemers in Textiel- en Kledingbedrijven “Unitas” gehouden op vrijdag 2 en zaterdag 3 juli 1948, in het 
gebouw van de NCSV “Woudschoten” bij Zeist, p. 11. 
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woordigers kreeg voor de wolindustrie en drie voor de katoen-, linnen- en tapijtindustrie, Lei-
den, Veenendaal en de AWV kregen drie zetels en Twente kreeg er negen. Op deze manier 
hadden ‘de Rooms-Katholieken’ vijf zetels en had Twente een meerderheid. Zo was vlak voor 
de oprichting van de definitieve Vakraad de verdeling van het aantal werkgeversvertegenwoor-
digers nog net op tijd geregeld en wel naar analogie van de zetelverdeling in de Textielwerkge-
vers-Federatie. Van Eck maakte zo’n punt van de zetelverdeling, omdat ‘de Katholieken bezig 
(waren) hun corporatisme en daarmee hun gildeneigingen op den socialistischen wind in be-
houden haven te brengen. Wanneer op het oogenblik’, zo schreef hij aan Menko, ‘de sociali-
seering van de productiemiddelen hen nog scheidt van onze socialistische regeering, dan hoeft 
dit punt maar een klein beetje op den achtergrond te komen om een uiterst dierbare samenwer-
king te krijgen.’  
Toen de zetelverdeling was geregeld vatte Van Eck zijn bedenkingen nog eens samen in een 
brief aan de directie van de Textielfabriek “Holland”, die hij opriep om lid te worden van de 
FVE. Zoals gebruikelijk maakte hij van zijn hart geen moordkuil. De fabrikanten gingen een 
tijd tegemoet, zo schreef Van Eck, ‘waarin zij, die de vrijheid weinig respecteeren, de sociaal-
democratie en het katholicisme, hun groote kans krijgen door middel van een Vakraad, die niets 
anders is als de vroegere door ons verafschuwde Bedrijfsraad. Het socialisme zal in dit instituut 
zijn verlangens naar medezeggenschap en geleide economie en planmatigheid, het katholicisme 
zal er zijn corporatieve neigingen en zijn gildegeest in trachten te verwezenlijken. Beiden ver-
langen naar de verordenende bevoegdheid voor den Vakraad en, ook al lijken zij op dit oogen-
blik in politicis ver uit elkaar te liggen, toch zullen zij elkander in de toekomst vinden. Dan zal 
de Vakraad het orgaan zijn, dat bedrijven sluit, markten sluit etc. etc., alles per verordening en 
de vrije economie zal er slechter aan toe zijn, dan zij ooit is geweest. In die omstandigheden 
acht ik het mijn plicht alle hens aan dek te roepen om in de Federatie van Textielwerkgevers-
verenigingen en den uit haar geboren Vakraad integraal terug te vinden de politieke constellatie 
in de textielindustrie, d.w.z. 75% vrijzinnige en liberale werkgevers, die aanhangers van een 
vrije economie zijn en 25% werkgevers, die geneigd zijn, vaak onder sociale motto’s maar in 
wezen om hun eigen belang, hun wil aan anderen opleggen. Op het oogenblik zit ik in het heetst 
van den strijd om de representatie en voorloopig heeft het vrijheidslievende element nog de 
overhand behouden, maar de corporatieve groepen, welke met een religieuzen organisatiedwang 
werken, zitten niet stil en wanneer het volgend jaar de wederzijdsche vertegenwoordigingen 
gebaseerd zullen worden op exacte looncijfers, dan moeten wij in onze gelederen ieder hebben, 
die er in behoort en dan mag ons vrijheids-streven niet benadeeld worden door de afzijdigheid 
van enkele ondernemingen, die dan uit pure liefde voor de absolute vrijheid de relatieve vrijheid 
benadeelen.’226 
 
Gezien het bovenstaande is het niets teveel gezegd dat de textielfabrikanten flink moesten wen-
nen aan de naoorlogse ontwikkelingen. Een CAO was al niet het ideaal waar elke fabrikant van 
droomde, maar dat dit niet te vermijden was, zag men wel in. In deze eerste periode na de oor-
log reageerden zij ook nog instinctief afwijzend op alles wat zweemde naar inperking van hun 
zeggenschap over hoe zij hun bedrijf wensten te runnen. Dit zou pas geleidelijk veranderen. De 
CAO vormde echter ook direct een keurslijf dat bij een krappe arbeidsmarkt tot flinke interne 
spanningen leidde. Toen de textielindustrie eenmaal weer aan het draaien was, verkeerden de 

                                                 
226 Brief A.C. van Eck aan A. Menko, 2 februari 1946; rondschrijven A.C. van Eck aan de vier voorzitters, 15 april 1946 (beide: 
TGTV, 36); brief A.C. van Eck aan Textielfabriek “Holland”, 16 april 1946 (TGTV, 455). 
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fabrikanten in een soort “gold rush”-stemming: op de sellers-markt van de eerste jaren na de 
oorlog konden ze hun producten zonder problemen afzetten tegen zeer goede prijzen. Vanzelf-
sprekend betaalden zij liever lage lonen, maar omdat ze daarmee absoluut niet de gewenste, de 
noodzakelijke aantallen arbeiders binnen de poort konden krijgen en houden, was een hoger 
loon, een zwart loon onvermijdelijk en daarom geen bezwaar.  
Dit was een andere reden dat het College van Rijksbemiddelaars als sluitstuk moest fungeren: 
hoe indirect ook, helemaal ongevoelig voor de druk van (groepen) arbeiders en fabrikanten was 
de Stichting van de Arbeid niet en kon zij ook niet zijn. Rijksbemiddelaar Josephus Jitta typeer-
de de nieuwe rol van het CRB heel treffend: voor de oorlog was hij bemiddelaar ‘die de partijen 
tot elkaar bracht’, na de oorlog was hij tengevolge van de prijs- en loonregeling en de loonstop 
‘een soort van dictator geworden’.227 Achter de brede rug van dit College konden vakbonden en 
fabrikanten zich verschuilen, wanneer textielarbeiders het ingenieuze systeem ondermijnden 
met hun eisen en hun acties. Zoals hiervoor aangegeven, ergerde Drees zich wel aan de manier 
waarop ondernemers en vakbonden hiermee omgingen, maar hij begreep heel goed het nut er-
van als sociale buffer. Dit aspect van de naoorlogse loonpolitiek wordt veelal buiten beschou-
wing gelaten, maar is in feite de belangrijkste aanjager van de steeds weer nieuwe oplossingen 
die even zo vaak tijdelijk bleken te zijn in het licht van nieuwe eisen. 
 

5.1 Van strijdvereniging tot polderpartner? 

J. Vunderink werd in 1949 benoemd tot wethouder in Enschede, nadat hij vele jaren secretaris 
van Unitas was geweest. Van fabrikantenzijde kreeg hij lof toegezwaaid met de woorden dat 
zijn vertrek ‘niet alleen voor Enschede en geheel Twente een verlies betekent, maar tevens voor 
de Fabrikantenvereniging. Mede door zijn toedoen is de laatste jaren de verhouding tussen 
werkgevers en werknemers aanzienlijk verbeterd.’ Tijdens de feestelijke viering van het 55-
jarig bestaan van De Eendracht in 1950 onderstreepte Th. Enklaar, secretaris van de fabrikan-
tenverenigingen, de een jaar eerder uitgesproken hartelijke woorden door te stellen: ‘Als er nu 
nog van strijd sprake is, dan wordt die gestreden aan de groene tafel.’228 Nog weer een aantal 
jaren later, in 1959, vierde de katholieke textielarbeidersbond St.Lambertus zijn 70-jarig be-
staan. De speciale jubileumkrant die ter gelegenheid hiervan werd uitgegeven, bevatte ook een 
beschouwing van de toenmalige voorzitter van de FVE, N.H. van Heek. Hij vergeleek de relatie 
tussen fabrikanten en vakbeweging met die tussen onderwijzers en scholieren. Een leraar op 
zijn lagere school placht destijds tegen de leerlingen te zeggen ‘dat leerlingen en leraren nu 
eenmaal elkanders natuurlijke tegenstanders zijn’. Toch had Van Heek altijd een heel goede 
verhouding met hem gehad en hij vervolgde zijn betoog: ‘Wil ik daar nu mee zeggen dat onze 
beide organisaties ook natuurlijke tegenstanders zijn, die elkander toch goed verstaan? Van 
waar anders dat schoolverhaal? Och, het viel me zo in de zin, en zoiets gebeurt nooit zonder 
enig motief. Laat ons echter nooit vergeten, dat niettegenstaande de verschillende gezichtshoe-
ken van waaruit Uw organisatie en de onze het complex van loon- en arbeidsvoorwaarden 
steeds moeten benaderen, toch onze beide organisaties uiteindelijk slechts gebaat zijn bij een 
gezonde en levenskrachtige textielindustrie. In de loop der jaren is door het besef van weder-
zijdse afhankelijkheid een verhouding tussen de vertegenwoordigers onzer organisaties ge-

                                                 
227 Verslag van de lezing, gehouden door de Heer Prof.Mr. A.C. Josephus Jitta voor de “Erres Academie” der NV Handelmaat-
schappij R.S. Stokvis & Zonen, Rotterdam, in de Blauwe Zaal van het Beursgebouw aan de Coolsingel, Rotterdam, op Vrijdag 27 
Februari 1948 des namiddags te 8 uur, p. 4. 
228 Tubantia 31 oktober 1949, 13 november 1950. 
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groeid, welke getuigt van vriendschap en respectvolle erkenning van de oprechtheid onzer we-
derzijdse standpunten.’229 

De vriendelijke woorden aan het adres van de drie bonden waren er uiting van dat ook in de 
Twentse textielindustrie de verhoudingen tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties 
genormaliseerd raakten, in overeenstemming met de ontwikkelingen elders. De alleen voor in-
tern gebruik bestemde jaarverslagen van de fabrikanten beschrijven de verhoudingen in de peri-
ode 1945 tot 1950 steevast als ‘zeer goed’ en ‘uitstekend’. Het jaarverslag van de FVE over 
1945 en 1946 besteedde nog niet zoveel aandacht aan de onderlinge verhoudingen, maar meld-
de nadrukkelijk dat de FVE ‘alles gedaan (had) wat in onze macht lag om de drie textielarbei-
dersbonden weder houvast te laten krijgen op hun vroegere leden, die eensdeels afgedwaald 
waren naar de avontuurlijke EVC, anderdeels de kat uit den boom keken voor zij zich opnieuw 
organiseerden’. De Enschedese fabrikanten aarzelden evenwel niet, zoals we hierboven zagen, 
om de onderliggende fundamentele tegenstellingen in het openbaar te benoemen. Het jaarver-
slag van de FVE over 1953 liet hierover evenmin misverstanden bestaan. ‘Uw vereniging’, zo 
schreef het bestuur, ‘is van oudsher een strijdvereniging, en, zelfs wanneer deze strijd wat zach-
ter en vriendelijker is geworden, maken wij ons niet wijs dat de verhouding tussen de textielfa-
brikant, die op internationale markten moet concurreren en dus zo goedkoop mogelijk moet 
produceren, en de arbeidersbevolking, welke de wens heeft om zoveel mogelijk te verdienen, 
niet sterk geladen zou zijn met stof en voorkeur tot conflicten. Dat deze in de jaren na de be-
vrijding, ons niet zulke grote moeilijkheden hebben opgeleverd, dat de eigenlijke conflicten, de 
stakingen, steeds minder veelvuldig zijn geworden, mag het bestuur Uwer vereniging niet bren-
gen in de rustige en prettige waan dat van 1945 tot 1954 alle belangentegenstellingen zijn opge-
ruimd en nooit meer terug zullen komen.’230 
 

5.2 FVE, TGFV, BTO, FVA: bolwerken van de Twents-Gelderse textielfabrikan-
ten 

De textielindustrie in Twente heeft een rijke en lange geschiedenis van zogenoemde patroons-
organisaties. Het bekendst zijn de sociale organisaties. De meest vooraanstaande hiervan, de 
Fabrikanten Vereeniging te Enschede (FVE), werd in 1888 opgericht als “Fabrikantenvereeni-
ging ter bestrijding van werkstakingen”. Ook al lijkt organisatie van werkgevers, die zich ge-
confronteerd zagen met groeiende sociale onrust onder hun personeel, een logische stap, er zit-
ten de nodige haken en ogen aan. Van Waarden wijst op het zogeheten ‘prisoner’s dilemma’: 
‘collectief handelen in organisaties, die zo groot zijn dat het succes van het collectieve optreden 
niet afhankelijk is van de bijdrage van ieder individueel lid, wordt bedreigd door het gevaar dat 
er leden zijn die niet meedoen, maar wel mee kunnen profiteren van het eventuele succes van 
dat collectieve optreden. Zij brengen geen offers voor de collectieve zaak en zouden zelfs extra 
voordeel kunnen behalen ten koste van de wel loyale deelnemers (zoals overname van 
marktaandeel bij een kartelafspraak).’231 Dit dilemma verklaart de felheid waarmee E. ter Kuile 
Jr., bestuurslid van de FVE en firmant van E. ter Kuile & Zoons Textielfabrieken, er op aan-
drong dat ‘profiteurs’, zoals hij de in 1946 nog niet georganiseerde bedrijven als Holland, Bato 
                                                 
229 Jubileumkrant “St.Lambertus” (Lambertus-Enschede, 7). 
230 Jaarverslag over (1945 t/m 1949 en 1953), door het bestuur der FVE aan de leden dier Vereeniging uitgebracht (FVE, 63); 
Jaarverslag over (1948 t/m 1950) door het bestuur der TGFV aan de leden dier Vereeniging uitgebracht (BTO, 33); Jaarverslag 
over (1949 en 1950) door het bestuur der BTO aan de leden dier Vereeniging uitgebracht (BTO, 34). 
231 Van Waarden, Geheim van Twente, p. 10. 
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en De Nijverheid omschreef, snel in de FVE zouden worden opgenomen.232 Het ledental van de 
fabrikantenverenigingen steeg in dat jaar en de volgende jaren wel (zie verderop). Werkgeversse-
cretaris Enklaar verwoordde het scherp door te constateren dat de fabrikantenverenigingen 
weliswaar primair waren opgericht als strijdvereniging tegen de arbeiders, maar dat zij ook 
organisaties waren van elkaar te vuur en te zwaard beconcurrerende bedrijven. ‘De fabrikanten-
vereniging moest zo steeds proberen om te midden van dat onderling gekrakeel iedereen op één 
lijn te houden. Dat was een veel groter probleem dan het gevecht met de vakbonden. Het ken-
merkt zo’n werkgeversvereniging. Aan de ene kant willen de leden één front naar buiten toe 
vormen als het om de arbeidsmarkt gaat, maar aan de andere kant beconcurreren ze elkaar op 
leven en dood. De solidariteit bij stakingen was daarom vaak moeilijk te handhaven. (…) Ande-
ren voelden er niets voor om gelazer te hebben, enkel en alleen omdat een concurrent zijn zaak-
jes niet op orde had. Als je een goed lopend bedrijf had en bij een andere kerel was er steeds 
weer rotzooi, moest jij daar dan weer voor stil gaan liggen en ook gedonder met je eigen arbei-
ders krijgen? Vooral als de bedrijven wat verder uit elkaar lagen was de solidariteit een pro-
bleem. Een bedrijf in Neede bijvoorbeeld, dat lid van zo’n club was, kon het niets schelen dat er 
in Almelo wat te doen was. Daar had men in Neede geen pijn van. De uitsluiting is dan ook 
vaak een bron van scherpe conflicten tussen fabrikanten geweest.’233 Het is van belang hierbij 
aan te tekenen dat Th. Enklaar in 1948 werd aangetrokken als secretaris, ter ondersteuning van 
A.C. van Eck. Hij had dus niet de tijd meegemaakt, waarin de fabrikantenverenigingen prak-
tisch volledig baas in eigen huis waren en zich tegenover de arbeiders vrijwel alles konden 
permitteren: wanneer zij destijds “gedonder” hadden met hun arbeiders, kregen die veelal sim-
pelweg ontslag. 
 
Dat de fabrikantenverenigingen ondanks deze conflicten in stand bleven – vanaf 1888 tot ver na 
de Tweede Wereldoorlog – is een belangrijke aanwijzing voor de afkeer die zij hadden van de 
machtsvorming van arbeiders en voor de waarde die zij hechtten aan eigen machtsvorming. De 
directe aanleiding voor de oprichting van de FVE was, als gezegd, een omvangrijke staking bij 
Gerh. Jannink & Zonen in november 1888. Ook de Fabrikanten Vereeniging Almelo (FVA), 
ontstond naar aanleiding van een staking, in dit geval bij Hedeman in 1897.234 De sociale woe-
lingen in Duitsland aan het eind van de Eerste Wereldoorlog en de ook in Nederland steeds 
sterker wordende arbeidersbeweging deden de fabrikanten in kleinere Twentse gemeenten 
eveneens besluiten tot samenwerking. Zij richtten op 3 mei 1919 de Bond van Textielonderne-
mingen in en buiten Twenthe (BTO) op. Bij een conflict bij een lid van de BTO, de Fa. A.J. ten 
Hoopen in Neede in het najaar van 1921, ontspon zich een discussie of de BTO de arbeiders van 
de aangesloten leden moest uitsluiten. Deze kwestie leidde tot een conflict binnen de BTO. Zij 
die uitsluiting wilden, sloten zich vervolgens in 1922 aaneen in de Twentsch-Geldersche Fabri-
kanten Vereeniging (TGFV).235 
Ook al waren er vier verschillende fabrikantenverenigingen, de FVE, TGFV en BTO kenden op 
het sociale terrein, in ieder geval vanaf de jaren twintig, een gemeenschappelijk secretariaat om 
de gezamenlijke belangen te behartigen en het sociale beleid zoveel mogelijk te coördineren. De 

                                                 
232 E. ter Kuile schreef dit in de marge van een rondschrijven van A.C. van Eck aan het bestuur van de FVE, 26 maart 1946 (VTO, 
CAO II). 
233 Van Waarden e.a., Fabriekslevens, p. 163. 
234 B. Hesselink, Gerhard Jannink & Zonen te Enschede 1853-1938. Jaren van rationalisatie en verzet, Hengelo 1983, p. 22/3; 
Van Waarden, Geheim van Twente, p. 29 en 36. 
235 Van Waarden, Geheim van Twente, p. 37/8. 
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eerste secretaris was H.J. ten Bruggencate. Hij werd in 1929 opgevolgd door A.C. van Eck, die 
directiesecretaris was geweest bij het scheepvaartbedrijf Van Es en Van Ommeren in Rotter-
dam. In 1948 kreeg het secretariaat versterking van Th. Enklaar, die was geparenteerd aan de 
Van Heek-tak die eigenaar was van Rigtersbleek. Enklaar is tot de feitelijke opheffing van de 
vier fabrikantenverenigingen secretaris gebleven. Vanaf februari 1946 kon Van Eck formeel 
ook optreden als secretaris van de FVA, ook al bleef C.G. Recter, directielid bij Ten Cate, de 
dagelijkse secretariaatswerkzaamheden binnen de FVA uitvoeren.236 
 
Aan deze formele uitbreiding van de functie van Van Eck waren diverse discussies in de boe-
zem van de fabrikantenverenigingen voorafgegaan, waarbij het nodige oud zeer moest worden 
opgeruimd. Kort na de bevrijding hadden de vier voorzitters, H.B.N. Ledeboer van de FVE, 
H.P. Gelderman van de BTO, H.J. Jannink van de TGFV en G. Vixseboxse van de FVA, beslo-
ten om als één college op te treden.237 Dit was een eerste aanzet tot nauwer overleg en nadere 
afstemming, maar sommige fabrikanten vonden dit nog te vrijblijvend. H.P. Gelderman wierp 
in november 1945 al zijn gezag en senioriteit in de strijd bij een initiatief om een beslissende 
stap te zetten op het pad van de samenwerking. Als gast aanwezig in een vergadering van de 
FVA pleitte hij ervoor dat Van Eck voortaan zou fungeren als secretaris van alle vier de 
Twents-Gelderse fabrikantenorganisaties. De naderende CAO eiste volgens hem nauwere on-
derlinge samenwerking en het trekken van één gemeenschappelijke lijn in de relaties met de 
vakbonden. De tijd dat er verschillen bestonden in de arbeidsvoorwaarden in de diverse textiel-
steden was voorbij. De oude disputen tussen de fabrikanten over de vraag ‘uitsluiten of niet 
uitsluiten’ waren, aan de vooravond van de eerste CAO, van de baan. Volgens Gelderman 
heerste onder de jongere ondernemers ‘een nieuwe geest van samenwerking’ en was er geen 
reden meer voor ‘oud wantrouwen’. De jongere generatie werkgevers in Enschede had volgens 
hem ook flinke kritiek op de overheersende houding van de leiding van de FVE. Vixseboxse 
beaamde dat de oorzaak voor de afzijdigheid van Almelo gelegen was in het gedrag van de 
Enschedese fabrikanten die zich altijd sterk hadden doen gelden en specifiek Enschedese kwes-
ties op de voorgrond plaatsten. Ook op sociaal gebied waren er nuanceverschillen met Ensche-
de, maar, zo vervolgde hij, het was inderdaad logischer tot grotere eenheid te komen en de posi-
tie van secretaris Van Eck, op wie ook de FVA veelvuldig een beroep deed, te formaliseren als 
de gemeenschappelijke secretaris. Zijn voorkeur ging wel nadrukkelijk uit naar een federatief 
verband om te voorkomen dat Enschede een dominerende rol zou spelen en Almelo ‘de dupe 
(zou) worden van het Enschedese plaatselijke chauvinisme’. Gelderman beaamde ook voor-
stander te zijn van een federatief verband. Dit zou volgens hem de risico’s van een overheer-
sende positie van Enschede sterk beperken, juist omdat de andere fabrikanten samen sterker 
waren.  
De vier voorzitters streken in februari 1946 de plooien glad en besloten om voortaan gezamen-
lijk gebruik te gaan maken van het secretariaat van Van Eck en zijn bureau en om de kosten 
(circa ƒ30.000 per jaar, inclusief het salaris van Van Eck dat met ingang van 1946 werd ver-
hoogd tot ƒ16.000) gezamenlijk te delen. De FVE zou hiervan 42% voor zijn rekening nemen, 
de TGFV en de BTO ieder 21% en de FVA 16%.238 Deze afspraak bleek financieel niet vol te 
houden en in februari 1949 nam Van Eck het initiatief om tot een andere verdeling van de kos-
                                                 
236 Brief A.C. van Eck aan CSWV, 20 februari 1946 (FVA, 17).  
C.G. Recter tekende alle verslagen van de vergaderingen van de FVA tussen 20 juli 1945 en 28 december 1949 als secretaris. 
237 Verslag ledenvergadering FVE, 9 oktober 1945 (FVE, 5). 
238 FVA, vergadering (15 november 1945 en 18 februari 1946) ten kantore van de Katoenmaatschappij (Ten Cate (2), C-7c). 
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ten te komen. Door een vergroting van de staf (die bestond behalve uit Van Eck zelf, uit zijn 
assistent Th. Enklaar, de chef de bureau J.J. Rouwenhorst, een medewerker voor het Loonbu-
reau, twee typistes en een tuinman-stoker-schoonmaker) waren de kosten aanmerkelijk geste-
gen. Bovendien namen de reis- en verblijfskosten toe, evenals de bijdragen aan de Vakraad en 
aan het CSWV. De bijdragen die waren verschuldigd voor het CSWV en de Vakraad waren 
gebaseerd op verloonde bedragen en niet op aantallen arbeiders. Het lag dus voor de hand om 
de kosten voor het secretariaatsapparaat van de vier verenigingen eveneens op basis van die 
sleutel te verdelen.  
 

Tabel 13 Verloond bedrag door de fabrikantenverenigingen in 1947 
 Aantal leden Aantal  

arbeiders* 
Verloond bedrag  

FVE 19 14.417 ƒ25.300.000 44% 
BTO 19 9.711 ƒ16.275.000 28% 
TGFV 15 6.240 ƒ10.425.000 18% 
FVA 5 3.364 ƒ5.400.000 10% 

* Het aantal arbeiders in deze tabel omvat álle leden van de desbetreffende vereniging, ook buiten Twente/Achterhoek. 
 
Een procentuele indeling van de vier verenigingen op basis van hun totale aantal arbeiders, dus 
inclusief bedrijven buiten Twente/Achterhoek, leverde voor 1949 vergelijkbare getallen op. Dit 
hield in dat de TGFV en de FVA, in vergelijking met de BTO, te zwaar belast waren en Van 
Eck stelde daarom voor om de contributie van de leden van de BTO te verhogen. Er was nog 
een ander probleem. De BTO had eind 1948 een banksaldo van ƒ3.400 en een schuld aan de 
FVE van ƒ8.000. De TGFV had een negatief banksaldo van ƒ1.500 en bovendien een schuld 
aan de FVE van ƒ5.200. De FVA tenslotte had 1948 afgesloten met een banksaldo van ƒ12.900 
en was ƒ17.550 schuldig aan de FVE. 
Voor BTO-bestuurslid W.J. ter Kuile, van de Katoen- en Linnenweverij v/h A.J. ten Hoopen & 
Zn in Neede, was dit plan aanleiding om te pleiten voor samenvoeging van de vier verenigin-
gen. Dit zou een aanzienlijke besparing opleveren voor het gemeenschappelijke secretariaat en 
bovendien in totaal minder bestuursleden vereisen. Het was z.i. wel noodzakelijk om de behar-
tiging van de verschillende regionale belangen te waarborgen, maar hierin werd grotendeels al 
voorzien door de diverse fabrikantenkringen. Van Eck vond dit wel goed bedacht en hij was 
persoonlijk ook absoluut niet gebaat bij de bestaande verdeling, maar achtte het in de praktijk 
niet uitvoerbaar. Op de eerste plaats beschikte de FVE over een aanzienlijk kapitaal, bijeenge-
bracht door een hoge contributie en het was uitgesloten om de andere verenigingen op ditzelfde 
hoge peil te brengen. Op de tweede plaats was de band met de FVA in feite nog maar zwak en 
de Almelose fabrikanten zouden zich nooit willen verenigen met de Enschedese, evenmin als 
andersom.239 Een paar maanden later klom W.J. ter Kuile opnieuw in de pen, dit keer naar aan-
leiding van het concept jaarverslag. Bestuursvergaderingen kwamen bijna niet meer voor en hij 
had het gevoel dat het bestuur van de BTO een beetje franje was geworden en dat de vier voor-
zitters eigenlijk het bestuur van de vier verenigingen vormden. Hij snapte wel dat het moeilijk 
was om voor allerlei zaken spoedvergaderingen bij elkaar te roepen, maar nu was hij vaak niet 
op de hoogte van wat er aan de hand was. Hij had bijvoorbeeld nooit iets gehoord over een be-
spreking met een aantal Amerikanen over mogelijkheden om een Amerikaans-Nederlandse 

                                                 
239 Brief A.C. van Eck aan bestuur BTO, 1 februari 1949; brief W.J. ter Kuile, aan A.C. van Eck, 11 februari 1949; brief A.C. van 
Eck aan W.J. ter Kuile, 17 februari 1949 (alle: BTO, 59). 
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textielmachine-industrie te vestigen.240 Een daadwerkelijke fusie van de fabrikantenverenigin-
gen kwam uiteindelijk tot stand in 1969 toen zij verder gingen onder de naam Vereniging van 
Textiel Ondernemingen (VTO).241 
 
In de loop van de hier vermelde jaren nam het aantal leden van de vier verenigingen toe en in 
deze jaren groeide ook het aantal personeelsleden van de afzonderlijke bedrijven sterk. De leden 
moesten twee keer per jaar opgeven hoeveel personeelsleden zij in dienst hadden, geteld werden 
mensen die verzekeringsplichtig waren ingevolge de Ongevallenwet 1921. Dit houdt in dat on-
derstaande cijfers niet alleen de fabrieksarbeiders omvatten, maar ook het merendeel van het 
kantoorpersoneel. Op basis van deze cijfers werd de jaarlijkse contributie aan de vereniging 
bepaald en ook het aantal stemmen dat een bedrijf in ledenvergaderingen mocht uitbrengen. 
Voor een gedetailleerd overzicht van de aantallen personeelsleden van de afzonderlijke bedrij-
ven zie Bijlage II. 
 

Tabel 14 Aantal personeelsleden FVE, BTO, TGFV en FVA, 1945-1950 
 1-jul-45 1-jan-46 1-jan-47 1-jan-48 1-jan-49 1-jan-50 

FVE 6.449  8.599  12.261  14.417  15.990  16.815  
BTO 3.668  5.227  6.759  8.938  9.795  10.679  

TGFV 3.544  4.525  5.395  6.164  6.831  7.646  
FVA - 1.833  2.822  3.364  3.787  4.215  

Totaal 13.661  20.184  27.237  32.883  36.403  39.355  
Bron: Opgave van het aantal personeelsleden van de bedrijven die lid waren van een van de vier verenigingen (TGTV, 
378). Bedrijven gevestigd buiten Twente/Achterhoek zijn buiten beschouwing gelaten. 
- : geen cijfers gevonden. 
 
Op 24 juli 1945 gaf L. van Heek & Zn uit Losser te kennen lid te willen worden van een fabri-
kantenvereniging; de BTO kwam naar haar mening daarvoor het meest in aanmerking. Pikant 
detail was dat de onderneming zich vóór de oorlog verre had gehouden van de georganiseerde 
fabrikanten en met name niets te maken wilde hebben met de FVE. Dit was uitvloeisel van een 
familieruzie over het bestuur van Van Heek & Co. Van Eck legde het verzoek van L. van Heek 
& Zn voor aan het bestuur van de BTO, waarbij hij aantekende dat dit bedrijf voor de oorlog 
‘als werkgeefster nog al eens in opspraak’ was, maar, zo voegde hij er enigszins spottend aan 
toe, ‘dit kan natuurlijk het gevolg zijn geweest van het feit, dat zij de leiding en de adviezen van 
een organisatie miste’. Van Eck achtte het in strijd met de tijdgeest om een bedrijf dat zich wil-
de organiseren ‘vanwege vroegere zondes’ af te wijzen en hij adviseerde de onderneming als lid 
voor te dragen. Voordat dit kon worden geëffectueerd was het noodzakelijk dat de andere leden 
met de toetreding akkoord gingen en L. van Heek & Zn moest een verklaring ondertekenen dat 
zij ‘op dit moment geen oneenigheid’ met haar arbeiders had, ‘noch redelijkerwijze (kon) ver-
moeden, deze te zullen krijgen’. Dit laatste was noodzakelijk om te vermijden dat een nieuw lid 
de andere bedrijven in een conflict met de arbeiders zou meesleuren. Met ingang van 1 januari 
1946 was L. van Heek lid van de BTO.242 De Twentsche Stoombleekerij in Goor wilde in 1946 

                                                 
240 Brief W.J. ter Kuile aan A.C. van Eck, 27 mei 1949 (BTO, 34). 
241 H.M. Stegeman, 100 jaar VTO, Vereniging van Textielondernemingen in Nederland, Enschede 1988, p. 34. 
242 Brief L. van Heek & Zn aan A.C. van Eck, 24 juli 1945; rondschrijven A.C. van Eck aan bestuur BTO, 21 augustus 1945; brief 
L. van Heek & Zn aan A.C. van Eck, 10 december 1946; verklaring van L. van Heek & Zn, 2 januari 1946 (alle: BTO, 59); Kuys, 
De vrees voor wat niet kwam, p. 272. 
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eveneens lid worden van de BTO en ondertekende eenzelfde verklaring als L. van Heek. De 
directie voegde echter een zin toe: “Ofschoon wij in geen 40 jaar een staking hebben gehad en 
dus de kans hierop in het vervolg ook niet groot zal zijn, dienen wij U er toch op te wijzen, dat 
onze arbeiders met de tegenwoordige loonen niet tevreden zijn. Zij meenen, dat de CAO in hun 
nadeel werkt, wanneer zij zich vergelijken met andere bedrijven hier ter plaatse.’243 
In november 1945 vroeg de Hengelosche Textielfabriek Van Eck om inlichtingen over de 
voorwaarden die waren verbonden aan het lidmaatschap van de TGFV. Het bedrijf omschreef 
zichzelf als een kant- en confectiefabriek met een personeelsbestand, inclusief directie, van 50 
personen. Directeur P.J. van Baaren verwachtte dat het aantal werknemers tot 80 à 90 zou stij-
gen, wanneer het bedrijf weer volledig op stoom was. Na bestudering van de statuten van de 
TGFV liet Van Baaren enkele weken later weten voorlopig van een lidmaatschap af te zien. Hij 
vond de statuten ‘geheel verouderd’ en achtte het tegenover zijn bedrijf niet verantwoord om op 
die basis het lidmaatschap te aanvaarden. ‘Zoodra Uw vereeniging dus op meer moderne leest 
geschoeid is, zullen wij het lidmaatschap nog eens gaarne overwegen.’244 Dit was een affront 
tegenover de vereniging, althans zo is deze brief ongetwijfeld opgevat. Het tekent evenwel de 
verhoudingen dat een klein bedrijf als dit zich meende een dergelijke houding te kunnen veroor-
loven. Het onderstreept bovendien hoe anders de sociale verhoudingen in Hengelo waren (zie 
hiervoor ook Hfdst. 4). 
Het zou onjuist zijn om de indruk te wekken dat de TGFV of Van Eck zelf vonden dat de statu-
ten modern waren. In antwoord op een verzoek van de Textielfabriek “Holland” om inlichtin-
gen in verband met een mogelijk lidmaatschap van de FVE, schreef Van Eck dat de statuten, 
‘gezien de huidige constellatie, niet alleen volkomen verouderd zijn, maar zelfs vermoedelijk 
niet goedgekeurd zouden worden, indien de vereeniging rechtspersoonlijkheid zou vragen, wel-
ke zij nooit gehad heeft’. Dit gold overigens evenzeer voor de statuten van drie andere vereni-
gingen, ook al waren die niet zo veelomvattend en dwingend als van de FVE. Het argument van 
de directie van de Textielfabriek “Holland” bezwaar te hebben tegen het opgeven van haar indi-
viduele vrijheid als onderneming, pareerde Van Eck door te stellen dat hij in de 17 jaar dat hij 
secretaris was, op een kleine onderbreking van drie jaar na ‘ten gevolge van den Sicherheits-
dienst’, zich hoogstens één bindend besluit kon herinneren. ‘Het ware dus onbillijk de Vereeni-
ging te verwijten, dat zij het zoekt in het binden van haar leden.’ Vervolgens fulmineerde hij 
tegen de bedreiging van de vrijheid voor de ondernemers die de Vakraad dreigde te gaan vor-
men (zie bij voetnoot 226) en hij deed een klemmend beroep op het bedrijf om lid te worden: 
‘(…) wanneer het volgend jaar de wederzijdsche vertegenwoordigingen (in de Vakraad) geba-
seerd zullen worden op exacte looncijfers, dan moeten wij in onze gelederen ieder hebben, die 
er in behoort en dan mag ons vrijheidsstreven niet benadeeld worden door de afzijdigheid van 
enkele ondernemingen, die dan uit pure liefde voor de absolute vrijheid de relatieve vrijheid 
benadeelen’. Zijn emotionele beroep leidde er niet toe dat directeur L.A. Stroink zich spoorslags 
aanmeldde en een kleine maand later wendde hij zich opnieuw tot de Textielfabriek “Holland”. 
‘Zooals U weet’, zo schreef hij, ‘heeft de Fabrikanten-Vereeniging nooit geleurd met het lid-
maatschap. Wanneer zij echter in dit stadium een ernstige poging wil doen om U te overtuigen 
van de wenschelijkheid om U te organiseeren en wanneer voorzitter en secretaris, welke beiden 
uiterst overbelast zijn, bij herhaling aandringen op een bespreking met Uw directie, dan doet het 
voortdurend uitblijven van berichten Uwerzijds wel eenigszins pijnlijk aan.’ Zijn brief kruiste 

                                                 
243 Memorandum Twentsche Stoombleekerij, 22 augustus 1946 (BTO, 59). 
244 Brief P.J. van Baaren, namens Hengelosche Textielfabriek, aan A.C. van Eck, 19 november en 12 december 1945 (beide: 
TGTV, 60). 



 

 
 
 

117

bijna de reactie van de onderneming die antwoordde dat het dan wel zo mocht zijn, dat de FVE 
geen rechtspersoonlijkheid had en dat de statuten ‘geheel uit den tijd’ waren, maar dat ze wèl 
bindend waren voor de leden. De directie gaf er daarom de voorkeur aan een statutenwijziging 
af te wachten. Op de brief, gedateerd 13 mei, was de volgende dag nog een nawoord getypt: 
‘Op de toon van uw schrijven van 13 mei zullen wij maar niet reageren. U bent niet de eenig-
sten die het druk hebben.’ Van Ecks conclusie in een rondschrijven aan het bestuur, dat het 
Stroinks bedoeling was ‘om ons af te poeieren’, riep uitvoeriger reacties op dan gebruikelijk. 
Voorzitter Ledeboer betreurde het dat Van Eck zich had laten verleiden om ‘een scherperen 
toon’ aan te slaan dan nodig. Vliegen ving je met honing, niet met azijn en door de toon van de 
brief van Van Eck kreeg de onderneming een argument in handen dat de reactie van de vereni-
ging ‘een associatie in nauw verband’ in de weg stond. Ook bestuurslid Krudop vond de remin-
der van Van Eck weinig tactvol, maar hij had goed nieuws over de boogde toetreding van de 
Textielfabriek “Holland” tot de FVE. Hij had gesproken met G.H. Haverkate, een ander direc-
tielid, en hem was gebleken dat de onderneming het al jaren betreurde dat zij geen lid was van 
de FVE. Het voornaamste struikelblok vormden de statuten. ‘Zij zien (en naar mijn meening 
niet geheel ten onrechte) in deze verouderde beginselen en bepalingen teveel het karakter van 
een “vecht-vereeniging” van ondernemers tegen de arbeidende klasse. Met name hebben zij 
bezwaar tegen de uitsluitingsclausule.’ Krudop had Haverkate als zijn menig gegeven dat de 
statuten zodanig moesten worden aangepast ‘dat zij de geest van de Stichting van den Arbeid 
gaan ademen’. Een verder probleem was dat de “Holland” haar eigen sociale beleid vooruitstre-
vender vond dan dat van de leden van de FVE. De arbeiders kenden er bijvoorbeeld al 25 jaar 
één week betaalde vakantie, maar de directie was bereid ‘om van deze “pre” op het terrein der 
progressiviteit afstand te doen, ter wille van het voordeel der samenwerking’. Tot slot zag de 
Textielfabriek “Holland” graag een nauwere band tussen de vier Twentse verenigingen. Het 
leek Krudop de hoogste tijd om een ingrijpende statutenwijziging te starten. W.H. Jannink was 
het geheel eens met Krudop, maar E. ter Kuile Jr vond dat de “Holland” ‘elke gelegenheid (zou)  
aangrijpen om alleen te blijven staan’.245 De Textielfabriek “Holland” is in de jaren veertig 
geen lid geworden van de FVE. 
In de door mij onderzochte periode is er één bedrijf geweest dat de FVE de rug heeft toege-
keerd, G.W. Wisselink’s Textiel Maatschappij en Handelsvennootschap. De reden was een me-
ningsverschil met Ter Kuile Cromhoff over twee door dit bedrijf tijdens de bezetting aan Wisse-
link’s Textiel Maatschappij uitgeleende jonge arbeidsters, E. Bouwhuis en F.W. Bouwhuis. Ter 
Kuile Cromhoff was in 1942 op last van de Duitse autoriteiten stil gelegd en tijdens de bevrij-
ding was de weverij in zijn geheel verloren gegaan; pas in juli 1947 kon dit bedrijf zijn werk-
zaamheden volledig hervatten. De onderneming had in mei 1946 bij Van Eck geklaagd dat Wis-
selink de beide jonge vrouwen niet wilde laten gaan, toen Ter Kuile ze weer nodig had. Volgens 
het bestuur moest Wisselink de beide vrouwen ontslaan en hen er op wijzen dat zij zich weer bij 
Ter Kuile Cromhoff dienden te melden. Zij waren op de Zwarte Lijst gezet om te voorkomen 
dat zij bij een ander bedrijf dan Ter Kuile Cromhoff aan het werk konden. Volgens Wisselink 
was dit gebeurd, maar wilden de twee arbeidsters niet terug naar Cromhoff en het was volgens 
Wisselink een verspilling om de beide vrouwen niet te laten werken. Van Eck was het met Wis-
selink eens dat er niets tegen te doen was, wanneer de arbeidsters niet terug wilden naar Crom-
hoff, maar dat betekende nog niet dat Wisselink dan ‘de reddende engel’ mocht zijn om hen 
                                                 
245 Brief A.C. van Eck aan Textielfabriek “Holland”, 16 april en 13 mei 1946; brief Textielfabriek “Holland” aan A.C. van Eck, 13 
mei 1946; rondschrijven A.C. van Eck aan bestuur FVE, 16 mei 1946; rondschrijven H.B.N. Ledeboer aan bestuur FVE, 18 mei 
1946; rondschrijven E.R.S. Krudop aan bestuur FVE, 20 mei 1946 (alle: TGTV, 455). 
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weer aan werk te helpen. Het bestuur van de FVE boog zich over de kwestie en herhaalde dat 
Wisselink de beide vrouwen moest ontslaan en naar Ter Kuile Cromhoff verwijzen; tegen de 
arbeidsters zou strafvervolging worden ingesteld. Wisselink had dusdanig tabak van de hele 
zaak dat het de beide arbeidsters niet meer wilde en ook haar lidmaatschap van de FVE zo snel 
mogelijk wenste te beëindigen. Het bestuur vond de reactie van Wisselink ‘kinderachtig’ en 
ging akkoord met opzegging van het lidmaatschap.246 In 1952 wilde G.W. Wisselink’s Textiel 
Maatschappij weer lid worden van de FVE. Van Eck stelde voor om ‘geen rancune te hebben 
over de toenmalige booze bui’ en de onderneming weer toe te laten als lid. Krudop reageerde 
met een ‘Welkom Wisselink!’ en de andere bestuursleden sloten zich hierbij aan.247 
In februari 1947 zocht Jansen & Tilanus contact met Van Eck om de mogelijkheden van het lid-
maatschap van een fabrikantenvereniging te bespreken. Volgens Van Eck was de tijd voorbij 
dat een onderneming het zich kon veroorloven om niét georganiseerd te zijn. ‘Het bestaan van 
een collectief contract, van een Vakraad, van toekomstige publiekrechtelijke bedrijfsorganisa-
ties maakt het te gevaarlijk voor het individueele bedrijf om zich afzijdig te houden. Ik juich dit 
niet toe, want ik ben geen ordenaar, maar ik constateer slechts een feit.’ Volgens hem moest elk 
bedrijf proberen langs de geëigende kanalen invloed uit te oefenen en een bijdrage leveren in de 
lasten die op de werkgeversorganisaties rustten en die zij moesten dragen ‘om te voorkomen, 
dat er voor de industrie rampzalige dingen gebeuren’. Klaarblijkelijk waren deze argumenten 
voldoende overtuigend en de onderneming besloot om lid te worden. Jansen & Tilanus ver-
klaarde in december 1947 aan de BTO dat ‘momenteel geen conflict dreigt noch bestaat’, maar 
vroeg zich wel af wat er onder een conflict was te verstaan. ‘De algemeene ziekte af en toe, om 
die of die reden een tijdje niet te werken, komt ook bij ons voor’, zo voegde de onderneming toe 
in de kennelijke opvatting dat ziekteverzuim ook een soort conflict was. Van Eck lichtte toe dat 
onder een conflict een staking werd verstaan. ‘De vele gezagsconflicten op het oogenblik loo-
pende zijn meer symptomen van een langdurig ziekteproces dan dat zij acute uitbarstingen zoo-
als stakingen zijn.’248 
In november 1948 vroeg Van Eck de leden van de BTO of zij er bezwaar tegen hadden dat Tex-
tielfabrieken W. Kan toetrad tot de BTO. Dat was niet het geval en met ingang van 1948 kwam 
dit bedrijf voor op de ledenlijst met een personeelsbestand van 160 medewerkers (zie Bijlage II). 
Volgens Van Eck was de reputatie van deze onderneming voor de oorlog op sociaal gebied niet 
goed geweest (gezien het gedrag van de andere textielfabrieken moet het bij W. Kan dan wel 
erg bar zijn geweest). Textielfabrieken W. Kan had in 1935 tot tevredenheid van het bestuur 
haar lidmaatschap opgezegd, ‘omdat er altijd herrie in dit bedrijf was die vermoedelijk aan één 
der firmanten moest geweten worden. De geheele toenmalige directie is echter door oorlogsom-
standigheden en een automobielongeluk verdwenen en de zaak is nu in andere handen.’ Van 
Eck verstrekte deze informatie in antwoord op een verzoek om inlichtingen dat Van Spaendon-
ck hem had doorgespeeld. Een relatie had gevraagd naar ‘de betekenis van de zaak, de artikelen, 
welke zij vervaardigt en de reputatie, die zij geniet’. Wellicht vond Van Eck het niet kies om te 
vertellen dat Textielfabrieken W. Kan tijdens de oorlog onder een Verwalter was geplaatst en 
dat de directie, waarschijnlijk H. Kan, was gedeporteerd en vermoord. In februari 1945 had de 
                                                 
246 Rondschrijven A.C. van Eck aan bestuur FVE, 23 mei en 13 juni 1946; brieven A.C. van Eck aan G.W. Wisselink’s Textiel 
Maatschappij en Handelsvennootschap, 9 en 16 mei, 4, 18 en 21 juni 1946; brief A.C. van Eck aan Ter Kuile Cromhoff, 9 mei 
1946; brieven G.W. Wisselink’s Textiel Maatschappij en Handelsvennootschap aan FVE, 14 en 20 mei, 11 en 19 juni 1946 (alle: 
TGTV, 82); brief Ter Kuile Cromhoff aan FVE, 4 juli 1947 (TGTV, 35). 
247 Rondschrijven A.C. van Eck aan bestuur FVE, 8 september 1952 (TGTV, 455). 
248 Brieven A.C. van Eck aan Jansen & Tilanus, 12 februari, 5 en 9 december 1947; brief Jansen & Tilanus aan BTO, 8 december 
1947 (alle: BTO, 59). 
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toenmalige leiding van het bedrijf een betalingsregeling getroffen met de bank Lippmann, Ro-
senthal & Co. Begin 1948 was in het kader van de bijzondere rechtspleging aan twee erfgena-
men, J. Kaufmann, de weduwe van H. Kan, en R. Kan, een financiële vergoeding toegewezen, 
te betalen door Textielfabrieken W. Kan en de bank Lippmann, Rosenthal & Co. Over het pro-
ductenpalet van de onderneming kon Van Eck vertellen dat die in hoofdzaak bestond uit katoen 
en dat er ook een grote afdeling was die ‘teddybeeren en dergelijke donzen guitigheeden fabri-
ceert’. Er werkten op dat moment 115 arbeiders en ‘deze kleine zaak (had) in het algemeen 
behoorlijk geld verdiend’, zo besloot hij zijn relaas.249 
De FVE deed in 1946 pogingen om behalve Textielfabriek “Holland” ook Stoomweverij Nij-
verheid tot aansluiting te bewegen, maar dat leverde geen resultaat op. In 1949 werden M. van 
Dam & Zonen en I.I. Rozendaal’s Import & Exportmaatschappij (zie bij voetnoot 770) lid van de 
FVE en in 1950 trad de Hollandsche Wolweverij en -Ververij v/h F.W. Hulshoff Poll & Co toe 
tot de TGFV.250 
 
De gemeenschappelijke secretaris/penningmeester vervulde een spilfunctie. Hij was fulltime 
met de belangen van de fabrikanten bezig en vertegenwoordigde hen in alle mogelijke overleg-
organen. Hij had dan ook een enorme kennisvoorsprong op alle afzonderlijke leden. Hij kende 
ook als enige de gehele loonstatistiek. Dit was ook een gevolg van de zeer strakke organisatie 
die de FVE en in wat mindere mate ook de TGFV kende. Het bestuur van de FVE was als enige 
bevoegd om onderhandelingen met de vakbonden te voeren. Het was individuele leden verbo-
den om inlichtingen te verstrekken of onderhandelingen te voeren met vakbondsvertegenwoor-
digers.251  
Dit leidde tot een zeer getrapte werkwijze, waarbij alles liep via het secretariaat. Alle mogelijk 
relevante berichten moesten aan hem worden doorgegeven en deze werden vervolgens bespro-
ken in de bestuursvergadering. Tussen de bestuursvergaderingen door communiceerde de secre-
taris met rondschrijvens en conceptbrieven aan de bestuursleden die hun opmerkingen op de 
brief maakten en aan het volgende bestuurslid doorstuurden. Besluiten van het bestuur werden 
via circulaires doorgegeven aan de leden.252 De secretaris voerde met de individuele leden een 
uitvoerige correspondentie over zaken die het desbetreffende bedrijf of de vereniging aangin-
gen. Daarnaast waren er enkele keren per jaar ledenvergaderingen. Naast de secretaris/pen-
ningmeester had het bestuur een zeer grote invloed en bevoegdheid op het beleid van de vereni-
ging. 
In de correspondentie komt Van Eck naar voren als een scherp formulerende, sarcasme of zelfs 
cynisme niet schuwende, zakelijke vertegenwoordiger van de belangen van de textielfabrikan-
ten. Een enkele keer liet hij zich echter verleiden tot bloemrijke beschouwingen. ‘Met een on-

                                                 
249 Circulaire A.C. van Eck aan de leden van de BTO, 30 november 1948 (KNKS, 2221); brief B.J.M. van Spaendonck, namens 
Vereeniging van Tilburgse Fabrikanten van Wollen Stoffen, aan A.C. van Eck, 9 december 1948; brief A.C. van Eck aan B.J.M. 
van Spaendonck, 4 januari 1949; Tribunalen in Nederland en andere naoorlogsche rechtspraak, Zwolle 1945-1948, 4e jrg., 1947-
1948, Nr. 1007, p. 6-8. 
250 Jaarverslag (over 1945/1946 en 1949) door het Bestuur der FVE aan de leden dier Vereeniging uitgebracht (beide: FVE, 63); 
Jaarverslag over 1950 door het bestuur der TGFV aan de leden dier Vereeniging uitgebracht (BTO, 33). 
251 Van Waarden, Geheim van Twente, p. 45. 
Zie ook de ervaring van George Poelman, in: Van Waarden e.a., Fabriekslevens, p. 228, in zijn jaren als bestuurder van De Een-
dracht, ‘dat de werkgeversorganisatie VTO zeer centralistisch en autoritair te werk ging. Geen lid mocht buiten de organisatie om 
afspraken maken met de vakbeweging.’ 
252 In de voetnoten heb ik steeds aangegeven of een bepaald document een “rondschrijven”, een “circulaire”, een “concept” dan 
wel een gewone brief betrof. 
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miskenbare weemoed’ las hij in juli 1953 dat de directie van Arntz. Jannink & Co in Goor had 
besloten om de productie van haringnetten stop te zetten. Het was ongetwijfeld op bedrijfseco-
nomische gronden een juiste beslissing, maar het stemde hem ‘tot weemoed dat dit oude en in-
teressante onderdeel van de Twentsche textielproductie’ zou verdwijnen. Voor zijn gevoel zat 
er in haringnetten ‘een zekere romantiek, welke aan cambrics en shirtings ontbreekt’. Het zou 
van weinig fantasie getuigen, zo vervolgde hij zijn ontboezemingen, ‘wanneer men geen roman-
tiek zou kunnen vinden in uw witgoed, bestemd om fris en kleurig bedrukt te worden en dan de 
bekoorlijkheden van tallooze welgeschapen jonge vrouwen in de geheele wereld te omhullen, 
maar van de haringnetten is de romantiek ruwer en ruiger. Zelfs wanneer deze op den duur in de 
tuin terecht komen om de bekoorlijkheden der rijp wordende aardbeien aan de begeerige merels 
te onttrekken. Nooit ben ik met binnen- of buitenlandsche gasten langs de Herikerberg gekomen 
zonder hen attent te maken op de netten die daar in een voor hen zoo vreemd element, de hei, 
lagen te drogen. Sinds talrijke jaren verzuimde ik ook niet om, op gezag van één van uw 
directieleden, erbij te vertellen dat van dit tamelijk kostbare product, dat toch maar zoo in het 
open veld lag, practisch nooit iets gestolen werd.’253 
 
Van Eck kon ongelooflijk scherp uit de hoek komen, zeker wanneer hij een hem niet welgeval-
lig politiek tintje meende te ontwaren. Zo trok hij naar aanleiding van een toespraak die Cen-
traal Planbureau-medewerker H.M. de Lange in april 1947 had gehouden, fel van leer. De 
Twents-Gelderse fabrikantenverenigingen waren er van op de hoogte, zo begon hij een scherpe 
en curieuze briefwisseling met het CPB, dat Tinbergen en De Lange de toekomst van de Twent-
se textielindustrie zo somber inzagen dat zij er ‘om zoo te zeggen, een doodvonnis’ over hadden 
uitgesproken. Dit deed de industrie uiteraard verdriet, maar deze was toch van plan te blijven 
leven, zo opende Van Eck een frontale aanval op CPB-directeur J. Tinbergen. De industrie was 
echter niet alleen bedroefd, maar bovenal ‘zeer verstoord’ dat het doodvonnis van het CPB ‘in 
het bijzonder in sociaal-democratische kringen’ algemeen bekend scheen te zijn. Dit vonnis was 
van invloed geweest op besprekingen van de fabrikanten met de gemeente Enschede over wo-
ningbouw ten behoeve van de industrie en over het aantrekken van arbeiders van buiten de re-
gio. Het vonnis fungeerde ook als remmende factor bij pogingen om machines of onderdelen in 
het buitenland te kopen en ‘zelfs in de personeelswerving van aangrenzende industrieën wordt 
het luidkeels aan de arbeiders voorgehouden om hen te bewegen het zinkende schip te verlaten’. 
Dit laatste sloeg op een kort vraaggesprek met de vroegere vakbondsbestuurder Van Es dat in 
juni 1947 in het personeelsblad van G. Dikkers & Co had gestaan. Hij zou hebben gezegd dat 
de vooruitzichten voor de textielindustrie ‘verre van rooskleurig’ waren en dat het binnen 10 
jaar met die bedrijfstak zou zijn afgelopen. Zelfs al zou het CPB de toekomst juist hebben voor-
speld, ‘dan achten wij het toch in den huidigen tijd, nu onze industrie met een groot tekort aan 
arbeidskrachten te kampen heeft en nu ze toch ongetwijfeld nog een uiterst belangrijke taak 
heeft in het lenigen van de textielnood van de bevolking, allerverderfelijkst, dat op een zoo in-
discrete wijze van bepaalde zijden met uw sombere prognose wordt omgesprongen’. Misschien 
was het wel een goed idee, zo besloot Van Eck zijn brief, dat medewerkers van het CPB zich 
eens zouden komen vergewissen van de verjongingskuur die in de textielindustrie gaande was. 
Hij achtte het niet uitgesloten dat zij dan wat minder somber over de toekomst van deze be-
drijfstak zouden zijn. E. ter Kuile Jr had Van Eck’s brief met instemming gelezen en vroeg zich 
sarcastisch af of het Planbureau niet eerder ter ziele zou zijn dan de Twentse textielindustrie. 

                                                 
253 Brief A.C. van Eck aan directie Katoenfabrieken v/h Arntzenius Jannink & Co., 6 juli 1953 (TGTV, 60). 
Shirtings is effen katoenen weefsel, gemaakt van een fijnere kwaliteit garen. 
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Tinbergen daarentegen was stom verbaasd over de brief. Hij begreep niet op grond waarvan 
Van Eck hem en De Lange dergelijke opvattingen toedichtte. Hij maakte graag van de uitnodi-
ging gebruik om naar Twente te komen, omdat het CPB doende was met een onderzoek naar de 
problemen rond de industrialisatie van Nederland en hij wilde zijn conclusies ‘aan een deskun-
dig oordeel’ toetsen, voordat hij deze zou publiceren. 
Van Eck antwoordde dat het ging om een mededeling die was gedaan tijdens de jaarvergadering 
van het Economisch Technologisch Instituut Overijssel op 30 april van dat jaar, waar het CPB 
had meegedeeld ‘dat Overijssel over enkele jaren ±30.000 werklozen zou tellen’. Natuurlijk 
voorzagen de Twentse ondernemers, ‘die de verantwoordelijkheid dragen voor het meest onbe-
schutte deel van de landelijke textielindustrie’, ook wel bepaalde problemen, zoals de sterke 
groei van de Duitse en Japanse textielindustrie, ‘die wellicht vanwege hun onschuldig karakter 
hoe langer hoe meer door de Geallieerden geprotegeerd zullen worden’. De Twentse textielin-
dustrie zou deze problemen voor een deel het hoofd bieden ‘door de productie te verfijnen, een 
deel zal hetzelfde trachten te bereiken, door met de meest moderne psychotechnische en be-
drijfspsychologische methodes tot onberispelijke arbeidsprestaties te komen’. De uitlatingen 
van het CPB vormden een ernstige belemmering voor deze doelstellingen. ‘Terwijl het sociale 
beleid er op gericht is geweest de bestaanszekerheid van de textielarbeiders te verhoogen en het 
odium van een “low wages” industrie te zijn zoveel mogelijk weg te nemen, wordt door een 
sombere prognose op economisch gebied het goede effect hiervan weer te niet gedaan.’ 
A.J. Blijdenstein, die als bestuurslid van de FVE het rondschrijven van Van Eck van 1 juli had 
gelezen, had in de Gemeenteraad van Enschede zijn misnoegen over de uitlatingen van het CPB 
naar voren gebracht. Via de kolommen van Tubantia was dit bericht ook in de NRC verschenen 
en dit was voor het CPB weer aanleiding om Blijdenstein te schrijven ‘dat er geen sprake van is 
dat het Centraal Planbureau dit of iets dergelijks heeft beweerd’. Hierop schreef Blijdenstein 
weer een brief naar het CPB, die hij voorlas in de vergadering van de Gemeenteraad van 30 juli. 
Blijkbaar was er binnen de besturen enige twijfel gegroeid of het CPB zich wel zo negatief had 
uitgelaten, want Blijdenstein hanteerde nu de formulering: ‘indien deze mededeling inderdaad 
juist zou zijn’. Interessanter is de volgende passage uit zijn brief, waaruit de frustratie van de 
fabrikanten naar voren komt. Volgens hem was de textielindustrie de laatste tijd ‘stiefmoeder-
lijk’ bedeeld met de toewijzing van deviezen voor de aankoop van nieuwe machines of zelfs 
voor de modernisering van bestaande installaties. Als de industrie de concurrentie met het bui-
tenland succesvol wilde kunnen voortzetten, dan was modernisering van het machinepark een 
absolute voorwaarde.  
Ook Van Eck was benaderd door het CPB, omdat men daar niet kon achterhalen wat nou pre-
cies de woede van de ondernemers had opgewekt. Op 14 juli had Tinbergen eindelijk de oor-
sprong van het verhaal achterhaald. In het Centraal Economisch Plan van 1947 had het CPB 
geschreven dat, ‘voornamelijk als gevolg van de te verwachten toeneming der beroepsbevol-
king, in 1952 zeer globaal gesproken, het aantal der in de industrie werkzame personen 300.000 
groter zal moeten zijn dan in 1938, indien men althans een bevredigend werkgelegenheidsni-
veau wil bereiken.’ Op basis van extrapolatie was hier voor Overijssel het aantal van 30.000 
uitgerold. In het verslag van de vergadering was de tussenschakel klaarblijkelijk weggevallen, 
maar hoe dan ook, dit getal had helemaal niets van doen met de toekomst van de textielindu-
strie. ‘Immers, niemand heeft beweerd, dat de cijfers betreffende de in de industrie op te nemen 
aantallen personen zouden voortvloeien uit een achteruitgang in de genoemde bedrijfstak.’ Tin-
bergen, die zich in de correspondentie tot dan toe terughoudend had opgesteld, kon het niet 
laten Van Eck een koekje van eigen deeg te geven. Hij kon zich niet aan de indruk onttrekken, 
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‘dat u wel op enigszins lichtvaardige wijze tot de conclusie bent gekomen, dat het CPB zich in 
ongunstige zin zou hebben uitgelaten over de toekomst der textielindustrie’. Maar dit soort zin-
nen was niet aan Van Eck besteed. De bewuste passage in de notulen van het ETIO gaf inder-
daad ‘in geen enkel opzicht steun aan de verwijten’ die de fabrikanten het CPB hadden ge-
maakt. Maar om dit ‘lichtvaardig’ te noemen, ‘zou ik niet gereedelijk willen onderschrijven’.254 
 
Van Eck besloot om zijn 25-jarig jubileum in 1954 onopgemerkt voorbij te laten gaan en hij 
ontving van slechts een enkeling een felicitatie. A.J. Blijdenstein van de Katoenspinnerij Bams-
hoeve liet van zich horen en constateerde terugkijkend op de 25 jaar dat Van Eck secretaris was 
geweest, dat in die periode ‘van werkstakingen niet of althans nauwelijks sprake is geweest, 
zulks in tegenstelling tot de periode, welke aan uw optreden voorafging’. Hij was ervan over-
tuigd, ‘dat de door u gevoerde tactiek en prettige wijze van optreden (hierin) een groot aandeel 
hebben gehad. Ge zijt er o.i. in geslaagd naast het vertrouwen uwer lastgevers ook dat van de 
tegenpartij, nl. de leiders der werknemersorganisaties, te winnen.’ J. Wind bevestigde dit in zijn 
brief. Al hadden zij in de loop van die 25 jaar ‘wel eens verschil van mening (soms wel diep-
gaand verschil van mening) gehad, toch is er onzerzijds altijd een grote waardering voor uw 
persoon en uw werk geweest. (…) Sinds uw optreden als secretaris zijn de verhoudingen wel 
heel sterk gewijzigd. Reeds dadelijk na uw optreden was er gelegenheid om te praten. Dat was 
een aanmerkelijke verbetering bij vroeger vergeleken. En dat is gaandeweg beter geworden. 
Zeer zeker niet alleen tengevolge van de veranderde tijdsomstandigheden.’ De 73-jarige H.J. 
Jannink feliciteerde Van Eck met een gedichtje dat hij ‘kort na de oorlog maakte naar aanlei-
ding van de toenmalige werklust in de bedrijven’.255 
 

Machines in het stof gewikkeld, 
Staan hier zo ogenschijnlijk roerloos, 
Maar wild en hels is hun gezang 
In deze vreemde speeldoos … 
 
Doelmatigheid en tijdsbesef, 
Factoren, die elkander raken, 
En tussen de machines staan de meiden … 
Zich maar mooi te maken. 

 
In de eerste periode na de oorlog bepaalde de Looncommissie grotendeels de ontwikkeling van 
de lonen door gedetailleerde voorstellen uit te werken. Deze commissie was een voortzetting 
van de Looncommissie uit de oorlog, die door de Twentse textielfabrikanten in het leven was 
geroepen voor onderlinge afstemming. De Looncommissie bestond uit een groep vooraanstaan-
de fabrikanten uit de vier samenwerkende verenigingen: J. Raymakers (KSW), G. Vixseboxse 
(Katoenmij. v/h Gebrs. Scholten), E. Gorter (H. ten Cate Hzn. & Co), H.P. Gelderman C.Mzn 
(H.P. Gelderman & Zn), H.T. Koning (KWF Stork), H.B.N. Ledeboer (Van Heek & Co),  

                                                 
254 Brief A.C. van Eck, namens de besturen der Twentsch-Geldersche Fabrikanten-Vereenigingen, aan Centraal Planbureau, 16 
juni 1947; rondschrijven A.C. van Eck aan de besturen der Twentsch-Geldersche Fabrikanten-Vereenigingen, 1 juli 1947; brief 
A.C. van Eck, namens de besturen der Twentsch-Geldersche Fabrikanten-Vereenigingen, aan J. Tinbergen, 1 juli 1947; brieven 
A.C. van Eck aan J. Tinbergen, 4 en 17 juli 1947; brieven J. Tinbergen aan A.C. van Eck, 25 juni, 4 en 14 juli 1947 (TGTV, 184); 
Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad Enschede, 30 juli 1947 (GAE, 2847). 
255 Brief Katoenspinnerij Bamshoeve aan A.C. van Eck, 6 mei 1954; brief J. Wind aan A.C. van Eck, 6 mei 1954; brief H. Jannink 
aan A.C. van Eck, 12 mei 1954 (alle: TGTV, 988). 
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J. Scholten Juliuszn (J.F. Scholten & Zn), H.G. Blijdenstein (Blijdenstein & Co), G.H.W. Gees-
ink (Eibergsche Stoombleekerij), A.C. van Eck. Een duidelijk voorbeeld van de gebruikelijke 
manier van opereren van de FVE was de reactie van Van Eck toen het een keer anders was ge-
lopen dan gewoonlijk. Na een heftig debat in de ledenvergadering van de FVE van 30 augustus 
1945 over de ontwikkeling van de lonen, sprak hij er zijn misnoegen over uit in een brief aan 
deze Looncommissie. Deze zaak had volgens hem eerst in dat gremium besproken moeten wor-
den, ‘omdat het te moeilijk is om door hen die er niet op voorbereid zijn, met vrucht behandeld 
en verwerkt te worden’.256 Bij de FVA speelde dit alles minder, aangezien die vereniging maar 
uit vier en vanaf 1948 uit vijf leden bestond; daar was geen onderscheid tussen leden- en be-
stuursvergaderingen. 
 
Nederlandse ondernemers organiseerden zich na de bevrijding niet alleen in de vanouds beken-
de organisaties, maar sloten zich ook aaneen in de bedrijfstak overstijgende, plaatselijke of re-
gionale fabrikantenkringen. Zo vormden zij regionaal een hecht netwerk.257 Op 12 juni 1945 
vond in Enschede de oprichtingsvergadering van de Fabrikantenkring Enschede (FKE) plaats, 
onder het vanzelfsprekende voorzitterschap van H.B.N. Ledeboer. Aanwezig waren vertegen-
woordigers van 25 textiel- en aanverwante bedrijven, 8 confectie- en 2 metaalbedrijven, alle-
maal met meer dan 100 arbeiders in “normale” tijden. Volgens Ledeboer was niet alleen het 
baanbrekende werk van de al op 27 september 1944 opgerichte Eindhovense fabrikantenkring 
aanleiding tot de Enschedese kring, maar ook aandrang vanuit de provinciale top van het Mili-
tair Gezag. Als doelstelling van de organisatie formuleerde hij elkaar raadplegen, elkaars belan-
gen zo min mogelijk schaden en egards tonen voor elkanders gevoelens. Als snel besloot men 
om Oldenzaal en Winterswijk op te nemen in de Enschedese kring en H.P. Gelderman en 
G.H.W. Geesink traden toe tot het bestuur. Secretaris A.C. van Eck onderhield namens de En-
schedese kring contact met de al eerder opgerichte Hengelosche Fabrikantenkring (HFK) en 
met de Fabrikantenkring Almelo en Omstreken (FAO).258 De HFK telde 19 bedrijven waaron-
der 7 textielondernemingen, onder meer Arntz. Jannink uit Goor, waarvan directeur H.J. Jan-
nink in juni 1945 bestuurslid van de HFK werd.259 Zowel de HFK als de FAO hadden ook le-
den in omringende plaatsen (zie Bijlage II). G. Vixseboxse, van 1939 tot mei 1949 voorzitter van 
de FVA, fungeerde aanvankelijk ook als voorzitter van de FAO, maar trad wegens drukke 

                                                 
256 Brief A.C. van Eck aan leden van de Looncommissie en N.H. van Heek, 6 september 1945 (VTO, Twentsche Loon Commissie 
2). 
257 F.J. Philips beschouwde de samenwerkende fabrikantenkringen als een mogelijkheid de oude scheidslijnen tussen de verschil-
lende ondernemersorganisaties te doorbreken, maar dit werd volgens hem tegengegaan door de bestuurders van de oude organisa-
ties, zie: E. van Bungen, 1944-1984. Veertig jaar Eindhovensche Fabrikantenkring, Eindhoven 1984, p. 11. 
258 Mededeling aan het MG van oprichting Hengelosche Fabrikantenkring, 5 juni 1945 (DMC Hengelo, 2.42.10); brief B.W. 
Swart, namens Hengelosche Fabrikantenkring, aan Stichting van de Arbeid, 18 juni 1945 (StA, 46); Verslag van de oprichtingsver-
gadering van de Enschedesche Fabrikantenkring, 12 juni 1945; Verslag van de vergadering Enschedesche Fabrikantenkring, 30 
augustus 1945 (FVE 70).  
Voor een beknopt overzicht van de geschiedenis van de Eindhovense fabrikantenkring zie: Van Bungen, a.w. In de brief van 26 
september 1944, waarin een 19-tal Eindhovense fabrikanten werd uitgenodigd om de oprichtingsvergadering bij te wonen, werd het 
belang van het onderhouden van contacten en van het uitwisselen van ervaringen tussen fabrikanten geadstrueerd met: ‘Zoo kan b.v. 
ook vermeden worden dat door de werknemers een maatregel van de eene fabriek uitgespeeld wordt tegen de andere fabriek, waar-
bij ook dikwijls de beweegredenen die voor een bepaalde maatregel hebben gegolden, niet juist worden voorgesteld.’ Van Bungen, 
a.w., p. 77. Alle mooie woorden over wederopbouw, samenwerking, vaderlandsliefde etc. ten spijt bleven de sociale tegenstellingen 
tussen ondernemers en arbeiders gewoon de bottom-line. 
259 Ledenlijst HFK in DMC Hengelo, 10; Vergadering Hengelosche Fabrikantenkring op 14 juni 1945 bij de fa. Dikkers (Heemaf, 
202). 
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werkzaamheden al snel terug.260 B. Doedes Breuning ten Cate van H. ten Cate Hzn. & Co voer-
de er het secretariaat. De FAO was bijzonder actief in het behartigen van de belangen van zijn 
leden en voerde onderling intensief beraad. Dat betekende echter niet dat alles op tafel kwam. 
Een verzoek van het confectiebedrijf Bendien om de lonen die de leden aan hun personeel uit-
betaalden, te bespreken, werd door de vijf FVA-leden afgewezen; het zou de strijd om de 
schaarse arbeidskrachten te veel verstoren.261  
De FVE beschouwde het als een groot voordeel van de Enschedese kring dat verzoeken om 
geldelijke steun door de gehele Enschedese industrie werden gehonoreerd en dat niet langer 
alleen de textielindustriëlen ‘het kind van de rekening’ waren.262 
 

5.2.1 De textielfabrikanten als financiers van de PvdV/VVD 

De textielfabrikanten steunden van oudsher met gulle hand de liberale politieke partij.263 Na de 
oorlog was dit aanvankelijk de Partij van de Vrijheid onder leiding van Stikker en vanaf januari 
1948 haar rechtsopvolger de VVD. Een oproep van de PvdV uit mei 1946, de maand van de 
Tweede Kamerverkiezingen, aan ondernemers in Nederland om de partij financieel te onder-
steunen vond in Twente grote weerklank. De oproep bevatte onder meer de volgende passage, 
die hen uit het hart gegrepen moet zijn en wellicht mede op hun instigatie was opgenomen: 
‘Vergeet U ook vooral niet het groote belang, dat de Nederlandsche Industrie heeft bij het be-
houd van Indië, niet alleen als afzetgebied, doch ook als leverancier van grondstoffen, en voor 
onze scheepvaart, wereldhandel enz.’264 De Manex had al in maart 1946, meteen na de oprich-
ting van de PvdV, een bedrag van ƒ5.000 overgemaakt naar de Financieele Commissie, waarin 
o.a. A.J. Blijdenstein, directielid van Spinnerij Bamshoeve, zitting had. Van Heek & Co, een 
belangrijk lid van de Manex, volgde, ‘op verzoek van den Heer Herman Gelderman’, direct met 
een bijdrage van ƒ2.500.265 
 
Toch beschikte de PvdV naar eigen zeggen niet over voldoende vaste inkomsten en dreigde 
zelfs jaarlijks ƒ30.000 tekort te komen. Om die reden benaderde Stikker in februari 1947 een 
groot aantal bedrijven met het verzoek om vier jaar achter elkaar ƒ100 te willen storten. Zoals 
Koole aangeeft heeft het Nederlandse bedrijfsleven grote bijdragen overgemaakt naar de libera-
le partij; de exacte bedragen zijn helaas niet te achterhalen. In Tabel 15 heb ik de bijdragen van-
uit de Twentse textielindustrie aan de PvdV en de VVD bij elkaar gezet, waarbij ik de gegevens 
van Koole heb aangevuld met hetgeen ik in archieven heb gevonden (in cursief); Twente was 
inderdaad de ‘rijke bron’ waarop de liberale partij kon bouwen.266 In werkelijkheid waren de 

                                                 
260 Vergadering FVA op 13 mei 1949 ten kantore van de Katoenmaatschappij (Ten Cate (2), C-7c). 
261 Vergadering FVA op 21 mei 1948 ten kantore van de Katoenmaatschappij (Ten Cate (2), C-7c). 
262 Jaarverslag over 1945 en 1946, door het Bestuur der Fabrikanten-Vereeniging te Enschede aan de leden dier Vereeniging 
uitgebracht, p. 4. (FVE, 63). 
263 In het archief van de Boekelosche Stoombleekerij (Van Heek, 3702) bevindt zich een groot aantal verzoeken van vóór WO II, 
afkomstig van H.P. Gelderman, voor financiële ondersteuning van de Liberale Staatspartij. 
264 R.A. Koole, Partijfinanciën en bedrijfsleven. De giften vanuit ondernemerskringen aan de Partij van de Vrijheid, 1946-1948, 
in: Jaarboek, Uitg. Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen, (1984), p. 115. 
265 Verslag van de vergadering van de directie, 25 maart 1946 (Van Heek, 43); brief Manex aan Financieele Commissie van de 
Partij van de Vrijheid, 21 mei 1946; Brief J.L. Pierson , voorzitter van de Financieele Commissie van de Partij van de Vrijheid, aan 
Directie Manex, 7 juni 1946 (Gelderman (1), 1046); Westers, a.w., p. 83, 94. 
266 Brief D.U. Stikker aan Boekelosche Stoombleekerij, 25 februari 1947 (Van Heek, 3702), zie ook Koole, a.w., p. 116. In het 
archief van Gelderman komt een handgeschreven lijst van ‘bijzondere uitgaven’ uit 1948 voor met nog een donatie van ƒ5.500,- 
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bijdragen waarschijnlijk nog hoger, omdat bijvoorbeeld de Boekelosche Stoombleekerij zich 
akkoord had verklaard om gedurende vier jaar ƒ100 bij te dragen; in de tabel is slechts ƒ100 
opgenomen. Ditzelfde geldt waarschijnlijk ook voor de andere bedrijven die voor ƒ100 staan 
genoteerd. 
 

Tabel 15 Giften uit de Twentse textielindustrie voor de Partij van de Vrijheid en de VVD, 1946-
1950 

Naam onderneming Bijdrage 
Blijdenstein & Co ƒ600  

D. Jordaan & Zonen’s Textielfabrieken ƒ500  
Gebr. Van Heek Schuttersveld ƒ2.100  

H. Hedeman Jr.’s Textielfabrieken ƒ2.500 
H. ten Cate Hzn & Co ƒ2.000  

H.P. Gelderman & Zonen ƒ2.500  
J.F. Scholten & Zonen ƒ1.250  

N.J. Menko ƒ2.000  
Boekelosche Stoombleekerij ƒ100  

E. ter Kuile & Zoon's Textielfabrieken ƒ100  
Gebr. Jannink ƒ100  

Katoenspinnerij Bamshoeve ƒ2.100  
Nederlandsche Stoombleekerij ƒ1.000  

Rigtersbleek v/h G.J. van Heek & Zonen ƒ2.000  
Stoomspinnerij "Twenthe" ƒ100  

Twentsche Textiel Maatschappij ƒ2.000  
Ter Horst & Co Koninklijke Jutespinnerij en -Weverij ƒ2.400  

Ter Kuile Cromhoff ƒ100  
Textielmaatschappij "Haaksbergen" ƒ100  

Van Heek & Co ƒ4.900  
Manex ƒ5.000 

FVE ƒ1.500 
 ƒ34.950 

Bron: R.A. Koole, Partijfinanciën en bedrijfsleven. De giften vanuit ondernemerskringen aan de Partij van de Vrijheid, 
1946-1948, in Jaarboek, Uitg. Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen, (1984), p. 126-128; Verslag van de 
vergadering van de directie Van Heek & Co, 25 maart 1946 (Van Heek, 43), brief Loyens & Volkmaars aan Directie H. 
Hedeman Jr.’s Textielfabrieken, 26 april 1949 (Hedeman, L-27); Financieel jaarverslag FVE over 1950 (FVE, 63) 
 

5.2.2 Om de belangen van het bedrijfsleven te verdedigen … 

Hoewel de nadruk in dit onderzoek ligt op de ontwikkeling van de sociale verhoudingen in de 
Twents-Gelderse textielindustrie, mag een aantal aspecten van meer algemene politieke aard 
niet onbesproken blijven om de eenvoudige reden dat zij op het gehele maatschappelijke leven 
van invloed waren. De textielfabrikanten waren bovendien gewend om zich krachtig en met 
overgave te mengen in politieke ontwikkelingen; zeker wanneer die hen niet aanstonden, wat 

                                                                                                                                               
voor de ‘Bond voor Vrijheid en Democratie’, waarmee waarschijnlijk de Vrijzinnig-Democratische Bond werd bedoeld (Gelderman 
(1), 1100). 
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nogal eens voorkwam. De in de vorige paragraaf behandelde verhouding tot de liberale politie-
ke partij is hier een sprekend voorbeeld van. 
In maart 1946 diende de ‘Federatie van Nederlandsche Bedrijven ter bestrijding van de econo-
mische dictatuur en bevordering van het particulier initiatief’ (FNB) zich aan bij de textielfabri-
kanten. Een van de stenen des aanstoots voor deze Federatie was het ‘Voorontwerp van Wet op 
de Bedrijfschappen’ van Minister voor Handel en Nijverheid H. Vos. Dat kwam goed uit, want 
begin die maand had een zestigtal Twentse fabrikanten het resultaat van hun beraadslagingen 
over het voorontwerp al aan Vos kenbaar gemaakt. Zij vonden dat het wetsontwerp een breuk 
vormde met de ontwikkelingen die door de Stichting van de Arbeid in gang waren gezet en dat 
niet van bovenaf een bedrijfsorganisatie behoorde te worden opgelegd. Dit moest ‘aan het ini-
tiatief van belanghebbenden’ worden overgelaten. Zij vonden de voorgestelde bedrijfschappen 
‘autoritaire organen’ en konden hiervan ‘geen constructieve werkzaamheid’ verwachten. Dit 
hing sterk samen met het feit dat de schappen een relatief zwakke band zouden hebben met de 
werkgevers- en werknemersorganisaties, waarvan de rol beperkt zou zijn tot een soort kiescol-
leges: hun vertegenwoordigers moesten zonder last of ruggespraak hun werk doen. De fabrikan-
ten deden een dringend beroep op Minister Vos om voor een bedrijfsorganisatie aan te sluiten 
bij ‘wat uit het maatschappelijk leven zelf voortkomt’, om, anders gezegd, te luisteren naar hun 
wensen en daarop in te spelen. Mede onder deze druk heeft het voorontwerp het nooit tot wet 
gebracht.267 
 
Begin 1948 zocht de FNB opnieuw contact met de Twentse fabrikanten. De FNB bestond op 
dat moment twee jaar, beoogde een samenbundeling te zijn van ondernemers en had als doel-
stelling de overheid van het economisch terrein terug te dringen, ‘voor zover de huidige 
schaarste overheidsbemoeiingen niet bepaaldelijk vereist’, en ‘de weerstand tegen het collecti-
vistisch streven naar nationalisatie en socialisatie’ te activeren. Uit deze inspanningen was het 
Comité Burgerrecht ontstaan dat als voornaamste doelstelling had om ook niet-ondernemers 
ervan te doordringen ‘dat de huidige politiek-sociaal-economische ontwikkeling moet worden 
gekeerd’. Volgens C.J.W. Baurichter, advocaat te Enschede en regionaal bestuurslid van de 
FNB, waren in Enschede al circa 300 ondernemers aangesloten en was er behoefte aan financië-
le ondersteuning om de voorlichting met kracht voort te kunnen zetten. In overleg met de voor-
zitters van de FVE, TGFV en BTO riep Van Eck de Twentse textielfabrikanten, de leden van de 
Fabrikantenkring Enschede en de directies van de vier grote Hengelose metaalbedrijven, Hee-
maf, Gebr. Stork, Dikkers & Co en Hazemeyer, op tot een bijeenkomst op 29 januari 1948 in 
het Amstel Hotel in Hengelo, waar Van den Berge, voorzitter van de FNB de doelstelling van 
de federatie uiteen zou zetten. De aanwezigen waren zo onder de indruk van diens pleidooi dat 
zij besloten om, net als elders was gebeurd, de Federatie financieel te ondersteunen. Dit geld 
zou onder meer worden aangewend ‘om – met het oog op de komende verkiezingen – de candi-
daturen van die partijen, welke zich tegen verdere staatsbemoeienis en socialisatie uitspreken, 
krachtdadig te kunnen ondersteunen’. In totaal zegden 46 ondernemingen toe een bijdrage te 
zullen leveren. Rouwenhorst had uitgerekend dat dit bij elkaar op een bedrag van ongeveer 
ƒ10.000 zou uitkomen. De vier Hengelose metaalbedrijven hadden niet gereageerd, maar naar 

                                                 
267 Brief Federatie van Nederlandsche Bedrijven aan A.C. van Eck, 25 maart 1946 (TGTV, 380); brief F.J. Overbeek en B.W. 
Swart aan H. Vos, 1 maart 1946 (TGTV, 184); P.E. Werkman, 'Laat uw doel hervorming zijn!': facetten van de geschiedenis van 
het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland (1909-1959), Hilversum 2007, p. 141-142. 



 

 
 
 

127

Rouwenhorst had begrepen was de Heemaf van plan ‘een sprekend voorbeeld ter navolging te 
stellen’.268 
 
Enkele jaren later, in november 1950, besloot een gecombineerde bestuursvergadering van de 
vier fabrikantenverenigingen om voor een periode van drie jaar het Comité Burgerrecht nog-
maals te steunen voor een bedrag van ƒ0,50 per arbeider. Zoals blijkt uit het financieel jaarver-
slag van de FVE over dat jaar is dit bedrag daadwerkelijk overgemaakt: bij “Uitgaven” is een 
post opgevoerd ‘Subsidie Comité Burgerrecht voor 3 jaren’, ƒ26.109; dit bedrag was goed voor 
een equivalent van 17.406 arbeiders gedurende drie jaar. Binnen de BTO en TGFV had een 
aantal leden bezwaar tegen deze subsidie en dit bedrag, dat was ingehouden van de contributie, 
is daarom aan hen terugbetaald (zie Tabel 14 voor het aantal leden van de fabrikantenverenigin-
gen).269 
 

Tabel 16 Steun door het bedrijfsleven aan de Federatie van Nederlandsche Bedrijven ter bestrij-
ding van de Economische Dictatuur en bevordering van het Particulier Initiatief 

Naam Onderneming  Bijdrage  
per ar-
beider 

 

H. ten Cate Hzn. & Co Almelo 0,50  

Palthe's Textielveredelingsbedrijven   ƒ500 

Textielfabriek "Almelo"  0,50 ƒ41 

Wolspinnerij, weverij, ververij J. ten Bos   ƒ400 

Kunstzijdeweverij Gelderman Jr. Apeldoorn 0,50 ƒ44 

Arnhemsche Bandfabriek Arnhem  ƒ25 

Stoom-Spinnerijen en -Weverijen v/h S.J. Spanjaard Borne 0,50  

Erven Ankersmit CV v/h NV tot Exploitatie van Ankersmit’s 
Katoenfabrieken 

Deventer  ƒ300 

Bierbrouwerij "De Klok" Enschede  ƒ50 

Confectiefabriek P.J. Blom   ƒ150 

Confectiefabriek ter Balkt, Schutte & Co  0,50  

Confectiefabriek Van Dijk, Bootsma & Co   ƒ45 

Enschedesche Katoenspinnerij  0,50  

Enschedesche Schorten-Industrie   ƒ30 

Fa. H. Blenken  0,50  
Fa. Rörink & Van den Broek  0,50 ƒ23 

G.W. Wisselink's Textiel Maatschappij en Handelsvennoot-
schap 

 0,50  

                                                 
268 Brief C.J.W. Baurichter aan FVE, 19 januari 1948; circulaire A.C. van Eck aan Twentsche Textielfabrikanten, 22 januari 1948; 
brief J.J. Rouwenhorst aan C.J.W. Baurichter, 17 februari 1948 (alle: TGTV, 380). 
269 Verslag van de gecombineerde bestuursvergadering van de vier Twentsch-Geldersche Fabrikanten-Vereenigingen, 22 novem-
ber 1950 (FVE, 7); Financieel jaarverslag FVE 1950 (FVE, 63); Jaarverslag over 1950 door het bestuur der TGFV aan de leden 
dier Vereeniging uitgebracht (BTO, 33); Jaarverslag over 1950 door het bestuur der BTO aan de leden dier Vereeniging uitge-
bracht (BTO, 34). 
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Naam Onderneming  Bijdrage  
per ar-
beider 

 

Gebr. Jannink  0,50  

Gerh. Jannink & Zonen   0,50  

J.F. Scholten & Zonen   ƒ500 

Katoenspinnerij Bamshoeve   ƒ500 

M. van Dam & Zonen  0,50 ƒ59 

N.J. Menko  0,50  

Paardehaarweverij A.C. ter Kuile   ƒ25 

Rigtersbleek v/h G.J. van Heek & Zonen   ƒ500 

Spinnerij “Tubantia” v/h B.W. & H. ter Kuile  0,50  

Spinnerij Oosterveld  0,50  

Spinnerij Roombeek  0,50  

Ter Kuile Cromhoff  0,50  

Textielfabriek "Bato''  0,50  

Textielfabriek "Holland"  0,50 ƒ325 

Twentsche Textiel Maatschappij  0,50 ƒ250 

Van Heek & Co  0,50  

W.J.M. Baurichter Weverij & Bleekerij  0,50  

Katoenfabrieken v/h Arntzenius Jannink & Co Goor 0,50  

Twentsche Stoombleekerij   ƒ200 

D. Jordaan & Zonen's Textielfabrieken Haaksbergen 0,50  

D.J. ten Hoopen & Zoon  0,50  

Twentsche Kabelfabriek   ƒ250 

Koninklijke Weefgoederenfabriek v/h C.T. Stork & Co Hengelo  ƒ175 

Confectiefabriek G.H. Kayser Lonneker 0,50  

Textielfabriek Ter Weeme & Zonen  Neede 0,50  

Fa. W.H. Cohen, fabriek van poetskatoen Oldenzaal 0,50  

S.I. Zwartz  0,50  

Nederlandsche Elastiekfabriek Oosterbeek 0,50 ƒ40 

Ter Horst & Co. NV Koninklijke Jutespinnerij en -Weverij Rijssen 0,50  

Veenendaalsche Stoomspinnerij en -Weverij Veenendaal 0,50  

 
Naarmate ook in Nederland de anticommunistische stemming zich steeds verder verbreidde, be-
gonnen vogels van diverse politieke pluimage zich tot de ondernemers te wenden om hen te 
behoeden voor communistische infiltratie en aanverwante ongemakken. Voor velen van hen 
was het Indonesië-beleid van de Nederlandse regering een onuitputtelijke bron van onvrede en 
frustratie. Dit ging bijvoorbeeld op voor het in 1946 opgerichte Centraal Bureau Nationaal Re-
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veil. Deze organisatie wendde zich in oktober 1947 tot Van Eck met het verzoek om aan de 
fabrikantenverenigingen suggesties te mogen voorleggen met betrekking tot communistische 
infiltratie in het Nederlandsche bedrijfsleven, de heroprichting der Komintern als gevaar voor 
de democratie, de plannen van de voormalige Britse premier Churchill voor nauwe samenwer-
king tussen de West-Europese democratieën, het Marshall-plan en de noodzakelijkheid van de 
handhaving van de Rijkseenheid; een brede baaierd aan heikele punten. Van Eck antwoordde 
dat de textielindustrie geen tijd had vanwege de invoering van de nieuwe CAO. Er waren door-
lopend vergaderingen ‘om de moeilijkheden aan deze invoering verbonden onder het oog te 
zien’. Het leek hem beter de voorgestelde bespreking nog even uit te stellen. In april 1948 be-
gon het Nationaal Reveil ongeduldig te worden, wat waarschijnlijk mede ingegeven was door 
de wens financiële ondersteuning te verkrijgen. Van Eck verzuchtte althans tegenover Ledeboer 
dat het vragen om geld ‘wel weer erg’ was. Het lijkt er op dat Van Eck geen hoge pet op had 
van het Nationaal Reveil. De secretaresse ervan, R.C. Broekhuysen, was een vroegere vriendin 
van Van Eck’s vrouw en had op hem ‘altijd nogal een verwarde indruk’ gemaakt.270 
 
Zo mogelijk nog warriger zou de in 1947 opgerichte Stichting Opleiding Arbeidskrachten Ne-
derland (SOAN) blijken te zijn. Achter deze naam verschool zich een anticommunistische in-
lichtingendienst, waarvan A.H.W. Hacke voorzitter was. Hacke is van 1932 tot 1948 Directeur-
Generaal van de Arbeid geweest, hoewel hij sinds 1946 op non actief was gesteld, en hij was 
van juni 1946 tot juli 1948 lid van de Tweede Kamer voor de PvdV/VVD. Op 30 september 
1948 kwam hij naar Hengelo, waar hij directieleden van de grootste textielbedrijven in Twente 
toesprak: H.B.N. Ledeboer, A.H. van Heek, C.G. Recter en B. Doedes Breuning ten Cate, H.W. 
Jordaan, Ch. Gielen, W. van Heek, H. Blenken Blijdenstein, A. Menko, E.A Gelderman. Deze 
fabrikanten vonden dat Hacke zijn betoog op nogal ‘suggestieve wijze’ had gehouden en waren 
vooral bezorgd over de manier waarop het geld dat voor de stichting moest worden ingezameld, 
zou worden beheerd. Zij waren ‘nogal sceptisch’, zo schreef Van Eck in december aan Hacke, 
‘omdat zij zich de groote verleidingen schilderden, waarin lieden terecht zouden komen, die 
groote bedragen in gelegenheden van vermaak zouden kunnen spendeeren zonder eenige seri-
euze en gedocumenteerde verantwoording te behoeven over te leggen’. Van Eck achtte de kans 
dan ook klein om ‘bijdragen van eenige omvang te  voorschijn te brengen’. Naar later zou blij-
ken was de achterdocht terecht. In de maanden oktober, november werden C.M. Gelderman en 
een aantal andere fabrikanten, onder wie de directie van Gebr. Van Heek, benaderd door de 
oud-verzetsman en gewezen compagniescommandant van de Binnenlandse Strijdkrachten D. 
van der Meer (zie §3.2.1) die geld inzamelde voor de SOAN, ‘maar deze gelden naar alle waar-
schijnlijkheid ten eigen behoeve aanwendt’. Van der Meer deed de fabrikanten bij wie hij aan-
klopte, de belofte dat ‘hun bedrijven binnen de “verdedigingsgordel” zouden worden opgeno-
men’. Het is mij niet bekend wat hij hiermee bedoelde. Gelderman liet Hacke weten dat, wan-
neer in dit soort gevoelig liggende kwesties deze methoden werden toegepast, ‘het hele plan 
hier in Twente volkomen spaak loopt, indien dit niet reeds het geval is’. Hiermee was uitbrei-
ding van het netwerk van SOAN in Twente van de baan, ook al bestonden er waarschijnlijk her 

                                                 
270 Brief W.P. de Kock, namens Centraal Bureau Nationaal Reveil, aan A.C. van Eck, 15 oktober 1947; brief A.C. van Eck aan 
Centraal Bureau Nationaal Reveil, 17 oktober 1947; brief A.C. van Eck aan H.B.N. Ledeboer, 13 april 1948 (alle: TGTV, 284).  
Van Eck was getrouwd met M. Lasonder, dochter van W. Lasonder, voormalig luitenant-generaal der infanterie bij het Neder-
landsch Indisch Leger. Th.G. van Eck, De familie Van Eck, Den Haag 1929, p. 78. Volgens B. de Graaff en C. Wiebes, Gladio der 
vrije jongens, Een particuliere geheime dienst in Koude Oorlogstijd, ’s-Gravenhage 1992, p. 28, bestonden er personele banden 
tussen het Nationaal Reveil en de Stichting Opleiding Arbeidskrachten Nederland. 
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en der nog connecties. Begin 1950 raakte de SOAN nog verder in opspraak en verdween van 
het toneel.271 
 
Begin 1948 werd een aantal fabrikanten uitgenodigd om in Londen een toneelstuk, The Forgot-
ten Factor, te gaan bekijken dat was geschreven in opdracht van de Morele Herbewapening, een 
beweging die volgens A.J. Blijdenstein van de Katoenspinnerij Bamshoeve die de uitnodiging 
had verstuurd, ‘in feite beschouwd (moest) worden als een zo doelmatig mogelijke bestrijding 
van communistische invloeden onder de fabrieksarbeiders’. De uitnodiging was uitvloeisel van 
een bespreking tussen enkele Twentse fabrikanten en ‘een drietal Heren uit Engeland’, waar-
schijnlijk vertegenwoordigers van de Morele Herbewapening, die bij elkaar waren gebracht 
door N.A. Halbertsma van Philips. In Engeland werd, naar Blijdenstein had begrepen, al gedu-
rende enige tijd de Morele Herbewapening ingezet om communistische invloeden onder de 
arbeiders tegen te gaan, vooral in de mijnindustrie, en daarbij waren ‘zeer opmerkelijke resulta-
ten’ bereikt; hij noemde een ‘sterk verhoogde productie’ als een sprekend en ongetwijfeld zeer 
aansprekend voorbeeld. Ook in Zwitserland, Zweden en Denemarken waren soortgelijke acties 
op touw gezet en er bestonden sinds kort plannen om ook Nederland en Frankrijk hierin te be-
trekken. ‘De bestrijding van het communisme’, zo lichtte hij toe, ‘geschiedt hoofdzakelijk door 
een oogenschijnlijk onschuldige infiltratie met de positieve “idee”, hetgeen o.a. wordt bewerk-
stelligd door het opvoeren van bepaalde, speciaal voor dit doel gecreëerde toneelstukken’, zoals 
The Forgotten Factor. De Morele Herbewapening gebruikte vanaf het einde van de oorlog to-
neelstukken en musicals om haar opvattingen uit te dragen, zoals dit tijdens de oorlog in de 
Verenigde Staten was gebeurd. Met dit oogmerk was in 1946 het Londense Westminster Theat-
re aangekocht. Het toneelstuk The Forgotten Factor van de Engelse Anglicaanse priester 
A.E.C. Thornhill dat in 1940 in Amerika was geschreven en opgevoerd, beleefde hier zijn Eu-
ropese première. Het stuk beschrijft een conflict in de mijnindustrie en de persoonlijke aspecten 
die daarin meespelen. Het ging daarna op tournee in de Engelse mijnstreken en industriegebie-
den. 
Op 25 februari zou dit stuk ten behoeve van een aantal belangstellende buitenlanders worden 
opgevoerd en wanneer zou blijken ‘dat er van de opvoering inderdaad zoo’n bijzondere invloed 
kan uitgaan’, zou worden geprobeerd dit stuk ook in Nederland op de planken te brengen. De 
hiervoor noodzakelijke medewerking van de drie bonafide vakbonden zou zeker verleend wor-
den, zo wist Blijdenstein te melden. Het plan was om een of meer vliegtuigen te charteren en 
daarmee een aantal ondernemers naar Londen te vervoeren. Het was zo goed als zeker dat D.U. 
Stikker van Heineken’s Bierbrouwerij, Ch.T. Groothoff  van de Staatsmijnen, J.F. Fock van de 
Domaniale Mijnen en F.J. Philips aan dit bezoek zouden deelnemen. Blijdenstein vroeg de gea-
dresseerden om snel te reageren en meldde dat ook een aantal ondernemers uit Hengelo en Al-
melo was uitgenodigd. 
Vanwege de connectie met de Commissie Silberer was Van Eck zeer geïnteresseerd om het 
toneelstuk in Londen te gaan bekijken. Bij het lezen van de folder, Coal – Key to Recovery, 
waarin de effecten van het toneelstuk op leidinggevenden, vakbondsbestuurders en arbeiders in 

                                                 
271 Brief A.C. van Eck aan directie Van Heek & Co, Rigtersbleek v/h G.J. van Heek & Zonen, H. ten Cate Hzn. & Co, Ter Horst & 
Co, Stoom-Spinnerijen en -Weverijen v/h S.J. Spanjaard, Gebr. Van Heek, Katoenspinnerij Bamshoeve, N.J. Menko en H.P. Gel-
derman & Zonen, 24 september 1948; brief A.C. van Eck aan A.H.W. Hacke, 9 december 1948; brief C.M. Gelderman aan A.H.W. 
Hacke, 15 december 1948; brief C.M. Gelderman aan A.C. van Eck, 15 december 1948 (TGTV, 284); De Graaff, a.w., p. 34. Voor 
D. van der Meer zie De Graaff, a.w., p. 41-42. Voor de intensieve bemoeienis van Hacke met de textielindustrie, met name zijn 
pogingen om tijdens de jaren ’30 een loonregeling tot stand te brengen en zodoende de lont uit het sociale kruitvat te halen zie: 
Kuys, De vrees voor wat niet kwam, p. 347-357. De bestuurders van de fabrikantenverenigingen kenden hem dus goed. 
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de Britse mijnbouw op een rijtje waren gezet, had hij moeten denken ‘aan een half zacht 
sprookje’, hoewel hij zich niet kon voorstellen dat een vrijgestelde van de National Union of 
Mineworkers (NUM) ‘zoo erg half zacht’ was. Hij achtte het denkbaar dat de uitspraken afkom-
stig waren van ‘sterk religieus voelende menschen’ die door de morele strekking van het stuk 
getroffen waren. Hij kon zich echter moeilijk voorstellen dat de NUM ‘een confessioneele ver-
eeniging zou zijn, zooals onze Unitas of Sint Lambertus’. Volgens de folder leidde de Morele 
Herbewapening tot het volgende: ‘it increases production; it produces teamwork between man-
agement and men and among the miners themselves; it creates an inner incentive in the hearts 
of those engaged in the industry; it answers the subversive forces of communism by developing 
sound leadership.’ De uitspraak van Elwyn Griffiths, een mijnwerker uit Rhondda Valley in 
Zuid-Wales – ‘If I could finish my work an hour before the shift ended, that was my gain. But 
this fight for a new world has given me determination to work my full time at every shift, so that 
I can do the best I can for the country’ – moet inderdaad een onwerkelijke indruk hebben ge-
maakt op Van Eck, maar stel je nou toch eens voor dat het echt waar was! Of wanneer de woor-
den van een andere mijnwerker, Tom Jones, die in een tweede leven het gras bij hem thuis zou 
bezingen, toch eens zou worden gedeeld en doorleefd door EVC-kaderleden: ‘During the last 
40 years, as a miner in the Rhondda Valley, I have seen all the troubles of the coal industry. 
We’ve tried many methods of meetings these, strikes, lock-outs, stay-ins and go-slows. I finally 
found myself in the Marxist camp with its philosophy of class war. Yet our troubles remained. 
But now since meeting Moral Re-Armament, I not only know that teamwork is the answer, but 
I’m fighting for teamwork in my home and at the pit.’ 
 
Het toneelstuk had op de Twentse fabrikanten niet de uitwerking die het volgens de geciteerde 
folder op de mijnwerkers en hun management had gehad. Het jaarverslag van de TGFV ver-
meldde dat op initiatief van Philips een groep Twentse fabrikanten samen met Van Eck het to-
neelstuk in Londen had bekeken. Het was hun, volgens het verslag, echter niet bekend dat ‘zij 
in handen van de Oxford beweging vielen en zij schrokken eenigszins van de overdosis aan 
braafheid die hun aan de overkant ten deel viel. Wij hebben het gevoel’, zo het jaarverslag, ‘dat 
wij of nog te weinig bekeerd, of niet zondig genoeg zijn om ten volle nut van deze beweging te 
kunnen trekken.’ Het is merkwaardig dat Van Eck dit zo schreef, omdat de folder, waarin vol-
gens hem sprake was van ‘een halfzacht sprookje’, zeer duidelijk was en hij ook had aangege-
ven deze te willen gebruiken in zijn contacten met P. Silberer van wie op dat moment een rap-
port werd bewerkt door de Commissie Vakmanschap Textielindustrie (zie §12.3). 
Hoe dit ook zij, aanhangers van deze beweging – in het VPRO-radioprogramma Onvoltooid 
Verleden Tijd in 1996 raak getypeerd als het Leger des Heils der rijken – timmerden in Twente 
al vele jaren aan de weg. Niet zozeer om hun opvattingen uit te dragen, als wel om hun ideeën 
over een efficiëntere bedrijfsvoering, met aandacht voor de arbeider als mens als conditio sine 
qua non, in de praktijk te brengen. De Zwitser A. Carrard had eind jaren dertig nieuwe, voor die 
tijd zeer vooruitstrevende ideeën over arbeidsverhoudingen in de Zwitserse machine- en horlo-
ge-industrie ontwikkeld en had mede aan de basis gestaan van het Friedensabkommen in der 
Schweizerischen Metall- und Uhrenindustrie, dat op 19 juli 1937 was getekend. De in Twente 
bekende arbeidspsycholoog P. Silberer was hier eveneens actief bij betrokken geweest. De 
ideeën en opvattingen van de Morele Herbewapening – eerlijkheid, reinheid, onbaatzuchtigheid 
en liefde als uitgangspunten van een gezond geestelijk leven – waren in Zwitserland tamelijk 
wijd verbreid en ook Carrard en Silberer waren er mee besmet. Dit gedachtegoed vormde, in de 
woorden van Haas, ‘de normatieve basis voor het bereiken van consensus en harmonie in het 
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Nederlandse bedrijfsleven’ en niet alleen daar zoals Carrard aantoont. Voor arbeidspsychologen 
en bedrijfseconomen was het een bruikbaar handvat om een harmonieuze samenwerking en een 
algemene verbetering in de relatie tussen bedrijfsleiding en arbeiders te bereiken teneinde de 
arbeidsproductiviteit te vergroten; een relatie die, zeker in de Twentse textielindustrie, van 
oudsher slecht was geweest en gekenmerkt werd door een diep wederzijds wantrouwen en, zo-
als bijvoorbeeld Voorhuis aangeeft, door een grote haat tegen de direct-leidinggevenden.272 

5.3 De Bedrijfsunie in de Textielindustrie: hoofd zonder lichaam 

De drie textielarbeidersbonden sloten zich na de bevrijding aaneen in een Bedrijfsunie. Dit was, 
zoals zij in een pamflet uiteenzetten ‘een permanente samenwerking op sociaal-economisch en 
sociaal-hygiënisch terrein, met eerbiediging van elkanders principes en zelfstandigheid’. Omdat 
rekening moest worden gehouden met het ‘verschil in levens- en wereldbeschouwing onderling 
en met historisch gegroeide verhoudingen’, was dit de grootst mogelijke eenheid en samenwer-
king die kon worden verkregen. Lid worden van de EVB, die in de ogen van de erkende vak-
bonden een vierde richting vormde, zou het versnipperen der krachten zijn. Het voorlopig be-
stuur werd gevormd door A. van der Meijs, voorzitter (St.Lambertus), J. Wind, 2e voorzitter 
(Unitas), A.F. Stuvé, secretaris (De Eendracht). De drie bonden namen elk 1/3e deel van de 
kosten van de Bedrijfsunie voor hun rekening.273 
De vorming van Bedrijfsunies zoals deze was uitvloeisel van besprekingen die de voorzitters 
van het NVV, RKWV en CNV, E. Kupers, A.C. de Bruijn en A. Stapelkamp, tijdens de oorlog 
hadden gevoerd om te komen tot een vorm van samenwerking tussen de drie vakcentrales. Dit 
met het doel de ideologische concurrentie van vóór de oorlog in te tomen en om de bestaande 
samenwerking in een meer duurzame vorm te gieten. Omdat de beide confessionele centrales 

                                                 
272 Brief A.C. van Eck aan H.B.N. Ledeboer en A.J. Blijdenstein, 15 januari 1948; folder ‘Coal - key to recovery (bijlage bij brief 
Van Eck); brief A.J. Blijdenstein aan W.T. Kroese (KSW), A.H. van Heek (Rigtersbleek), J. Scholten Juliuszn. (J.F. Scholten & 
Zn.), E.R.S. Krudop (TTM), A.C. van Eck, H.B.N. Ledeboer (Van Heek & Co), E.E. van Andel (Boekelosche Stoombleekerij), 11 
februari 1948 (alle: TGTV, 284); Jaarverslag over 1948 door het bestuur der TGFV aan de leden uitgebracht (BTO, 33); E. Haas, 
Menselijke verhoudingen in Nederland, achtergronden bij de receptie van de human relations-benadering, in: De Psycholoog, 
december 1988, p. 654-656; A. Voorhuis, Het werkvolk van Gelderman, Oldenzaal 1995, p. 38 e.v.; A. Mackenzie, Frank Buch-
man’s legacy, http://www.iofc.org/frank-buchman-legacy; H. de Pous-de Jonge, Reiken naar een nieuwe wereld, 2005, 
http://www.iofc.nl/reiken-naar-een-nieuwe-wereld, beide geraadpleegd op 11 september 2010. 
Voor een overzicht van het Zwitserse sociale vredesverdrag (Das so genannte Friedensabkommen zwischen den Gewerkschaften 
und dem Arbeitgeberverband in der Metallindustrie von 1937 markierte den Durchbruch in den erstarrten Fronten des Klassen-
kampfes und bereitete den Weg zu der heute vielleicht als allzu selbstverständlich betrachteten Sozialpartnerschaft.) zie 
http://www.geschichte-schweiz.ch/friedensabkommen.html, geraadpleegd op 11 september 2010. F.N.D. Buchman is de grondleg-
ger van de morele herbewapening, voor de Tweede Wereldoorlog vooral bekend als de Oxfordgroep en in 2001 omgedoopt tot 
Initiatives of Change. F.J. Philips is de meest bekende Nederlander die, vanaf 1934, betrokken was bij deze beweging. Ook NVV-
voorzitter E. Kupers was verwant aan deze beweging. In een toespraak voor de VPRO-radio op 5 oktober 1951 zei hij onder meer: 
‘Morele Herbewapening en de vakbeweging zijn beide voor een revolutionaire verandering. Door Morele Herbewapening gaan 
werkgevers hun arbeiders meer als medewerkers zien dan als ondergeschikten, en arbeiders gaan zich meer verantwoordelijk voelen 
voor het bedrijf.’ (geciteerd naar H. de Pous-de Jonge, a.w.). N.A. Halbertsma gold eveneens als een enthousiaste aanhanger van het 
gedachtegoed van de Morele Herbewapening. Hij heeft het boek van A. Carrard, De chef, zijn vorming en zijn taak, bewerkt voor de 
Nederlandse markt, zie: M.C.M. van Elteren, Staal en ar-beid. Een sociaal-historische studie naar industriële accommodatiepro-
cessen onder arbeiders en het desbetreffend bedrijfsbeleid bij Hoogovens IJmuiden, 1924-1966, band A, periode 1924-1955, Leiden 
1986, p. 212. 
273 Pamflet Bedrijfsunie in de Textielindustrie, uitgegeven door het voorlopig bestuur, zonder datum (Industriebond NVV, map: 
Hist. mat. Eendracht). 
De officiële namen van de drie bonden waren Algemeene Bond van arbeiders(sters) in de Textiel en Kledingbedrijven “De Een-
dracht”, Nederlandsche Christelijke Textielarbeidersbond “Unitas”, Nederlandse R.K. Textielarbeidersbond “Sint Lambertus”.  
St.Lambertus fuseerde in 1948 met de Nederlandse R.K. Naaisters- en Kleermakersbond St. Gerardus Majella en heette vanaf dat 
moment (tot 1966) Nederlandse R.K. Kleding- en Textielarbeidersbond “Sint Lambertus”. Unitas fuseerde, eveneens in 1948, met 
de christelijke confectie-arbeidersbond en heette vanaf dat moment Nederlandsche Christelijke bond van Werknemers in Textiel- en 
Kledingbedrijven “Unitas”. De Eendracht had een dergelijke fusie al tijdens de oorlog tot stand gebracht. 
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geen afstand wensten te doen van de zelfstandige, op levensbeschouwing gebaseerde organisatie, 
bleek een federatieve samenwerking het hoogst haalbare. In mei 1943 werd men het eens over een 
Reglement van Samenwerking, waarin stond, dat de centrales en vakbonden zouden overgaan tot 
het vormen van respectievelijk een Raad van Vakcentralen en Bedrijfsunies per bedrijfstak. Deze 
Bedrijfsunies zouden dus niet langer naar de vakken die de leden beoefenden, worden opgezet, 
maar naar de bedrijven en bedrijfstakken waarin zij werkten. Hiervoor moesten de vakorganisaties 
zich zelf ook eerst bedrijfsgewijs reorganiseren, wat geruime tijd duurde. De EVC was van het 
begin af aan op deze grondslag opgebouwd! De drie centrales bleven ieder zelfstandig en de Raad 
kon alleen besluiten nemen als tenminste één van de confessionele centrales met het NVV mee-
stemde. Dus ook al was het NVV verreweg de grootste vakcentrale, hij kon niet zijn wil opleggen 
aan de andere twee. De drie vakcentrales zouden op een gelijke manier worden ingericht, met een-
zelfde contributie van 2% van het loon. 
Het hoofdbestuur van Unitas vond dit in zijn eerste naoorlogse vergadering, in augustus 1945, ei-
genlijk teveel ‘gezien de toch al te lage lonen’, ook al erkende men dat er uniformiteit moest 
zijn. Textielarbeiders verdienden op dat moment, voor zover de fabrieken weer draaiden, circa 
60 cent per uur, oftewel ƒ28,80 per week (zie Tabel 32). Dit hield een contributie in van ƒ0,58, 
het loon voor één uur werken. Naar verluidt bedroeg de contributie bij de EVC ƒ0,35 per week. 
Van de binnenkomende contributie betaalde Unitas overigens 14 cent aan het CNV en 15% van 
de contributie werd afgestaan de afdelingen. De klachten over te hoge contributie hielden in de 
loop van de jaren aan: het bestuur van de afdeling Nijverdal uitte die klacht in januari 1946 en 
op de algemene ledenvergadering van Unitas in april van dat jaar werd eveneens betoogd dat 
veel leden 2% veel te veel vonden; in april 1948 bedankten twee leden in Enschede om die re-
den en tijdens de ledenvergadering van de afdeling Enschede in juni 1948 drong opnieuw een 
aantal leden aan op verlaging van de contributie; ook in andere afdelingen werden deze klachten 
geuit. 
De bestuurders van Unitas verhoogden in hun vergadering van augustus 1945 hun salarissen 
met 25% en stelden dit vast op ƒ72,- per week, zodat zij hetzelfde verdienden als de bestuurders 
van de twee andere bonden. In oktober werden de salarissen van J. Vunderink en R. Slok met 
ƒ3,- verlaagd.274 
 
Bij de Bedrijfsunie in de Textielindustrie springen enkele zaken direct in het oog. De drie tex-
tielarbeidersorganisaties hadden van 1945 af een voordien ongekende invloed op het sociaal-
economische leven, maar zij waren tegelijkertijd in toenemende mate “lege” organisaties. Vix-
seboxse, de voorzitter van de FVA, die in een overleg tussen hen beide aangaf verheugd te zijn 
over het ontstaan van de Bedrijfsunie, noemde haar ‘een hoofd zonder lichaam’, een treffende 
kwalificatie, die volgens hem ook van toepassing was op de Stichting van de Arbeid. Hij had 
nog vrijwel geen activiteiten gemerkt van de besturen van de drie vakorganisaties. De bij de 
FVA aangesloten bedrijven hadden alleen nog maar contact gehad met de fabriekscommissies, 
‘hetgeen bezwaren inhoudt’. Naar zijn mening moesten de besturen om te beginnen meer con-
tact zien te krijgen met de achterban.275 
                                                 
274 Verslag Hoofdbestuursvergadering Unitas op 13 en 14 augustus 1945 in Enschede; Verslag Hoofdbestuursvergadering Unitas 
op 23 en 24 oktober 1945 in Utrecht (beide: Unitas, 1013); Verslag bestuursvergadering Afd. Nijverdal Unitas, 21 januari 1946 
(Unitas, 1091); Algemene ledenvergadering van Unitas in Utrecht op 12 en 13 april 1946; Bestuursvergadering Afd. Enschede 
Unitas, 28 april 1948 (beide: Unitas, 1075); Ledenvergadering van de afd. Enschede Unitas, 17 juni 1948 (Unitas, 1079); Kuys, De 
vrees voor wat niet kwam, p. 590/1; F. de Jong Edz., Om de plaats van de arbeid. Een geschiedkundig overzicht van ontstaan en 
ontwikkeling van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen, Amsterdam 1956, p. 289-290, 337. 
275 Vergadering FVA 20 juli 1945 te 10.30 ten kantore van de Katoenmaatschappij (Ten Cate (2), C-7c). 
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De klaagzangen over de lage ledentallen klinken luid uit het bronnenmateriaal op, vaak nog 
overstemd door het geweeklaag dat de arbeiders die dan nog lid waren, niet warm liepen voor 
het werk van de bonden. Ik besteed in deze paragraaf betrekkelijk weinig aandacht aan de oor-
zaken van de lage ledentallen en de passiviteit van de leden; de andere paragrafen geven ruim 
voldoende materiaal voor de conclusie dat de vakbonden door de arbeiders in afnemende mate 
gezien werden als organisaties die hun belangen behartigden, dat, integendeel, de arbeiders 
steeds vaker de vakbonden tegenóver zich vonden bij hun pogen om hun belangen, zoals zij die 
zagen, door te zetten. 
 
De wederopstanding van St.Lambertus is symbolisch voor het zojuist geschetste beeld. De le-
den van het dagelijks bestuur troffen in het bondsgebouw in Utrecht na de bevrijding een enor-
me chaos aan, wat hen evenwel niet belette de bond ter plekke weer op te richten. Als getuige-
nis daarvan bevestigden zij een stuk papier voor het raam waarop stond te lezen: “Ned. R.K. 
Textielarbeidersbond St.Lambertus”. Zo eenvoudig was dat, getuige ook de laconieke opmer-
king hierover in het jaarverslag: ‘De bond had zich weer gepresenteerd.’ De bond keek dus in 
eerste instantie naar de organisatie, die was leidend, de leden moesten volgen, waren secundair. 
Voordat de leden door middel van Hoog Ambacht weer bereikt konden worden, verstreek er 
heel wat tijd. Het eerste naoorlogse nummer verscheen in oktober 1945 en het daaropvolgende 
pas in januari 1946. In Enschede kwamen de leden voor het eerst bij elkaar op 14 juli 1945. In 
deze vergadering vertelde Middelhuis over de totstandkoming van de Bedrijfsunie en waar-
schuwde tegen de eenheidsvakbeweging, ‘die in wezen een communistische vakbeweging is’. 
De afdeling Overdinkel van deze bond ‘ontwaakte’ weer in september 1945, toen voor het eerst 
weer contributie werd opgehaald bij de 71 leden die de afdeling op dat moment telde. In Eiber-
gen deelden leden van de bond het aan het begin van deze paragraaf genoemde manifest van de 
Bedrijfsunie uit aan de fabriekspoort, waarschijnlijk van de Eibergsche Stoombleekerij; deze 
actie leverde 21 inschrijvingen als lid op.276 
Over het wederom op het toneel verschijnen van Unitas is gelukkig iets meer materiaal be-
schikbaar. Het eerste, mij bekende levensteken gaf M. Ruppert, de voorzitter van het CNV in 
bevrijd gebied, op 21 maart 1945 in een brief aan Van Spaendonck. Ruppert schreef dat het 
CNV-bestuur probeerde om uit de afdelingen van Unitas die zich weer presenteerden, een voor-
lopig hoofdbestuur van die bond te vormen en dat het CNV-bestuur, totdat dit was gelukt, op-
trad als leiding ervan. In dit kader vroeg hij ongeveer veertien dagen na de bevrijding van 
Twente aan overste Van den Wall Bake, een hoge functionaris van het MG in Eindhoven, toe-
stemming om naar Twente te reizen. Dit was zeer gewenst, zo schreef Ruppert, omdat De 
Waarheid daar op grote schaal verspreid werd en omdat het samenwerkingsverband van de drie 
oude bonden, de Bedrijfsunie, er nog niet algemeen bekend was. Uit het feit dat Ruppert zijn 
verzoek op 24 april herhaalde, mag worden geconcludeerd, dat contact met het oosten en noor-
den van Nederland nog niet tot stand was gekomen. Via haar eigen blad kon Unitas hier voorlo-
pig weinig verandering in brengen, want het eerste nummer verscheen pas in augustus 1945 en 
het volgende in januari 1946.  

                                                 
276 Ledenvergadering Afd. Enschede, St.Lambertus, 14 juli 1945 (Lambertus-Enschede); RK Textielarbeidersbond St.Lambertus, 
afd. Overdinkel, Jaarverslag 1945 (Lambertus-Overdinkel); Ledenvergadering St.Lambertus, afd. Eibergen, 9 januari 1946 (Lam-
bertus-Eibergen); Nederlandse R.K. Textielarbeidersbond St.Lambertus, Verslag van de werkzaamheden over 1940-1941 en 1945 
alsmede financieel verslag over de jaren 1938, 1939, 1940, 1941 en 1945, Utrecht, z.j., p. 7. 
Het doet denken aan de wijze waarop het NVV in Zeeuws-Vlaanderen zich na de bevrijding weer presenteerde, met ‘een oude 
plank, die leidde naar een stukgeschoten en weer wat opgelapte woning. Erop de woorden: “Hier melden voor het NVV”.’, F. de 
Jong Edz., a.w., p. 296. 
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Vunderink kon in Twente snel het werk van Ruppert overnemen en de organisatie verder op 
poten zetten. Hij kreeg hierbij ondersteuning van Slok die zich na de bevrijding naar Enschede 
had gerept. Samen troffen zij een voorlopige contributieregeling en namen het oude kantoor van 
de bond in beslag; hetzelfde deden zij in Nijverdal. In deze plaats was het ledenregister tijdens 
de oorlog verloren gegaan en zodoende kon men de 854 leden, die Nijverdal voor de opheffing 
in de oorlog telde, niet bereiken. In juni moest het bestuur van de afdeling Nijverdal dan ook 
constateren dat er wel leden bij kwamen, ‘maar lang niet zoveel als wenselijk is’. Op 12 april 
verklaarde het MG in Enschede dat Vunderink alle medewerking verleend moest worden bij het 
weer in gebruik nemen van het bondskantoor. Hij sprak op 17 april voor het eerst met het be-
stuur van de Enschedese afdeling en zette er het doel van de bedrijfsunie uiteen: ‘een zoo groot 
mogelijke eenheid (…) met begrip van elkanders levensopvatting’. Evenals Middelhuis bij 
St.Lambertus, waarschuwde ook hij tegen de EVB. Deze had een grondslag en doelstelling ‘die 
de onze niet kan en mag zijn’. 
In juli kreeg hij via het MG de beschikking over een auto evenals Van Es van De Eendracht en 
Middelhuis van St.Lambertus, maar desondanks bleef het de eerste tijd vrijwel ondoenlijk om 
contact te leggen met de verschillende afdelingen. Op 13 en 14 augustus kwamen de leden van 
het hoofdbestuur voor het eerst sinds ruim 4 jaar weer bijeen. Onder het agendapunt ‘De toe-
stand der organisatie’ constateerde het bestuur dat er ‘in de kern onzer organisatie een heel goe-
de geest’ heerste. In o.a. Winterswijk waren al nieuwe afdelingen gevormd. ‘Misschien volgen 
er meer.’ Neede en Hengelo vergen nog veel werk voordat ‘de zaak er in orde is. (…) Vriezen-
veen leeft weer. Wierden komt spoedig.’ In een terugblik op de jaarvergadering van Unitas in 
april 1946, klaagde Vunderink over gebrek aan ondersteuning door het CNV. De EVC en De 
Waarheid beschikten al snel over het benodigde papier, ‘terwijl wij geen of onvoldoende me-
dewerking en steun ontvingen’.277 
Het verhaal over de heroprichting van De Eendracht in Twente is eveneens erg kort. In de 
Twentse uitgave van Het Parool van 24 mei 1945 staat dat De Eendracht er weer was en dat 
alle oud-leden en ongeorganiseerden zich als lid konden opgeven. Het eerste nummer van het 
bondsblad verscheen op 15 juli en het tweede op 1 september 1945. Voor De Eendracht geldt 
hetzelfde als voor de twee andere textielarbeidersbonden: plaatselijke bestuurders pakten enige 
tijd na de bevrijding de door de oorlog gebroken draad weer op. Tijdens de bezetting had het 
merendeel van hen contact gehouden, zowel onderling als met de landelijke leiding, zodat zij 
gebruik konden maken van de tijdens de bezetting op centraal niveau vastgestelde richtlijnen. In 
Hengelo kwamen al op 6 april vertegenwoordigers van diverse bij het NVV aangesloten vak-
bonden bij elkaar om plannen te beramen voor het herstel van de vakbeweging. 
 
Toen NVV-secretaris C. van der Lende in juni 1945 een rondreis door Nederland maakte om 
oude contacten te herstellen en te bezien hoe de landelijk opgestelde richtlijnen in de praktijk 
werden toegepast, waren zijn conclusies over de ontwikkeling van de aangesloten bonden som-
ber. Met de constatering ‘dat de arbeiders over het algemeen nog niet staan te dringen om weer 
ingeschreven te worden’ drukte hij zich ‘zeer gematigd’ uit. Enkele maanden later was dat 

                                                 
277 Brief M. Ruppert aan B.J.M. van Spaendonck, 21 maart 1945; brieven M. Ruppert aan J.W.H. van den Wall Bake, 17 en 24 
april 1945 (alle: CNV); verklaring 12 april 1945; brief J. Bijkerk aan Rijksverkeersinspectie, 9 juli 1945 (beide: DMC Enschede, 4); 
Bestuursvergadering Afd. Enschede Unitas, 17 april 1945 (Unitas, 1075); Verslag bestuursvergadering Afd. Nijverdal Unitas, 23 
mei 1945, 12 juni 1945 (Unitas, 1091); Verslag Hoofdbestuursvergadering Unitas op 13 en 14 augustus 1945 in Enschede Unitas, 
1013); Kort verslag van de 35ste Algemeene Vergadering van den Nederlandschen Christelijken Textielarbeidersbond “Unitas” en 
de herdenking van het 50-jarig bestaan van den Bond gehouden op vrijdag 12 en zaterdag 13 april 1946, in Hotel “Noord-
Brabant” te Utrecht, p. 44-45. 
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beeld nog niet gewijzigd. Op een vergadering van NVV-functionarissen in augustus gaf H.J. de 
Boer, de vertegenwoordiger voor Overijssel, te kennen dat het in de textielindustrie slecht ging 
met de organisatie. De Eendracht telde in bijvoorbeeld Enschede op dat moment 300 leden (zie 
Tabel 21).278 Een van de oude vertrouwde middelen om de leden te bereiken was het bondsblad, 
maar zoals vermeld duurde het geruime tijd voordat de drie bonden de uitgave konden hervat-
ten. Een gezamenlijk initiatief van de Uniebonden om in een oplage van 10.000 een 14-daags 
propaganda-periodiek uit te geven, strandde aanvankelijk op de papierschaarste. Begin mei gaf 
Pierson aan Van Es te kennen van de urgentie van zo'n blad overtuigd te zijn, maar pas half juni 
gaf het MG toestemming om met de uitgave te beginnen. Ik heb helaas geen exemplaren van 
een dergelijk blad gevonden.279 Het is niet verwonderlijk dat de Uniebonden zich al direct zo 
sterk afzetten tegen de EVB. Terwijl immers de arbeiders bij hen ‘niet stonden te dringen’, was 
het op het kantoor van de EVB in Enschede een drukte als in een bijenkorf, zoals we nog zullen 
zien. De eerste tijd geschiedde dit zich afzetten nog betrekkelijk vriendelijk. Zo verklaarde Van 
Lienden, de 2e voorzitter van het NVV, op 6 juni 1945 in een vergadering te Enschede, het te 
betreuren dat ‘een aantal van onze vrienden’ een nieuwe organisatie had opgericht. Na enige 
tijd en zeker na het definitief niet doorgaan van de fusie tussen het NVV en de EVC, schuwde 
men geen middel om de EVC in een kwaad daglicht te stellen. 
 
Met het publiceren van de richtlijnen voor de samenwerking in de Bedrijfsunie in het eerste 
nummer van De Eendracht van 15 juli was de eerste ronde beëindigd. De oorlog was voorbij, 
de drie textielarbeidersbonden waren heropgericht. Het was de hoogste tijd om de draad van het 
overleg over de arbeidsvoorwaarden weer op te pakken. In een mum van tijd hadden vakbonds-
vertegenwoordigers plaats genomen in de talloze commissies die het MG terzijde stonden. Zo 
vanzelfsprekend als het was dat Van Eck namens de ondernemers benoemd werd tot vertrou-
wenspersoon inzake ‘werkgevers- en werknemerskwesties’, zo vanzelfsprekend werd Van Es 
dat namens de vakbonden. Het is niet verrassend dat het MG deze beide heren uitkoos. Zij wa-
ren vóór de oorlog belangrijke vertegenwoordigers van deze sociale groepen geweest en hadden 
tijdens de oorlog een aantal jaren een vergelijkbare rol vervuld.280  
Hiermee werd tevens een belangrijke doelstelling van de Stichting van de Arbeid gerealiseerd. 
Op alle niveaus, zowel centraal als decentraal, ontstond een fijnmazig web van commissies en 
andere overlegorganen waar vertegenwoordigers van ondernemers en erkende vakbonden el-
kaar troffen en de zaken regelden. De EVB/EVC stond hier volledig buiten en werd bewust 
buitengesloten, zoals onder andere blijkt uit het verzoek van Van Es om een schriftelijke beves-
tiging van zijn benoeming. Wanneer hij zwart op wit kon aantonen dat hij de vertrouwensin-
stantie was, kon hij voorkomen ‘dat van communistische zijde getracht zou kunnen worden, 
aparte adviezen te geven’. In het eerste gesprek dat N.J.E. van der Schaaf, een medewerker van 
het MG belast met Arbeidszaken, op 27 april met een vertegenwoordiger van de EVB had, 
kwam eveneens duidelijk tot uiting dat de Uniebonden de overlegpartners waren en niemand 
anders. Van der Schaaf vertelde de EVB-vertegenwoordiger dat hij ‘te allen tijde gerechtigd is 
om de uit zijn beweging naar voren komende klachten en opmerkingen − voor zoover zij van 

                                                 
278 Rapport C. van der Lende aan de leden van het DB van het NVV 17-22 juni 1945 (NVV, 1945, 1.1); Vergadering met de NVV-
functionarissen op 9 augustus 1945 (NVV, circulaires 1945, 3b). Voor de ledencijfers van De Eendracht in Enschede vóór de 
oorlog zie: Kuys, De vrees voor wat niet kwam, Bijlage 2, p. 647. In december 1939 waren het er 2.270. 
279 Brief H. van Asselt namens Raad van Overleg aan Maj. H. Pierson, 7 mei 1945; brieven Bijlsma aan Raad van Overleg, 26 mei 
1945 en 19 juni 1945 (alle: DMC Enschede, 8); Hengelose Bestuurdersbond, Jaarverslag 1945 en beknopt overzicht periode 
1940/’45, Hengelo 1946. 
280 Zie: Kuys, De vrees voor wat niet kwam, p. 394-395. 
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algemeenen aard zijn − te mijner kennis te brengen en dat ik gaarne bij mijn werk met zijn op-
merkingen rekening zal houden’. Een eventueel officieel adviseurschap was hiermee van de 
baan, zoals Van der Schaaf aan het verslag van het onderhoud toevoegde.281 
Naast al deze zaken die de Bedrijfsunie een grote strategische voorsprong op de EVC gaven, 
hadden de drie samenwerkende bonden nog een belangrijk tactisch voordeel. Zij werden al in 
een vroeg stadium op de hoogte werd gehouden van de correspondentie tussen de fabrikanten-
verenigingen en de EVB. In oktober 1945 kregen zij afschrift van de briefwisseling tussen FVE 
en EVB ‘waarin samenwerking met de EVB werd afgewezen’. Ook daarna kregen zij afschrif-
ten van de correspondentie tussen de Twentse werkgevers en de EVC. Hoe lang dit is voortge-
zet is mij niet bekend, maar in de eerste periode na de bevrijding was deze informatie van grote 
waarde.282 De Eendracht heeft ook exemplaren van de loonstatistiek ontvangen en waarschijn-
lijk de twee andere bonden dus ook. In 1951 schreef de toenmalige secretaris van De Eendracht, 
J. Engels, aan Van Eck dat het laatste overzicht dat hij had ontvangen, handelde over het tweede 
halfjaar 1947. Het is verrassend dat de vakbonden deze overzichten ontvingen, omdat deze van 
oudsher als streng vertrouwelijk werden behandeld.283 
 
Op 29 oktober 1945 richtten de afdelingsbesturen van de drie samenwerkende bonden in En-
schede een lokale Unie op. Het plaatselijk bestuur van Unitas was hoopvol gestemd: ‘ofschoon 
men eerst wat vreemd tegenover elkaar is, zal men toch wel elkaar kunnen vinden om in deze 
nauw samen te werken’. Desondanks bleken er al snel allerhande irritaties te ontstaan. Het DB 
van Unitas wilde in november eigenlijk liever alleen met de eigen leden praten over de op stapel 
staande CAO, maar vreesde dat het niet te vermijden was om dit gezamenlijk, als Unie te doen. 
Tegen het einde van 1945 waren de verhoudingen binnen de Bedrijfsunie zo verslechterd, dat 
het hoofdbestuur van Unitas serieus overwoog om vanwege de opstelling van De Eendracht aan 
de samenwerking in unieverband een einde te maken. Het was slechts met de grootste moeite 
gelukt om één gezamenlijk voorstel voor de lonen in de lang verbeide CAO te presenteren in de 
onderhandelingen met de ondernemersdelegatie (zie bij voetnoot 480). In het hoofdbestuur van 
Unitas gingen zelfs stemmen op om geen vertegenwoordigers van De Eendracht uit te nodigen 
voor het feest ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Unitas in april 1946, maar Vunde-
rink vond dit te ver gaan. In maart 1946 besprak het bestuur van de Bedrijfsunie ‘de onderlinge 
verstandhouding’, maar de achterdocht bleef bestaan. In Nijverdal, beschuldigde het bestuur 
van de plaatselijke afdeling in april 1946 een bestuurslid van De Eendracht ervan ‘te wroeten’ 
onder de leden van Unitas. Nijverdal was met 626 leden, stand op 1 januari 1946, hèt bolwerk 
van Unitas in Twente; de afdeling Enschede telde op die datum 253 leden. Voor het landelijk 
bestuur van de Bedrijfsunie waren deze gebeurtenissen aanleiding om in Nijverdal een vergade-
ring te beleggen over de onderlinge samenwerking. De bespreking, in aanwezigheid van Unitas-
bestuurder Vunderink en vice-voorzitter van De Eendracht Fijlstra, bracht geen oplossing; men 
was zelfs ‘scherper tegenover elkander komen te staan’ en besloten werd om in Nijverdal geen 
gecombineerde vergaderingen meer te houden. In 1948 was Eendracht-bestuurder D. Kruger 
opnieuw aan het ‘modderen’ onder de Nijverdalse leden van Unitas, tot grote verbolgenheid van 
het afdelingsbestuur. Niet veel later uitte Eendracht-bestuurder P. Kruit tijdens een voordracht 
in Leiden kritiek op de confessionele bonden. Voor het bestuur van Unitas was dit aanleiding 
                                                 
281 Brief N. van der Schaaf aan Kapitein van Gessel, 25 april 1945 (DMC Enschede, 7.81); brief N. van der Schaaf aan Kapitein 
Marsman, 3 mei 1945 (DMC Enschede, 7.76). 
282 Verslag Hoofdbestuursvergadering Unitas in Utrecht, 23 en 24 oktober 1945, 21 december 1945 (Unitas, 1013). 
283 Brief J. Engels aan A.C. van Eck, 8 november 1951 (TGTV, 499). 
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om deze ‘aanvallende houding’ in Unie-verband aan de orde te stellen. ‘Bij het voortduren zal 
scherpe polemiek ontstaan’, zo werd teruggekoppeld in de DB van Unitas in oktober 1946. In 
deze zelfde vergadering kwam aan de orde dat De Eendracht samen met de EVC had beraad-
slaagd met de Fa. K.H. Robers. ‘Dit zal eerst onderling en zoo noodig later in de Unie bespro-
ken worden.’ Eind oktober wijdden bestuurders van Unitas aan beide kwesties een apart overleg 
met De Eendracht. Het was in de optiek van Unitas vooral ‘het eigenmachtig optreden van De 
Eendracht’ waardoor spanningen ontstonden.284 Maar niet alleen Unitas had moeite om samen 
te werken met De Eendracht, ook St.Lambertus stond erg wantrouwend tegenover de sociaal-
democratische bond. In een kloek boek over 100 jaar katholicisme in Twente is een passage 
gewijd aan de problematische verhoudingen tussen deze beide stromingen in de toenmalige 
arbeidersbeweging. In de ogen van de auteur van deze bijdrage, H.C. Nijkamp, voormalig ka-
tholiek vakbondsbestuurder en wethouder te Enschede, had de katholieke arbeidersbeweging 
veel strijd moeten leveren voor de zelfstandigheid en het beslissingsrecht van haar eigen princi-
piële vakorganisatie. Onder verwijzing naar de grote arbeidsconflicten in 1923/24 en in 1931/32 
schreef hij: ‘Het was in die periode dat de socialistische vakbeweging meermalen een economi-
sche botsing trachtte te misbruiken, teneinde de principieel katholieke en prot.-christelijke vak-
bonden onder de voet te lopen.’ Deze strijd had er dan wel niet toe geleid dat de arbeidsvoor-
waarden van de textielarbeiders er op vooruit waren gegaan, maar in ander opzicht had hij wel 
vrucht gedragen: ‘de erkenning van hun principiële organisatie en de goed geregelde samen-
werking tussen de vakcentrales, welke daarvoor later in de plaats kwam.’285 
 
Inhoudelijk was er nauwelijks verschil tussen de drie vakbonden die in de Bedrijfsunie samen-
werkten, de onenigheid en irritaties kwamen voort uit een andere benadering van de arbeiders. 
De Eendracht had er, tot op zekere hoogte, oog voor dat de arbeiders veranderingen wilden in 
vergelijking met de vooroorlogse verhoudingen en kon dat binnen bepaalde grenzen ook billij-
ken. De beide confessionele bonden waren autoritair in hun manier van doen en denken: de 
arbeiders moesten zich aansluiten bij “hun” zuil en de leiders wisten beter dan zij wat goed voor 
hen was. Zo was het altijd geweest en zo moest het blijven. Een bisschoppelijke adviescommis-
sie verwoordde dit in september 1945 aldus: ‘In een tijd die vol onzekerheden is en waarin op 
schier alle terreinen van het openbare leven zeer principieele vraagstukken aan de orde zullen 
komen, dienen de katholieken in de eigen organisaties gevormd te worden en moeten zij in en 
door deze organisaties hun invloed in het maatschappelijke leven uitoefenen.’ De onverschillig-
heid onder de arbeiders voor de katholieke vakbeweging beschouwde zij als ‘een gevaarlijke 
voedingsbodem voor de Eenheidsvakbeweging’.286 Naast de baaierd aan materiaal dat elders in 
deze studie is aangedragen, onderstreept de volgende uitspraak van het Eendracht-kopstuk Stu-
vé dat alle drie de bonden vonden dat de arbeiders harder moesten werken, alleen, de sociaal-
democraten pleitten, om “gedoe” te voorkomen, voor een tactische benadering: ‘De Heer Stuvé 
zegt dat de Raad van Vakcentralen verklaard heeft dat men op alle wijzen tot productiever-
hooging moet zien te komen, zooals daar zijn overwerk, uitbreiding ploegenwerk etc. De Be-

                                                 
284 Bestuursvergadering Afd. Enschede Unitas, 5 september, 12 september, 8 november 1945 (alle: Unitas, 1075); Verslag van de 
Hoofdbestuursvergadering Unitas, 21 december 1945, 10 mei en 9 december 1946 (alle: Unitas, 1013); Verslag vergadering DB 
Unitas, 30 november 1945, 7 maart, 14 augustus, 16 oktober en 28 oktober 1946 (alle: Unitas, 1022); Verslag bestuursvergadering 
Afd. Nijverdal Unitas, 29 april, 3 juni, 22 juli en 5 augustus 1946, 10 februari 1948 (alle: Unitas, 1091). 
285 H.C. Nijkamp, Twente en de KAB, in: Honderd jaar katholiek Twente, p. 102-103. 
286 Geciteerd naar H. Righart, “De ene ongedeelde KAB”, vrome wens of werkelijkheid? Een historische schets van de Katholieke 
Arbeiders Beweging, 1945-1963, in: J. Roes (red.), Katholieke arbeidersbeweging. Studies over KAB en NKV in de economische en 
politieke ontwikkeling van Nederland na 1945, Baarn 1985, p. 83. 
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drijfsunie weet dat ze hieraan moet mede werken en wil dat ook doen. Dan moet echter in de 
bedrijven de juiste sfeer hiervoor geschapen worden. Wij moeten de medewerking van de arbei-
ders hebben om tot verhooging van de productie te komen. De loonsverhooging biedt de Re-
geering de mogelijkheid en elk bedrijf moet dit nu bekijken. Onze industrie is moeilijk omdat er 
veel jeugdigen en vrouwen in werkzaam zijn. Wij moeten daarom de loonsverhooging geven 
aan de geheele industrie, want anders wordt niet de juiste sfeer geschapen (…).’287 Het moge 
duidelijk zijn: de Uniebonden hadden de beste papieren, maar hadden zij ook de leden?  
 

Tabel 17 Ledencijfers van De Eendracht, St.Lambertus en Unitas, 1945-1951 
 De Eendracht St.Lambertus Unitas 

Datum Ned. Twente Ned. Twente Ned. Twente 
1-7-1945 1.946 448 * * 2.000 * 
1-10-1945 4.932 1.262 7.000 * 2.813 * 
1-1-1946 6.803 1.900 8.870 3.035 3.967 1.819 
1-1-1947 9.077 2.764 12.014 3.962 5.246 2.449 
1-1-1948 10.607 3.345 16.182 4.507 5.765 2.689 
1-1-1949 12.015 3.617 17.655 4.833 6.641 2.945 
1-1-1950 13.289 3.888 19.569 5.113 7.095 3.029 
1-1-1951 14.420 4.206 21.777 5.409 7.552 3.159 

Bron: jaarverslagen van de drie bonden 
Twente ≈ Almelo, Borne, Delden, Denekamp, Eibergen, Enschede, Enter, Glanerbrug, Goor, Haaksbergen, Hengelo, 
Losser, Neede, Nijverdal, Oldenzaal, Ootmarsum, Overdinkel, Ri jssen, Vroomshoop.  
*: geen gegevens bekend. 
St.Lambertus fuseerde in 1948 met St.Gerardus Majella, de katholieke vakbond voor de kledingindustrie. De cijfers 
over Enschede zijn opgenomen in Tabel 21 Ledencijfers van de vier textielarbeidersbonden in Enschede, 1945-1950.  
 
Het is niet eenvoudig, vast te stellen wat het percentage in de Bedrijfsunie georganiseerde tex-
tielarbeiders was. Dit is slechts mogelijk door bovenstaande cijfers te vergelijken met het totale 
aantal arbeiders in de Twentse textielindustrie. 
 

Tabel 18 Aantallen arbeiders in de Twentse textielindustrie en hun organisatiegraad, 1930-1960 
Jaar Aantal personen werkzaam in 

de Twentse textielnijverheid 
In de Twentse Bedrijfsunie  
georganiseerde arbeiders 

Organisatie 
graad 

1947 29.810 9.175 31% 
1950 44.002 12.030 27% 

Bron: jaarverslagen van de drie Bedrijfsunie-bonden 
 
Het is van belang er rekening mee te houden dat bovengenoemde cijfers leden omvatten in zo-
wel de textiel- als in de confectie-industrie. Alleen De Eendracht splitste in zijn jaarverslagen 
uit naar beide bedrijfstakken (hoewel de cijfers van St.Lambertus vóór 1947 eveneens uitslui-
tend op textielarbeiders betrekking hebben). In de jaren waarover ik gegevens heb gevonden 
was ongeveer 88% van de leden van De Eendracht textielarbeider. Wanneer ik voor de twee 
andere bonden eenzelfde percentage hanteer, betekent dat dat in de beide genoemde jaren res-
pectievelijk 8.549 en 10.586 Twentse textielarbeiders in de Bedrijfsunie georganiseerd waren, 

                                                 
287 Verslag vergadering Textielwerkgevers-Federatie met de Bedrijfsunie in de Textielindustrie, 28 december 1949 te Utrecht des 
morgens te 10.30 uur (TGTV, 17). Cursief van schr. 
De discussie ging over de vraag of aan alle arbeiders de Joekes-gulden moest worden uitbetaald, of dat deze moest worden gebruikt, 
vooral bij vrouwen, om zwarte lonen (deels) te witten. De Joekes-gulden was een algemene loontoeslag van één gulden per week, 
met ingang van 1 november 1948 ingevoerd door de toenmalige Minister van Sociale Zaken A.M. Joekes, ter compensatie van de 
gestegen prijzen van brandstoffen en levensmiddelen. 
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hetgeen overeenkomt met een organisatiegraad van 28,6% en 24%, die daarmee dus afwijkt van 
Tabel 18. Het is duidelijk dat deze cijfers met enige voorzichtigheid gehanteerd moeten worden, 
aangezien er verscheidene onzekere factoren in het spel zijn.288 
Het is niet verrassend, dat aanvankelijk vooral De Eendracht klaagde over de lage ledentallen. 
Immers, deze bond profiteerde zeker de eerste tijd nauwelijks van het groeiende aantal arbeiders 
dat weer in de textielindustrie aan het werk ging. Een groot gedeelte van de textielarbeiders dat 
vroeger in het NVV georganiseerd was geweest, was nu lid van de EVC of bleef buiten een 
vakorganisatie. Toen bekend werd dat er fusiebesprekingen gaande waren tussen het NVV en 
de EVC, juichte De Eendracht zo'n fusie van harte toe. De bond was weliswaar bevreesd voor 
bepaalde ‘extreme elementen’, voor ‘CPN-wroeters’ of wat voor fraaie term men ook wist te 
bedenken, maar de bondsleiding dacht die varkentjes wel te kunnen wassen. In juni 1946 ging 
de bondsraad van De Eendracht akkoord met het fusierapport en wachtte vol spanning en zeer 
ongeduldig de verdere ontwikkelingen af. Het helse kabaal dat losbarstte in de EVC, stijfde het 
bestuur van De Eendracht alleen maar in zijn overtuiging dat er een fusie moest komen: dan zou 
het gedonderjaag tenminste afgelopen zijn. De belangrijkste Twentse afdelingen van de EVC-
bedrijfsgroep Textiel en Kleding waren volgens De Eendracht voorstander van de fusie en op 
het congres van de EVC waar over de fusie beslist werd, hadden afgevaardigden van deze be-
drijfsgroep zich eveneens vóór de fusie uitgesproken. 
Begin maart 1947 vatte De Eendracht nog eens samen waarom fusie ‘gewenst, zo niet noodza-
kelijk’ was. De twee nu apart georganiseerde groepen textielarbeiders, die bij elkaar een bond 
van 15 à 16.000 leden zouden kunnen vormen, namen ‘elk afzonderlijk een te zwakke positie in 
het bedrijfsleven’ in. Bovendien zou zo'n gefuseerde bond grote aantrekkingskracht op de on-
georganiseerden hebben. ‘Vooral voor enige plaatsen in Twente is een fusie gewenst, om ver-
spilling van kracht, tijd en geld in de toekomst te voorkomen en tot grotere machtsvorming te 
geraken.’ Het artikel besloot somber met: ‘Het is de vraag, of het wantrouwen in het NVV tegen 
de EVC, niet te sterk is gegroeid om thans tot de fusie te geraken. Dat zou ons inziens te betreu-
ren zijn.’ 
Aan De Eendracht heeft het niet gelegen dat de vergadering van hoofdbesturen van de bij het 
NVV aangesloten bonden op 18 maart 1947 de fusie afwees. De uitslag van de stemming was 
298.308 stemmen tégen en 9.077 stemmen vóór de fusie; De Eendracht was de enige bond die 
vóór de fusie stemde, alle stemmen vóór waren afkomstig van De Eendracht (3,1% van het le-
denbestand van de NVV). Duidelijker is niet aan te geven hoezeer hij te kampen had met de 
concurrentie van de EVC, uiteraard niet alleen qua ledentallen, maar vooral ook in de opstelling 
ten opzichte van de fabrikanten. Het bestaan alleen al van de EVC vormde een tastbaar bewijs 
voor het feit dat veel textielarbeiders niet akkoord gingen met de opstelling van De Eendracht. 
Zolang de EVC bestaan heeft, is zij voor De Eendracht een zeer hinderlijke horzel geweest, die 

                                                 
288 De ledencijfers van Unitas over 1945 zijn afkomstig uit de verslagen van de vergaderingen van het hoofdbestuur op 13/14 
augustus en op 23/24 oktober 1945 (Unitas, 1013); Hoofdrapport inzake het sociaal-economisch structuuronderzoek in Twente 
ingesteld door het Economisch Technologisch Instituut Overijssel; in samenwerking met de Sociografische Bureaux der gemeenten 
Almelo, Enschede en Hengelo, Zwolle 1963, p. 36, 81, 83. 
Hoewel Neede en Eibergen strikt genomen niet tot Twente behoren, heb ik deze plaatsen er wel onder gerangschikt, omdat van 
daaruit belangrijke aantallen arbeiders op en neer pendelden naar de textielindustrie. Verreweg het grootste deel van de pendelaars 
werkte en woonde evenwel in het eigenlijke Twente zelf. In 1959 reisden bijvoorbeeld elke dag circa 7.700 textielarbeiders tussen 
huis en werk. (Hoofdrapport, p. 127/8); Th.J. IJzerman, Beroepsaanzien en arbeidsvoldoening, p. 388, noemt voor 1947 een totaal 
aantal arbeiders van 27.000 en voor 1950 van 35.200; voor landelijke ledencijfers van St.Lambertus zie ook J. Roes, Katholieke 
arbeidersbeweging, p. 373. Aangezien de textielarbeidersbond St.Lambertus in 1948 fuseerde met de bond voor confectiearbeiders 
St.Gerardus Majella hebben de genoemde cijfers tot en met 1947 uitsluitend betrekking op textielarbeiders. Overigens geeft dit 
laatste boek soms enigszins afwijkende cijfers; het voor 1 oktober 1945 genoemde ledencijfer van St.Lambertus is ontleend aan 
deze publicatie. 
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weliswaar hoe langer hoe minder pijnlijk kon steken, maar die in ieder geval een zeer hinderlijk 
en irritant gezoem liet horen.289  
 
De Eendracht van 1 mei 1947 meldde dat het ledental in de periode 24 februari tot 25 maart 
1947 met 170 leden was gestegen tot in totaal 9.355. In die maand hadden zich 439 nieuwe 
leden ingeschreven, maar er waren ook 269 leden uitgeschreven. In de meeste gevallen hadden 
de afdelingsbesturen niet doorgegeven aan het bondsbestuur wat de reden hiervoor was; veelal 
was het verlaten van het bedrijf, het overstappen naar een andere vakbond of vanwege huwelijk. 
In één gemeente hadden maar liefst 26 leden hun lidmaatschap opgezegd, omdat de textielver-
strekking in het bedrijf waar ze werkten, werd stopgezet. Op 15 november 1947 bevestigde De 
Eendracht het beeld dat het ledental wel groeide, maar dat het verloop groot was. Voor een deel 
kwam dit doordat vrouwen die trouwden, de fabriek en de bond vaarwel zeiden, maar de orga-
nisatiegraad van vrouwen was sowieso laag. Het verloop moet voor een groot gedeelte worden 
toegeschreven aan onvrede met het beleid van De Eendracht en met de resultaten die de Be-
drijfsunie behaalde. Het blad noemde als voorbeeld dat in de maand september 472 nieuwe 
leden zich hadden ingeschreven, maar dat de netto groei die maand slechts 226 bedroeg; 246 
leden hadden zich dus uitgeschreven. Volgens De Eendracht van 15 november zou de bond 
zeker 1.000 à 1.500 leden meer tellen, indien de mannelijke leden honkvaster zouden zijn. 
Het afdelingsbestuur Enschede van Unitas constateerde in augustus 1945 dat het ledental de 200 
naderde, maar dat de EVB de grote massa van de arbeiders opving. Mogelijkheden om arbei-
ders via huisbezoek op andere gedachten te brengen waren er eigenlijk niet, omdat de mensen 
volgens voorzitter J. Wagelaar nog in een feestroes leefden. In november vatte het bestuur van 
de Bedrijfsunie het plan op om fabrieksvergaderingen te beleggen ‘om op die manier de massa 
te bereiken’ en te laten weten wat de Unie allemaal al had bereikt. ‘Wij moeten als tegenwicht 
der EVB trachten meer beslag te leggen op de massa.’ Erg succesvol was men hier niet mee, 
getuige de mismoedige conclusie in september 1946 van het afdelingsbestuur dat de arbeiders 
laks waren, de vakbond niet nodig vonden en dachten dat de fabriekscommissies de problemen 
wel zouden oplossen. In oktober 1946 moest het DB van Unitas zelfs concluderen dat het aantal 
opzeggingen hoger lag dan het aantal nieuwe aanmeldingen, ook al bleek dit over het geheel 
genomen een tijdelijk verschijnsel. Unitas-penningmeester Slok erkende in juli 1946 dat veel 
arbeiders ontevreden waren en hun lidmaatschap opzegden. ‘Algemeen is er nu teleurstelling nu 
de hoge verwachtingen na de bevrijding niet in vervulling zijn gegaan. Maar toch moeten we 
niet versagen en zien op hetgeen we wel bereikt hebben. Als men bedankt voor de organisatie 
breekt men zijn enigste strijdmiddel af.’ De organisatiegraad was en bleef laag (zie bijv. Tabel 19 
die een helder beeld geeft van de organisatiegraad bij Van Heek & Co in 1951). 
Maar afgezien van de groep arbeiders die georganiseerd was in de EVC, was een veel groter 
deel nergens lid van. Meer dan de helft van de ruim 12.000 arbeiders die midden 1947 in de 
Enschedese textielindustrie werkten, ‘parasiteerde’ op de inspanningen van de georganiseerden. 
‘Dit pleit niet voor het gehalte van de arbeiders’, was het enige dat De Eendracht wist aan te 
voeren. Ook toen steeds meer arbeiders uit de EVC gingen, maakten zij niet de overstap naar 
De Eendracht of een der andere Uniebonden. Veel van de ‘teleurgestelde oud-EVC-ers zijn 

                                                 
289 Geen fusie, geen ruzie, en toch meer eenheid! Manifest door “De Eendracht” verspreid in Twente, in: De Eendracht 1 april 
1947; Hueting, e.a., a.w., p. 210. 
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onverschillig geworden voor de gehele vakbeweging’, zo wist een bondsraadslid in 1953 te 
vertellen.290 
 

Tabel 19 De organisatiegraad van de arbeiders van Van Heek & Co, 31 juli 1951 
Vakorganisatie Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal 
NVV 225 15 240 11% 3% 10% 
CNV 90 8 98 5% 2% 4% 
KAB 221 16 237 12% 3% 9% 
EVC 89 7 96 4% 1% 4% 
Geen 1.328 470 1.798 68% 91% 73% 

Totaal 1.953 516 2.469 100% 100% 100% 
Bron: M.W. Heslinga, Twentse textielarbeiders. Een sociografische schets, Utrecht 1954, p. 70. 
 
Het is opvallend dat St.Lambertus en Unitas veel minder klaagden over de lage ledentallen. 
Blijkbaar was men er van oudsher aan gewend dat slechts een kleine minderheid van de 
(Twentse) textielarbeiders zich organiseerde. Wat wél veel aandacht kreeg, althans bij St.Lam-
bertus en De Eendracht, was het in de ogen van de bestuurders ontstellende gebrek aan belang-
stelling voor vergaderingen. Het meest pregnant verwoordde Hoog Ambacht dit in het nummer 
van 11 februari 1957: ‘Verdorie, we gaan niet meer als bestuur achter een groene tafel tronen 
om als gezagsdragers een paar uur lang tegen enkele leden aan te kijken (soms zitten we achter 
de tafel met méér man dan ervoor), waarmee we vaak de hele dag hebben samengewerkt.’ Vol-
gens een begin jaren 1950 in Twente gehouden onderzoek was ongeveer 10% van de georgani-
seerden actief in de bond, de rest was papieren lid. Dat de klachten over matig tot slecht bezoek 
van vergaderingen pas in de loop van 1947 naar voren kwamen en van dat moment af in toene-
mende mate, is niet toevallig. Ik heb elders al aangetoond dat de textielarbeiders, en zij niet 
alleen, enkele jaren na de oorlog nergens meer vertrouwen in hadden. Het aanvankelijke en-
thousiasme om na de verschrikkingen van de oorlog een betere wereld op te bouwen, waarin de 
arbeiders en hun gezinnen ook een aangenamer leven zouden hebben, had plaats gemaakt voor 
een cynische houding. De vakbonden verloren daarmee ook nog meer dan voorheen hun greep 
op hen en merkten pas bij de vele “wilde” stakingen wat er werkelijk leefde. Vandaar ook dat 
degenen die de vergaderingen niet bijwoonden, in onder andere het blad van De Eendracht werd 
toegevoegd om niet te kankeren in de fabriek maar hun mening te komen zeggen op de vergade-
ring.291 Concrete gegevens hierover zijn schaars, maar van de afdeling Enschede van Unitas 
zijn wel cijfers bewaard gebleven die een beeld geven van de geringe deelname aan bijeenkom-
sten. 
 

Tabel 20 Deelname aan vergaderingen door leden van de afd. Enschede van Unitas 
Unitas 

Afd.Enschede 
Aanwezig op 
vergadering 

Aantal 
leden 

14-06-1945 100 115 
1-01-1946  253 
8-03-1946 54 300 

                                                 
290 Bestuursvergadering Afd. Enschede Unitas, 28 augustus en 8 november 1945, 4 september 1946 (alle: Unitas, 1075); Verslag 
vergadering DB Unitas, 9 oktober 1946 (Unitas, 1022); Verslag bestuursvergadering Afd. Nijverdal Unitas, 10 juli 1946 (Unitas, 
1091); De Eendracht 1 april, 1 mei, 15 augustus, 1 november en 15 november 1946, 15 januari, 1 februari, 1 maart, 1 april en 1 juni 
1947, 15 juli en 15 december 1948, 20 augustus 1949, 24 januari 1953. Hueting, e.a., a.w., p. 192/3. 
291 P. de Groot, P. de Jong, a.w., p. 48; De Eendracht 1 april 1947, 15 maart 1948, 15 april en 17 december 1949, 21 januari 1950, 
29 december 1951. 
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Unitas 
Afd.Enschede 

Aanwezig op 
vergadering 

Aantal 
leden 

14-06-1946 40  
7-11-1946 44  

1-1-1-1947  393 
27-02-1947 108  
25-09-1947 74  
13-11-1947 44  
17-12-1947 32  
1-01-1948  449 

18-03-1948 58  
17-06-1948 28  
7-10-1948 49  

15-12-1948 20  
1-01-1949  516 

Bron: Jaarverslagen Unitas; Ledenvergadering van de afd. Enschede, 14 juni 1945, 8 maart 1946, 14 juni 1946, 7 
november 1946, 27 februari 1947, 25 september 1947, 13 november 1947, 17 december 1947, 18 maart 1948, 17 juni 
1948, 7 oktober 1948, 15 december 1948 (alle: Unitas, 1079). 
Het relatief hoge aantal bezoekers op 27 februari 1947 hing direct samen met het feit dat die avond de nieuwe CAO 
werd besproken (zie bij voetnoot 863). 
 
St.Lambertus belegde in september 1949 in Oldenzaal zelfs een speciale vergadering met het 
doel om van de leden te horen wat zij wilden. Erg veel animo onder de leden om klachten te 
uiten was er niet gezien de geringe opkomst. Volgens de voorzitter van de vergadering kwamen 
de klachten er op neer, dat de ondernemers de arbeidsprestaties te hoog wilden opvoeren. Een 
van de aanwezigen onderstreepte dit door te vertellen over een vermeerdering van het aantal 
getouwen van 4 naar 6 in de weverij waar hij werkte. Volgens hem was dat niet te doen. De we-
ver kreeg ten antwoord dat dit soort kwesties moest worden voorgelegd aan de fabriekscommis-
sie. Wanneer die niet tot overeenstemming kon komen met de directie, kon men zich tot de 
Vakraad wenden die ‘altijd een diepgaand onderzoek’ instelde. De voorzitter betreurde het dat 
er verder geen klachten naar voren werden gebracht. Dit was, zoals ik al opmerkte, ook niet zo 
vreemd, want erg bevredigd zal de Oldenzaalse wever niet zijn geweest met het antwoord. 
Evenmin als de arbeider die tijdens een jaarvergadering van St.Lambertus in Overdinkel in ja-
nuari 1949 iets vroeg over loonacties. De voorzitter ging hier uitvoerig op in, ‘omdat het hier 
steeds EVC-acties betreffen. Hij zei niet alleen met dergelijke acties niet mee te doen, maar er 
tegen in te gaan, omdat het de communisten niet te doen is om de loonsverhoging, maar om het 
kweken van onrust.’ Niet echt een antwoord op de vraag. Overdinkel werd in september van dat 
jaar overigens aangedaan door een bedevaart in het kader van de strijd tegen het communisme. 
Of dit veel geholpen heeft valt te betwijfelen, de opkomst op vergaderingen werd er in ieder 
geval niet hoger door. Evenmin als het morele peil van de arbeiders, als we tenminste de KAB 
mogen geloven, die constateerde dat ‘de toenemende sensatiezucht en de gemakkelijke moge-
lijkheden tot goedkope ontspanning (...) een vervlakking in de hand (werkten) die niet anders 
dan zeer gevaarlijk moet worden genoemd’. 
 
Dit was geen loze kreet. Volgens een bericht in De Twentsche Courant liep de exploitatie van 
de gebouwen van de KAB zeer slecht, aangezien de arbeiders op zondag na de mis of na een 
vergadering liever naar een café gingen, omdat de KAB slechts onder zeer strenge reglemente-
ring sterke drank schonk. Op het hoogste niveau, in het dagelijks bestuur van de KAB, kwam 
deze kwestie aan de orde, waar iemand opmerkte dat ‘de kwestie op zichzelf (...) maar één van 
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de verschijnselen (is), waaruit blijkt, dat er iets niet goed gaat in Almelo’. Een week later had 
men als verklaring hiervoor gevonden, dat de plaatselijke geestelijk adviseur nogal eens op de 
stoel van het afdelingsbestuur ging zitten ‘en men is daar niet van gediend’. Het dagelijks be-
stuur besloot te proberen een oplossing ‘in verzoenende geest’ te vinden.292 
Ook binnen het NVV liepen de irritaties regelmatig hoog op. Volgens Slotemaker dreigde er in 
november 1947 zelfs een breuk tussen De Eendracht en het NVV in verband met de gevoerde 
loonpolitiek (zie §11.4.1). De textielarbeidersbond zag zich als gevolg hiervan in een steeds on-
mogelijker positie komen tegenover de eigen leden. Rond de kerstdagen van 1948 dreigde in 
Almelo een opeenhoping van frustraties tot een uitbarsting te leiden. Aanleiding was het, op 
verzoek van De Eendracht, niet doorgaan van een vergadering voor bestuurders van bij het 
NVV aangesloten bonden over tariefstelling en daarmee samenhangende loonsystemen. Vol-
gens de Almelose Bestuurdersbond (ABB) wilde De Eendracht over deze zaken niet vergade-
ren, omdat de leden van deze bond het daarmee absoluut niet eens zouden zijn. Het kardinale 
punt was volgens de bestuurdersbond dan ook, dat het NVV maatregelen van de regering goed-
keurde uitsluitend omdat de PvdA in de regering zat; anders zou het er niet over piekeren. Op 
plaatselijk niveau, zoals in Almelo, zaten de bestuurders met de gebakken peren. Zij moesten 
deze maatregelen aan de leden verkopen. ‘Met de grootste moeite houden wij de besturen in 
stand en het ledental op peil. De stemming is onder nul. Het kost de ABB moeite het geheel in 
tact te houden. Daar komt bij dat de bestuursleden van de ABB het zo zat zijn, dat maar het ge-
ringste hoeft te gebeuren of zij leggen de bijl er bij neer. En wel om de doodeenvoudige reden, 
dat zij dag in dag uit datgene moeten verdedigen waar zij het binnenskamers zelf niet mede eens 
zijn. (...) Het is niet voor niets dat het vakverbond in Twente niet groeit.’ Waarschijnlijk is deze 
kwestie gesust. Oplossingen zijn echter niet gevonden, want eind 1949 schreef de afdeling Al-
melo van een bij het NVV aangesloten bond een brief waar de wanhoop van de bestuurders 
duidelijk uit spreekt. Het afgelopen jaar was de positie van de arbeiders ‘zeer snel verslechterd’. 
Het reële loon was opnieuw gedaald en de minimumgrens was al lang gepasseerd. De afdeling 
vond dat ‘wanneer de bezittende klasse vecht voor haar belang om uit deze impasse te geraken, 
het NVV de plicht heeft om even verbeten te strijden om de arbeidersklasse niet “het kind van 
de rekening” te laten worden’. Vermeulen reageerde op deze hartenkreet met de gepaste distan-
tie van een verbondsbestuurder. In de Stichting van de Arbeid werd over deze zaken gesproken 
en om die onderhandelingen niet te doorkruisen ‘achten wij het niet wenselijk nu reeds bepaalde 
mededelingen te doen’. Over enkele weken zouden de verschillende afdelingen volledig worden 
ingelicht.293 
 
Uit bovenstaand verhaal komt de gigantische kloof tussen de Bedrijfsunie en de overgrote 
meerderheid van de textielarbeiders nogmaals duidelijk naar voren. Er waren erg weinig leden 
en praktisch geen mensen die actief aan het bondsleven deelnamen. Enthousiasme voor en be-
trokkenheid bij de vakorganisatie waren zeldzame verschijnselen geworden. Verder kon men 
propaganda maken wat men wilde, maar het haalde vrijwel niets uit. In 1949 organiseerde het 
                                                 
292 Twentsche Courant 28 januari, 18 mei en 5 juli 1948, 26 januari, 9 juli, 17 september en 26 november 1949, 6 januari 1950; 
Tubantia 22 september 1949; Verslag vergadering DB van de KAB, 30 januari en 6 februari 1950 (NKV, 10). 
293 Brief B.C. Slotemaker aan N.J. Menko, 21 november 1947 (StA, 46); brief C. van der Lende aan het bestuur van de Almelose 
Bestuurdersbond, 24 december 1948; brief J. ten Brink, namens ABB, aan C. van der Lende, 28 december 1948 (beide: NVV, 1949, 
66); brief van G.H. Alink en A. Weltevrede, namens afdeling Almelo van de Algemene Bedrijfsbond van arbeid(st)ers in voedings- 
en genotmiddelenbedrijven, aan het NVV, 8 november 1949; brief A. Vermeulen aan afd. Almelo van de Algemene Bedrijfsbond 
van arbeid(st)ers in voedings- en genotmiddelenbedrijven, 15 november 1949 (beide: NVV, 1949.100).  
Een Bestuurdersbond was een plaatselijk samenwerkingsverband van bij het NVV aangesloten bonden bedoeld voor onderling 
overleg en afstemming van het NVV-beleid. 
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NVV bijvoorbeeld een propagandakaravaan door Twente, compleet met reclamefilmpjes in de 
plaatselijke bioscopen. Er kwamen door dit soort activiteiten wel leden bij en er zat wel enige 
groei in, maar er was ook een enorm verloop; de arbeiders beschouwden in meerderheid over-
duidelijk de vakbonden niet langer als “eigen” organisaties.  
In de propaganda kreeg de EVC, zeker bij De Eendracht, enorm veel aandacht. In juni/juli 1950 
verspreidde De Eendracht in Twente en vooral in Enschede 16.000 exemplaren van een speciale 
krant ‘Kaarten op tafel’ die vol stond met onthullingen over de EVC. De reden hiervoor ligt 
voor de hand. Het was gemakkelijker om te wijzen op wat er daar allemaal niet deugde dan om 
de arbeiders overtuigend aan te tonen wat voor belang zij bij de Bedrijfsunie hadden. Th. de 
Jong, een hoofdbestuurslid van De Eendracht, constateerde in september 1950 nogal mismoe-
dig: ‘Ondanks de grote vooruitgang, welke voor de textielarbeiders (vooral door de Collectieve 
Arbeidsovereenkomst) is bereikt, aanvaarden de Twentse textielarbeiders(sters) dit nog niet 
voldoende als het resultaat van het jarenlange werk (en strijd) van de organisaties en is het aan-
tal leden van onze bond (vooral in Enschede) nog te gering.’294 
 
Dit ledental kón in feite ook niet stijgen, de leden kónden zich niet meer bij de bond betrokken 
voelen, eenvoudigweg doordat de bonden en de arbeiders na de oorlog steeds scherper tegen-
over elkaar kwamen te staan. De vakbonden waren onderdeel van een systeem, dat met de in-
voering van de Stichting van de Arbeid en alle daarmee samenhangende en daarvan afgeleide 
overlegorganen, geformaliseerd was en gericht op het handhaven van orde en rust en op het zo 
hoog mogelijk opvoeren van de productie. In de propaganda naar de textielarbeiders toe legden 
de vakorganisaties alle nadruk op de materiële voordelen die dit voor de arbeiders opleverde. 
Maar deze ervoeren in de praktijk dat het naoorlogse Nederland slechts beperkte vooruitgang 
voor hen bracht; dat de vakbonden maar tot op zeer geringe hoogte hun belangen behartigden 
en dat wanneer de arbeiders hun belangen anders opvatten dan de bonden, zij hen als felle te-
genstanders tegenover zich vonden. 
 
Doordat slechts een klein deel van de textielarbeiders in de Bedrijfsunie georganiseerd was, 
deed zich het merkwaardige verschijnsel voor dat de Unie zeer ingrijpende zaken regelde voor 
een grote groep mensen die daar nooit om gevraagd had. In de loop van de jaren is dit zo ge-
woon geworden dat er nauwelijks meer aandacht aan wordt geschonken, maar vlak na de oorlog 
was het nog een belangrijk en beladen gespreksonderwerp. De Bedrijfsunie had namelijk nogal 
wat uitgaven als gevolg van haar deelname aan alle mogelijke overleginstanties. Bij de in 1946 
afgesloten CAO was de principe-afspraak gemaakt dat niet-georganiseerde arbeiders zouden 
moeten bijdragen in de kosten van de uitvoering van de CAO. In de praktijk kwam er van deze 
afspraak niets terecht door tegenwerking van de fabrikanten die de zaak op de lange baan pro-
beerden te schuiven.  
In de Vakraadsvergadering van juli 1947 spraken partijen bij de discussie over een nieuw in te 
voeren, uniform Fabrieksreglement wel af dat individuele ondernemers het recht hadden om 
daarin een bepaling op te nemen, waarbij de ongeorganiseerde arbeider zijn werkgever zou 
machtigen om wekelijks 2% van zijn loon in te houden (zie §12.1). Dit percentage was niet toe-
vallig gelijk aan de contributie die leden van de Bedrijfsunie betaalden. Van Spaendonck zei 
graag te zullen zien, ‘dat er werkgevers zijn, die met dit artikel in de praktijk een proef nemen’. 

                                                 
294 Brief C.Z. de Vries, secretaris propagandacommissie, aan de hoofdbesturen der aangesloten organisaties en aan de landelijke 
propagandisten, 8 april 1949; notities betreffende deze acties (NVV, 1949, 60.3.3); brief Th. de Jong, bondspenningmeester, aan H. 
de Korte, 21 juni 1950; brief Th. de Jong aan W. van Iependaal, 20 september 1950 (NVV, 1950, Ba 10b). 
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Zijn woordkeus geeft zijn tegenzin al aan en naar alle waarschijnlijkheid is in geen enkele on-
derneming een dergelijke bepaling daadwerkelijk ingevoerd. Tijdens de onderhandelingen voor 
de tweede CAO (zie §11.2) probeerde de Bedrijfsunie opnieuw om de ongeorganiseerden, tot 
wie ook leden van de EVC werden gerekend, als een soort vergoeding een bijdrage te laten be-
talen. Een dergelijke bepaling is niet in de CAO opgenomen. Niettemin stelden zij deze kwestie 
in 1948 en 1949 opnieuw in de Vakraad aan de orde. De fabrikanten gaven te kennen principië-
le bezwaren te hebben tegen een heffing op het loon van ongeorganiseerden, omdat deze als het 
ware beboet zouden worden voor het niet-georganiseerd zijn. Volgens de Bedrijfsunie bestond 
er geen enkel bezwaar tegen wanneer zij ‘een soort belasting’ zouden betalen voor het werk dat 
ten behoeve van hen verricht werd. Verder was de regeling volgens haar gericht ‘tegen de klap-
lopers en tegen diegenen, die in de bedrijven, waar door georganiseerd overleg sociale vrede en 
rust kunnen worden geschapen, deze toestand trachten te ondermijnen’. 
 
In maart 1948 stelde de Raad van Vakcentralen een commissie in, onder voorzitterschap van C. 
van der Lende, die zich opnieuw over deze kwestie boog. Deze commissie kwam tot de slotsom 
dat van EVC-leden zonder meer een bijdrage in de uitvoeringskosten van de CAO kon worden 
geëist. ‘Ja! De EVC is niet alleen volstrekt overbodig, zij is een destructief element in de Neder-
landse volksgemeenschap, zij is de gewillige dienaresse, via CPN en Kominform, van een bui-
tenlandse mogendheid. De contributie van een zodanige organisatie mag zeker niet aangemerkt 
worden als contributie aan bonafide vakorganisaties betaald, vakorganisaties, die het financieel 
mogelijk maken, dat instellingen als daar zijn de Stichting van de Arbeid, de Stichting van de 
Landbouw, Stichtingen van Vakopleiding, Vakraden en dergelijke kunnen functioneren en die 
een leger van bezoldigden in dienst hebben, belast met allerlei werk van constructieve aard in 
het belang van land en volk.’ 
Bij nader onderzoek bleek dat een dergelijke loonaftrek wettelijk niet was toegestaan. De Be-
drijfsunie liet zich hierdoor niet uit het veld slaan en stelde in het voorjaar van 1949 voor, de 
loonaftrek alleen in die bedrijven toe te passen waar 75% van het personeel in een van de drie 
erkende vakbonden was georganiseerd. Aangezien hiermee de wettelijke hinderpaal niet om-
zeild kon worden, stelde St.Lambertus voor om van bedrijven waar al 75% van het personeel in 
de Bedrijfsunie georganiseerd was een closed-shop te maken. De leden van de Bedrijfsunie 
zouden dan ‘weigeren met parasieten samen te werken’. De fabrikanten behoorden volgens 
St.Lambertus de bonafide bonden te steunen waar moeilijkheden dreigden te ontstaan ‘door de 
aanwezigheid van asociale elementen in het bedrijf’. Dit ging Van Eck te ver. Hij protesteerde 
met klem tegen de voorstelling van zaken ‘alsof alle arbeiders, die niet bij een van de drie bona-
fide organisaties’ waren aangesloten, zouden moeten worden beschouwd ‘als asociale elemen-
ten of parasieten’. Al met al kreeg de Bedrijfsunie niet wat zij wilde. Zij zag uiteindelijk knarse-
tandend in dat verdere pogingen zinloos waren.295 
 

                                                 
295 Rapport van de Commissie ter bestudering van het vraagstuk van het verplichte lidmaatschap van de vakbeweging, subsidiair 
het verplicht bijdragen door ongeorganiseerden in de financiële lasten van de vakbeweging, p. 3 (NVV, 1949, 48.13105); Notulen 
van de vergadering van de Vakraad voor de Textielindustrie, gehouden op donderdag 10 juli 1947 des voormiddags om 10.30 uur 
te Utrecht (TGTV, 202); Beknopt verslag van de werkzaamheden van de Vakraad voor de Textielindustrie over het tijdvak 14 mei 
1946 t.m. 31 december 1947; Notulen Vakraad, 24 februari 1948 en 19 mei 1949, geciteerd naar H. Canne Meijer, J. Bijkerk, As-
pecten van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de textielindustrie onder de geleide loonpolitiek in betrekking tot Twente, in: 
B.A. Sijes, e.a., Overleg en strijd, p. V-199 en 203. 
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5.4 De EVC in Twente 

Enkele dagen na de bevrijding van Enschede gaf het voorbereidingscomité van de EVB een 
manifest uit waarin het zich aan de Enschedese arbeiders bekend maakte. Dit leidde al direct tot 
enkele honderden aanmeldingen als lid. Na korte tijd wist men een kantoorgebouw te bemachti-
gen, Oldenzaalschestraat 80, en vanaf midden mei beschikte men over een telefoonaansluiting. 
Met dit eigen gebouw had de EVB een vast punt van waaruit verdere activiteiten konden wor-
den ontplooid. Steeds meer arbeiders gingen hier naar toe met allerlei vragen of om zich op te 
geven als lid. Een lening van bevriende zijde van tienduizend gulden maakte het mogelijk kan-
toorpersoneel aan te stellen en na het verschijnen van het eerste legale nummer van Werkend 
Nederland in Enschede op 14 april stroomden de nieuwe aanmeldingen binnen. In een terugblik 
in oktober 1945 vergeleek Werkend Nederland deze eerste periode met een drukte als in een 
‘bijenkorf’. Het is niet bekend hoeveel arbeiders precies zich bij de EVB aansloten. Voor de 
beginperiode is dat ook niet zo verwonderlijk; er was nauwelijks sprake van een apparaat, laat 
staan van een gedegen ledenadministratie. Het opzetten daarvan kostte tijd. Men meldde zich 
volgens het jaarverslag aan ‘op loonzakjes, strookjes krantenpapier, stukjes carton, mondeling, 
ja op alle wijzen’; kortom zeer veel arbeiders werden lid. Het verschil met de situatie bij de 
Bedrijfsunie in deze eerste naoorlogse maanden, waar de arbeiders ‘niet stonden te dringen’ om 
lid te worden, is opvallend.296 
 

Tabel 21 Ledencijfers van de vier textielarbeidersbonden in Enschede, 1945-1950 
Datum EVB/EVC De Eendracht St.Lambertus Unitas 
Juni 1945 2.000(h)   115 
 Juli 1945  152   
Aug.1945  300  200 
Okt.1945  335   

1 Jan.1946  494 434 253 
30 mrt.1946   500 300 

Aug. 1946 3.600(i)    
Nov.1946 2.642(f)    

1 Jan.1947  762 575 393 
Mrt.1947   605  
Jul.1947     

1 Jan.1948  970 698 449 
1 Jan.1949  1.093 760 516 
1 Jan.1950  1.202 839 574 

Jun.1950 1.200(i)    
Bron: Voor de verantwoording van de ledencijfers van de EVB/EVC zie de aantekeningen bij: Tabel 22 Ledencijfers 
van de EVC in Twente, 1945-1950. De ci jfers van de drie Uniebonden zijn ontleend aan de jaarverslagen en aan ver-
slagen van afdelingsbestuurs- en ledenvergaderingen.  
 
Een ander teken voor het grote enthousiasme dat onder de arbeidersbevolking leefde voor de 
nieuwe EVB is het optreden van het PAS-Enschede, een afdeling van het in de oorlog verboden 
                                                 
296 De Waarheid, Tw.ed., Enschede 22 mei 1945; Werkend Nederland 29 oktober 1945; EVC, afd. Enschede, Jaarverslag 1945-
1947, p. 2, 3; brief Bijlsma aan Raad van Overleg, 19 juni 1945 (DMC Enschede, 8); zie ook G. Harmsen, L. Noordegraaf, Het 
ontstaan van de Eenheidsvakcentrale, in: TEU 20 (1973) 4, p. 832/3; Coomans e.a., a.w., p. 286/7. 
Het MG-staflid N. van der Schaaf had een verzoek gekregen van de EVB om een telefoonaansluiting. Hij vond dat ‘deze aanvraag 
niet zonder meer ter zijde te leggen is’, maar hij wist niet zeker of ze wel in dat pand mochten zitten. (Brief N. van der Schaaf aan 
J.H. Schmidt, 3 mei 1945 (DMC Enschede, 76). 
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NAS. Het bestuur richtte zich in een verklaring tot de arbeiders van Enschede en verklaarde dat 
‘de oude vormen der Vakbeweging (…) niet hebben voldaan, althans dat de tegenstellingen der 
onderscheidene Vakorganisaties leidden tot verzwakking bij den strijd, welke de arbeiders had-
den te voeren’. Eenheid was meer dan ooit gewenst en het tijdstip om deze te verwezenlijken 
was nu daar. ‘Het voorbij laten gaan van deze gelegenheid zal onberekenbare schade toebren-
gen aan de belangen der arbeiders.’ Op 14 april vergaderden de leden van het PAS over het 
bestuursvoorstel en men ging met algemene stemmen akkoord met aansluiting bij de EVB. De 
voorzitter, G.J. de Jonge, en de secretaris, K. Duyn, werden opgenomen in het voorlopige be-
stuur van de EVB. Ook de Politiek Onafhankelijke Textielarbeidersorganisatie (POTA) uit Al-
melo zou naar de verwachting van Werkend Nederland toetreden tot de EVB. De circa 200 le-
den die op 17 mei over een desbetreffend bestuursvoorstel vergaderd hebben, wezen dit echter 
af. De reden hiervan heb ik niet kunnen achterhalen. De POTA fuseerde in februari 1947 uit-
eindelijk met De Eendracht.297 
Wat uit de cijfers in Tabel 21 in ieder geval blijkt, is dat de EVB/EVC in Twente aanvankelijk 
over een zeer grote aanhang beschikte, zeker in vergelijking met de Uniebonden. Op 1 januari 
1946 had De Eendracht in Enschede 494 leden, St.Lambertus 434 en Unitas 253. Dit laat slechts 
één conclusie over, namelijk dat de EVB/EVC de eerste tijd beter aansloeg bij de textielarbei-
ders, hoewel niet uit het oog mag worden verloren dat een zeer groot aantal arbeiders ongeorga-
niseerd was. 
 

Tabel 22 Ledencijfers van de EVC in Twente, 1945-1950 
Datum Enschede Hengelo Almelo 
3 mei 1945 1.000 (a)   

28 mei 1945 1.800 (b) 1.300 (b) 1.000 (b) 
Jul. 1945 2.000 (c) 1.500 (c) 1.200 (c) 

Okt. 1945 3.000 (d)   
Dec. 1945 4.000 (e)   
Nov. 1946 4.398 (f)   
Mrt. 1947 5.000 (e)   
Jul. 1947 6.410 (g)   

Bron: a= brief N. van der Schaaf aan Kapt. Marsman, 3 mei 1945 (DMC Enschede, 7.76); b= Manifest aan het spoor-
wegpersoneel, Zwolle, 28 mei 1945 (EVC-map 2.2); c= Manifest aan het spoorwegpersoneel, jul.1945 (EVC-map 2.2); 
d= Het Parool, Tw.ed., 13 okt.1945; e= Jaarverslag EVC-Enschede 1945-1947, p. 6, 8; f= Jaarverslag EVC-Enschede 
1945-1947, p. 12. Het genoemde getal van 4.398 staat in het verslag vermeld. Optelling van alle genoemde cijfers, van 
de verschillende in Enschede bestaande bedrijfsgroepen, levert het getal op van 4.393; g= De Waarheid 10 apr.1948; 
h= De Waarheid 18 juni 1945; i= Kaarten op tafel, uitg. De Eendracht jun./jul.1950. 
Zoals gezegd bestaan er geen volledig betrouwbare cijfers over de ledentallen van de EVB/EVC. Slechts een enkele 
maal verstrekte deze organisatie zelf gegevens hierover, zodat het merendeel van de bovenstaande cijfers schattingen 
zijn. 

                                                 
297 Het Parool, Tw.ed. 14 april 1945; Werkend Nederland 14 april en 18 mei 1945; De Waarheid, Tw.ed. Almelo, 17 mei 1945; De 
Eendracht 15 april 1947.  
Volgens Werkend Nederland vond de vergadering van POTA plaats op 18 mei, maar in De Waarheid van 17 mei staat een adver-
tentie waarin wordt opgeroepen voor een vergadering op de 17e. 
Deze beide nummers van Werkend Nederland zijn in Enschede uitgegeven. Het nummer van 14 april was het eerste legale exem-
plaar. Het had als ondertitel “propaganda-orgaan voor de Eenheidsvakbeweging, uitgave van de landelijke leiding”, no. 3. Het 
nummer van 18 mei, nr. 4, had als ondertitel “officieel orgaan van de Eenheidsvakbeweging, uitgave van de Districtsleiding”. 
Volgens het jaarverslag is er op 29 juni 1945 nog een exemplaar, nummer 5, verschenen, maar dat heb ik niet kunnen vinden (zie 
ook Werkend Nederland 29 oktober 1945), evenmin als de twee tijdens de oorlog verschenen nummers. Toen de landelijke leiding 
van de EVC na 1 juli 1945 Werkend Nederland centraal ging uitgeven, staakte men in Enschede de uitgave van een aparte editie 
voor Twente. Dit was onderdeel van het streven van het hoofdbestuur van de EVC om meer greep op de organisatie te krijgen, zie: 
G.J. Harmsen, Het ontstaan van de Eenheids Vak Centrale, in: Nederlands kommunisme. Gebundelde opstellen, Nijmegen 1982, p. 
181. 
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Naast aanmeldingen aan het kantoor van de EVB, kwamen veel arbeiders met haar in contact op 
bedrijfsvergaderingen. Waarschijnlijk is in Twente door arbeiders nooit zoveel vergaderd als de 
eerste maanden na de oorlog. Er werd een groot aantal vergaderingen gehouden voor personeel 
van textielfabrieken in Enschede in de periode van mei tot augustus 1945; verder waren er ook 
veel vergaderingen voor personeel uit andere bedrijfstakken. Ab van het Reve, lid van het voor-
lopige bestuur, vertelde dat arbeiders van verschillende fabrieken op het EVB-kantoor kwamen 
vragen om zulke vergaderingen te organiseren en dat het bestuur tijd te kort kwam om al die 
vergaderingen te beleggen. Op dit soort bijeenkomsten vernamen de arbeiders de doelstellingen 
van deze beweging. 
Als voorbeeld noem ik het verslag van een openbare vergadering van de EVB in Losser waar de 
voorzitter van het voorlopige bestuur, B. Hendriks, op heldere wijze uiteenzette waar de EVB 
voor stond. De Waarheid gaf het volgende verslag: ‘Spr. begon met een uiteenzetting te geven 
van de Eenheid, ontstaan in de 5 jaar oorlog en onderdrukking door het fascisme in ons land. In 
die 5 jaren werd ook niet gevraagd welke politieke of religieuze richting men was toegedaan, 
maar men deed alles met elkaar, met inzet van eigen leven om zich te ontdoen van de vreemde 
overheersing en onderdrukking door het fascisme. Verder wees spr. op de strijd van de Vakbon-
den van voor den oorlog, waarbij de arbeidersklasse niet eensgezind den strijd voerde, maar in 
verschillende groepen was verdeeld en daardoor den strijd moest verliezen. Hier stond tegen-
over dat de fabrikanten wel een eenheid vormden. Daar moet een Eenheidsorganisatie van de 
arbeidersklasse tegenover staan, waarin een ieder zich kan organiseren ongeacht zijn politieke 
of godsdienstige gezindheid, eerst dan kunnen wij den strijd voor de belangen van het werkende 
volk voeren.’298 Voor arbeiders die de vernietigende nederlaag van de staking van 1931/32 nog 
vers in het geheugen hadden (dat was 13 jaar eerder!), die de ellende van crisis en oorlog nog 
aan den lijve voelden, was dit geen wereldvreemd verhaal. Wat de EVB beweerde was voor hen 
zeer reëel.  
In haar schriftelijke propaganda hamerde de EVB ook doorlopend op de noodzaak om de strijd 
voor het bestaan eendrachtig te voeren. Werkend Nederland van 14 april wees op de situatie aan 
het einde van de eerste wereldoorlog. Op dat moment deed ‘het kapitalisme, beangst voor de 
revolutionaire vloedgolf die toen over Europa ging, (...) de arbeiders allerlei beloften. (...) Maar 
zodra het kapitalisme zich weer sterk voelde en machtig genoeg om de drang der arbeiders te 
weerstaan, kwam de reactie. (...) De arbeiders’, zo concludeerde het blad, ‘waren door hun ver-
deeldheid te machteloos om voor de inlossing van al deze beloften te strijden.’ 
 
Dit geeft de grote aantrekkingskracht van de EVB op de arbeiders duidelijk aan. De herinnerin-
gen aan de geleden ontberingen, de eigen verdeeldheid tegenover het gesloten fabrikantenfront, 
het waren allemaal sterke stimulansen om zich aan te sluiten bij een vakorganisatie die de ver-
deeldheid van de oude organisaties niet leek te kennen.  
Hierbij kwam zeer snel de praktische ervaring. Bij de vele conflicten in de DUW en na enkele 
maanden in de textielindustrie stelden de “oude” bonden zich veelal tegenover de arbeiders op, 
terwijl de EVB zich de eerste tijd vaak achter hen schaarde. Een van de belangrijkste oorzaken 
voor het verschil in optreden tussen de Bedrijfsunie en de EVB was, dat de Bedrijfsunie een 

                                                 
298 De meeste berichten over EVB-bijeenkomsten zijn te lezen in de Twentse edities van De Waarheid en van Het Parool en in 
Werkend Nederland. Trouw weigerde vanaf eind april vanwege ‘principiële bezwaren (…) tegen een eenheidsvakbeweging’ om nog 
langer advertenties van de EVB op te nemen, aldus De Waarheid, Tw.ed., Almelo 26 april 1945. Het Vrije Volk en De Twentsche 
Courant volgden dit voorbeeld enige tijd later volgens De Waarheid van 26 juni 1945; interview A. van 't Reve, T. Stuivenberg en 
H.B. Otto, 29 september 1980; De Waarheid, Tw.ed., Enschede 17 mei 1945. 
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zeer duidelijk afgebakende beleidslijn had. De totstandkoming van de Stichting van de Arbeid 
had de houding van de drie “oude” vakcentrales vastgelegd. De EVB/EVC volgde de eerste tijd 
na de bevrijding de arbeiders, was meer een instrument dat door hen gehanteerd werd om be-
paalde verlangens kracht bij te zetten dan dat de EVB/EVC zelf een beleid kon uitvoeren. In dit 
verschijnsel en met name in de pogingen hier verandering in te brengen ligt overigens de diepe-
re oorzaak voor het instorten van de EVC. 
 
Alvorens tot een beschrijving van de ontwikkeling van de EVB/EVC over te gaan is het nood-
zakelijk dieper in te gaan op haar organisatorische opbouw en structuur in Twente. Ik neem als 
voorbeeld Enschede. In de eerste week van april trad, zoals aan het begin van deze paragraaf al 
beschreven, een comité in de openbaarheid dat zich als voorlopig bestuur van de EVB-
Enschede presenteerde, bestaande uit 9 personen. Voorzitter was Bertus Hendriks en secretaris 
en redacteur van Werkend Nederland was Pieter Langedijk. Na 14 april werden de beide oud-
PAS-bestuurders Geert de Jonge en Klaas Duyn eveneens in het voorlopige bestuur opgeno-
men. Dit bestuur probeerde naarstig om een apparaat van vakbondsbestuurders op te zetten en 
aarzelde in het aanvankelijke enthousiasme over de nieuwe eenheidsbeweging − die de drie 
oude centrales overbodig zou maken en weg zou vagen − niet om bij oude rotten in het vak 
zoals J. Vunderink aan te kloppen met de vraag of hij vrijgestelde wilde worden bij de EVB. 
Naar hij in een overleg met de Almelose fabrikantenvereniging in juli 1945 vertelde, was hem 
‘een behoorlijk salaris’ in het vooruitzicht gesteld.  
Op 7 juni belegde dit bestuur een conferentie van bedrijfsorganisaties in de textielindustrie in 
Enschede en directe omgeving. Op deze conferentie waren in totaal 101 afgevaardigden van 22 
textielfabrieken aanwezig, die besloten tot de oprichting van een textielarbeidersbond, de Tex-
tielunie, van de EVB. Na enige tijd werd deze Textielunie uitgebreid met leden uit de confectie-
industrie en wijzigde men de naam in Bedrijfsgroep Textiel en Kleding.299 
In andere bedrijfstakken kwamen hierna in een hoog tempo ook bedrijfsgroepen tot stand. Het 
jaarverslag noemt er 8, waaronder de metaalnijverheid (opgericht op 12 juli door 36 gedele-
geerden uit 9 bedrijven) en de bouwnijverheid. Nu de organisatie van de grond gekomen was en 
ook de drie “oude” vakcentrales zich weer gevestigd hadden, werd de naam met ingang van 23 
juli veranderd van Eenheidsvakbeweging in Eenheidsvakcentrale. Op 3 augustus 1945 kwamen 
de besturen van de negen bedrijfsgroepen bijeen om een bestuur voor de plaatselijke EVC-
afdeling te kiezen. Deze zogeheten Plaatselijke Raad koos op 27 augustus B. Hendriks tot voor-
zitter, P. Langedijk tot secretaris en H.J. van der Wolde werd penningmeester. Hiermee was de 
organisatorische opbouw van de EVC in Enschede voorlopig voltooid. 
 
Vanuit Enschede werden ook activiteiten in andere plaatsen ontplooid. Het bestuur van de En-
schedese afdeling is de eerste naoorlogse maanden veelvuldig op pad geweest door Overijssel 
en Gelderland om propaganda-avonden voor de EVB/EVC te beleggen en om afdelingen op te 
richten. Ik noemde al een vergadering in Losser waar Hendriks het woord voerde; op 21 juni 
werd in Glanerbrug een afdelingsbestuur van de EVB gekozen; midden juli kwam in Oldenzaal 
een afdeling tot stand; op 16 augustus sprak Hendriks op een vergadering in Coevorden, nadat 
                                                 
299 De Waarheid, Tw.ed., Ensch. 12 juni en 14 juli 1945; Jaarverslag EVC-Enschede 1945-1947, p. 4/5; volgens een in Zwolle op 
28 mei 1945 door het dagelijks bestuur van de Zwolse afdeling Spoorwegen van de EVB uitgegeven Manifest aan het spoorweg-
personeel bestond het Enschedese voorlopig bestuur van de EVB ‘uit 2 Katholieken, 2 Christelijken, 2 van het oude N.A.S. en 1 
Moderne’ (EVC-map 2.2). Het bestuur van de op 7 juni opgerichte Enschedese afdeling van de Textielunie van de EVB bestond uit: 
A. Bakkeren (secr.), A.A. van Gool, F. Mulder, F. Steenbergen, A.E. van der Scheur, H. Veldboer (voorz.) en H.J. van der Wolde. 
Volgens De Waarheid, ed. Noord-Brabant van 30 juni 1945 waren dit 3 katholieken, 2 protestants-christelijken, 1 sociaal-democraat 
en 1 partijloze; Vergadering FVA 25 juli 1945 te 10 uur ten kantore van de Katoenmaatschappij (Ten Cate (2), C-7c). 
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hij enkele dagen daarvoor een oprichtingsvergadering van de EVC in Doetinchem had bijge-
woond. Dit alles mondde op 8 augustus in Deventer uit in de oprichting van het district Oost-
Nederland van de EVC onder voorzitterschap van B. Hendriks. Toen eind 1945 de landelijke 
centrale van de EVC was geconsolideerd, werden de districten overbodig en werd het district 
Oost-Nederland weer opgeheven. Zo bestonden eind 1945 in een groot aantal plaatsen in Twen-
te afdelingen van de EVC en waren in vele bedrijfstakken bedrijfsgroepen tot stand gekomen. 
De eerste landelijke conferentie van de EVC in Amsterdam op 27, 28 en 29 december werd 
door 3 mensen uit Enschede bijgewoond als vertegenwoordigers van een kleine 4.000 leden.300 
 
Vanzelfsprekend probeerde de Bedrijfsgroep Textiel en Kleding betrokken te worden bij de 
CAO-onderhandelingen in de textielindustrie die in de zomer van 1945 waren gestart. Op 6 
augustus 1945 schreef de Bedrijfsgroep in een brief aan de fabrikantenorganisaties dat zij uit de 
pers had vernomen dat er onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden waren geweest. Tot 
haar verbazing was zij niet uitgenodigd voor de besprekingen, sterker nog, Van Eck had bij 
telefonische navraag verklaard niets te weten van onderhandelingen. De EVC concludeerde 
hieruit opzettelijk buiten deze besprekingen te zijn gehouden. Volgens haar had de Bedrijfsunie 
niet het recht mede namens haar te onderhandelen. De gevolgen van de toenemende ontevre-
denheid onder de arbeiders waren dan ook volledig voor rekening van de Uniebestuurders en 
van de fabrikanten zelf. Maar juist omdat die ontevredenheid gemakkelijk tot conflicten kon 
leiden, deed de EVC een dringend beroep op de fabrikanten de nodige aandacht aan haar brief 
te schenken. De regeling van de lonen achtte de EVC het belangrijkste en daarom ‘verzoeken 
wij Uw bestuur te willen bevorderen’ dat het minimumloon op ƒ38,- per week kwam voor vol-
wassen arbeiders. De EVC besloot haar brief als volgt: ‘(Wij) zien met meer dan gewone be-
langstelling Uw geëerd antwoord vóór of op 20 Augustus a.s. tegemoet’.301 
 
Deze brief was het formele begin van een ingewikkeld steekspel met als inzet de toegang tot de 
onderhandelingstafel. De EVC realiseerde zich ten volle wat er voor haar op het spel stond en 
trok alle propagandaregisters open. Een afschrift van de brief werd aan Minister-president 
Schermerhorn gestuurd. De EVC deelde hem in een begeleidend schrijven mee van plan te zijn 
met de brief aan de fabrikanten een actie te beginnen teneinde de gevraagde loonsverhoging 
voor elkaar te krijgen. De reden dat Schermerhorn een afschrift van de brief kreeg, was dat hij 
over de radio de strijd tegen de armoede had aangekondigd. Bovendien kon het wel eens nodig 
zijn, ‘wat wij niet hopen’, om te gaan staken voor de gevraagde loonsverhoging en daarom wil-
de de EVC Schermerhorn volledig op de hoogte brengen. Ook rijksbemiddelaar Van der Dussen 
had een afschrift ontvangen.302 
Na beraad in de besturen van de fabrikantenverenigingen over de vraag òf men op deze brief 
moest antwoorden, schreef Van Eck op 8 augustus aan de EVC dat de ondernemers bereid wa-
ren haar in de onderhandelingen te betrekken als ze aan twee voorwaarden voldeed. De EVC 
moest aantonen voldoende arbeiders in de textielindustrie als lid te hebben en haar actie mocht 
niet gericht zijn op de ‘ondermijning van het wettig gezag’. Volgens Van Eck had de EVC 

                                                 
300 Jaarverslag EVC-Enschede 1945-1947, p. 5/6; De Waarheid, Tw.ed., Enschede 26 juni, 14 en 27 juli, 4 augustus, 8 augustus 
1945; De Waarheid, ed. Almelo 11 augustus 1945. 
301 Brief A. Bakkeren, namens Bedrijfsgroep Textiel en Kleding der EVC, aan FVE, TGFV en BTO, 6 augustus 1945 (BTO, 31). 
Het is opvallend en typerend voor de eigen route die de FVA in deze koos, dat zij bij deze gehele correspondentie niet betrokken is 
geweest. 
302 Brief A. Bakkeren aan W. Schermerhorn, 7 augustus 1945 (Arbeid II, 10). 
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‘door onvoldoend overdachte eischen en door het willens en wetens uitlokken van wilde stakin-
gen zichzelf veel schade berokkend en zich (…) min of meer onmogelijk gemaakt’. Als de EVC 
inmiddels van mening veranderd was en dat in de praktijk ook liet blijken, zou contact met de 
fabrikanten tot de mogelijkheden gaan behoren. 
De EVC besprak deze brief in bedrijfsvergaderingen met de leden en schreef op 2 oktober te-
rug: ‘Dat in het bevrijdingsjaar 1945 de redelijkste eisen van de arbeiders nog worden afge-
maakt met toespelingen op “ondermijning van het wettige gezag” (...) heeft (de arbeiders) de 
schellen van de ogen doen vallen en hen versterkt in hun bereidheid om (…) de strijd voor hun 
levensrechten voort te zetten.’ De EVC schreef van mening te zijn ‘dat al het mogelijke moet 
worden gedaan, om deze rampen (= stakingen, schr.) voor ons volk te voorkomen’ en dat zij 
‘ieder middel om langs vreedzame weg tot een oplossing te komen (zou) aangrijpen.’ Ten aan-
zien van de ledencijfers antwoordde zij bereid te zijn die bekend te maken als de Uniebonden 
dat ook zouden doen. 
Van Eck legde deze brief aan de voorzitters van de fabrikantenverenigingen voor en vermeldde 
daarbij een ervaring die hij kort tevoren met de EVC had gehad. Tijdens een conflict van de 
wolwevers bij Van Heek & Co was rijksbemiddelaar Berger in Enschede gekomen om over de 
ontstane situatie te praten. De vertegenwoordiger van de EVC verklaarde tijdens het gesprek 
met de rijksbemiddelaar zich niet op voorhand bij diens uitspraak te willen neerleggen. Deze 
had hierop geantwoord zich niet te willen laten misbruiken en had de EVC-vertegenwoordiger 
de deur gewezen. Van Eck had het een ‘zeer instructief en vermakelijk incident (gevonden), 
waaraan men zeker materiaal zou kunnen ontlenen om van verder contact met de EVC voorlo-
pig af te zien’. In zijn brief aan de EVC van 10 oktober haalde hij dit voorbeeld inderdaad aan 
om aan te tonen dat de EVC ‘nog niet in staat (was) om organisatorisch een nuttige bijdrage te 
leveren in den moeilijken wederopbouw.’303 
Deze correspondentie veroorzaakte heel wat opschudding onder de textielarbeiders. Het Twents 
Parool schreef op 13 oktober dat de toon van de brieven van de fabrikanten deed denken aan de 
vooroorlogse toestanden, ‘toen eenvoudig moest worden aanvaard wat werd gedicteerd en men 
met het wapen der uitsluiting klaar stond om den wil der fabrikanten door te drijven’. 
 
In heel Nederland wilden de ondernemers de EVC weren uit het arbeidsvoorwaardenoverleg en 
de Twentse ondernemers maakten in dit opzicht school. Naar aanleiding van de staking bij Nou-
ry & Van der Lande in Deventer, die omstreeks deze tijd plaats vond (zie §6.4), had Slotemaker 
aan Van Eck gevraagd of de textielfabrikanten de EVC in de onderhandelingen betrokken. Nou-
ry & Van der Lande weigerde namelijk met de EVC te praten, aangezien deze niet was opge-
nomen in de Stichting van de Arbeid. Omdat Van Eck dit een verschuiven van de moeilijkheden 
naar elders vond, had hij het anders aangepakt. Hij verwees Slotemaker naar zijn brief aan de 
EVC van 8 augustus die hij als bijlage had bijgevoegd. Deze brief, aldus Van Eck, ‘werd toen-
tertijd zeer bewonderd door Van der Dussen, die haar meenam naar Minister Drees om daar te 
vertonen. Mijn brief had niet de bedoeling om een spoedig contact uit te lokken en hij voldeed 
in alle opzichten.’ Blijkbaar viel deze brief ook bij Slotemaker in de smaak, want enkele dagen 
later stuurde Van Eck hem een afschrift van zijn complete correspondentie met de EVC tot dan 
toe. In een begeleidend briefje voegde hij er aan toe: ‘Mij dunkt, dat ik er óf langs den weg van 
de representativiteit, óf langs den weg van het “gekke dingen doen” voorlopig nog wel uit zal 

                                                 
303 Brief A.C. van Eck aan EVB, 8 augustus 1945; rondschrijven A.C. van Eck aan de voorzitters van TGFV, FVE en BTO, 8 
oktober 1945; brief A.C. van Eck aan EVC, 10 oktober 1945 (alle: BTO, 31); brief A. Bakkeren, namens EVC, aan A.C. van Eck, 2 
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komen. De Eenheidsvakbeweging schijnt tot nu toe haar aanhang te moeten vinden door “gekke 
dingen te doen” en wanneer zij terugkomt op het pad der deugd, zal zij haar aanhang vermoede-
lijk verliezen.’304 
 
Ook in de metaalindustrie in Hengelo had het feit ‘dat noch de Stichting van de Arbeid, noch de 
RVV, noch het College van Rijksbemiddelaars de EVC officieel erkenden’, zoals het Verbonds-
bestuur van het NVV in oktober 1945 tevreden constateerde, flinke consequenties. De NVV-
Metaalbewerkersbond maakte er in oktober 1945 met 300 leden de dienst uit, hoewel de EVC-
bond ter plaatse 1.400 leden telde. ‘Eerlijkheidshalve gaf de voorzitter van de NVV-bond, [H.J.] 
Van den Born, toe dat die toestand op den duur niet vol te houden was’. In juni 1945 al had 
Heemaf’ directeur H.I. Keus C.T. Stork van Gebr. Stork & Co er op gewezen dat M.H. Damme 
in een vergadering van de Metaalbond ‘iedere toenadering tot de eenheidsvakbeweging sterk 
ontraden’ had. De ondernemers dienden volgens Keus alles te vermijden ‘wat een loyale sa-
menwerking met de drie Samenwerkende Organisaties in den weg kan staan. Deze Organisaties 
hebben zich, door achter ons te gaan staan, in een moeilijke positie gebracht en hebben duide-
lijk te kennen gegeven niet achter de eischen der eenheidsvakbeweging te willen aanloopen. En 
het is begrijpelijk, dat zij van ons hetzelfde verwachten.’ In de metaalindustrie was er onzeker-
heid ontstaan over het standpunt van Rijksbemiddelaar Van der Dussen tegenover de EVC. 
Aanleiding hiertoe was de manier waarop hij een loonconflict bij de Fa Auping in Deventer had 
aangepakt. In een brief aan de Metaalbond, met een kopie voor C.T. Stork en H.I. Keus, gaf hij 
op 20 augustus 1945 evenwel te kennen dat ook hij er ‘verre de voorkeur aan (gaf) om bij mijn 
optreden als Rijksbemiddelaar, voor zover dit in de metaalindustrie noodzakelijk is, met de door 
u genoemde landelijke werknemers- en werkgeversorganisaties overleg te plegen’. Maar, en 
hier komt zijn eerder genoemde pragmatische benadering aan de orde (zie voetnoot 403), dit werd 
hem niet altijd gemakkelijk gemaakt en hij wees op het conflict bij Auping, waar hij tot zijn 
verbazing had geconstateerd dat ‘de werkgever zich niets van mijn beslissing had aangetrok-
ken’.305 
Toen in de loop van 1946 het College van Rijksbemiddelaars meer contacten ging onderhouden 
met de EVC, schoot dit de Stichting van de Arbeid in het verkeerde keelgat en zij uitte haar 
‘misnoegen’ hierover aan het College. Dit leidde op 27 januari 1947 tot een overleg tussen bei-
de instanties over de ‘verhouding met EVC’. De Stichting had er ernstig bezwaar tegen ‘dat 
door het College de EVC betrokken wordt in besprekingen over goedkeuring van CAO’s en 
wijzigingen daarin, waarbij de EVC geen partij is, en zelfs voorstellen van die zijde om advies 
aan de Stichting gezonden worden’. Volgens de Stichtingssecretaris van sociaal-democratische 
huize, G.M. Nederhorst, werden de Bedrijfsunies hierdoor ‘in een moeilijke positie’ gebracht, 
aangezien de EVC die voorstellen misbruikte om propaganda voor zichzelf te maken. Stapel-
kamp van het CNV vond dat het CRB een voorgelegde CAO alleen op zijn merites moest be-
oordelen en dat uitsluitend de werkgevers mochten beoordelen ‘welke bonden zij voldoende 
representatief achten om er mee te contracteeren’, niet de overheid of het College. De handel-
wijze van het CRB doorbrak ‘de historische ontwikkelingsgang van het georganiseerd overleg’ 
en hij riep uit: ‘Laat de EVC desnoods zèlf voorstellen doen.’ Enkele maanden later werd hij, in 
de textielindustrie, op zijn wenken bediend (zie bij voetnoot 330), maar dit voorstel werd nauwe-

                                                 
304 Brief B.C. Slotemaker aan A.C. van Eck, 27 september 1945; brief A.C. van Eck aan B.C. Slotemaker, 1 oktober 1945 (beide: 
VTO, 46); brief A.C. van Eck aan B.C. Slotemaker, 11 oktober 1945 (StA, 206). 
305 Notulen Verbondsbestuur NVV, 15 oktober 1945, geciteerd naar Hueting, e.a., a.w., p. 168; brief Heemaf aan C.T. Stork, 13 
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lijks een blik waardig gegund. Volgens De Bruyn van het RKWV was het CRB bezig een ande-
re houding tegenover de EVC aan te nemen dan de erkende vakbeweging en de werkgevers. Het 
Nederlandse volk zou het volgens hem niet begrijpen dat het CRB een relatie onderhield met 
een organisatie ‘die niet constructief, maar uitgesproken destructief te werk gaat. De bonafide 
vakbeweging heeft aanspraak op waardeering voor haar houding.’ De NVV-er Vermeulen vond 
dat als de EVC mee wilde doen, zij zich aan de regels van het spel moest houden en dat deed ze 
niet. ‘Nu stelt ze maar eischen op en legt die dan op tafel bij het College, zonder eerst de moeite 
te hoeven nemen met de werkgevers te trachten tot overeenstemming te komen.’ Ook Mauritz 
had bezwaren tegen de houding van het CRB tegenover de EVC, omdat de opstelling van de 
werkgeversorganisaties ‘om aan hun leden contact met de EVC te ontraden’ zeer werd bemoei-
lijkt wanneer het College de EVC in het overleg betrok. Berger uitte in zijn antwoord grote 
waardering voor ‘het opbouwende werk’ van de bonafide vakbeweging en verklaarde dat er 
geen sprake van was dat het College zijn best deed om met de EVC in contact te komen. ‘Wan-
neer het College de EVC er buiten kàn laten, doet het dat.’ Rijksbemiddelaar A.M. Joekes licht-
te nog nader toe dat het CRB uitging van het praktische feit dat er naast de drie samenwerkende 
organisaties nog een vierde bestond. ‘De gang van zaken (havenstaking, onderhandelingen over 
represaillemaatregelen) heeft er toe geleid, dat het College aan de EVC heeft toegezegd, dat 
deze zal betrokken worden in regelingen, die hen aangaan.’ En dit was afhankelijk van de vraag 
‘of een voldoend aantal EVC-ers onder de feitelijke werking van de CAO’ viel. Waarom dit niet 
van toepassing werd geacht in de textielindustrie, heb ik helaas niet kunnen achterhalen. Tot 
slot wees hij er op dat het niet productief was om passief voorstellen van de EVC af te wachten 
en er niet om te vragen: ‘dan worden de voorstellen alleen nòg wilder’.306 
 
De hierboven geciteerde brieven van Van Eck aan de EVC hadden het beoogde effect. Op 1 
november 1945 reageerde de EVC diep teleurgesteld op zijn brief van 10 oktober. Van Eck was 
in deze brief niet ingegaan op haar voorstel de ledencijfers van de vakbonden te vergelijken, 
maar met name zijn beschuldiging dat de EVC stakingen zou uitlokken, was haar tegen de borst 
gestuit. Dat er hier en daar conflicten waren geweest, kwam hoofdzakelijk door onwil bij on-
dernemers om via onderhandelingen tot een oplossing te komen. ‘De EVC heeft dergelijke par-
tiële stakingen willen vermijden.’ In een laatste poging de ondernemers tot een soepeler opstel-
ling te bewegen, haalde de bond een uitspraak van Schermerhorn aan. Deze had tegenover hem 
verklaard de houding van fabrikanten die weigerden met de EVC te onderhandelen hoewel veel 
arbeiders er lid van waren, onjuist te vinden.  
In het rondschrijven dat Van Eck aan zijn concept-antwoord toevoegde, schreef hij de indruk te 
hebben dat de EVB ‘een vermoeden (begon) te krijgen, dat zij, althans in deze correspondentie, 
aan het kortste einde schijnt te zullen trekken’. Hij schreef aan de EVC het jammer te vinden 
dat zij niet langer bereid was haar ledencijfers te laten zien. De EVC had weliswaar voorgesteld 
die te vergelijken met de cijfers van de Uniebonden, maar dat interesseerde hem niet. Die bon-
den deden daar niet geheimzinnig over en hielden de ondernemers volledig op de hoogte. Van 
Eck wilde weten hoeveel leden de EVC telde op de textielfabrieken ‘en dan hoeft U niet be-
vreesd te zijn, dat wij die tegen Uw wil zullen publiceeren of er op andere wijze misbruik van 
zullen maken’. Aan hun andere eis hielden de fabrikanten eveneens vast ongeacht eventuele 
meningen van de Minister-president.307 

                                                 
306 Korte samenvatting van de bespreking met de Stichting van den Arbeid op maandag 27 januari 1947 (Levenbach, 28). 
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Door nu eens de nadruk te leggen op de ledentallen en dan weer de “onverantwoordelijke” hou-
ding van de EVC te kritiseren hield Van Eck de boot volledig af. De textielfabrikanten voerden 
hiermee in eigen huis de strategie uit die op landelijk niveau door de Stichting van de Arbeid 
werd gevolgd. Overigens waren niet alle ondernemers even goed op de hoogte van de manoeu-
vres van Van Eck. Het beleid werd namelijk tamelijk zelfstandig uitgevoerd door het bestuur 
van de fabrikantenverenigingen. Zo kon het gebeuren dat de Ramie Union ietwat verbaasd aan 
Van Eck schreef dat het hem was opgevallen dat de EVC niet genoemd werd als partner bij de 
CAO-onderhandelingen. ‘Daar veel van onze arbeiders bij deze organisatie zijn aangesloten, 
interesseert het ons te weten, waarom deze organisatie zich afzijdig heeft gehouden.’ Dit was 
eenvoudig, antwoordde Van Eck. De EVC heeft ‘geen kans gekregen zich hierin te mengen’.308 
Bij de discussie over de ontwerp-CAO in de vergadering van de Almelose fabrikantenvereni-
ging in december 1945 werden soortgelijke kanttekeningen geplaatst bij de haalbaarheid op 
langere termijn van deze strategie. ‘Zal in een bedrijf, waar de EVC verreweg de meerderheid 
heeft, deze CAO door de EVC-leden worden erkend?’, zo vroeg men zich af. Het is niet zo 
verwonderlijk dat deze vragen werden opgeworpen in Almelo, aangezien er op dat moment bij 
Ten Cate, het belangrijkste lid van deze vereniging, een staking aan de gang was. Kort daarvoor 
waren er in dat bedrijf kernverkiezingen gehouden die de EVC met een overweldigende meer-
derheid had gewonnen. Hiervan was Van Eck uiteraard op de hoogte, terwijl zich in Enschede 
nog veel meer conflicten voordeden. Hij achtte het dan ook politiek verstandiger de EVC op 
den duur in één en ander te betrekken.309 
 
Afgezien van het feit dat de EVC niet op de hoogte was van deze bespiegelingen van de onder-
nemers, zou die kennis ook niet geholpen hebben. Zij wás immers niet betrokken bij de onder-
handelingen over de arbeidsvoorwaarden, terwijl dat in feite toch de belangrijkste functie van 
een vakbond is voor de aangesloten arbeiders. Immers, wat voor zin heeft het om lid te zijn van 
een vakbond als die geen resultaten behaalt? Het idealisme dat voor de oorlog nog enkele hon-
derden textielarbeiders tot het NAS of het NSV had gebracht, was door de harde realiteit van de 
oorlog vrijwel vervluchtigd. Uiteraard wist de EVC wel bepaalde resultaten in de wacht te sle-
pen, maar dit speelde zich uitsluitend af op bedrijfsniveau, in kleinere acties voor beperkte 
doeleinden. Het arbeidsvoorwaardenbeleid zoals dat wordt vastgelegd in een CAO gaat veel 
verder; het omvat praktisch het hele leven in een fabriek. Voor een vakbond is het dan ook van 
essentieel belang juist daar invloed op te hebben. 
Maar was de EVB/EVC in de eerste naoorlogse maanden wel zo'n aantrekkelijke partner voor 
de ondernemers? Zij was in feite niet meer dan een groot aantal zelfstandige groepen en afde-
lingen die geen samenhangend geheel vormden. Er bestond geen vastomlijnde structuur of een 
algemeen aanvaarde beleidslijn. De EVB/EVC was deze eerste tijd bovendien meer een organi-
satie die door de arbeiders werd ingeschakeld bij hun acties dan dat zij er leiding aan gaf. Zo'n 
organisatie was voor de ondernemers een dubieuze partner: met een vakorganisatie die niet kan 
instaan voor het gedrag van zijn leden is het slecht zaken doen. 
Dit was het dilemma voor de EVC-bestuurders zoals Van Eck dat zo treffend had omschreven. 
Om acceptabel te zijn voor de ondernemers, moesten zij meer greep op de leden krijgen en om 
voor hen de in talloze acties geëiste resultaten te kunnen behalen, moest zij een betrouwbare 

                                                 
308 Brief Ramie Union aan A.C. van Eck, 5 november 1945; brief A.C. van Eck aan Ramie Union, 6 november 1945 (beide: VTO, 
CAO II). 
309 Opmerkingen Concept-CAO voor de textielindustrie, naar voren gebracht in de vergadering der FVA, op 11 december 1945, p. 
2; brief A.C. van Eck aan G. Vixseboxse, voorzitter FVA, 16 januari 1946 (VTO, CAO II). 



 

 
 

156

gesprekspartner zijn voor de ondernemers. Dit vereiste, dat de arbeiders meer discipline ten 
toon spreidden en dat de EVC zich tegen hen keerde wanneer zij zich “onverantwoordelijk” 
gedroegen. Om dit te realiseren was het tevens noodzakelijk, dat de bestuurders van de EVC op 
één lijn kwamen te zitten, met andere woorden de vogels van diverse pluimage die op de een-
heidsorganisatie waren afgekomen, moesten ofwel verdwijnen ofwel zich aanpassen. 
 
Vooral in het licht van het bovenstaande is de verschuiving binnen de EVC in de laatste maan-
den van 1945 te begrijpen. De landelijke leiding stelde pogingen in het werk een strakkere 
structuur op te zetten teneinde meer greep op de organisatie te krijgen. Op 22 september vond in 
dit verband in Amsterdam een conferentie plaats waar vertegenwoordigers uit de verschillende 
districten en uit verschillende bedrijfstakken spraken over de richtlijnen die voor de EVC zou-
den moeten gelden tot het eerste landelijke congres. B. Blokzijl, de landelijk voorzitter van de 
EVC, verklaarde daar grote waarde te hechten aan gelijkluidende richtlijnen. Volgens hem 
moest het ‘niet zo zijn dat elke bedrijfsorganisatie zelf beslissingen neemt, want dan zouden we 
geen eenheidsorganisatie vormen’. In deze tijd vond er op initiatief van het landelijk hoofdbe-
stuur tevens een reorganisatie van de EVC plaats. Voortaan was zij opgebouwd uit landelijke 
bedrijfsgroepen waardoor de invloed van de plaatselijke afdelingen werd beperkt.310 In Wer-
kend Nederland van 24 september verscheen een oproep aan de secretarissen van de verschil-
lende afdelingen van de bedrijfsgroep textiel- en kleding om gegevens omtrent de samenstelling 
van het bestuur, de adressen van de secretarissen en de ledentallen door te geven aan Amster-
dam. Het was nodig het landelijk contact met de afdelingen te versterken, luidde de motivering. 
In december vond de feitelijke oprichting van de Landelijke Bedrijfsgroep Textiel en Kleding 
plaats. Het secretariaat was gevestigd in Enschede. 
 

5.4.1 De CPN na de oorlog 

Alvorens te beschrijven wat deze centralisatie en strakkere organisatie van de EVC betekende 
voor de strijd van de textielarbeiders, wil ik stil staan bij de plannen tot fusie met het NVV en 
bij de ontwikkelingen en politieke strategie van de CPN. De fusieplannen vereisten namelijk 
een beweging die, naar het model van het NVV, volgzaam was en strak georganiseerd. In de 
loop van de onderhandelingen werd dat model ook steeds meer benaderd, doordat tegenstreven-
de elementen het leven in de EVC eenvoudigweg onmogelijk werd gemaakt. De noodzaak voor 
de EVC om als vakorganisatie een grotere greep op de eigen leden te krijgen teneinde in de 
onderhandelingen met de ondernemers een serieus te nemen sociale partner te worden, viel in 
de tijd dus samen met het streven naar fusie met het NVV. 
 
Aangezien de CPN de belangrijkste organisatorische stoot tot de oprichting van de EVB had 
gegeven en ook de voornaamste initiator van het fusiestreven was, is een uiteenzetting van de 
belangrijkste aspecten van de politiek van deze partij onontbeerlijk. De communistische partij, 
die begin april 1945 in Twente weer bovengronds kwam, was in een aantal opzichten sterk ver-
anderd in vergelijking met de partij van 1940. Vele beproefde, ervaren kaderleden waren ver-
dwenen, gevallen in het verzet en hun plaats was vaak ingenomen door jonge krachten, die niet 
doorkneed waren in de partijpolitiek. Verder had de CPN door haar rol in het verzet en door de 
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rol van de Sovjet-Unie in de strijd tegen nazi-Duitsland enorm aan populariteit gewonnen.311 
Over de politiek die de CPN zou gaan voeren liet de Twentse editie van De Waarheid zich aan-
vankelijk slechts in zeer algemene termen uit. Op 5 april schreef het blad dat het nog niet de tijd 
was om een politieke gedragslijn vast te stellen. Dit was deels gevolg van het feit dat Amster-
dam, waar traditioneel de richtlijnen vandaan kwamen, nog niet bevrijd was. De terugkeer in de 
actieve politiek van P. de Groot, die een groot deel van de oorlog vlakbij Twente ondergedoken 
had gezeten en voor de partij onbereikbaar was gebleven, bracht iets meer duidelijkheid. Zo 
sprak een van de voormannen van de Twentse CPN, Louis van de Woert, op de door ongeveer 
800 mensen bezochte 1-mei-bijeenkomst in Enschede over de noodzaak van een eensgezinde 
wederopbouw. ‘Hiervoor is het noodzakelijk, dat ons gehele volk zich verenigt en zich formeert 
in een machtige volksbeweging, die allen omvat en waar ons gehele volk vertrouwen in stelt.’ 
Volgens hem hadden de vroegere vakorganisaties wel veel goed werk verricht , maar nu was 
samenwerking geboden. In de Limburgse mijnindustrie had men dat volgens hem al ingezien. P. 
de Groot richtte aansluitend ‘waarderende woorden aan het adres van H.M. de Koningin der 
Nederlanden, die de illegale werkers had aangespoord’.312  
 
Aan deze nog zeer voorzichtig geformuleerde politiek waren in de tweede helft van april in het 
bevrijde Oosten heftige debatten voorafgegaan waarin met name De Groot erin geslaagd was 
zijn opvattingen door te zetten. Deze behelsden, dat de oude politieke partijen niet moesten 
terugkeren en dat de CPN moest opgaan in een nieuwe partij, die de kern zou moeten gaan 
vormen van een “volksregering”. Op de zogenaamde Noordoost-conferentie op 4 mei in Zwolle 
werd deze politiek nader en scherper geformuleerd. De Groots in het oosten en noorden van het 
land herwonnen positie bleek naar buiten toe uit het feit, dat hij met ingang van 1 mei in de 
Twentse editie van De Waarheid als politiek hoofdredacteur vermeld stond. 
 
Na de Duitse capitulatie zetten de debatten zich in verhevigde mate in Amsterdam voort. De 
vooroorlogse leider en oude rot in het vak De Groot won de machtsstrijd in de CPN glansrijk. 
Op 12 mei publiceerde de CPN zijn nieuwe politieke credo. Er moest een democratische rege-
ring komen die het gehele werkende volk zou vertegenwoordigen en die door de actieve deel-
name van het volk een ‘sterk gezag’ zou kunnen uitoefenen. Het tweede belangrijke punt uit 
deze verklaring was, dat de CPN, ‘ondanks haar grote verdiensten voor de Nederlandse arbei-
dersbeweging’, niet moest terugkeren, evenmin als de andere politieke partijen. In de Twentse 
editie formuleerde men dit standpunt enige tijd later nog eens als volgt: de wederopbouw kon 
niet geschieden door één partij, maar slechts door het samengaan van alle vooruitstrevende par-
tijen. De in de oorlog gegroeide eenheid mocht ‘niet verloren gaan, maar (moest) versterkt wor-
den. Geen terugkeer tot de vroegere partijvorming. Geen scheidsmuren meer om de reactie, die 
zich alweer organiseert, gelegenheid te geven haar oude posten weer in te nemen (…). Allen 
moeten meewerken om te komen tot een grote democratische volkspartij om zo spoedig moge-
lijk te vormen een volksregering, die het vertrouwen geniet van de massa.’313 De bijdrage van 

                                                 
311 Voor een overzicht van het wedervaren van de CPN in Twente tijdens de oorlog zie: Hilbrink, a.w., p. 127-138 en Kuys, De 
vrees voor wat niet kwam, p. 544-548. 
312 De Waarheid, Tw. ed., 2 mei 1945; Kort verslag van een vergadering van de CPN op Dinsdag, l mei 1945 in het gebouw “Ons 
Huis” te Enschede door politie Enschede, 3 mei 1945 (DMC Enschede, 76).  
Van de Woert doelde op de in Limburg door Wim van Exter opgerichte Algemene Bond van Werkers in het Mijnbedrijf (ABWM). 
313 Zie: P. van Lierop, Kommunisten in bevrijd Zuid-Nederland. "Voor één socialistische partij !" (september 1944-juli 1945), Am-
sterdam 1984, p. 125-131; F. Reuter, De Communistische Partij van Nederland in oorlogstijd. Herinneringen, Amsterdam 1978, p. 
121-132; Stutje, a.w., p. 239/240; De Waarheid, Tw.ed. 22 mei, 25 juni 1945.  
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de CPN aan deze nieuwe machtsvorming bestond uit “De Vrienden van De Waarheid” die in 
Twente en met name in Enschede nadrukkelijk aan de weg timmerden. In vele wijken beston-
den afdelingen van De Vrienden, die zeer regelmatig vergaderden en andere bijeenkomsten 
belegden.  
 
Bewoners van de Enschedese wijk De Toekomst waren op 22 juni in groten getale aanwezig op 
een vergadering waar Heinz Otto vertelde over zijn ervaringen in Sachsenhausen, waaruit hij 
kort tevoren was bevrijd. Jan Reversma noemde daarna als doel van De Vrienden de vorming 
van een democratische volkspartij om ‘tot een volksregering te komen, die het vertrouwen van 
het gehele volk geniet’. Alleen op die manier kon ‘de reactie, d.w.z. de machten van het be-
houd, van hen, die graag de vooroorlogse toestanden zien terugkeren, omdat zij daar meer be-
lang bij hebben’, worden gestuit. Elders in Enschede, in de wijk De Laaresch, vertelde Louis 
van de Woert die avond over de noodzaak om het vooroorlogse partijstelsel te liquideren en om 
de tijdens de bezetting verkregen eenheid te bevestigen. Zaterdagavond sprak hij op een open-
luchtbijeenkomst in Overdinkel en op zondagochtend herhaalde hij zijn uiteenzettingen nog 
eens in een stampvol Rembrandt Theater in Enschede. Deze en vele andere bijeenkomsten wer-
den opgeluisterd met baritonzangers, accordeonspelers, muziekbands, goochelaars. Dit en soort-
gelijk variétévertier vormde ongetwijfeld een belangrijke publiekstrekker. Ook de verhalen van 
mensen die kort tevoren uit een van de Duitse kampen waren teruggekeerd maakten diepe in-
druk. Hendrik J. Aldenkamp heeft bij veel van dit soort bijeenkomsten verteld over zijn gevan-
genschap in Buchenwald. Op 10 juli was er een openbare vergadering in Enschede waar Otto 
sprak over ‘Wat willen de vrienden van De Waarheid’; op 11 juli was er een ledenvergadering 
in de wijk Pathmos. In Glanerbrug werd op 12 juli eveneens een afdeling van De Vrienden op-
gericht.314 
Dankzij de Enschedese politie, die evenals elders de CPN nauwlettend in het oog hield, weten 
we dat een openbare vergadering van “De Vrienden van de Waarheid” op 30 juni 1945 door 
ongeveer 80 personen werd bijgewoond. Volgens het verslag had de vergadering ‘een zeer 
normaal verloop, terwijl het gesprokene gematigd was en niet deed denken aan een vroegere 
vergadering van de CPN’. Het aantal geabonneerden op De Waarheid was vrij groot als gevolg 
van de onrust onder de bevolking. Deze onrust was volgens het rapport vooral een gevolg van 
de prijsstijgingen en het uitblijven van maatregelen tegen ‘zwarte handelaren, collaborateurs en 
profiteurs’. Op 28 juli belegden De Vrienden een grote openluchtmeeting waar vele honderden 
geïnteresseerden op af kwamen, ondanks het slechte weer. Ook de entree van 15 cent was geen 
belemmering voor hen geweest, wat wel een indicatie mag worden genoemd voor de belangstel-

                                                                                                                                               
De op 12 mei door de CPN gepubliceerde verklaring werd in de Twentse editie pas op 22 mei afgedrukt; de tekst verschilt op 
ondergeschikte punten van de tekst zoals die door Reuter, a.w., p. 126-128, is weergegeven. Deze ‘Richtlijnen voor vernieuwing en 
verjonging van het politieke leven in Nederland’ werden door De Waarheid, Enschede, op 21 mei 1945 ‘ter kennisname’ toege-
stuurd aan het MG Enschede (DMC Enschede, 87). Deze tekst is gelijk aan de versie die in de Twentse editie van De Waarheid is 
opgenomen. 
Van Lierop beschrijft uitvoerig hoe de CPN-leiding in Zuid-Nederland er in november 1944 voor had gekozen om de CPN niet als 
zelfstandige partij terug te laten komen, ondanks scherpe kritiek van de Belgische CP en van de vertegenwoordiger van de voorma-
lige Komintern. Dit in de verwachting dat het een vergroting van de invloed van de communisten zou opleveren. Dit bleek absoluut 
niet uit te komen en al na zeer korte tijd, op de kerstconferentie 1944, besloot men over te gaan tot de oprichting van de Communis-
tische Partij in Bevrijd Gebied (CPBG). De wederwaardigheden van de Vrienden van De Waarheid waren in feite een herhaling van 
zetten. 
314 In De Waarheid, Tw.ed., Almelo van 22 mei 1945 maakte de hoofdredactie bekend dat werd overgegaan tot de oprichting van 
“Vrienden van De Waarheid”; De Waarheid, Tw.ed., Almelo 22 juni en 11 juli 1945; De Waarheid, Tw.ed., Enschede 23, 25 en 26 
juni, 9, 12 en 14 juli 1945. 
In De Waarheid van 18 mei 1979 staat een kort In Memoriam van H.J. Aldenkamp. 



 

 
 
 

159

ling voor dit soort bijeenkomsten; wanneer we tenminste mogen veronderstellen dat het publiek 
niet vooral was gekomen voor “De Arbeidersmuziekvereeniging Excelsior”.315 
Het is bij de bestudering van de geschiedenis van de CPN overigens opvallend hoezeer bij het 
analyseren van de maatschappelijke verhoudingen en bij het uitstippelen van de politieke be-
leidslijnen de partijleiding vooral aandacht aan de situatie in het westen van het land besteedde. 
Wie in de herinneringen van F. Reuter leest hoe zelfverzekerd de CPN aan het eind van de oor-
log optrad en hoe vanzelfsprekend haar positie was, kan zich enigszins het optimisme over de 
komende jaren en over de rol van de CPN daarin voorstellen. Siep Geugjes, die in het verzet in 
de Zaanstreek actief is geweest, vertelde eveneens, dat de stemming in de CPN er een was van: 
‘Nou is de beurt aan ons, links had gewonnen. Er bestond geen andere krant met zoveel invloed 
als De Waarheid.’ Volgens hem leefden de CPN-leden volledig in de sfeer van de eendracht die 
in de oorlog had bestaan, van de gemeenschappelijke strijd tegen de bezetter. In de oorlog had-
den de communisten een belangrijke rol gespeeld en dat zou vanzelfsprekend zo blijven. Dat de 
positie van de CPN in Twente volkomen anders was, was hem niet bekend. Onze opmerking dat 
de Binnenlandse Strijdkrachten in Twente vrijwel volledig bestonden uit mensen uit fabri-
kantenkringen en door arbeiders zeer gewantrouwd werden, ontlokte Geugjes de verraste uit-
roep ‘goh, wat gek, bij ons niet’.316 
 
Overigens was de populariteit van de CPN onder de bevolking erg groot: terwijl de partij bij de 
verkiezingen in 1946 landelijk 10,57% van de stemmen haalde, kreeg zij in Enschede 23,2%, in 
Almelo 20,4% en in Hengelo 16,6%.317 Na korte tijd werd de CPN door de harde leerschool der 
werkelijkheid weer met de neus op de feiten gedrukt: de zo begeerde doorbraak was niet geko-
men, de eenheid uit het verzet was als een zeepbel uiteengespat. Daarenboven werd er ook door 
zusterpartijen in het buitenland heftige kritiek op het opheffen van de CPN geuit. Dit alles leid-
de tot de zogenoemde Juli-conferentie, waar na een hernieuwde, hevige machtsstrijd tot herop-
richting van de CPN werd besloten.318 
Op 9 augustus wijdde De Waarheid een groot artikel aan de heroprichting van de CPN. Nu er 
drie maanden waren verstreken sinds de bevrijding van geheel Nederland, was er een duidelij-
ker beeld mogelijk van de ontwikkelingen en het zag er somber uit. Uit de nieuwe regering 
Schermerhorn waren ‘de vertegenwoordigers van doorslaggevende lagen van het volk, de com-
                                                 
315 Rapport van de Commissaris van Politie te Hengelo over de periode 17 juni t/m 1 juli 1945, 4 juli 1945 (DMC Enschede, 31); 
De Waarheid, Tw.ed., Enschede 27 en 30 juli 1945. 
Termeer, a.w., p. 670-671, schrijft over de situatie in Zuid-Nederland in dit verband onder meer: ‘Het gaat te ver om te spreken van 
een anticommunistische paniek, maar getuige diverse, hoogst alarmerende officiële rapporten van kort voor en na de bevrijding van 
het Noorden was de gezagssituatie toen toch zo gespannen, dat de autoriteiten alles wat maar zweemde naar communisme, angstval-
lig in de gaten hielden.’ 
De Hengelose politie had bij geruchte vernomen dat de communisten over wapens beschikten en dat zij wellicht binnenkort ‘revolu-
tionair’ zouden willen optreden. ‘In ieder geval moet met de mogelijkheid hiervan rekening gehouden worden en derhalve is het 
zeer noodzakelijk, dat de politie zeer goed bewapend wordt en dat een krachtige binnenlandsche militaire macht gevormd wordt, die 
mobiel is en modern uitgerust.’ Rapport van G.A. Waldkötter, de wnd. Commissaris van Politie te Hengelo, 20 mei 1945, over de 
periode 6 mei t/m 19 mei 1945 (DMC-Enschede, 31). 
316 Interview met Siep Geugjes op 9 februari 1981 in Amsterdam.  
Voor de positie van de CPN in met name Amsterdam direct na de bevrijding zie: De Liagre Böhl, Meershoek, a.w., hfdst. 2. 
317 Het Vrije Volk 18 mei 1946. 
318 Reuter, a.w., p. 121-132; Van Lierop, a.w., p. 140-150; Stutje, a.w., p. 243-257. 
De populariteit van de CPN, in ieder geval van haar krant, was in de eerste periode na de bevrijding onmiskenbaar. Volgens een 
rapport van Kapt. F.J.W. Gijzels van Militair Gezag van 6 april 1945 (DMC Enschede, 1), dus vlak ná de bevrijding, was de oplage 
van De Waarheid ‘tot eergisteren’ 5.000, ‘gisteren’ verhoogd tot 35.000. Het is niet duidelijk welk verspreidingsgebied hier is 
bedoeld. In Hengelo had de krant begin mei plm. 4.000 à 4.500 abonnees, Rapport van G.A. Waldkötter, de wnd. Commissaris van 
Politie te Hengelo, 20 mei 1945, over de periode 6 mei t/m 19 mei 1945 (DMC Enschede, 31). 
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munisten, (…) geweerd’. De zuivering verliep met een slakkengang, van de voedselvoorziening 
deugde nog niet veel en het schaarse voedselpakket was voor velen te duur. ‘De arbeidersklasse 
was de stoottroep bij het verzet tegen Hitler, zij is ook de aangewezen kracht om de leiding van 
het gehele volk op zich te nemen voor de wederopbouw en de strijd tegen de reactie.’ Daarvoor 
was wel een ‘sterke doelbewuste eensgezinde partij’ nodig. In de eerste tijd na de bevrijding 
hadden de communisten geprobeerd om ‘de nieuwe krachten, die in de verzetsstrijd naar voren 
zijn gekomen, te bundelen in de vormen, die in de illegaliteit zijn gegroeid’, maar zonder ‘een 
welgedisciplineerde organisatie’ was dat niet mogelijk. De nieuwe partij was nadrukkelijk be-
doeld om te komen ‘tot de eenheid van de arbeiders en de samenwerking van alle democraten’. 
De CPN verklaarde zich daarom nadrukkelijk bereid om samen met de SDAP op te gaan in een 
Eenheidspartij. Op 7 augustus riep De Waarheid alle leden van De Vrienden in de Wijken 2 en 
4 van Enschede op voor een belangrijke vergadering: ‘Aller opkomst is gewenst.’ De Almelose 
afdeling van de “Vrienden van de Waarheid” belegde op 25 augustus een ledenvergadering 
waar partijveteraan Otto uiteenzette ‘waarom het nodig is, dat er een nieuwe Communistische 
Partij wordt opgericht, een partij zonder het oude sectarisme van de voormalige CPN, een partij 
waarin voor een gelovigen arbeider ook plaats is’. Dit soort vergaderingen is in vele plaatsen 
gehouden.319  
 
De politiek van de CPN op sociaal terrein stond ook volledig in het teken van de verwachting 
dat de saamhorigheid uit de bezettingstijd zich zou voortzetten en dat de CPN een belangrijke 
rol zou blijven spelen. De wederopbouw ging voor alles en mocht niet gehinderd worden door 
stakingen. In twee hoofdartikelen ging De Waarheid in juli 1945 uitvoerig in op deze kwes-
tie.320 Onder normale omstandigheden was het al zaak het stakingswapen scherp te houden en 
‘het niet door onverantwoordelijk gebruik op ongelegen tijden bot te maken’. Nu was Neder-
land echter verwoest, leeg en arm. ‘Wat is er onder zulke omstandigheden dringender geboden 
dan een opbouw tot elke prijs?’ zo vroeg De Waarheid zich af. ‘De arbeider die niet wil zien dat 
het thans werken is geblazen, is dom.’ Dit was de harde conclusie aan het adres van de talloze 
stakers. ‘Eerst als ons nationale leven enigermate hersteld is en ons volk zijn kracht heeft her-
vonden en zijn meest elementaire levenscondities verwezenlijkt ziet, kunnen de eisen op tafel 
komen en kan hun vervulling met alle kracht worden onderstreept.’ Nu waren de stakers wel 
dom en gedroegen zij zich “on-nationaal”, maar dat kwam eigenlijk door de ondernemers, die 
hen te zeer tartten door slechte sociale voorzieningen, te lage lonen, te lange werktijden. Dat 
wilden de arbeiders niet meer accepteren. Als zij dat meemaakten, dan legden ze het werk neer, 
‘dan geschiedt er inderdaad een handelwijze, die onder de huidige omstandigheden niet rijmt 
met het nationaal belang, maar wie is dan de schuldige aan deze schade aan het volksbelang!’ In 
een toespraak eind juli, begin augustus 1945 in de Utrechtse zaal Tivoli zei De Groot over de 
vele stakingen: ‘Wij betreuren de onrust die er door een staking in het productieproces veroor-
zaakt wordt, ten zeerste.’321 
 
Zo toonde de CPN ook op het terrein van de sociale politiek dat zij ministeriabel was geworden 
en het is op basis van de hierboven geschetste opvattingen dat het beleid van de CPN ten aan-
zien van de EVC te verklaren en te begrijpen is. Deze vakcentrale was in de korte tijd van haar 
bestaan uitgegroeid tot een zeer omvangrijke beweging die vooral gedragen werd door het en-

                                                 
319 De Waarheid, Tw.ed., Enschede 7, 8, 14 en 15 augustus 1945; De Waarheid, Tw.ed., Almelo 9 en 25 augustus 1945. 
320 De Waarheid, Tw.ed., Almelo 6 en 9 juli 1945. 
321 W. van Exter, Brief aan de partijraad der CPN en aan zijn leden, 25 augustus 1945, geciteerd naar Stutje, a.w., p. 249. 
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thousiasme van bijzonder veel arbeiders. Ik heb hierboven al aangetoond hoe de leiding van de 
EVC in Twente worstelde met het zelfstandige optreden van de arbeiders, waardoor zij geen 
betrouwbare sociale partner kon zijn voor de ondernemers. Op landelijk niveau had de CPN met 
ditzelfde verschijnsel te maken: de EVC was voor een aanzienlijk deel aan haar controle ont-
glipt, voerde in de dagelijkse praktijk niet het op samenwerking en sociale vrede gerichte beleid 
uit dat de CPN voorstond (zie bijvoorbeeld de Rotterdamse havenstaking, §6.4). Het doel dat de 
CPN met de oprichting van de Eenheidsvakbeweging voor ogen had gestaan, was met de terug-
keer van de drie andere vakcentrales verdwenen: in plaats van de beoogde eenheidscentrale 
waren er nu vier. 
 
Toen dan ook in juli 1945 de afdelingen Deventer van de EVC en het NVV tot de conclusie 
kwamen dat fusie van de beide organisaties een goede zaak zou zijn, verscheen al ongeveer een 
week later in De Waarheid een artikel van A.J. Koejemans over de ‘Eenheid der vakbeweging’ 
dat eindigde met de woorden: ‘De verdeeldheid der vakbeweging is één van de noodlottigste 
verschijnselen in de Nederlandse arbeidersbeweging. Nederland vertoont hier 'n grote achter-
stand bij de meeste Europese landen. Als met ernst wordt gezocht naar wegen, om daarin ver-
andering te brengen, dan kunnen wij dit slechts toejuichen.’322 Via fusie kon nog een deel van 
de beoogde eenheid tot stand gebracht worden en, wat veel belangrijker was, met de EVC had 
de CPN een machtig potentieel in handen om haar positie te versterken. Vandaar ook dat de 
CPN zonder enige scrupule de fusie nastreefde en de organisatie voor dat doel geschikt maakte: 
wie niet paste of wenste te passen binnen de door de CPN gestelde kaders werd ongenadig aan-
gepakt. 
 
Om een indruk te geven van de activiteiten die de CPN ontplooide, vermeld ik kort enkele 
openbare bijeenkomsten die de Almelose afdeling heeft belegd. Het is waarschijnlijk toeval dat 
alleen van vergaderingen in Almelo de politieverslagen bewaard zijn gebleven.  
De eerste was een vergadering op 23 oktober 1947, bijgewoond door ongeveer 300 mensen, met 
als spreker G. Wagenaar. Hij uitte ‘over het algemeen gematigde’ kritiek op het beleid van de 
regering Beel, maar hekelde fel het standpunt van de PvdA over Indonesië. Bij ‘verschillende 
personen’ viel dit niet in goede aarde en zij verlieten vroegtijdig de zaal; volgens het politiever-
slag was Wagenaars toespraak bovendien saai. Enkele maanden later, op 23 januari 1948 was er 
een openbare vergadering waar Lenin werd herdacht. Ongeveer 150 mensen waren aanwezig, 
volgens de afdelingsvoorzitter een ‘slechte opkomst der leden’. Een zekere K. Smit gaf een kort 
overzicht van het leven van Lenin en wijdde daarna uit over de aanvallen door de katholieke en 
christelijke pers en vooral door de PvdA op het communisme. De PvdA noemde zich sociaal, 
maar was volgens hem in werkelijkheid het tegenovergestelde. ‘Hoe langer hoe meer schaart zij 
zich aan de zijde der kapitalisten.’ Op 25 maart 1948 organiseerde de Almelose afdeling van de 
CPN opnieuw een openbare vergadering die werd bezocht door ongeveer 200 mensen, waar de 
37-jarige A. Hartman-Vrielink vertelde over wat zij kort daarvoor in Tsjecho-Slowakije had 
meegemaakt. De eveneens 37-jarige J.H. Teiwes, algemeen secretaris van het districtsbestuur 
van de CPN, fulmineerde daarna tegen de hetze die tegen ‘het communisme’ werd gevoerd en 
hij bekritiseerde Drees, ‘die de loonstop handhaafde, maar de prijsstop niet in handen hield’. Op 
14 juni 1949 organiseerde de afdeling een openluchtvergadering die door circa 200 mensen 
werd bijgewoond. De 32-jarige H. Planting uit Almelo, hoofdbestuurder van de EVC, riep op 

                                                 
322 De Waarheid, Tw.ed., Almelo 31 juli 1945. 
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om bij de komende gemeenteraadsverkiezingen een protest te laten horen tegen de regeringspo-
litiek en hij bekritiseerde de PvdA.323 
Het is inmiddels gemeengoed dat de CPN niet populair was bij de autoriteiten en, zoals hierbo-
ven nog eens geïllustreerd, scherp in de gaten werd gehouden. Het was dan ook hinderlijk dat 
deze partij onder een niet onaanzienlijk deel van de bevolking, zeker in Twente, bij verkiezin-
gen nog behoorlijke resultaten boekte en wel zodanig dat de partij in de Overijsselse steden 
Almelo, Hengelo, Enschede, Deventer en Giethoorn wethouders leverde. Dit was lastig, omdat 
het in theorie mogelijk was dat zij onder bepaalde omstandigheden de burgemeester zouden 
moeten vervangen en daarmee toegang zouden kunnen krijgen tot geheime informatie. Voor de 
toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken, P.J. Witteman, was dit aanleiding om bij de 
Commissarissen van de Koningin nadere inlichtingen in te winnen. De toenmalige Commissaris 
in Overijssel, J.B.G.M. de van der Schueren, kon de minister gerust stellen. In de vijf gemeen-
ten waar leden van de CPN wethouder waren, waren zij geen locoburgemeester, de eerste reser-
ve; sterker nog, op het punt van vervanging van de burgemeester stonden zij op de laatste 
plaats.324 
In 1949 was de weerzin tegen de CPN en haar leden nog verder gestegen en op alle mogelijke 
manieren werd er tegen gefulmineerd. Een van de wapens die hierbij in het veld werd gebracht, 
was de Hollywood-film Het IJzeren Gordijn uit mei 1948. Deze film werd in juli 1949 in Hen-
gelo vertoond. De politie had maatregelen getroffen ‘om eventuele ordeverstoringen en moles-
tatie van de apparatuur of beschadiging of diefstal van de film te voorkomen’, maar er was niets 
gebeurd en de belangstelling van het publiek voor de film was ‘zeer matig’ geweest. Toen er 
daarna in de plaatselijke pers echter advertenties verschenen, waarin werd aangekondigd dat 
men de film opnieuw wilde vertonen, zonder dat deze direct was geprolongeerd, verbood bur-
gemeester Van der Dussen de film, ‘gezien het provocerend karakter, dat een hervertoning na 
de elders voorgekomen ernstige ordeverstoringen zou dragen’.325 
 

5.4.2 Fusie NVV-EVC 

Hoe dit alles is verlopen, is inmiddels tamelijk goed bekend en beschreven.326 Aangezien de fu-
siebesprekingen vooral een “Amsterdamse” aangelegenheid waren – en de EVC-top waakte er 
angstvallig voor dat dit zo bleef – valt er over de hiermee verband houdende activiteiten in 
                                                 
323 Brief J. Heidema aan de Commissaris der Koningin in de Provincie Overijssel, 24 oktober 1947; Verslag van openluchtverga-
dering op dinsdag, 14 juni 1948 [i.e. 1949], te 20.- uur, georganiseerd door de CPN, afdeling Almelo, op het terrein “de Goossen-
maat” te Almelo, 18 juni 1949 (beide: Prov.Overijssel , 8910); Gemeentepolitie Almelo, Politioneel rapport over de periode van 1 
januari 1948 t/m 31 maart 1948, 15 april 1948 (Prov.Overijssel, 8964). 
De openluchtvergadering heeft niet in 1948 plaats gevonden: 14 juni 1948 viel op een maandag, het verslag is opgemaakt op 18 juni 
1949 en er is sprake van komende gemeenteraadsverkiezingen en die waren er in 1949. 
324 Brief Commissaris der Koningin in de Provincie Overijssel aan de Minister van Binnenlandse Zaken, 7 mei 1948 (Prov.Over-
ijssel , 8910). 
Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer behaalde de CPN op 17 mei 1946 in totaal 502.963 stemmen, 10,56%, goed voor 10 
zetels. In Almelo kreeg de CPN 4.201 stemmen, 20,41%, in Hengelo 3.998, 16,30% en in Enschede 12.067, 23,20%. Op 7 juli 1948 
behaalde de CPN 381.863 stemmen, 7,74%, goed voor 8 zetels. In Almelo kreeg de CPN 3.273 stemmen, 15,14%, in Hengelo 
2.569, 10,22% en in Enschede 9.557, 17,97%. In die jaren telde de Tweede Kamer nog 100 zetels! Bij de verkiezingen voor de 
Provinciale Staten op 29 mei 1946 behaalde de CPN in totaal 533.096 stemmen, 11,41%. In Overijssel verwierf de CPN bij deze 
verkiezingen 5 zetels, een daarvan was voor H.B. Otto op wie 33.464 stemmen waren uitgebracht (Nederlandsche Staatscourant 3 
oktober 1946, nr. 194). 
325 Brief J.A.H.J. van der Dussen aan de Commissaris der Koningin in de Provincie Overijssel, 12 juli 1949 (Prov.Overijssel, 
8910). 
Zie: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Iron_Curtain_(film) (geraadpleegd op 9 oktober 2010). 
326 Coomans, e.a., a.w.; Hueting, e.a., a.w., p. 167-171, 205-214. 
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Twente niet zo veel te vermelden. De eerste feitelijke betrokkenheid vanuit Twente vond pas 
plaats in juli 1946. Op het bekende ‘ja of nee congres’ dat aan het einde van die maand in Am-
sterdam werd gehouden, verklaarden de Hengelose afgevaardigden ‘ja’ te zeggen tegen het in 
de loop van de fusie-onderhandelingen door het NVV geëiste afstand-doen-van-het-stakingswa-
pen. Zij hadden daar voordien met de leden in Hengelo over gesproken van wie er zich 260 
voor een ‘ja’ en 49 voor een ‘nee’ hadden uitgesproken. De beide Almelose sprekers verklaar-
den tegenstander te zijn van de NVV-eis, terwijl de afvaardiging uit Enschede bereid was er op 
in te gaan. 
De Enschedese afdeling van de bedrijfsgroep Textiel en Kleding vergaderde op 12 december 
1946 over het fusierapport en ging er na ‘uitvoerige, soms felle discussie’ mee akkoord. Van de 
aanwezigen stemden negen mensen tegen; het aantal vóórstemmers is niet bekend. Tjeerd 
Huisman, één van de tegenstemmers op deze vergadering, vertelde dat de opkomst zeer slecht 
was. Volgens hem hadden de meeste leden toen al geen zin meer om actief te zijn in de EVC. 
In Hengelo leidden de verwikkelingen rond het fusierapport tot een vrijwel instorten van de 
plaatselijke afdeling. De voorzitter van de bedrijfsgroep metaal, A. Reuvekamp, kon zich niet 
verenigen met de gang van zaken in de EVC, waarbij volgens hem geprobeerd werd de opposi-
tie tegen de fusie monddood te maken. Als gevolg hiervan stapten vele leden, die op zich vóór 
de fusie waren, uit de EVC.327 
 
De EVC had overigens nog maar net besloten tot een fusie met het NVV te willen komen, of 
het NVV liet weten dat het allemaal niet meer hoefde.328 De gevolgen voor de EVC waren na 
dit alles desastreus; een groot aantal arbeiders bedankte als lid en in maart 1948 splitste prak-
tisch de gehele Rotterdamse afdeling zich af en richtte het Onafhankelijk Verbond van Be-
drijfsorganisaties (OVB) op. In Twente heeft het OVB geen rol van betekenis gespeeld. Voor 
zover bekend was er alleen in Enschede een afdeling die op 27 april 1948 is opgericht door het 
PAS-Enschede. Dit is op het eerste gezicht wat merkwaardig, aangezien het PAS-Enschede in 
april 1945 was opgegaan in de EVB. In feite is de organisatie echter gewoon blijven bestaan, 
heeft alleen geen zelfstandig leven geleid. Maar omdat de EVC geheel ‘onder invloed van en 
ondergeschikt (was) aan de communistische partij’ besloot men om als PAS-Enschede uit de 
EVC te stappen en over te gaan naar het OVB. Op 14 mei 1948 was er een algemene ledenver-
gadering waar Toon van den Berg uit Rotterdam sprak over het waarom van het OVB. In totaal 
zijn er hooguit 50 mensen aangesloten geweest bij het Enschedese OVB. De afdeling beperkte 
zich in hoofdzaak tot het beleggen van openbare vergaderingen.329 
Het NVV had met zijn definitieve afwijzing van de fusie de toegang tot de centrale onderhande-
lingstafel voor de EVC definitief geblokkeerd en daarmee de reeds bestaande malaise in deze 
vakcentrale nog vergroot. Niettemin vertegenwoordigde de EVC in 1947 nog een aanzienlijk 
aantal arbeiders. In de Twentse textielindustrie was dit zeer zeker het geval; het feit dat De 
Eendracht als enige NVV-bond vóór fusie was, spreekt in dit verband boekdelen. 
De eerste periode ná het niet-doorgaan van de fusie kenmerkte zich door een op elkaar afgeven 
door de beide textielarbeidersbonden: De Eendracht riep de bij de EVC aangesloten arbeiders 

                                                 
327 B. Freriks, J. de Jong, Twente 1940-1950. Tien jaar arbeidersstrijd, Groningen 1986, p. 57/58, 60-67; Verslag van het buiten-
gewoon congres der Eenheidsvakcentrale, gehouden 29, 30 en 31 Juli 1946 te Amsterdam, p. 8, 10 (EVC-map 2); Tubantia 6 
november, 14 december 1946, Int. Tj. Huisman, 26 september 1976, p. 21; Werkend Nederland 18 november 1946.  
328 Coomans, e.a., a.w., p. 438. 
329 Tubantia 29 april en 15 mei 1948, 1 september 1949; Socialisme van Onder op 15 mei 1948; interview met H. Kapitein, 3 
oktober 1975. 
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op tot bezinning te komen en zich bij haar aan te sluiten; de EVC riep de arbeiders op om aan 
de basis tot eenheid te geraken nu de top van het NVV die niet wilde en om dus lid te worden 
van de EVC, de enige bond die écht eenheid in zijn vaandel had geschreven. 
Een ander belangrijk aspect van deze periode was, dat er in ieder geval weer duidelijkheid be-
stond. Het geharrewar over de fusie had een verlammende werking gehad op het beleid van de 
besturen van de EVC-bonden. Nu hadden zij wat dat betreft hun handen weer vrij. Zij hoefden 
geen rekening meer te houden met de standpunten en gevoeligheden van de ex-fusiepartner. 
Voor de textielarbeidersbond van de EVC betekende dit bijvoorbeeld dat hij een offensief start-
te inzake de onderhandelingen over de tweede CAO. 
 
Deze actie was ingezet door de fabriekscommissie van Van Heek Schuttersveld. Deze commis-
sie, grotendeels uit EVC-leden bestaand, had voor de nieuwe CAO onder andere een eis tot een 
loonsverhoging van 10% op tafel gelegd. Dit initiatief vertolkte meer dan alleen de opvattingen 
van de arbeiders van Schuttersveld, getuige het feit dat de Bedrijfsunie er uitgebreid bij stil 
stond in een vergadering over de eigen CAO-voorstellen. De Unie beschouwde de Schutters-
veld-eis als een doorkruising van haar eigen actie die slechts verwarring kon brengen en riep de 
arbeiders op zich achter haar voorstellen te scharen. Een door de EVC bijeengeroepen vergade-
ring van bedrijfscommissies schaarde zich veertien dagen later volledig achter de Schuttersveld-
eis (zie uitvoeriger bij voetnoot 882). 
In het ontwerp voor de nieuwe CAO dat secretaris Bakkeren begin juli 1947 opstuurde naar de 
fabrikantenverenigingen, het CRB en het Ministerie van Sociale Zaken waren deze verlangens 
ook opgenomen. De EVC verzocht de minister ‘beleefd doch dringend aan dit ontwerp de nodi-
ge aandacht te willen besteden en Uw medewerking te willen verlenen, opdat, niet in de laatste 
plaats in het belang van de bedrijfsvrede, het mag komen tot aanvaarding van dit ontwerp’.330 
Het voorstel behelsde voor arbeiders van 23 jaar en ouder in gemeenteklasse 2 en 3 (het ont-
werp kende slechts 4 gemeenteklassen; ik heb geen indeling van de verschillende steden gevon-
den volgens dit schema) het volgende minimumloon. Hierboven zou in tarief maximaal 20% 
extra verdiend kunnen worden. 
 

Tabel 23 Het loonschema uit de ontwerp-CAO van de EVC in 1947 
Gemeenteklasse II Uurloon III Uurloon 
groep I ƒ53,00 ƒ1,10 ƒ52,00 ƒ1,08 

groep II ƒ50,50 ƒ1,05 ƒ49,50 ƒ1,03 

groep III ƒ48,00 ƒ1,00 ƒ47,00 ƒ0,98 

Bron: Ontwerpregeling van lonen en andere Arbeidsvoorwaarden voor de Textielnijverheid, uitg. van de Eenheidsvak-
centrale Textiel- en Kledingnijverheid (Arbeid II, 161). 
 
Het voorstel vertolkte de wensen van de textielarbeiders waarschijnlijk een stuk beter dan de 
bedragen die in het CAO-ontwerp van de Bedrijfsunie waren genoemd, maar het maakte onder 
de toenmalige verhoudingen geen schijn van kans; evenmin als andere, voor die tijd tamelijk 
gunstige voorwaarden, zoals 12 vakantiedagen per jaar tegen het normale loon, aangevuld met 
een vakantietoeslag van 50%. Bij gelijkwaardige arbeid zou gelijk loon worden betaald, ‘zowel 
voor mannen als vrouwen en jeugdige arbeiders’. Over een ander heikel punt, werken in ploe-

                                                 
330 Tubantia 14 en 27 juni 1947; brief A.A.A. Bakkeren aan Minister van Sociale Zaken, 1 juli 1947; Ontwerpregeling van lonen 
en andere Arbeidsvoorwaarden voor de Textielnijverheid, uitg. van de Eenheidsvakcentrale Textiel-  en Kledingnijverheid (beide: 
Arbeid II, 161). 
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gen, schreef het ontwerp dat wanneer de noodzaak ervan, ‘mede door de bedrijfskern’, zou 
worden aangetoond, de werkweek in twee- of drieploegendienst 40 uur zou bedragen en dat er 
voor 48 uur zou worden uitbetaald. De dagploeg zou een toeslag krijgen van 10% en de nacht-
ploeg van 15%. In elke onderneming zou een fabriekscommissie worden erkend. Deze had 
‘medezeggenschap in alle sociale economische en technische vragen betreffende de arbeid in de 
onderneming in de meest uitgebreide zin’. De ontwerp-CAO bevatte ook een automatische 
prijscompensatie. Wanneer de kosten van levensonderhoud met meer dan 10% zouden stijgen, 
zouden de lonen ‘met even zovele procenten worden verhoogd als de kosten van het levenson-
derhoud zijn gestegen’. Het College schreef op 10 juli – blijkbaar had het niet veel tijd gekost 
om het ontwerp te bestuderen – aan de EVC dat de genoemde lonen geen basis van onderhande-
lingen konden uitmaken, vanwege de loonstop. En zo liep ook dit offensief stuk op het gegeven 
dat voor de EVC de deur naar de centrale onderhandelingstafel dicht bleef.331 
 
De EVC was in het defensief gedrongen en dat zou ook zo blijven. In augustus 1947 had Minis-
ter Drees zich in een brief aan de Stichting van de Arbeid nog wel afgevraagd of ‘het onder alle 
omstandigheden wijs beleid moet worden geacht (de EVC) in geen enkele vorm van overleg te 
betrekken of toe te laten’, maar de dagelijkse praktijk loste dit probleem op. Drees had zich 
immers steeds op het standpunt gesteld, dat dit in de eerste plaats moest worden overgelaten aan 
de betrokken ondernemers en de Twentse textielfabrikanten bijvoorbeeld waren hier zeer duide-
lijk in geweest.332 Zij hadden de EVC doelbewust buitengesloten, ook al hielden zij – binnens-
kamers – de deur voor deze centrale op een kier. De EVC uitte zich pas weer over de CAO in 
november 1947, toen de Uniebonden en de fabrikanten de tweede CAO bekend maakten. Maar 
ook toen reageerde de EVC pas nadat er bij Van Heek & Co een staking was uitgebroken (zie bij 
voetnoot 922). Dit patroon, dat de EVB/C in Twente vanaf de bevrijding had gekenmerkt en dat 
haar aanvankelijk aantrekkelijk had gemaakt voor veel textielarbeiders, wordt bevestigd vanuit 
in dit verband onverdachte bron. In antwoord op een enquête van het NVV in 1947 naar door de 
EVC geproclameerde stakingen antwoordde T. van der Heeg namens De Eendracht: ‘Wij vre-
zen, dat het voor onze districtsbestuurders moeilijk zal zijn de vragen te beantwoorden, omdat 
stakingen nogal eens “spontaan” uitbreken en de EVC eerst dan de leiding neemt.’ En dit is, 
zoals hierboven al aangegeven, typerend voor de achteruitgang die de EVC kenmerkte. De cen-
tralisatie in de EVC, waarbij de macht was verschoven naar de bestuurders van de organisatie, 
had haar niet geholpen. De organisatie stagneerde, de leden lieten zich op vergaderingen steeds 
minder zien (een verschijnsel dat we eerder al bij de Uniebonden tegenkwamen) en er liepen 
ook voortdurend leden weg. Zo klaagde bijvoorbeeld de Almelose bedrijfsgroep Textiel begin 
1948 over het gebrek aan activiteit van de leden en over de moeilijkheden om mensen voor 
bestuursfuncties te krijgen.333 
 
In de eerste maanden van 1948 belegde de EVC in Almelo enkele bijeenkomsten, die een goede 
indruk geven van de onderwerpen die volgens haar van belang waren voor de arbeiders. De 

                                                 
331 Het is niet met zekerheid te zeggen of er verder nog aandacht is besteed aan dit CAO-voorstel, aangezien ik geen editie van 
Werkend Nederland heb gevonden die was gericht op textielarbeiders. De editie, aanwezig op het IISG, was gericht op overheids-
personeel; daarin staan geen reacties op deze zaak vermeld. De Waarheid vermeldt in deze periode wel allerlei nieuws uit de 
Twentse textielindustrie, maar niets over deze kwestie. Het Textielarbeidersblad, dat met ingang van november 1947 als zelfstandi-
ge publicatie van de ATEK werd uitgegeven, publiceerde een speciaal nummer gericht tegen de nieuw afgesloten CAO. Daarin 
wordt met geen woord gerept over het eigen ontwerp uit juli. 
332 Brief W. Drees aan Stichting van den Arbeid, 18 augustus 1947 (StA, A 52). 
333 Brief T. van der Heeg, namens De Eendracht, aan NVV, 16 juli 1947 (EVC, 14); Het Textielarbeidersblad 10 januari 1948. 
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organisatoren klaagden in de meeste gevallen weliswaar over de lage opkomst, maar in verge-
lijking met de bezoekersaantallen die de Uniebonden wisten te trekken, sloegen de organisato-
ren zeker geen slecht figuur. Waarschijnlijk was het publiek op deze avonden politiek (nog) 
voldoende gemotiveerd om er hun vrije avond aan te besteden. De afdelingsvoorzitter, de 31-
jarige elektromonteur A. van Diejen, vond de opkomst op een openbare vergadering van de 
EVC op 22 januari 1948 in Almelo teleurstellend laag. Volgens het politieverslag waren onge-
veer 150 personen afgekomen op een toespraak van S. Korper over de loon- en prijspolitiek van 
de regering. Korper, op dat moment hoofdbestuurder van de EVC textielarbeidersbond, wees op 
de belofte die de Nederlandse regering na de oorlog had gedaan dat de armoede gelijkelijk zou 
worden verdeeld. Volgens hem werd deze echter hoofdzakelijk op de schouders van de arbei-
ders afgewenteld en hij vroeg zich af waarom de fabrikánten die lasten niet droegen. Van het 
Marshall-plan viel volgens hem niets goeds te verwachten, omdat de Amerikanen zouden eisen 
dat Nederland zijn valuta zou aanpassen aan hun behoefte. Daarmee zou iedere schommeling in 
de economie in de VS terugslaan op de landen die meededen aan het plan. Hij stelde tot slot van 
zijn betoog voor dat de EVC bonden de volgende leus in studie zouden nemen: ‘De lonen met 
15% de hoogte in’, een in de toenmalige verhoudingen volstrekt kansloze eis, die meer hulpe-
loosheid dan vastberadenheid uitstraalde. 
Enkele weken later, op 11 februari organiseerde de afdeling Almelo van Radio Werkend Neder-
land een feestavond, die werd bijgewoond door 250 mensen, volgens het politierapport voor-
namelijk leden van de CPN. Op 1 maart belegde de Afdeling Almelo van de EVC opnieuw een 
vergadering, dit keer naar aanleiding van het proces dat tegen enkele fabrikanten was aange-
spannen wegens het betalen van zwarte lonen. Het proces had voor die dag gepland gestaan en 
ongeveer 100 mensen waren er op afgekomen, ‘een slechte opkomst der leden’ volgens de 
voorzitter van de avond. S. Korper zei dat het proefproces dat was uitgesteld tot 8 maart (zie 
§10.2), de bedoeling had om buiten de arbeiders om een beslissing te nemen over de loonver-
schillen. Een loonsverlaging doorvoeren met de wet in de hand zou naar zijn overtuiging echter 
niet lukken. Ook B. van der Heul, vertegenwoordiger van het hoofdbestuur van de EVC, voerde 
het woord. Hij riep uit dat wat ook de uitspraak in het proefproces zou zijn, het niet de rechter 
was die het lot van de arbeiders zou bepalen, maar dat de arbeiders dat zelf zouden doen. Hij 
bekritiseerde NVV-voorzitter Kupers die op het congres van het NVV van 28 februari de EVC 
had aangevallen door te zeggen dat de EVC de arbeiders op het verkeerde pad bracht.  
Een jaar later, 7 juni 1949, kwamen volgens het politieverslag 200 personen naar een lezing die 
B. Blokzijl zou geven. Omdat Blokzijl wegens ‘dringende werkzaamheden’ was verhinderd, 
voerde B. Brandsen, de landelijk secretaris van de EVC, het woord en hij begon met te zeggen 
dat de aanwezigen niet moesten denken dat de leden van het hoofdbestuur niets anders te doen 
hadden dan plezierreisjes maken. Daarna lichtte hij toe dat de top van de EVC had deelgenomen 
aan een congres van de Russische vakbeweging in Moskou, een studiereis. In tegenstelling tot 
het westen, waar werd geproduceerd voor de winst, werd in Rusland geproduceerd om de pro-
ductie zo hoog mogelijk op te voeren en ‘de koek werd verdeeld door het vlijmscherpe mes van 
de vakbeweging’. De stemming tijdens de bijeenkomst werd in het verslag van de Almelose 
politie omschreven als ‘weinig enthousiast’. Het is niet uit te maken of dat aan de inhoud van de 
uiteenzettingen van Brandsen heeft gelegen of aan de spreker en dat men juist was gekomen om 
Blokzijl te horen, feit is dat een zaal met 200 mensen door de andere bonden met gejuich zou 
zijn begroet. Hetzelfde geldt voor de bijeenkomsten die in de eerste maanden van 1948 waren 
belegd. De onderwerpen die op de door de EVC georganiseerde bijeenkomsten aan de orde 
kwamen, getuigen van de breuk die zich had voltrokken tussen NVV en EVC, een slechte rela-
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tie die definitief verbroken was. En zoals elke politieke zuil probeerde ook de EVC de eigen rij-
en te sluiten en gesloten te houden.334 
 
Toch was de verzwakking en achteruitgang van de EVC onmiskenbaar en deze zijn duidelijk op 
te maken uit de verslagen van het congres van deze bond in november 1948 in Enschede. Het 
enige vermeldenswaardige resultaat ervan was, dat de bond voortaan Algemene Bond van Wer-
kers in de Textiel- en Kledingindustrie, kortweg ATEK, heette. De veelvuldige oproepen tot 
eenheid en de eisen tot loonsverhoging zonder enig concreet voorstel hoe die te bereiken, had-
den immers niet veel om het lijf. De congressen van de Uniebonden blonken overigens al even-
zeer uit door nietszeggendheid, hetgeen boekdelen spreekt over de matheid die de organisaties 
kenmerkte. Tot wat voor kunstgrepen voorzitter S. Korper van de ATEK zijn toevlucht moest 
nemen om de schijn van een zelfstandig beleid overeind te houden moge blijken uit zijn toe-
spraak op een in december 1948 gehouden hoofdbestuursvergadering. ‘In de toekomst’, zo 
sprak hij daar, ‘zullen we veel meer een zelfstandige loonpolitiek moeten voeren en ons slechts 
laten leiden door de noden der arbeiders en de economische mogelijkheden. Het is een onmis-
kenbaar feit, dat de actie voor ƒ2,50 loonsverhoging leeft onder de werkende bevolking van 
Nederland.’ Deze actie was een poging van de EVC de wijdverbreide onrust onder de Neder-
landse arbeiders, die zich uitte in talloze stakingen, te bundelen. Arbeiders van verscheidene 
textielfabrieken schaarden zich achter deze actie, maar de EVC liet die doodbloeden. Na korte 
tijd meldde het ATEK-blad er niets meer over. Enige tijd later, in februari 1949, herhaalde de 
ATEK zijn beleidsvoornemens nog eens. ‘Met terzijde schuiving van de zogenaamde CAO’s, 
zullen wij onze eisen gaan stellen, afgestemd op de behoeften en de mogelijkheden van de 
plaats waarop wij staan. Daar, waar dit mogelijk is, moeten wij niet schromen om onze eisen 
kracht bij te zetten, desnoods met een staking. De loonsverhoging welke wij moeten afdwingen, 
is gezien de armoede in de gezinnen en de weelde door het ondernemerdom tentoongespreid, 
noodzakelijk en economisch verantwoord.’335 
Hierboven citeerde ik een Unie-bestuurder die schreef dat veel van zijn collega’s zelf niet meer 
geloofden in wat ze schreven en aan de leden vertelden. Ditzelfde gold ongetwijfeld ook voor 
veel ATEK-bestuurders. De steeds verder om zich heen grijpende malaise noopte de landelijke 
leiding van de EVC uiteindelijk tot een bijzondere maatregel. In 1949 of 1950 werd het CPN-
kaderlid Siep Geugjes vanuit Amsterdam voor twee jaar naar Twente gestuurd om te proberen 
de ATEK voor een verdere achteruitgang te behoeden. ‘Er vielen gaten in de bond’, vertelde hij. 
Zo holde de ATEK in Almelo achteruit, terwijl de bond in Enschede sterk bleef in bedrijven 
waar de CPN van oudsher over aanhang had beschikt, zoals bij Van Heek Schuttersveld.336 
 
In mei 1950 verliet Frits Steenbergen de ATEK waarvan hij vijf jaar gesalarieerd bestuurder 
was geweest. Er zijn in het bestaan van de EVC vele bestuurders vertrokken, maar de ‘zaak 
Steenbergen’ veroorzaakte een dusdanig tumult in Twente en was zo typerend voor de verhou-
dingen in de EVC, dat ik er ter afsluiting toch kort op in wil gaan. Steenbergen was een van de 
velen die bij de bevrijding in 1945 hoge verwachtingen koesterde voor de toekomst en hij zag 
                                                 
334 Gemeentepolitie Almelo, Verslag EVC vergadering, 26 januari 1948; Verslag van de openbare vergadering der EVC, afdeling 
Almelo, op 7 juni 1949 te 20.- uur in de “Sociëteit” te Almelo, 20 juni 1949 (beide: Prov.Overijssel, 8910); Gemeentepolitie Alme-
lo, Politioneel rapport over de periode van 1 januari 1948 t/m 31 maart 1948, 15 april 1948 (Prov.Overijssel, 8964). 
Het is de vraag of deze reeks bijeenkomsten uitzonderlijk was. Het is immers mogelijk dat van vergelijkbare bijeenkomsten in ande-
re steden geen verslagen bewaard zijn gebleven. 
335 Het Textielarbeidersblad 24 december 1948, 19 februari 1949. 
336 Int. met S. Geugjes, 1981. 
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die, zoals zovelen met hem, belichaamd in de CPN en in de EVC. Van beide organisaties werd 
hij al in april 1945 lid. In juni 1945 werd hij gekozen tot bestuurder van de Bedrijfsgroep Tex-
tiel en Kleding van de EVC. Op aandringen van de partijleiding stelde Steenbergen zich boven-
dien kandidaat voor de gemeenteraad van Enschede. Volgens Steenbergen was de greep van de 
CPN op de EVC in de loop van de jaren zo sterk geworden, dat besluiten van de vakbond 
meermalen door de partij terzijde werden geschoven. Hij had herhaaldelijk geprotesteerd tegen 
deze invloed en geprobeerd die te keren of althans zoveel mogelijk tegen te gaan, maar hij had 
daarbij geen succes gehad. Na zijn aftreden vertelde hij aan de pers dat hij gedurende zijn be-
stuursperiode wel eens had voorgesteld ‘er maar één kantoor van te maken’. In de loop van de 
tijd was hij steeds moedelozer geworden over de mogelijkheden om met de EVC iets nuttigs 
voor de arbeiders te doen. Volgens hem gebruikte de CPN de belangen der arbeiders voor duis-
tere praktijken. In een gemeenteraadsvergadering enkele weken na zijn terugtreden werd Steen-
bergen door een CPN-raadslid een verrader genoemd en in een ledenvergadering van de ATEK 
voerde het bestuur voor zijn aftreden als argument aan dat hij niet voor zijn taak berekend was. 
Steenbergen kon een groot aantal beschuldigingen aan zijn adres in deze vergadering ontzenu-
wen en zo werkte de bijeenkomst als een boemerang voor het bestuur. Een groot aantal leden 
schijnt naar aanleiding van de ‘zaak Steenbergen’ zijn lidmaatschap te hebben opgezegd.337 
Wat hier ook van waar moge zijn, feit is dat Steenbergen een exponent was van de vele, aan-
vankelijk enthousiaste idealisten die gaandeweg gefrustreerd raakten door het zware stempel dat 
de CPN op de EVC drukte. Voor de strijd van de textielarbeiders had de ATEK vrijwel geen 
betekenis meer: het merendeel der acties werd door de arbeiders buiten de ATEK om begonnen. 
Voor zover de EVC-bond er bij betrokken werd, gebeurde dit in een later stadium wanneer sta-
kers financiële of andere steun nodig hadden. 
 

5.5 De Nederlandsche Vakcentrale 

Deze als liberaal omschreven vakcentrale telde in 1940, bij de Duitse inval, 50.750 leden.338 
Tijdens de oorlog fuseerde de NVC met, beter gezegd ging op in het NVV. In 1948 (hoewel de 
bronnen hierover niet helder zijn) ontstond de NVC opnieuw, waarschijnlijk uit onvrede met het 
beleid van het NVV. De Twentse textielfabrikanten hebben de Nederlandsche Vakcentrale zo-
wel vóór als ná de oorlog financieel ondersteund teneinde, zoals tijdens de algemene ledenver-
gadering van de FVE in 1949 werd opgemerkt, ‘het monopolie der andere bonden’ te doorbre-
ken. Volgens FVE-voorzitter Ledeboer had deze centrale voor de oorlog ondersteuning gekre-
gen van werkgevers uit het hele land en telde zij in 1947 in Twente ruim 2.000 leden en twee 
jaar later 3.600. In 1947 was Ledeboer naar eigen zeggen nauw betrokken bij plannen om deze 
organisatie met steun van de Partij van de Vrijheid zodanig te laten groeien dat zij zou kunnen 
toetreden tot de Stichting van de Arbeid. De Twentse textielindustrie zou hiervoor een flink 
deel van de benodigde ƒ30.000, bestemd voor propaganda, op tafel leggen. Gezien het feit dat 
bij de bespreking van de balans van de FVE in 1949 door het bestuur naar voren werd gebracht 
dat een van de posten betrekking had op steun aan ‘een liberale arbeidersorganisatie’, is het 
aannemelijk dat de posten in de financiële verslagen van de FVE over de jaren 1947 t/m 1949, 

                                                 
337 Twentse Courant en Tubantia 15 juni 1950; interview A. van 't Reve e.a., 1980. 
338 De Jong, Om de plaats van de arbeid en Harmsen, Reinalda, a.w. wijden er enkele passages aan; zie ook de website van het 
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis voor enkele basale gegevens. 
http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/Socialezekerheid/instellingen_en_personen/show_long/AlgemeenNederlandschVakverb
ond, geraadpleegd 26 december 2010. 
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omschreven als ‘bijdrage liberaal doel’ van respectievelijk ƒ2.620,84, ƒ2.680,- en ƒ1.157,15 
bestemd waren voor deze vakorganisatie.  
Ondanks de ruime financiële steun vanuit Twente rees in 1950 binnen het bestuur van de FVE 
twijfel of de NVC, die op dat moment naar verluidt 10.000 leden telde, ooit als volwaardig lid 
zou worden toegelaten tot de Stichting van de Arbeid. Bovendien groeide de irritatie dat het 
altijd Twente was dat naar het chequeboek moest grijpen en veel meer bijdroeg dan de rest van 
het land. Bestuurslid A.J. Blijdenstein had dit in 1947 al naar voren gebracht en drie jaar later 
gingen er opnieuw stemmen op dat het redelijk was ‘dat andere deelen van het land eens wat 
doen’. Het bestuur besloot in februari 1950 alleen nog voor propagandadoeleinden geld be-
schikbaar te stellen. Zoals blijkt uit het financiële jaarverslag ging het om een post van 
ƒ1.500.339 
Enige jaren later, in 1954, kwam dit onderwerp opnieuw aan de orde toen de voorzitters van de 
vier samenwerkende verenigingen besloten om de NVC dat jaar met ƒ4.000 te ondersteunen. 
Omdat het om een ‘uiterst vertrouwelijk onderwerp’ ging, durfden zij hierover geen circulaire 
rond te sturen aan de circa 70 Twents-Gelderse leden en zij verzochten de besturen van de vere-
nigingen ‘in verband daarmede de verantwoordelijkheid te aanvaarden om dit als een bestuurs-
daad te beschouwen’.340 
 
In de textielindustrie was de NVC voor de oorlog vertegenwoordigd door “De Samenwerking”, 
een bond met leden in vooral Nijverdal, maar zonder enige daadwerkelijke invloed op de ar-
beidsvoorwaarden. Het betrof een organisatie die volgens een sociologisch onderzoek onder het 
personeel van de KSW, hoofdzakelijk was ontstaan als afsplitsing van Unitas en werd geken-
merkt ‘door christelijk-radicale ideeën’. Het ledental bedroeg rond de 150 (waarschijnlijk ten 
tijde van het onderzoek, in 1952) en er waren aftakkingen in Enschede en Veenendaal.  
In het voorjaar van 1947 benaderde Van Eck de voorzitter van Unitas met de vraag of “De Sa-
menwerking” vanuit principiële overwegingen niet tot het georganiseerde overleg moest wor-
den toegelaten. Wind kende de organisatie niet, ‘alleen zeer terloops hoorde ik over dat geval 
eens praten’. Zijn persoonlijke opvatting was ‘dat iedere bond, die fatsoenlijk en oprecht vak-
beweging wil zijn, niet uit het overleg mag worden geweerd’, ook al was dat niet altijd even 
aangenaam. Hij was echter ‘democraat genoeg om dat, ondanks alles te aanvaarden’. Hij be-
loofde Van Eck om zich in de zaak te verdiepen. ‘Is het een plaatselijk groepje wat zoo maar in 
de vorm van georganiseerde ongeorganiseerden een beetje prutst, dan voel ik er niet veel voor 
om ze te laten meepraten. Is het een onderdeel b.v. van de zich weer her-oriënteerende neutrale 
vakbeweging, dan lijkt mij overleg op den duur noodig.’ Aan het Dagelijks Bestuur van Unitas 
liet hij weten ‘dat andere organisaties niet bij voorbaat van de samenwerking uitgesloten moe-
ten zijn, mits het gaat om bonafide, erkende organisaties, mededraagsters van de CAO’.341 Hoe 
dit verder is verlopen is mij niet bekend. 
De Nederlandse Bond van Textielarbeiders “De Samenwerking” is na de oorlog een tijd aange-
sloten geweest bij het Algemeen Vrijzinnig Vakverbond dat in 1949 is opgericht en in 1950 een 
fusie aanging met de NVC. De eerste jaren was “De Samenwerking” evenwel nog niet actief 
binnen de NVC, ‘hangende de oplossing van enige vraagstukken’. Pas in 1954 komt deze bond 

                                                 
339 Verslag vergadering bestuur FVE, 17 november 1947 en 15 februari 1950 (FVE, 7); Verslag jaarlijksche algemeene ledenver-
gadering FVE, 28 februari 1949 (FVE, 5); Financiële jaarverslagen FVE over 1947 t/m 1950 (FVE, 63). 
340 Brief A.C. van Eck aan bestuur van de Twentsch-Geldersche Textielfabrikanten-Vereenigingen, 14 december 1954 (FVA, 17). 
341 Kuys, De vrees voor wat niet kwam, p. 196; De Groot, De Jong, a.w., p. 45; brief J. Wind aan A.C. van Eck, 22 maart 1947 
(FVE, 63); Verslag vergadering DB Unitas op 2 april 1947 (Unitas, 1022). 
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voor in de officiële stukken van de NVC. De bestuursleden, onder meer voorzitter P. Fitsing en 
secretaris G.J. Jansen, woonden allemaal in Nijverdal. De bond had geen eigen orgaan, geen 
afzonderlijke afdelingen en telde op 1 januari 1954 in totaal 788 leden.342 
 
Het meest interessante aspect aan de NVC en “De Samenwerking” is m.i. dat de FVE ondanks 
de groeiende toenadering tot de Bedrijfsunie deze organisatie bleef promoten en ondersteunen. 
Het tekent de tweeslachtigheid (“polderen we wel of polderen we niet”) en is in de kern van de 
zaak uiting van de diepgevoelde tegenstelling die de fabrikanten, en in het bijzonder de oudere 
garde onder hen, ervoeren ten opzichte van hun personeel. Dit hinken op twee gedachten zien 
wij ook in de toespraak in 1959 van de toen 53-jarige voorzitter van de FVE N.H. van Heek ter 
gelegenheid van een jubileum van St.Lambertus. Hij beschouwde fabrikanten en vakbeweging 
nog steeds als ‘natuurlijke tegenstanders’ (zie bij voetnoot 229). Bij de totstandkoming van de 
Stichting Aanzien Textielvak in 1948, dè uitingsvorm van de nieuwe sociale verhoudingen in de 
Twents-Gelderse textielindustrie, komt deze wezenlijke tegenstelling scherp naar voren (zie 
§12.3). Er was echter geen werkelijk alternatief (op dat moment). 
 
  

                                                 
342 H.M. In ’t Veld-Langeveld, Vrouw-beroep-maatschappij. Analyse van een vertraagde emancipatie, Utrecht 1969, p. 124; 
Financieel Jaarverslag van de Nederlandse Vakcentrale over het jaar 1950; Gegevens betreffende de samenstelling van de be-
stuursorganen van de Nederlandse Vakcentrale, 1954 (beide: NVC, 1); brief H.J. van Welsen, secretaris “De Oude Mercurius”, aan 
J.J.C. Muller, voorzitter “De Oude Mercurius”, 25 september 1951 (NVC, 3); notitie in handschrift Bij de NVC aangesloten organi-
saties en hun ledentallen, per 1 jan 1954 (StA, 266). 
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6 ‘Nu is onze tijd gekomen’343 

6.1 Van wachtgeld naar de DUW en de confectie 

Om meerdere redenen was het in de ogen van de regering van belang dat de textielindustrie na 
de bevrijding op de kortst mogelijke termijn weer volledig aan het werk ging. Deze bedrijfstak 
was in Twente verreweg de belangrijkste werkgever en zorgde van oudsher voor deviezen die 
met de export werden verdiend. Daarnaast had de Nederlandse bevolking grote behoefte aan 
goede kleding: door slijtage liepen velen in kleren die in slechte staat verkeerden. Voordat de 
textielfabrieken weer konden gaan draaien, was het noodzakelijk de schade aan de bedrijven en 
aan het machinepark te herstellen en moesten m.n. de uitgeputte voorraden katoen en brandstof 
worden aangevuld. Zolang de oorlog nog in volle gang was, had dit voor de geallieerde legers 
niet de hoogste prioriteit. 
Een door de regering in Londen in het leven geroepen commissie, met als taak te rapporteren 
over de vraag hoe de textielindustrie na de oorlog weer op gang te brengen, voegde aan de te 
verwachten problemen nog een element toe. Zij verwachtte onder meer een tekort aan perso-
neel, deels als gevolg van de gedwongen arbeidsinzet in Duitsland. Een aantal commissieleden 
vond dat het terugvoeren van personeel naar de vroegere werkkring desnoods onder dwang 
moest gebeuren. Anderen, die rekening wilden houden met de mentaliteit van een groot deel 
van het Nederlandse volk, betwijfelden of dwangmaatregelen de gewenste uitwerking zouden 
hebben. Mocht de regering dwang willen toepassen, zo schreef de commissie, dan kon zij ge-
bruik maken van bepalingen ‘door den overweldiger in bezet Nederland (...) ingevoerd’.344 De 
eerste periode na de bevrijding was er van een tekort aan textielarbeiders evenwel nog geen 
sprake om de eenvoudige reden dat de bedrijven niet of nauwelijks over grondstoffen beschik-
ten en vooral omdat er geen brandstof was (zie Hfdst. 4). 
 
Omdat de textielfabrieken nog niet draaiden, achtte het Militair Gezag het uit een oogpunt van 
handhaving van rust en orde van het allergrootste belang dat de arbeiders op een andere manier 
aan het werk werden gezet en dat zij alleen op die manier de middelen zouden verkrijgen om in 
hun levensonderhoud te voorzien. Aangezien dit direct na beëindiging van de oorlogshandelin-
gen in het zuiden van het land nog niet mogelijk was gebleken, had Rijksbemiddelaar W.J.J. de 
Muralt daar op 27 oktober 1944 een wachtgeldregeling goedgekeurd. De inhoud hiervan was 
gebaseerd op een concept van de Eindhovense Fabrikantenkring en uitgebreid besproken met 
vakbondsbestuurders en het GAB en MG ter plaatse. Op 20 december van dat jaar nam Minister 
van Sociale Zaken J. van den Tempel dit initiatief over en stelde de wachtgeldregeling bij mi-
nisteriële beschikking formeel in.345 Doel van deze regeling was te voorkomen dat de arbeiders 
door honger tot ‘ongeregeldheden’ zouden overgaan en direct na de bevrijding werd, ten einde 
‘de tijdelijk werklozen voor lediggang te behoeden’, de Dienst Uitvoering Werken (DUW) in 

                                                 
343 De titel van dit hoofdstuk is ontleend aan een passage in een rapport van de Almelose politie: ‘De arbeider is zeer gevoelig en 
wil zich nu graag doen gelden. De leuze “Nu is onze tijd gekomen” is welhaast tot een gemeenplaats geworden.’ Politierapport 
Almelo 2-16 juni 1945 (DMC Almelo, 2). 
344 Rapport van de commissie van advies inzake herstel van de Nederlandsche Textielindustrie, p. 57. 
345 A. Coolen (red.), Nieuwe arbeidsverhoudingen. Door leden van het Adviescollege voor Arbeidszaken MG, met aanhangsel en 
alphabetisch register voorzien door J. de Kiewit, Eindhoven 1945, p. 23; W.J.J. de Muralt, Nederland heeft een doel, Maastricht 
1945, p. 16; Overzicht werkzaamheden MG, p. 517. 
Volgens J.C. van Sandick, de secretaris van de Eindhovense fabrikantenkring, leek het aanvankelijke voorstel van de Nederlandse 
regering ‘nergens op’ en was het de Eindhovense fabrikanten pas ‘na eindeloos overleg’ gelukt dat de regering hun concept over-
nam. Zie: Van Bungen, a.w., p. 10. 
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het leven geroepen. De opzet hiervan was de arbeiders van de straat te houden. In een van zijn 
eerste rapporten aan Kruls benadrukte de PMC van Overijssel, Verhoeff, het belang om de 
vooralsnog werkloze textielarbeiders in de DUW aan het werk te zetten. Hij was ervan over-
tuigd ‘dat nu nog de gelegenheid bestaat om de arbeiders geruischloos in te schakelen in het 
arbeidsproces en het lijkt mij juist er op te wijzen, dat indien dit uitgesteld zal worden met 
slechts enkele weken, het moeilijk zal worden om de arbeiders er aan te wennen, dat zij zullen 
moeten werken voor de opbouw van het land’.346  
Dit probleem deed zich in sterke mate voor in Oldenzaal, waar Gelderman en Molkenboer van 
oudsher de werkgevers bij uitstek waren. Een aantal opeenvolgende politierapporten over Ol-
denzaal bevatte vrijwel identieke passages over de grote werkloosheid ‘aangezien de textielfa-
brieken van de firma Gelderman en Molkenboer nog steeds niet kunnen werken wegens gebrek 
aan grondstoffen’.347 Toen begin augustus Gelderman weer ging draaien en de arbeiders niet 
langer wachtgeld kregen, werd het bedrijf direct geconfronteerd met stakingen. De rapporten 
over Enschede uit deze periode schetsen een soortgelijk beeld. Op 16 mei rapporteerde de 
commissaris van politie te Enschede over de periode van 1 tot 19 april: ‘De werkhervatting is 
zeer beperkt, mede doordat voor de textielbedrijven geen electrische stroom beschikbaar is en 
voorraden ontbreken. De arbeids-bereidheid is niet groot.’ Hij herhaalde dit vrijwel letterlijk in 
zijn volgende rapporten, tot hij op 2 juli kon melden: ‘De werkhervatting is nog beperkt. Ver-
schillende confectiebedrijven en enkele kleinere textielbedrijven werken thans weer.’ De be-
reidheid om te werken was nog steeds niet groot, zo concludeerde hij.348 
 
Al op 11 april had Verhoeff een enquête laten houden onder een groot aantal bedrijven om ‘een 
voorloopig, globaal inzicht te verkrijgen in de economische toestand in het reeds bevrijde ge-
deelte der provincie’.349 Hoe beperkt onderstaand overzicht ook is, het betreft immers maar een 
zeer gering aantal bedrijven, het geeft toch een indruk in de omvang van de problemen. 
 

Tabel 24 Personeelsbestand bij enkele bedrijven en aantallen wachtgelders, april 1945 
 In dienst wachtgeld 

Mei 
1940 

April 1945 

Twentsche Damast, Linnen en Katoenfabriek v/h S. Bendien & 
Zn, Almelo 180  49  49  

Ter Horst & Co Jutespinnerij en -weverij, Rijssen 1.366  1.323  504  

Palthe’s Textielveredelingsbedrijven, Almelo 853  819  706  

Leeuwarder Textiel Maatschappij, Confectiefabriek Almelo 428  203  102  

Wolspinnerij, Weverij, Ververij J. ten Bos, Almelo 340  155  108  

Firma J. ten Bos Kamgarenspinnerij en weverij, Wierden 275  52  39  

                                                 
346 Rapport C. Verhoeff aan Chef Staf MG, 11 april 1945 (DMC Enschede, 1). Onderstreping in origineel. 
347 Rapporten van Th. Padberg, de Wnd. Inspecteur van Politie te Oldenzaal, van achtereenvolgens 7 mei, 21 mei, 16 juni, 30 juni 
1945 (alle: DMC Enschede, 31). Citaat uit het rapport van 7 mei. 
348 Rapporten van de Commissaris van Politie te Enschede, 16 mei 1945 (over de periode 1 tot 19 april 1945), 22 mei 1945 (over 
de periode 20 april t/m 3 mei 1945), 23 mei 1945 (over de periode 4 t/m 17 mei 1945), 2 juni 1945 (over de periode 18 t/m 31 mei 
1945), 18 juni 1945 (over de periode 1 t/m 14 juni 1945), 2 juli 1945 (over de periode 15 t/m 28 juni 1945) (alle: DMC Enschede, 
31). 
349 In het archief heb ik de antwoorden van 15 bedrijven aangetroffen (DMC Almelo, 58). 
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 In dienst wachtgeld 
Mei 
1940 

April 1945 

H. Hedeman Jr.’s Textielfabrieken, Almelo 487  56  ‘Allen’  

Almelosche Confectiefabriek v/h H. Smits & Co en Overhemden-
fabriek “Rexalco”, Almelo 496  272  144  

Koninklijke Stoomweverij te Nijverdal, weverij, bleekerij, verve-
rij, appreteerderij 1.375  1.098  840  

H. ten Cate Hzn & Co, Almelo 2.005  833  
‘Nog niet 

te over-
zien’  

Twentsche Tricotagefabriek Stellema, Almelo 68  38  35  

Katoenmaatschappij v/h Gebrs. Scholten en Co. 593  302  204  

Bendien’s Confectiefabriek N.V., Almelo 1.465  640  294  

Stoomspinnerij “Twenthe”, Almelo 350  101  36  

Jansen & Tilanus, Vriezenveen 959  462  370  
Bron: Archief DMC-Almelo, 58. 
 
In de daarop volgende periode volgde de ene goedkeuring van een wachtgeldregeling op de 
andere. Het Arbeidsbureau verleende steeds goedkeuring voor een periode van enkele maan-
den.350 
 

Tabel 25 Bedrijven en arbeiders op wachtgeld en geregistreerde werklozen, zomer 1945 
 Bedrijven onder 

wachtgeldregeling 
Ingeschreven 

werklozen 
Arbeiders 
werkzaam 
in DUW 

Van deze: 
wachtgelders 

26 mei 147 5.513 1.929 777 
2 juni 147 5.674 2.344 784 
9 juni 159 5.627 2.561 935 
16 juni 186 5.786 2.632 965 
23 juni 224 5.859 2.720 1.013 
30 juni 244 6.087 2.085 598 
7 juli 207 5.566 2.143 550 
14 juli 182 5.555 2.680 796 
4 aug - 5.088 2.560 585 
11 aug 241 4.871 2.605 597 
18 aug 279 4.700 2.462 579 
25 aug 283 4.483 2.493 571 

Bron: Wekelijks rapport GAB Hengelo aan PMC Overi jssel van 29 mei, 6, 9, 20, 27 juni, 4, 10, 18 juli, 8, 15, 22, 30 aug. 
1945 (DMC Enschede, 80). 
 

                                                 
350 Voor een gedetailleerd overzicht van de vele honderden bedrijven in Twente, waarop in de eerste maanden na de oorlog de 
wachtgeldregeling van toepassing werd verklaard, zie de brieven van de wnd. Directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau Henge-
lo te Enschede aan de Chef Staf MG op 4 mei, 7 mei, 14 mei 1945. Op 16 mei ontving de CSMG een dergelijke brief over bedrijven 
in Oldenzaal, op 23 mei een over bedrijven in Hengelo, Goor, Nijverdal en Wierden en op 9 juni een over bedrijven in Almelo 
(DMC Enschede, 80). 
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 Ingeschreven werklozen = mannen en vrouwen (jongeren en volwassenen) bij elkaar opge-
teld uit Enschede, Hengelo, Almelo, Nijverdal, Goor, Oldenzaal, Hardenberg 
 In het getal “arbeiders werkzaam in DUW” van 30 juni zijn de arbeiders werkzaam bij de 
Dienst voor Wederopbouw van de Gemeente Hengelo niet opgenomen, omdat deze niet onder 
de DUW-voorwaarden vielen. 
 Ter toelichting: van de 1.929 arbeiders die op 26 mei 1945 te werk waren gesteld in de 
DUW, ontvingen 777 arbeiders wachtgeld. 
 
Het wachtgeld bedroeg voor kostwinners 80% van hun laatst verdiende loon, voor niet-kostwin-
ners 70% en voor jeugdigen 60%. Het rijk droeg voor ten hoogste 70% bij in de kosten van de 
wachtgeldregeling, de rest moest de ondernemer betalen. Arbeiders die uit Duitsland terug-
kwamen moesten door hun vroegere werkgever weer in dienst genomen worden en ontvingen 
wachtgeld als er geen werk voor hen was. Niet alle bedrijven hielden zich aan deze maatregel 
en Pierson veroordeelde deze houding als ‘principieel onjuist’.351 
 

6.1.1 Mannen in de DUW 

Wachtgelders waren verplicht zich voor hun bedrijf beschikbaar te houden en velen van hen 
werden te werk gesteld bij de DUW. Deze leek volgens de arbeiders verdacht veel op de voor-
oorlogse werkverschaffing en zij voelden zich nu sterk genoeg om hun bezwaren tegen de 
werkverschaffing in daden om te zetten. Een groot deel van hen was niet bereid ‘een vinger uit 
te steken’. Voor een deel werd dit in een rapport van het MG toegeschreven aan de slechte voe-
dingstoestand, men constateerde echter eveneens ‘een zekere onwil, om werk aan te pakken’. 
Ook NVV-secretaris C. van der Lende constateerde tijdens een rondreis door Nederland dat 
‘plichtsbesef, discipline, de noodzakelijkheid om door dagelijkse arbeid in dienst van een on-
derneming in het onderhoud van zichzelf en zijn gezin te voorzien’ leken te zijn verdwenen. Hij 
vroeg zich verbaasd af ‘hoe de duizenden in den lande, die niets doen of zo goed als niets, aan 
de kost komen’. Op een vergadering van de DMC’s in Overijssel in mei werd de geringe animo 
van arbeiders voor met name de DUW besproken. De aantallen arbeiders die zich meldden, 
waren zo laag dat men zich gedwongen zag om voor allerlei werk NSB-ers in te schakelen.352 
Om aan de bezwaren van de arbeiders althans enigszins tegemoet te komen had het MG bepaald 
dat de lonen in de DUW even hoog moesten zijn als in de bouw en niet, zoals vóór de oorlog, 
beneden het loon in het vrije bedrijf. De DUW paste voor dit doel zelfs ‘een politiek van zeer 
ruime lonen toe’, waarvoor ook wel aanleiding bestond, omdat veel arbeiders niet bedreven 
waren in het werk waarvoor de DUW hen inschakelde. De lonen werden vastgesteld op basis 
van tarief en er ontstonden direct problemen over de verhouding tussen de geleverde prestatie 
en de beloning. De Nederlandsche Heidemaatschappij die voor de oorlog een belangrijk aandeel 
had gehad in de werkverschaffing en niet bepaald populair was bij de arbeiders, hanteerde nog 
dezelfde principes.353 Voor bepaalde objecten waren aan de Heidemij werkloze textielarbeiders 
                                                 
351 Persbericht van H. Pierson, 18 mei 1945 (DMC Enschede, 76); Het Twentsch Parool 23 mei 1945. 
In Twente is gedurende de eerste maanden na de bevrijding een aparte editie van Het Parool uitgegeven. 
352 Rapport omtrent de bevindingen bij de GAB’s in de provincie Overijssel, 1 mei 1945 (PMC Overijssel, 3); Verslag vergadering 
met de Militaire Commissarissen in de provincie Overijssel, 19 mei 1945 (DMC Enschede, 1); rapport C. van der Lende aan de 
leden van het DB van het NVV 17-22 juni 1945 (NVV, 1945, 1.1). 
Van der Lende schreef dit rapport na een rondreis door Nederland, waarin hij had onderzocht hoe de stand van zaken was m.b.t. de 
vakbeweging, het NVV in het bijzonder. 
353 Overzicht werkzaamheden MG, p. 517-518. 



 

 
 
 

175

toegewezen en zij overlegde met de textielfabrikanten over een zodanige premieregeling dat ‘de 
arbeiders de prikkel niet wordt ontnomen om hun plicht te doen voor de gemeenschap door een 
normale hoeveelheid werk te verrichten’. De prestaties van de arbeiders waren volgens de Hei-
demij gering, omdat zij er financieel geen belang bij hadden.354 
Hoe deze prikkel in de praktijk uitpakte, moge blijken uit een voorbeeld uit Almelo. Op een 
object daar stelden de arbeiders zelf de ploegen samen, zodat de beste grondwerkers bij elkaar 
in één ploeg kwamen te zitten. De opzichters stelden de tarieven vast op basis van de prestaties 
van deze goede ploegen. Dit leidde ertoe dat de andere ploegen, volgens het MG ‘minder ge-
schoold, doch harde werkers’, niet aan een redelijk loon konden komen. Deze ploegen, waarin 
vooral textielarbeiders zaten, waren hierover verontwaardigd. ‘Zoo was het voor den oorlog en 
tijdens de bezetting’, vonden zij. Om de zaak te sussen werd een onderzoek ingesteld naar de 
tarieven, maar dat was gebaseerd op het werk van de goede ploegen, zodat uit het onderzoek 
naar voren kwam dat de tarieven juist gesteld waren. Als gevolg hiervan wilden de meeste ar-
beiders ‘absoluut niet meer onder de Nederl. Heide Mij. werken en wanneer ze hiertoe gedwon-
gen worden, krijgt men brokken’.355 
Een opdracht van de gemeente Almelo aan de Heidemij om vanaf 23 april met 100 arbeiders 
verdedigingswerken rondom de stad op te ruimen en die grond bouwrijp te maken, liep aanvan-
kelijk geheel spaak. De arbeiders gingen wel akkoord met de arbeidsvoorwaarden, maar wei-
gerden om onder leiding van de Heidemij te werken. Om ‘verdere strubbelingen’ te voorkomen 
en omdat ‘de arbeiders aan het werk moesten’, besloot de gemeente om het werk onder leiding 
van de afdeling Plantsoenen uit te laten voeren. Het werk verliep ‘zeer vlot’, maar de gemeente 
had wel een financiële strop, omdat de leiding van de DUW weigerde de subsidie uit te betalen, 
wanneer de Heidemij niet de dagelijkse leiding over het project had.356 
Arbeiders van Gebr. Van Heek die onder toezicht van de Heidemij in de volkstuinen van het 
bedrijf aan het werk waren, legden op 29 mei 1945 het werk neer vanwege de slechte tarieven. 
Deze waren volgens de EVB zo gesteld dat de 78 arbeiders uurlonen verdienden die lagen tus-
sen de 17,1 en 23,5 cent. Vanaf 32 cent per uur betaalde Gebr. Van Heek bij tot het bij het be-
drijf verdiende, niet nader gespecificeerde loon. Per uur kwamen arbeiders dus tussen de 6,4 en 
15 cent per uur te kort. De Heidemij wees de beschuldigingen verontwaardigd van de hand. 
Volgens haar was afgesproken dat deze arbeiders op dezelfde manier zouden worden behandeld 
als het eigen personeel van de Heidemij en dat Gebr. Van Heek zou zorgen voor een aanvulling 
van de lonen. De arbeiders presteerden echter ‘zeer weinig’. Na overleg tussen diverse fabrikan-
ten, die ook arbeiders hadden uitgeleend aan de Heidemij, was daarop besloten tot een mini-
mumloon van ƒ16,- per 40 uur ‘om de arbeiders te dwingen tot een hoogere prestatie’. Niet alle 
fabrikanten hielden zich aan deze afspraak en sommigen betaalden een aanvulling op het loon. 
Gebr. Van Heek deed dit aanvankelijk niet, totdat dit ‘eenige wrijving’ gaf, waarop ook deze 
fabrikant het loon ging aanvullen, ‘met terugwerkende kracht’. De Heidemij was verontwaar-
digd over het gedrag van de arbeiders: ‘Als er van de 40 personen gemiddeld 10 werken, is dat 
cijfer vooral niet te laag genomen. Het is zeer droevig en ernstig te noemen dat deze groep ar-

                                                                                                                                               
K.J.W. Peeneman, Inventaris van het archief van Bestuur en Directie van de (Koninklijke) Nederlandsche Heidemaatschappij, 
1888-1971, Arnhem 1989 (Gelderse inventarissenreeks ; 28), p. 14, noemt de DUW ‘de laatste en meest gehate fase van de werk-
verschaffing’. Volgens hem was ‘de weerstand tegen de als minderwaardig beschouwde DUW-arbeid (...) enorm groot’. 
354 Brief Nederlandsche Heidemaatschappij aan A.C. van Eck, 21 april 1945 (TGTV, 327). 
355 Brief Brandjes aan Maj. Leusink te Almelo, 18 mei 1945 (DMC Almelo, 5). 
356 Nota betreffende opruimen van verdedigingswerken in de Gemeente Almelo met financieele steun van de Dienst tot Uitvoering 
van Werken (DUW), 14 mei 1945 (GAA, 2108). 
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beiders zoo hun dagtaak verknoeien, en dan nog om recht durven vragen bij een der vakorgani-
saties.’357 Afkeer van de DUW bestond er ook onder bijvoorbeeld de arbeiders van de Fa. Smal-
lenbroek in Enschede. Zij waren wel bereid mee te helpen met puinruimen, maar niet onder 
leiding van de Nederlandsche Heidemaatschappij Op 11 juni weigerde een groep arbeiders uit 
Almelo voor de DUW te werken, omdat de Heidemij de controle uitoefende. De speciaal ge-
charterde trein om hen naar Vriezenveen te brengen vertrok leeg; een groot aantal arbeiders was 
helemaal niet op komen dagen en de 50 man die wel op het station had gestaan, had zich door 
vertegenwoordigers van de EVB laten overreden niet mee te gaan. Daarnaast eisten zij een loon 
van minstens ƒ30,- per week bij een 40-urige werkweek. Het politierapport dat van deze actie 
melding maakte, merkte op: ‘Hoe men denkt de arbeidersmassa, nu deze zovele eischen stellen 
en er daarbij tegenzin is in werken, waarschijnlijk tengevolge van de oorlog, aan de gang te 
krijgen, is een open vraag. Het arbeidsbureau hier stelt zich op het standpunt dat een afwach-
tende houding voor alles nog het beste is. Wanneer men dwang zou gaan toepassen is men bang 
de toestand geheel te bederven gezien de mentaliteit van de Twentsche arbeiders.’358 In Har-
denberg was naar verluidt zelfs sprake van ‘een zeer uitgesproken arbeidsschuwheid’. Voor de 
veenderij, waar normaal 500 man werkte, waren in juni geen arbeiders te krijgen. Rapporteur 
De Jong vond het uiterst typerend dat de arbeiders geld waar ze nog recht op hadden, niet op-
haalden, maar gewoon lieten staan. ‘De zwarte handel is een van de grote oorzaken van deze 
zeer ongewenschte toestanden’, zo concludeerde hij.359 
De enige dwang die de overheid durfde toe te passen was zoals gezegd economisch: op straffe 
van verlies aan inkomsten moesten arbeiders zich beschikbaar stellen voor hun laatste werkge-
ver of voor de DUW. Maar de eis die de hierboven genoemde groep arbeiders uit Almelo stelde 
van een 40-urige werkweek, werd vrijwel overal gesteld. In een rapport aan het MG van 9 juni 
werd opgemerkt dat de moeilijkheden bij de tewerkstelling van textielarbeiders bij de DUW 
zich ophoopten. ‘In het algemeen betroffen de eischen (...) in het bijzonder de 40-urige werk-
week, met als argument, dat het in verband met voedseltoestand en huiselijke bezigheden (hout-
hakken e.d.) noodzakelijk is, de beschikking te hebben over den vrijen Zaterdagmorgen.’ De 
optie om de werkweek terug te brengen van 48 naar 40 uur, ‘in verband met de slechte voe-
ding’, was overigens al begin april, in de eerste besprekingen van het MG met een aantal tex-
tielfabrikanten en Van Eck, ter tafel gekomen.  
In Enschede ging het hierbij aanvankelijk om een klein aantal mensen van afzonderlijke bedrij-
ven, maar al snel werd deze eis overgenomen door 150 arbeiders van N.J. Menko die bovendien 
nog bezwaren hadden tegen de aard van het werk en tegen het feit dat de Heidemij hen zonder 
voorbereiding aan het werk had gezet, ‘wat enigszins als een koude douche gewerkt heeft’. 
Arbeiders van Blijdenstein & Co eisten ook een 40-urige werkweek en het bleek nodig hun ‘een 
garantie te geven voor het werken in uurloon, aangezien de Heidemij in geen enkel opzicht 
vertrouwd wordt’. De verwachting bestond, volgens het rapport, dat meer arbeiders de eis van 
een 40-urige werkweek zouden stellen. In Almelo was dat bij de arbeiders van de belangrijkste 
textielfabrieken al het geval. Ook in Vriezenveen weigerden arbeiders zich bij de opgelegde 
arbeidsvoorwaarden neer te leggen. Een 50-tal arbeiders van Jansen & Tilanus eiste een 40-
urige werkweek en een nettoloon van ƒ30,- per week.360 

                                                 
357 Brief EVB aan Wethouder voor Sociale Zaken Gemeente Enschede, 30 mei 1945; brief Nederlandsche Heidemaatschappij aan 
Burgemeester en Wethouders Gemeente Enschede, 4 juni 1945 (beide: GAE, 2959). 
358 Rapport J. Bijkerk, 5 juni 1945 (DMC Enschede, 7.76); Politierapport Almelo 2-16 juni 1945 (DMC Almelo, 2). 
359 Rapport van J.J. de Jong, 11 juni 1945, over de periode 3-10 juni 1945 (DMC Enschede, 31). 
360 Dagrapport van Kapt. F.J.W. Gijzels, 11 april 1945 (PMC Overijssel, 97); rapport, 9 juni 1945 (DMC Enschede, 8.81). 
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Bij Palthe in Almelo was de weigering om langer dan 40 uur te werken bijna op een confronta-
tie met Canadese militairen uitgedraaid. Omdat er geen 48 uur werd gewerkt, dreigde een order 
voor het Canadese leger niet op tijd klaar te komen en ‘een heetgebakerde Canadeesche majoor 
had gezegd dat het leger de mensen dan wel zou dwingen’. De directie ging hiermee akkoord, 
maar de vertegenwoordiger van het MG was tegen, omdat het ‘uitdrukkelijke instructies (had) 
om stakingen of arbeidsconflicten door minnelijke schikking te voorkomen. We wenschen in 
geen geval herrie en ook de fabrikanten dienen te zorgen dat er geen herrie komt.’ De Rijksbe-
middelaar die ook op het bedrijf aanwezig was, was het hiermee eens en de vertegenwoordiger 
van het MG merkte opgelucht op ‘bij Palthe precies op tijd (te zijn) binnengestapt’.361 Bedrij-
ven die wel een 48-urige werkweek hanteerden, hadden niet zelden te maken met doelbewuste 
afwezigheid van arbeiders, die op zaterdag of op een andere dag zoals maandag, gewoon weg 
bleven van het werk.362 
 
Het betrof hier een principiële kwestie. De overheid had de werkweek vastgesteld op 48 uur 
teneinde de wederopbouw te bespoedigen. De arbeiders dreigden met hun optreden een belang-
rijke pijler onder dit beleid weg te slaan. Toen de weigering om überhaupt bij de DUW te wer-
ken zich nog verder uitbreidde juist vanwege de overschakeling van een 40-urige op een 48-
urige werkweek, ‘die in verschillende gevallen op weinig tactische wijze tot stand kwam’, zag 
het Militair Gezag zich gedwongen het probleem nader onder de loep te nemen. Op 18 juni 
vergaderden de militaire commissarissen van Enschede en Almelo, vertegenwoordigers van de 
drie erkende vakcentrales en – verrassend, maar een indicatie van de ernst van de problemen – 
van de EVB, Van Eck en enkele fabrikanten plus de Rijksbemiddelaar onder leiding van de 
directeur van het GAB. Zij kwamen, met uitzondering van de EVB, tot de conclusie dat een 48-
urige werkweek noodzakelijk was en dat afwijking daarvan uit principe moest worden gewei-
gerd. Volgens de vergadering begrepen de arbeiders de noodzaak ervan niet, al erkende men dat 
door de moeilijke omstandigheden de vrije zaterdag voor hen zeer veel betekende. De vergade-
ring besloot om met ingang van 25 juni de 48-urige werkweek weer overal in te voeren. Tot 
ergernis van Pierson werd hieraan in de daaropvolgende week, geheel tegen de afspraken in, 
geen enkele ruchtbaarheid gegeven. Waarschijnlijk heeft hier meegespeeld dat sommige vak-
bondsbestuurders evenals een aantal werkgevers de afkondiging niet bijster zinvol achtten, om-
dat de mogelijkheid om overtreders daadwerkelijk te straffen ontbrak. In een nader overleg over 
deze kwestie van het GAB met een aantal textielfabrikanten bleek verder nog dat er in de tex-
tielfabrieken nog niet echt werd gewerkt en dat de arbeiders vooral bezig werden gehouden. Zij 
ergerden zich ‘aan de duizenden die in zalig nietsdoen bij de straat slenteren’ en zolang deze 
situatie bleef bestaan, zagen zij niet in dat zij wèl 48 uur zouden moeten werken. Hier was wei-

                                                 
361 Brief Capt. Jan G. Vleck LO aan Lt.Col. S.G.P. de Lange, 15 juni 1945 (DMC Almelo, 5).  
J.R. van Wulfften-Palthe had tegen Vleck gezegd dat zijn bedrijf ‘de eerste firma zou zijn, die het voorbeeld zou geven door de 
menschen door de geallieerde gewapende macht naar de fabriek te laten brengen.’ 
362 De Heidemij stuurde meerdere keren lijsten naar MG met aantallen mensen die op bepaalde dagen niet waren verschenen; zo 
hadden op zaterdag 9 juni niet gewerkt: 15 arbeiders van Van Heek & Co, 42 van Gebr. Van Heek Schuttersveld, 17 van Textielfa-
briek Bato, 30 van Stoomweverij “Nijverheid”, 39 van Textielfabriek “Holland”, 9 van Nico ter Kuile, 34 van Gebr. Jannink, 27 
arbeiders van de Heidemij in Enschede zelf, 16 van Blijdenstein & Co, 38 van Ramie Union; op maandag 11 juni waren 38 arbei-
ders van de Textielfabriek “Holland” niet komen opdagen; op zaterdag 23 juni ging het om 33 mensen van Textielfabriek “Hol-
land”, 2 van Van Heek & Co, 23 van Gebr. Van Heek Schuttersveld, 5 van Stoomweverij “Nijverheid”, 1 van Nico ter Kuile en 2 
van N.J. Menko (Brief Nederlandsche Heidemaatschappij Enschede aan MG Enschede, 16 juni en 25 juni 1945 (DMC Enschede, 
83)). 
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nig tegen in te brengen en er veranderde in de praktijk vooralsnog dan ook niet veel.363 Eind 
juni werden op verschillende bedrijven nog eisen voor een 40-urige werkweek gesteld, onder 
meer bij stakingen voor loonsverhoging bij de Confectiefabriek Bakker in Enschede, bij Jor-
daan in Haaksbergen en bij de Boekelosche Stoombleekerij. De directeur van het GAB leek al 
zo gewend te zijn aan deze extra eisen dat hij bij een staking bij Van Heek in Losser niet alleen 
de looneisen vermeldde, maar ook sprak van ‘de gewone 40-uur eisch’.364  
Majoor Pierson, die zeer hechtte aan de principiële kant van de zaak, nam uiteindelijk zelf het 
initiatief om duidelijk te zijn over de lengte van de arbeidsweek. Hij wees er in een persbericht 
op dat in Twente net als verder in Nederland de werkweek 48 uur bedroeg, dat dat bij wet zo 
geregeld was en alleen via de wet veranderd kon worden. ‘In dit stadium, nu ieder weldenkend 
Nederlander zijn uiterste best doet om een leeggeroofd vaderland weer tot enige welstand te 
brengen, zijn disputen over de vraag, hoe in de toekomst de normale werkduur worden zal, uit 
den boze. Zij, die in de gelukkige omstandigheden verkeren, dat er weer 48 uren per week werk 
voor hen is, en die staken omdat zij korter willen werken, zijn niet in conflict met hun werkge-
vers, maar met regering en volk.’365  
 
Waarschijnlijk als een soort pleister op de wonde waren op 25 juni de maximum DUW-lonen 
verhoogd van 56 cent per uur naar 64 cent, met terugwerkende kracht tot 18 juni. Deze maatre-
gel was genomen door het hoofd van de Inspectie van het Bureau Overijssel van de DUW en 
zonder medeweten van de Rijksbemiddelaar, het MG en het arbeidsbureau tot stand gekomen. 
Volgens het GAB zou deze verhoging ‘tot gevolg hebben dat 't werk der laatste maanden tot 
handhaving van de loonstop tevergeefs was geweest’. Volgens Pierson zette deze maatregel, 
genomen ‘zonder consultatie van andere werkgevers’, bovendien de hele loonregeling in de 
textielindustrie op losse schroeven. Daar was rond deze tijd overeenstemming bereikt over het 
optrekken van de laagste lonen tot het DUW-peil van 56 cent en de textielfabrikanten ontstaken 
in woede toen zij van de verhoging hoorden. Zij konden ‘financieel dit tempo niet bijhouden, 
maar ook principieel achten zij deze stelselmatige opschroeving van de loonen door de over-
heidsinstanties uit den booze’. Dit scherpe protest had succes en Romme, op dat moment voor-
zitter van het CRB, greep in en verbood de verhoging. Hoe het in de praktijk met de verhoging 
is gegaan is niet helemaal duidelijk. In ieder geval had zij een ‘chaos geschapen op loongebied’. 
In Nijverdal bijvoorbeeld hadden 170 arbeiders van de KSW werk in de DUW aanvaard juist 
vanwege de nieuwe verhoging; het GAB voorzag dan ook ‘ettelijke stakingen’ in de DUW.366 
 
De verhoging van de DUW-lonen vloeide voort, zoals het MG in het verslag van zijn werk-
zaamheden aangaf, uit de door de DUW toegepaste ‘politiek van zeer ruime lonen (…) om de 
aanvankelijke weerstand van de zijde der arbeiders te overwinnen’. Ook op andere plaatsen 
werd dit toegepast. Rijksbemiddelaar Berger was begin juni in Emmen akkoord gegaan met een 

                                                 
363 Verslag GAB Hengelo, 19 juni 1945 (PMC Overijssel 17.159); Rapport MG, 19 juni 1945 (PMC Overijssel, 3); brief H. Pier-
son aan C. Verhoeff, 25 juni 1945 (DMC Enschede, 81). 
Volgens Pierson vond de bedoelde vergadering niet op 18 maar op 15 juni plaats. 
364 Rapport van de directeur van het GAB Hengelo te Enschede aan de PMC Overijssel, 25 juni 1945 (PMC Overijssel, 159). 
365 De Waarheid, Tw.ed., Almelo 3 juli 1945; zie ook rapport van de Chef van de afd. SED en statistiek van het GAB aan PMC-
Overijssel, 1 juli 1945 (PMC Overijssel 17.159). 
366 Brief H. Lanjouw, namens het Hoofd van de Inspectie van de DUW, Bureau der Provincie Overijssel, aan Gemeentebesturen en 
Uitvoerende Lichamen in Overijssel, 26 juni 1945 (GAH, 2169); Brief H. Pierson aan C. Verhoeff, 25 juni 1945 (DMC Enschede, 
81); rapport van de Chef van de afd. SED en statistiek van GAB aan de PMC Overijssel, 1 juli 1945; rapport directeur GAB Henge-
lo, 10 juli 1945 (beide: PMC Overijssel, 159); brief A.C. van Eck aan J.A.H.J. van der Dussen, 26 juni 1945; circulaire A.C. van 
Eck aan Textielfabrikanten in Twente en Gelderse Achterhoek, 4 juli 1945 (beide: VTO, 2 Tw. Looncie.). 
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verhoging van de lonen van turfstekers in Emmen teneinde ‘de arbeiders weer aan het werk te 
krijgen’. Met zijn observatie dat in dit opzicht ‘het Noorden veel van het Zuiden geleerd’ had, 
sloeg hij de spijker op zijn kop. Militair Gezag had in de maanden na 17 september 1944 ge-
leerd dat het de bevolking serieus moest nemen en in Drenthe en Overijssel pasten de diverse 
militaire commissarissen dit consequent toe. Berger gaf in Emmen blijk van een soortgelijke 
wendbaarheid, maar, zoals bij de behandeling van de vele disputen tussen het College van 
Rijksbemiddelaars en de Vakraad voor de Textielindustrie nog zal blijken, als zich ook maar 
enigszins de mogelijkheid voordeed om, desnoods met harde hand, de officiële richtlijnen door 
te zetten, dan aarzelde hij niet.367 
250 Arbeiders uit Almelo die in DUW-verband werkten, kunnen als een schoolvoorbeeld wor-
den beschouwd van de verhoudingen in de DUW. Zij hadden een basisloon van 56 cent per uur, 
maar kwamen in tarief op 76 cent. Bovendien werkten zij niet op zaterdag. Deze voorwaarden 
waren volgens een politierapport ‘te gunstig’ en andere arbeiders spiegelden zich aan dit voor-
beeld. De autoriteiten stonden voor de keus om ofwel de ‘economisch niet verantwoorde’ 
voorwaarden, die bovendien ‘een ontduiking van het wettelijk vastgestelde uurloon’ vormden, 
te handhaven ofwel deze te veranderen, wat beslist op een staking zou uitdraaien. Het rapport 
verzuchtte: ‘Het arbeidsvraagstuk is heden wel een zeer moeilijk probleem, het zal van de ver-
schillende instanties (...) veel tact vereischen om deze quaestie tot een goed einde te brengen’. 
Dat bleek nog maar weer eens bij het in dezelfde plaats gelegen textielveredelingsbedrijf Palthe 
waar eind mei 30 strijksters in staking waren gegaan voor loonsverhoging. Ondanks hun gerin-
ge aantal had de staking een grote impact op het bedrijf, omdat de strijkzaal een zeer vitaal on-
derdeel was. Na ruim drie weken staking werden hun eisen ingewilligd. Elke arbeidster ouder 
dan 18 jaar verdiende er voortaan ƒ20,- netto per week. Een eis tot loonsverhoging bij Spinnerij 
Oosterveld leidde rond dezelfde tijd tot een staking, toen de directie verklaarde deze te willen 
inwilligen in ruil voor een 48-urige werkweek; volgens het arbeidsbureau een ontactische zet. 
Van Eck intervenieerde in dit conflict in zijn rol van adviseur van het MG. Hij schreef een ui-
terst vriendelijk briefje aan een pakkerij-arbeider bij Oosterveld, die lid was van de fabrieks-
commissie. Van Eck wilde met die commissie overleggen over de officieel vastgestelde werk-
tijd van 48 uur: ‘Het MG wenscht te vernemen, of de arbeiders bereid zijn, hieraan mede te 
werken. Misschien kan het nu over de verdere ontwikkeling der loonen dan nog eenige mede-
deelingen doen, die voor U van belang zijn.’ Voor zover valt na te gaan hielden deze medede-
lingen in dat aan de looneisen is toegegeven en was de 48-urige werkweek nog bepaald geen 
vanzelfsprekendheid.368 
 
In de hierboven behandelde conflicten speelde het toegenomen zelfbewustzijn van de arbeiders 
een belangrijke rol. Zij voelden er niets voor om weer op dezelfde manier als voor de oorlog 
aan het werk te gaan, maar zagen zich gedwongen om voor hun levensonderhoud weer in de 
fabriek of tijdelijk in de DUW aan de slag te gaan; het was expliciet de bedoeling van de autori-

                                                 
367 Overzicht werkzaamheden MG, p. 518; Kort verslag van de vergadering, gehouden door de leden van de Federatie van Verve-
nersbonden in Hotel Wielens te Emmen, 12 juni 1945 (PMC Overijssel, 94); Termeer, a.w., p. 682-683. 
Kapt. F.J.W. Gijzels was al in mei tot de conclusie gekomen dat de verveners in Emmen hogere lonen zouden moeten gaan betalen 
‘om de menschen aan de gang te krijgen’. (Rapport van verrichte werkzaamheden van Kap. F.J.W. Gijzels over de periode van 10 
mei 1945 tot en met 13 mei 1945 (PMC Overijssel, 97)). 
368 Politierapporten Almelo 2-16 juni en 18-30 juni 1945 (beide: DMC Almelo, 2); verslagen GAB Hengelo, 19 juni en 25 juni 
1945; rapport van de Chef van de afd. SED en statistiek van GAB aan PMC-Overijssel, 1 juli 1945; rapport directeur GAB Henge-
lo, 10 juli 1945 (alle: PMC Overijssel, 17.159); rapport MG, 19 juni 1945 (PMC Overijssel, 3); Overzicht werkzaamheden MG, p. 
537; brief A.C. van Eck aan de heer De Roo, pakkerij-arbeider Spinnerij Oosterveld, 13 juli 1945 (DMC Enschede, 81). 



 

 
 

180

teiten om hen van de straat te laten verdwijnen. Dit was gelukt en hiermee was de eerste stoot 
opgevangen; de discussie ging weer over de arbeidsvoorwaarden. Zoals uit rapporten over de 
verschillende conflicten blijkt, accepteerden zij veel minder en lieten dat ook merken. Volgens 
J. Heidema, de waarnemend korpscommandant van de Almelose politie, waren vooral de vrou-
welijke arbeiders snel aangebrand. De stemming onder de arbeiders die nog niet werkten, maar 
nog op wachtgeld stonden was z.i. beter, al schreef hij dat toe aan het feit dat zij ‘ruim tijd heb-
ben om nog een en ander bij te verdienen’. Want het waren niet alleen de ervaringen uit de jaren 
dertig en de oorlog, maar ook de omstandigheden van dat moment, die er voor zorgden dat 
‘men tegen een bepaalde maatregel of handeling, welke niet naar den zin is, dadelijk protest 
aantekent’. Hun looneisen met name vloeiden voort uit de sterk stijgende kosten van levenson-
derhoud. De Hengelose Fabrikantenkring (HFK) waarschuwde de regering begin juni eveneens 
voor grote arbeidsonrust als de prijzen niet beter in de hand werden gehouden. De prijs van 
diverse producten zoals surrogaat koffie, vervangingsmiddel voor waspoeder en eieren waren 
sterk gestegen. Om de arbeiders tegemoet te komen riep de Hengelose metaalindustrie in die 
maand een fonds in het leven, waarin de bedrijven voor elke getrouwde arbeider ƒ3,50 en voor 
elke ongetrouwde arbeider ƒ2,- per week stortten. Toen de prijsstijgingen doorgingen, verhoog-
den de werkgevers dit bedrag nog eens met ƒ0,75. Het was de bedoeling om het fonds uit te 
laten keren op het moment dat alle normale artikelen weer voldoende beschikbaar waren. Eind 
mei stuurde een zekere H. Böhnke uit Enschede een boze ingezonden brief naar De Waarheid, 
waarin hij schreef dat vrijwel alleen luxe voedsel in voldoende mate te krijgen was en dat dit 
alleen te betalen was voor de beter gesitueerden. Hij had gezien dat er aardbeien te koop waren 
voor ƒ3,50 per pond en asperges voor 3 à 4 gulden per kilo. Hij vroeg zich af waar de goedkope 
groentes bleven. ‘Of rijden de auto’s alleen voor het dure fruit en de dure groenten.’ Een eind 
juni/begin juli 1945 door de Almelose politie gehouden onderzoek naar de kosten van levens-
onderhoud leverde de volgende cijfers op.  
 

Tabel 26 De kosten van levensonderhoud in juli 1945 
 Wekelijkse kosten 

voor levensonder-
houd 

Loon van een 
ongeschoolde 

arbeider 

Loon van een 
geschoolde arbei-

der 
Gezin met 2 kinderen ƒ29,92 ƒ25,08 ƒ26,88 
Gezin met 3 kinderen ƒ35,02 ƒ29,90 ƒ31,77 

Bron: Politierapport van J. Heidema, over de periode 1 juli t/m 14 juli 1945, over de situatie in Almelo (DMC Almelo, 40) 
 
Heidema’s conclusie was kort en bondig: ‘Wil men kunnen beschikken over een rustig arbeids-
apparaat, dan dienen primair de prijzen van de goederen voor het noodzakelijke levensonder-
houd gedrukt te worden, teneinde de arbeiders in staat te stellen het voor hen noodige te kunnen 
aanschaffen.’ Voor de tijdelijk burgemeester van Almelo, E. van Dronkelaar, was dit aanleiding 
om zich eveneens tot de Minister-president te wenden. Door het ontbreken van brandstoffen 
was het onmogelijk, zo schreef hij, om warm eten te bereiden of warm water te verkrijgen om te 
kunnen wassen, tenzij men eerst hout ging sprokkelen. In gesprekken met vertegenwoordigers 
van de grote gemeenten in Twente was hem gebleken dat er in geheel Twente ‘ernstige be-
zorgdheid heerscht over de brandstoffenpositie van dit gewest’ (zie ook §3.3.2). Het was volgens 
hem dan ook niet meer dan logisch ‘dat de arbeidslust en de energie bij de massa dalen beneden 
het peil waarop ze tenminste gehandhaafd moeten worden om zo spoedig mogelijk het werk te 
kunnen hervatten’. Dronkelaar benadrukte ook dat de kolenpositie van de grote bedrijven erbar-
melijk was. Dat klemde temeer, omdat de Twentse confectie- en textielindustrie van vitaal be-
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lang was voor de Nederlandse economie en een belangrijke bijdrage zou kunnen leveren aan 
‘herstel en vernieuwing’. Hij waarschuwde dat wanneer de industrie niet spoedig weer op gang 
zou komen, er in Twente ‘zoal geen materiële dan toch een morele verpaupering’ zou optre-
den.369 Op 4 juli beraadden de samenwerkende Fabrikantenkringen zich in Nijmegen op de 
gang van zaken en als uitvloeisel daarvan vroegen zij de Ministerraad dringend om aandacht te 
schenken aan de voorziening van de arbeiders met textiel, schoeisel en fietsbanden. Hieraan 
was een zo groot gebrek ‘dat zij niet eens voorziet in de meest dringende behoefte’. Dit had zijn 
weerslag op de stemming onder de arbeiders en ‘de ontevredenheid neemt dan ook van dag tot 
dag toe’. Volgens de fabrikanten waren de arbeiders steeds minder geïnteresseerd in hun loon, 
omdat zij toch geen mogelijkheden zagen om ‘behalve het nog steeds onvoldoende voedselrant-
soen de meest noodzakelijke artikelen als kleeding en schoeisel aan te schaffen’. Dit had grote 
invloed op hun werklust en dus op de productie. Het kwam regelmatig voor dat arbeiders niet 
op de fabriek konden komen, omdat de noodzakelijke kleding en schoeisel ontbraken, om nog 
maar niet te spreken van fietsbanden. De Fabrikantenkringen stelden voor dat de regering in het 
buitenland textiel, schoeisel en fietsbanden zou kopen en om ‘in den eersten nood der Neder-
landers’ te voorzien door textiel in Duitsland te vorderen. Verder was het van groot belang om 
het energievraagstuk op te lossen, zodat fabrieken konden gaan produceren en tevens om de wel 
beschikbare goederen te verdelen onder de bevolking en dit niet door bureaucratische beslom-
meringen te laten vertragen.370 
De uitgeoefende druk had in zoverre resultaat dat Minister Th.S.G.J.M. van Schaik, verant-
woordelijk voor verkeer en energie, de moeite nam om zelf het college van B&W van Almelo 
op de hoogte te stellen van de geleverde inspanningen en de bereikte resultaten. Bij de verdeling 
van de beschikbare hoeveelheden kolen werd ‘met de betekenis van de Twentse industrie voor 
de behoeftevoorziening’ van Nederland ‘terdege rekening’ gehouden. Er was voor de maand 
augustus een kolencontingent ontvangen, waarvan een deel voor Twente bestemd was. Van 
Engelse zijde was extra invoer vanuit Duitsland toegezegd van 4.500 ton, ‘speciaal voor de 
katoenindustrie’. De huisbrandvoorziening baarde inderdaad nog grote zorgen, ‘maar Twente 
verkeert in dit opzicht niet in een uitzonderingspositie’. Hij besloot zijn brief met de opwekken-
de woorden dat de situatie weliswaar moeilijk was, maar dat ‘een geleidelijke verbetering’ was 
waar te nemen. De belangen van Twente hadden ‘bij voortduring onze volle aandacht’. Toch 
was de brandstofvoorziening voor gezinnen eind november nog zo slecht dat het gemeentebe-
stuur een verordening uitvaardigde op grond waarvan het verboden was om binnen de gemeente 
‘brandhout, zagen, bijlen en hakmessen’ te vervoeren. Volgens B&W werd een geregelde dis-
tributie van brandhout ‘ernstig in gevaar gebracht door allerlei ongecontroleerde en oncontro-
leerbare aankoopen van brandhout, terwijl veel brandhout wordt geroofd uit de om de gemeente 

                                                 
369 Brief H.I. Keus aan J.A.H.J. van der Dussen, 25 mei 1945 (Heemaf, 209); brief Hengelosche Fabrikantenkring aan Minister-
raad, 13 juni 1945 (StA, 46H); brief E. van Dronkelaar aan W. Schermerhorn, 18 juli 1945 (GAA, 2070); Besprekingen in Hengelo 
op 21 September 1945 (Brief Kabinet van den Minister-President aan J.A.H.J. van der Dussen, 24 september 1945 (GAH, Ka-u)); 
De Waarheid, Tw.ed., Enschede 29 mei 1945; M. Jansen, a.w., p. 72. 
Namens de regering waren bij het gesprek op 21 september aanwezig Minister-President W. Schermerhorn en de Minister voor 
Handel en Nijverheid H. Vos. De commissaris van politie te Enschede waarschuwde in juni eveneens voor onrust i.v.m. de voedsel-
voorziening: ‘Mochten de voedseltransporten niet gehandhaafd, eventueel uitgebreid kunnen worden, dan zal dit als gevolg hebben, 
dat de bevolking wederom de zelfverzorging ter hand zal nemen.’ Rapport van de Commissaris van Politie te Enschede, 18 juni 
1945, over de periode 1 t/m 14 juni 1945 (DMC Enschede, 31). 
370 Brief Samenwerkende Fabrikantenkringen aan Ministerraad, juli 1945 (StA, 1). 
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Almelo gelegen bosschen’.371 De vele berichten over het volledig uit balans zijn van de kosten 
van levensonderhoud en de werkelijk verdiende lonen (Figuur 9) worden bevestigd door gege-
vens die zijn ontleend aan het CBS (zie hiervoor Figuur 12). 
 

Figuur 9 Gemiddelde weekverdienste van volwassen arbeiders in de katoen- en linnenindustrie, 
1945-1950, in indexcijfers (1947=100), in vergelijking met prijsindexcijfer voor levensonderhoud 

 
Bron: Th.J. IJzerman, Beroepsaanzien en arbeidsvoldoening met betrekking tot de arbeidsvoorziening in de Twents-
Achterhoekse textielindustrie, Leiden 1959, p. 383. 
 
Een van de belangrijkste redenen voor een staking in de bouw in Enschede begin juli was juist 
deze ‘wanverhouding’ tussen lonen en prijzen, zoals het GAB aan de provinciale commandant 
van het MG liet weten. Honderdvijftig arbeiders werkzaam bij verschillende firma's, eisten op-
trekking van hun loon tot het in Hengelo betaalde bedrag van 80 cent. In Hengelo werden deze 
bedragen betaald vanwege het grote tekort aan vaklieden. De rijksbemiddelaar wees deze eis af 
en verklaarde dat de lonen in Hengelo omlaag moesten. Eind juli hieven de bouwvakkers hun 
staking op, nadat hun looneisen waren ingewilligd. Dit succes was voor de arbeiders van Van 
Heek & Co aanleiding ook loonsverhoging te eisen. Al eerder hadden zij de directie om verho-
ging verzocht, maar antwoord daarop bleef naar hun mening te lang uit. Zij lieten de rijksbe-
middelaar weten op 30 juli in staking te zullen gaan als hun lonen niet werden opgetrokken. Op 
basis van een mededeling van het in die tijd over Twente goed geïnformeerde blad Spartacus, 
namelijk dat alle stakingen in Twente in de maand juli ‘in meerdere of mindere mate in het 
voordeel der arbeiders beslist’ waren, ben ik geneigd aan te nemen dat de arbeiders van Van 
Heek& Co  inderdaad grotendeels hun zin hebben gekregen.372 
 
Eind mei 1945 ontwikkelde zich een dispuut tussen de melkventers en de directie van de Lon-
neker Coöperatieve Melkinrichting en Zuivelfabriek in Enschede. Het conflict was beperkt van 
omvang, maar geeft scherp aan hoe algemeen de onrust onder de Twentse arbeiders was. Eind 
mei overwogen de melkventers van deze zuivelfabriek in staking te gaan vanwege voedselge-

                                                 
371 Brief Minister Th.S.G.J.M. van Schaik aan Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Almelo, 3 augustus 1945 (GAA, 
2070); Burgemeester & Wethouders van de Gemeente Almelo, Verordening brandhout 1945, nr. 14865, 26 november 1945 (GAA, 
2071). 
372 Wekelijks rapport GAB Hengelo te Enschede, 10 juli 1945 (PMC Overijssel 17.159); Spartacus 28 juli en 11 augustus 1945; 
brief fabriekscommissie Van Heek & Co aan J.A.H.J. van der Dussen, 26 juli 1945 (DMC Enschede/Almelo, 15.199). 
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brek voor hun paarden.373 Dit leverde hen een ernstige waarschuwing op van de plaatselijke 
commandant van het MG. Een staking zou gezien de slechte voedselsituatie de levens van tallo-
ze kinderen in gevaar brengen. Pierson beloofde wel voor meer grasland te zullen zorgen. On-
geveer een maand later, op 25 juni, legden de 56 venters het werk toch neer, waarbij zij ditmaal 
een betere indeling van de wijken eisten en een verhoging van hun loon, dat volgens het GAB 
gemiddeld meer dan ƒ50,- bedroeg. Zij verklaarden dat aan kinderen jonger dan twee jaar wel 
melk zou worden verstrekt. Op de avond van de eerste stakingsdag liet Pierson elke venter per-
soonlijk een bevel tot werkhervatting thuis brengen vanuit de overweging ‘dat de veiligheid van 
de Staat vordert, dat de melkvoorziening te Enschede regelmatig voortgang vindt’. In de dag-
bladen verschenen verhalen over de bedreiging van leven en welzijn van kinderen en zieken die 
bij de toenmalige voedselsituatie melk maar node konden ontberen. Het is dan ook niet ver-
wonderlijk dat de staking door de bevolking vrij sterk veroordeeld werd, zoals de Enschedese 
politie wist te melden. De Enschedese editie van De Waarheid vond de staking niet alleen ‘on-
verstandig’ maar zelfs ‘onverantwoordelijk’. De wederopbouw was volgens het blad niet ge-
diend met staken, maar juist met hard werken. De Waarheid erkende de ernst van de grieven 
wel, de venters hadden echter de vakbeweging in de arm moeten nemen of het bij een protest-
staking van één uur moeten laten. De stakers hing een geldboete van maximaal ƒ10.000 of ten 
hoogste zes maanden gevangenisstraf boven het hoofd. Op dinsdag 26 juni vergaderden de 
melkventers. De stemming was grimmig en de stakers waren het er aanvankelijk over eens, dat 
men ‘door dik en dun’ en ondanks alles zou doorstaken. Na een uiteenzetting van een lid van 
het binnenpersoneel dat niet in staking was, besloten de venters de volgende dag weer aan het 
werk te gaan en de hulp van de rijksbemiddelaar in te roepen. Het besluit van de vergadering 
zou geheim blijven om de onderhandelingen met de directie die middag niet te beïnvloeden. 
Voor het MG betekende de stakersvergadering een weigering om zijn bevel te gehoorzamen; 
Pierson liet daarom een tiental ‘raddraaiers’ arresteren. De overige venters gingen daarop aan 
het werk, waarna de tien arrestanten werden vrijgelaten die vervolgens ook direct aan de slag 
gingen. De eisen zouden worden voorgelegd aan de rijksbemiddelaar.374 
 
Uit alle verslagen blijkt dat de autoriteiten zich er van bewust waren dat zij de arbeiders om-
zichtig moesten benaderen. Zij waren ‘licht geraakt’ en zeer achterdochtig. Vertegenwoordigers 
van MG traden in veel gevallen sussend en bemiddelend op, niet zelden ten gunste van de sta-
kers (zie bijvoorbeeld het conflict bij Palthe). De spinner D. Baart vertelde hoe hij een keer had 
meegemaakt hoe de contacten met het MG verliepen. Op het bedrijf waar hij werkte, verdien-
den vlak na de oorlog sommige getrouwde arbeiders maar ƒ14,- en dat vond men allerwegen te 
weinig. Er werd een gesprek met de directie aangevraagd, want ‘kijk, we waren in de oorlog 
wat vrijer geworden’. Toen drie afgevaardigden naar de directeur stapten om het afgesproken 
onderhoud te hebben, zagen zij hem nog net op de fiets springen en wegrijden. De drie arbei-

                                                 
373 Tot vele jaren na de oorlog werden etenswaren zoals groente en fruit, brood en zuivelproducten verkocht via kleine zelfstandi-
gen die langs de deur gingen. Een melkventer trok met paard en wagen, waarop een melktank was gemonteerd, door de buurten en 
verkocht zo zijn spullen. Zij waren geen kleine zelfstandigen, zoals groenteboeren en bakkers destijds nog wel waren, maar zij 
waren in loondienst van de zuivelfabriek. 
374 Brief H. Pierson aan directie Lonneker Coöp. Melkinrichting te Enschede, 25 mei 1945; bevel H. Pierson aan alle melkventers, 
25 juni 1945 (beide: DMC Enschede 7.77); brief C. Enkelaar, red. Twents Parool, aan G. van het Reve, hoofdred. Twents Parool, 
bijlage bij brief G. van het Reve aan H. Pierson, 30 juni 1945 (DMC Enschede, 8.88); Trouw 27 juni 1945; Rapport van de Com-
missaris van Politie te Enschede over de periode 15 t/m 28 juni 1945, 2 juli 1945 (DMC Enschede, 31); De Waarheid, Tw.ed., 
Enschede 27 juni 1945; Wekelijks rapport van de Chef van de Afd. SED en Statistiek van GAB, 1 juli 1945 (PMC Overijssel, 
17.159). 
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ders gingen terug en vertelden hun collega’s wat er gebeurd was. Hun reactie was duidelijk: 
‘Bam! Stop met de rotzooi! Heel de fabriek lag plat.’ Na een half uur werd de afvaardiging bij 
het MG geroepen en wie schetst hun verbazing toen zij daar de secretaris van de fabrikanten-
verenigingen als lid van het MG aantroffen? ‘Ik dacht, “Ho, dat begint al mooi”.’ Behalve Van 
Eck waren ook drie vakbondsbestuurders aanwezig die vroegen of er een staking was. ‘Nee’, 
verklaarde de afvaardiging, ‘de mensen zijn in afwachting. (...) Kijk, bij een staking hadden we 
de fabriek uitgegaan. Nee, ze zijn allemaal in de fabriek gebleven, hebben de boel gewoon plat-
gelegd en wachten of de directeur weerkomt.’ Van Eck kon hun vertellen dat de directeur bij 
het MG geweest was om te vragen of hij de lonen mocht verhogen. En dat mocht, net die och-
tend had het MG bericht gekregen dat de minimumlonen verhoogd mochten worden tot 56 cent. 
‘”En weet je wat je nou doet”, zegt-ie, “gaan jullie nou naar de fabriek en je zegt maar dat je 't 
gewonnen hebt”. Ik zeg, “nee, dat doe ik niet. Dat vind ik gemeen. We kunnen alleen zeggen 
dat datgene wat wij gevraagd hebben niks teveel was”, hè.’375 
 
Bij dit soort conflicten, in de woorden van Pierson ‘onregelmatigheden (...) welke naar buiten 
toe meer demonstratief waren en waarbij het risico van onbeheerschte reacties van nog niet of 
nauwelijks tot rust gekomen bevolkingsgroepen niet groot was’, probeerde het MG met zachte 
drang de orde te herstellen. Als uitlaatklep achtte men dit niet onoverkomelijk, integendeel zelfs 
wel bevorderlijk voor grotere rust en orde in de toekomst. Gingen arbeiders echter verder, in de 
ogen van de autoriteiten dus té ver, dan werd met harde hand ingegrepen. In de textielindustrie 
zelf was dit tot eind juni 1945 nog niet gebeurd, maar dat kon ook nauwelijks, omdat het me-
rendeel van de bedrijven nog stil lag of langzaam aan het opstarten was. Het conflict met de 
melkventers bedreigde de voedselvoorziening in een belangrijke industriestad. Hier achtte het 
MG de ‘veiligheid van de Staat’ in gevaar en zette een aantal stakers achter de tralies.376 
 

6.1.2 Vrouwen in de confectie 

Veertien dagen na de bevrijding overlegden vertegenwoordigers van het personeel van de Al-
melose Confectiefabriek H. Smits & Co, van Bendien's Confectiefabrieken en van de Leeuwar-
der Textiel Maatschappij met Majoor Jurgens, de commandant van het MG in Almelo. De dag 
daarop schreef deze vertegenwoordiging een brief aan de directies van hun bedrijven, waarin zij 
een aantal voorwaarden formuleerde voor hervatting van het werk. Zij verklaarde de werk-
zaamheden zo snel en zo volledig mogelijk te willen hervatten vanwege het algemene belang 
ervan, maar dat daarbij ‘de belangen van het (...) personeel niet (mochten) worden genegeerd’. 
Als eerste noemde zij de voedselvoorziening. De calorische waarde van het eten bedroeg die 
week 1.100. ‘Een normaal werkend mens’ van het mannelijk geslacht had echter ongeveer 
3.000 calorieën per dag nodig en vrouwen waren ingeschaald op 2.500 calorieën. Om die reden 
wilden de arbeidsters niet langer werken dan maximaal 42 uur per week. Eigenlijk vond het 
personeel dit nog vrij veel, maar het beschouwde dit als een concessie ‘waaruit wel heel duide-
lijk zijn goede wil blijkt’. Een tweede punt was het loon. In de oorlog waren de officiële prijzen 
met ongeveer 50% gestegen, zodat het reële inkomen met zeker een derde gedaald was. De 
arbeidsters wilden, met het oog op het algemeen belang, een in hun ogen matige verhoging van 
15%. Het loon moest tot 48 uur worden aangevuld, met, afhankelijk van de leeftijd, 60 tot 80% 
van de nieuw vast te stellen uurlonen. De personeelsvertegenwoordiging besloot haar brief met 

                                                 
375 Int. D. Baart, p. 30. 
376 Rapport H. Pierson aan Chef Staf MG over de periode 3 april tot 15 juli 1945, 15 juli 1945 (DMC Enschede, 1). 
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de oproep aan de directies om, ‘mede met het oog op de “vrede” in de bedrijven (...), in volledi-
ge samenwerking met de werknemers, op zeer korten termijn organen in het leven (te) roepen, 
met wie over alle loon- en arbeidsvoorwaarden overleg zal worden gepleegd’. 
Nog dezelfde dag schreven de bedrijven terug dat zij, na overleg met het MG, besloten hadden 
de werkweek voorlopig op 42 uur vast te stellen. Wanneer de voedselpositie beter werd, zou 
men geleidelijk aan weer 48 uur gaan werken. De lonen konden en zouden, ‘gezien de voor-
schriften betreffende de loonstop’, met 10% worden verhoogd en op basis van de wachtgeldre-
geling worden aangevuld.377 Vermoedelijk namen de arbeidsters hier genoegen mee en zij gin-
gen in de week van 23 april weer aan het werk. Op volle toeren werd er niet gewerkt. Dat was 
een gevolg van ‘gebrek aan arbeidslust’ en een nijpend tekort aan arbeidsters. Eind juni startte 
onder andere Bendien een grote wervingscampagne om dit tekort op te heffen. Door deze actie 
kwam evenwel de personeelsvoorziening van bedrijven in kleinere gemeenten, zoals Jansen & 
Tilanus in Vriezenveen en Ter Horst in Rijssen, in gevaar. Later, in 1946, probeerden diverse 
confectiefabrieken met uitgebreide reclamecampagnes arbeidskrachten uit de wijde omtrek en 
uit Zuidoost Drenthe aan te trekken. Hiervan werden textielbedrijven op het platteland, vooral 
in de omgeving van Almelo de dupe, aangezien zij veelal langzaam op gang kwamen. Ook ging 
men over tot gedeeltelijke verplaatsing of uitbreiding der ateliers in Z.O. Drenthe. Het Jaarver-
slag van het GAB in Almelo over 1947 meldde dat de confectiebedrijven vooral tegen het einde 
van het schooljaar grote acties ontketenden om het personeel uit te breiden. Het Arbeidsbureau 
vond de gehanteerde methoden ongepast. Een bepaalde fabriek verstrekte aan nog schoolgaande 
meisjes al een wekelijkse uitkering om zich na afloop van het schooljaar van deze arbeidskrach-
ten te verzekeren. De confectie-industrie trok nieuw personeel voornamelijk uit de buitenge-
meenten aan, maar er werden in de kleinere plaatsen ook vestigingen gestart, zodat de mensen 
in hun eigen woonplaats konden werken. Het GAB zag het als zijn taak een scherpe controle uit 
te oefenen, maar stond vrijwel machteloos omdat er geen ontslag- en aanstellingsvergunning 
vereist was om van werk te veranderen.378 Er is dan ook niet veel fantasie voor nodig om te 
begrijpen dat de arbeidsters zeer sterk stonden tegenover hun directies en van hun machtspositie 
gebruik maakten. 
 

Tabel 27 Aantal vrouwen werkzaam in confectiefabrieken in Almelo, 1947-1949 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: GAB Enschede, bijkantoor Almelo, De arbeidsmarkt in het rayon Almelo, 1949, p. 22 (GAB Almelo, 1); Beknopt 
Jaarverslag [1948] van het Gewestelijk Arbeidsbureau te Enschede, opgenomen in: Verslag van de Kamer van Koop-
handel en Fabrieken voor Overijssel te Hengelo (O) over het jaar 1948, p. 173. 
 

                                                 
377 Brief H. de Jong, J.H. Neurink en J. Veldhuis aan directies van NV Almelosche Confectiefabriek v/h H. Smits & Co, Bendien’s 
Confectiefabrieken NV, NV Leeuwarder Textiel Maatschappij, 20 april 1945; brief van de Almelosche Confectiefabrieken, Ben-
dien's Confectiefabrieken en Leeuwarder Textiel Maatschappij aan H. de Jong, J.H. Neurink en J. Veldhuis, 20 april 1945 (beide: 
DMC Almelo, 5); De Waarheid, Tw.ed. 19 april 1945. 
378 Politierapporten Almelo 20 mei-2 juni 1945, 2-16 juni 1945, 18-30 juni 1945 (alle: DMC Almelo, 2.40); rapport GAB Ensche-
de, 25 juni 1945 (PMC-Overijssel 17.159); Beknopt Jaarverslag [1946] van het Gewestelijk Arbeidsbureau te Enschede, opgeno-
men in: Verslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Overijssel te Hengelo (O) over het jaar 1946, p. 137; Jaarver-
slag 1947 van het Bijkantoor Almelo van het GAB Enschede (GAB Almelo, 1). 

 Totaal Waarvan 
gehuwd 

1 januari 1947 1.535  
1 januari 1948 1.644  
1 januari 1949 1.900  
November 1949 1.718 183 
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Op 12 juli 1945 vergaderden de fabriekscommissies van de drie genoemde bedrijven met de 
bedrijfsleiding en eisten twee weken zomervakantie. Zij voegden aan deze eis toe dat als ze het 
niet kregen, ze het gewoon zouden nemen. Op dat moment hadden de arbeidsters formeel recht 
op zeven werkdagen vakantie in de zomer en twee rond Kerstmis. Op het verweer van de direc-
ties dat zoiets eerst voorgelegd moest worden aan het College van Rijksbemiddelaars en de 
Stichting van de Arbeid, antwoordden de commissieleden dat dit ‘de zaak op de lange baan 
schuiven’ was. De bedrijven legden de kwestie toch voor aan het CRB dat negatief adviseerde. 
Op 24 juli wierp B.C. Slotemaker, gedelegeerde van de Stichting van de Arbeid, die toevallig in 
Almelo was, al zijn autoriteit in de strijd in een poging de arbeidsters tot “rede” te brengen. Op 
een vergadering onder leiding van burgemeester van Almelo E. van Dronkelaar waren vertegen-
woordigers van de drie erkende vakbonden en de drie fabriekscommissies aanwezig. Slotema-
ker vertelde de vergadering dat de Stichting er nu juist was om vragen van lonen en arbeids-
voorwaarden, waaronder vakantie, ‘langs minnelijke weg’ op te lossen. De door de arbeidsters 
gekozen weg was niet ‘de juiste’. De vakbondsvertegenwoordigers en ook de fabriekscommis-
sies waren het met Slotemaker eens, maar, zo merkte men op, de commissies hadden het perso-
neel niet in de hand. Ter vergadering werd Slotemaker meegedeeld welke argumenten de ar-
beidsters hadden. De bazen kregen 14 dagen vakantie en confectiefabrieken in het noorden, 
westen en zuiden zouden ook 14 dagen geven. Bovendien stapelden de afgewerkte producten 
zich op en werden niet gedistribueerd. In een apart gesprek vertelde de directie van Bendien nog 
eens aan Slotemaker dat de lonen eind juli 1945 met circa 31% waren verhoogd. De drie bedrij-
ven hadden daarnaast besloten om in 1946 veertien dagen vakantie te geven en in 1945 alvast 
de zaterdagochtend vóór de vakantie ook vrijaf te geven. 
Slotemaker zal vast wel begrip hebben gehad voor de directie. De vraag was alleen of de ar-
beidsters zich daaraan iets gelegen zouden laten liggen. Dus wachtte men gespannen af of het 
personeel op 6 augustus weer op de fabriek zou verschijnen. Dat deed het niet, althans de ar-
beidsters verschenen niet. De fabriekscommissies en het mannelijk personeel bij Bendien waren 
wel komen opdagen, maar gingen uit solidariteit ook weer naar huis. De directie verklaarde 
deze week niet te zullen uitbetalen. Toen op 13 augustus het hele personeel weer aan de slag 
ging, verzuchtte commandant Heidema van de Almelose politie dat dit nou weer een ‘typisch 
voorbeeld van de mentaliteit (was), de kleinste kleinigheid kan voldoende zijn om onrust te 
veroorzaken’. Hij constateerde in zijn rapport dat er toch al een ‘laag arbeidstempo’ was en dat 
‘de lust tot werken niet bijster (was) toegenomen, vooral w.b. de meisjes’.379 
 

6.2 Het tientje van Lieftinck 

Nazi-Duitsland had zichzelf en de bezette landen tijdens de oorlog met grote schulden opgeza-
deld en om deze te financieren waren grote hoeveelheden bankbiljetten bijgedrukt. Dit had ge-
leid tot een verstoring van het evenwicht tussen de reële sfeer van de economie (goederen en 
diensten) en de monetaire sfeer (geld). De regeringen van een groot aantal landen bestreden na 
de oorlog de hieruit voortvloeiende prijsstijgingen met loon- en prijsmaatregelen en met een 
distributiesysteem van de schaarse goederen. Daarnaast floreerde er een zwarte markt, waar 
tegen steeds hogere prijzen producten te koop waren. 

                                                 
379 Brief van Bendien, Almelosche Confectiefabriek en Leeuwarder Textielmaatschappij aan College van Rijksbemiddelaars, 12 
juli 1945; brief J. Bosch aan Stichting van den Arbeid, 20 juli 1945; notitie B.C. Slotemaker, 25 juli 1945; brief Bendien aan Stich-
ting van den Arbeid, zonder datum (circa 7 augustus 1945) (alle: StA); brief Habertsma aan sectie X MG en PMC Overijssel, 28 juli 
1945 (MG-Sectie X6); politierapport Almelo, 1 september 1945 (DMC Enschede/Almelo, 12.153). 
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De Nederlandse regering in Londen had zich zeer laat voorbereid op het nemen van maatrege-
len, zodat pas onder de eerste naoorlogse regering kon worden gereageerd op de onevenredig 
grote hoeveelheden geld. P. Lieftinck stelde zich als minister van financiën ten doel om via een 
geldzuivering de hoeveelheid beschikbaar geld in één keer drastisch te reduceren. Vraag en aan-
bod van geld moesten op het macroniveau van de economie weer in evenwicht worden gebracht 
en het was zijn inzet dat naarmate de productie steeg, de hoeveelheid geld in omloop weer zou 
groeien.380 De ernst van de monetaire situatie laat zich het beste illustreren door de geldvoor-
raad te vergelijken met het nationale inkomen (tegen marktprijzen). Barendregt schrijft over de 
situatie in 1945: 'While the money supply had increased to 400% compared to 1938, national 
income (in current prices) declined to 56%.’381 
 
De Nederlandse regering kon gebruik maken van de ervaringen die in België waren opgedaan 
met de geldzuivering. De Belgische regering in ballingschap had zich al vanaf 1941 voorbereid 
op mogelijke ontwikkelingen na de oorlog. Zij bouwde hierbij voort op de ervaringen van na de 
Eerste Wereldoorlog, toen de Belgische economie jarenlang te kampen had gehad met monetai-
re problemen die het herstel ernstig bemoeilijkten. Uiteindelijk hadden deze in 1926 geleid tot 
een forse devaluatie van de Belgische frank. Een herhaling hiervan wenste de regering-Pierlot te 
voorkomen. Minister van Financiën C. Gutt had in Londen dan ook al een grondige en snelle 
muntsanering voorbereid teneinde de geldhoeveelheid, die aan het eind van de oorlog in verge-
lijking met 1939 tot circa 300% was gestegen, drastisch te verkleinen. In oktober 1944, vrijwel 
direct na de bevrijding van België, ging de geldsanering, bekend als de “Operatie-Gutt”, van 
start met de verplichte en beperkte inwisseling van oude bankbiljetten tegen nieuwe die in En-
geland waren gedrukt, en met het voorlopig blokkeren van de meeste banksaldi.382 
Het zoveel mogelijk in evenwicht brengen van de hoeveelheid goederen en het in omloop zijnde 
geld werd niet alleen uit economische, maar ook uit sociale overwegingen noodzakelijk geacht. 
De Belgische bevolking had ernstig geleden onder de bezetting, bij de bevrijding was de voed-
selsituatie buitengewoon nijpend en er was een ernstig tekort aan kolen. Een groot deel van het 
bedrijfsleven lag stil, zodat veel arbeiders werkloos waren. Een uitbarsting van sociale ontevre-
denheid was dan ook niet denkbeeldig. De twee eerste naoorlogse kabinetten (september 1944 – 
februari 1945) stonden net als de regering in ballingschap onder leiding van H.M.E. Pierlot. 
Zijn regering lag van vele kanten politiek en sociaal onder vuur en werd in november 1944 ge-
confronteerd met een algemene staking. Volgens de Amerikaanse ambassadeur dankte de rege-
ring haar overleven volledig aan geallieerde militaire steun en zou zij ‘binnen de minuut vallen 
zodra die steun werd opgezegd’.383 
Op 28 december 1944 kondigde de regering als tweede ingrijpende maatregel het zogeheten 
‘Ontwerp van overeenkomst tot sociale solidariteit’ af, doorgaans bekend als het ‘Sociaal Pakt’. 
Hierover was tijdens de oorlog heimelijk overlegd door vertegenwoordigers van de vakbewe-
ging en van de ondernemers. Het pakt beslechtte vele langlopende discussies over diverse on-
derdelen van de sociale zekerheid en had tot doel de Belgische arbeiders te beschermen tegen 
de wisselvalligheden van het leven: ziekte, invaliditeit, werkloosheid, ouderdom. Deze sociale 
wetgeving werd noodzakelijk geacht voor ‘het behoud van de sociale vrede en van de essentiële 
                                                 
380 Barendregt, a.w., p. 100. 
381 Barendregt, a.w., p. 112. 
382 K. Veraghtert, De naoorlogse economie en het Marshallplan 1944-1960, in: M. van den Wijngaert, L. Beullens (red.), Oost 
West West Best. België onder de Koude Oorlog, 1947-1989, Tielt 1997, p. 69. 
383 P. Lagrou, Een oorlog achter de rug, een oorlog voor de boeg 1944-1965, in: Oost West West Best, p. 128. 
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strukturen van de kapitalistische ekonomie’, zoals de Belgische historicus Vanthemsche het 
omschrijft.384 In de loop van de oorlog was een van de belangrijkste representanten van de Bel-
gische ondernemers, A. Gallopin tot de conclusie gekomen dat een goede relatie tussen werk-
gevers en werknemers een absolute voorwaarde was ‘om te voorkomen dat een vertroebeld 
sociaal klimaat het naoorlogse produktieproces zou verstoren’.385 
 
In Nederland richtte de regering zich bij monde van Lieftinck op 9 juli 1945 via de radio tot de 
bevolking met de mededeling dat er teveel geld in omloop was. Dit dreigde te leiden tot inflatie 
en bovendien tot een situatie waarin de schaarse goederen en arbeidskrachten niet op die plaat-
sen terecht kwamen, waar zij het meest nodig waren. Een bijkomend, maar voor het econo-
misch herstel minstens even belangrijk probleem was het gebrek aan werklust onder de Neder-
landse arbeiders. Deze werd volgens hem ‘op bedenkelijke wijze geremd door de mogelijkhe-
den, die er nog altijd bestaan om op de zwarte goederen- en arbeidsmarkten ongerechtvaardigde 
winsten en verdiensten te maken. Ons van nature gelukkig zo arbeidzame volk moet weer ko-
men in het gareel van sociaal en economisch verantwoorde prijzen en lonen.’ Op 12 september 
herhaalde Lieftinck het nog eens voor de radio: ‘De geldovervloed heeft op de arbeidslust niet 
bevorderend gewerkt, terwijl arbeid en de nodige hulpmiddelen daartoe, de eerste voorwaarden 
zijn voor de wederopbouw.’386 
In de periode van 19-25 september 1945 mocht iedere Nederlander ƒ10,- omwisselen in nieuwe 
biljetten, het befaamde Tientje van Lieftinck. Al het in omloop zijnde oude papiergeld verloor 
op woensdag 26 september zijn waarde en iedereen was dus gedwongen om met het nieuwe 
tientje de rest van die week door te komen, totdat men op zaterdag de 29ste zijn loon in nieuw 
geld ontving (verreweg de meeste mensen kregen destijds nog wekelijks en in contanten be-
taald). In de praktijk leverde dit voor veel arbeiders de nodige problemen op. Hedeman die op 
woensdag de lonen aan zijn arbeiders uitbetaalde, besloot in overleg met de fabriekskern om de 
loonbetaling van 26 september te verschuiven naar 3 oktober. Gelderman, dat ook op woensdag 
uitbetaalde, verschoof de loonbetaling eveneens, al verwachtte het bedrijf dat uitbetaling op 3 
oktober waarschijnlijk niet haalbaar zou zijn. Bij beide bedrijven kregen de arbeiders desge-
wenst op zaterdag 22 september een voorschot.387 

                                                 
384 G. Vanthemsche, De beginjaren van de sociale zekerheid in België, 1944-1963, Brussel 1994, p. 64.  
Voor de tekst van het Sociaal Pakt, zie http://www.canonsociaalwerk.eu/1944_Achiel_van_Acker/1944%20sociaal%20pact.pdf. 
385 M. van den Wijngaert, Nood breekt wet. Economische collaboratie of accommodatie: het beleid van Alexandre Gallopin, 
gouverneur van de Société Générale tijdens de Duitse bezetting (1940-1944), Tielt 1990, p. 40. Voor een beknopt overzicht van de 
sociale verhoudingen in België in deze periode, zie: Kuys, De vrees voor wat niet kwam, p. 26-35, waarin ook het belang van de 
ervaringen in dat land voor een goed begrip van de gebeurtenissen in Nederland wordt beschreven. 
386 P. Lieftinck, Zuiver uw zilver. Voordrachten en opstellen over monetaire en fiscale politiek, Den Haag 1962, p. 38, 42. 
387 Verslag van de vergadering van de kern met de directie op 18 september 1945 (Hedeman, L-38); Circulaire nr. 434, 13 septem-
ber 1945 (Gelderman (2), 71). 
De gewoonte om het loon op woensdag uit te betalen stamde uit de tijd dat veel arbeiders zich op hun enige vrije dag, de zondag, te 
buiten gingen aan drank en dan ’s maandag niet gingen werken, het zogenaamde “maandag houden”. Dit verschijnsel was naar 
verluidt vooral onder de huiswevers wijd verbreid en verdween toen het fabrieksstelsel begon te overheersen. “Maandag-houden” 
kwam in vele landen en bedrijfstakken voor. In Twente betaalden ondernemers op woensdagavond uit – in Enschede werd met 
hetzelfde oogmerk veelal op maandagavond uitbetaald – om het “maandag houden” tegen te gaan. Met het loon betaalden de arbei-
dersgezinnen immers veelal eerst de in de voorgaande dagen bij diverse winkeliers opgebouwde schulden af en dan was er op 
zondag niet veel geld meer over voor drank. Zie: J.F. Grijpma, De sociale ontwikkeling, in: B.H.A. te Lintelo, e.a. (red.), Honderd 
jaar katholiek Twente 1853-1953. Gedenkboek uitgegeven door het Twents Dispuut bij gelegenheid van het herstel der kerkelijke 
hiërarchie in Nederland. Apeldoorn 1953, p. 90. D. Schneider, Der Streik. Begriff und Geschichte, in: Zur Theorie und Praxis des 
Streiks, Frankfurt am Main 1971, S. 14-19, spreekt over handwerksgezellen die door de week van zonsopgang tot zonsondergang 
moesten werken en die er zeer aan hechtten ‘einige freie Stunden zu gewinnen, in denen sie ihre persönlichen Angelegenheiten 
erledigen und sich in der Herberge versammeln konnten. Hartnäckig bestanden sie darauf – und streikten sogar dafür.’ Om dit tegen 
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Op 3 oktober werd begonnen met een geleidelijke deblokkering van tegoeden op giro en ban-
ken, waarbij de eigenaar moest kunnen aantonen dat geld op rechtmatige wijze te hebben ver-
worven, dus niet via de zwarte handel of als oorlogswinst. De hoofdgedachte bij deze operatie 
was, zoals Lieftinck het op 26 september voor de radio nog eens benadrukte, een tegengaan van 
de dreigende inflatie. ‘Voortaan zullen (wij) moeten leven uit het lopende inkomen, dat een 
ieder onzer ontvangt in de vorm van beloning voor arbeid, die verricht wordt in loondienst of in 
een zelfstandig bedrijf, of als vrucht van een eerlijk verworven vermogen.’ Op 13 november 
kon Lieftinck het slagen van deze gigantische geldoperatie melden. ‘Ik wijs in de eerste plaats 
op de morele winst. De bereidheid tot het verrichten van nuttige arbeid is belangrijk verbeterd. 
Reeds de dag na de aankondiging van de geldsanering begon het aanbod van arbeidskrachten 
toe te nemen en deze toeneming heeft sedertdien op verheugende wijze voortgang gehad. Dit is 
niet slechts van groot belang voor de overwinning van de algemene armoede door een vergro-
ting van de binnenlandse productie, het is ook in het belang van de mensen zelf, die in en door 
hun arbeid het innerlijk evenwicht hervinden en zich van hun plaats en hun taak in de gemeen-
schap weer duidelijk bewust gaan worden.’388 
 
Inderdaad hervonden ook in Twente veel arbeiders hun “innerlijk evenwicht” en zij meldden 
zich weer in groten getale aan de fabriekspoorten, zoals blijkt uit de hierboven al meer geciteer-
de enquête. Hierin was een aparte vraag opgenomen of de geldzuivering het tekort aan arbeiders 
had doen verminderen. Sommige bedrijven verklaarden, dat de geldzuivering geen of slechts 
zeer beperkte invloed had gehad op hun tekorten, maar dit waren bedrijven die vanwege bij-
voorbeeld oorlogsschade niet op volle toeren konden werken. De bedrijven echter die te kam-
pen hadden met grote tekorten aan personeel, veelal de grotere ondernemingen, waren enthousi-
ast over de sanering. Deze had ‘uitgesproken de werklust verhoogd’, ‘heel erg’ geholpen, ‘zeer 
goede invloed’ gehad. Ook het GAB in Almelo concludeerde dat de sanering ‘van zeer groote 
invloed op de arbeidslust’ is geweest.389 
 

6.3 Wisseling van de wacht: van Militair Gezag naar Rijksbemiddelaar 

De eerste maanden na de bevrijding had het MG als uitvloeisel van zijn taak om orde en rust te 
handhaven een belangrijke rol gespeeld bij de talloze sociale conflicten. Op 9 juli verscheen er 
een circulaire van Chef-Staf Kruls waarin hij schreef dat ‘de Regeering thans de tijd gekomen 
achtte, dat de beslechting van geschillen moet worden overgelaten aan den Rijksbemiddelaar 

                                                                                                                                               
te gaan had Frederik II (1712-1786), koning van Pruisen, op 24 maart 1783 een ‘Edict wegen Abstellung einiger Mißbräuche, 
besonders des sogenannten Blauen Montages bey den Handwerkern’ uitgevaardigd. 
388 Lieftinck, a.w., p. 53, 65/66; Barendregt, a.w., p. 118-125. 
Op 21 december richtte de minister zich in het kader van deze operatie voor het laatst tot het weer arbeidzame volk met onder 
andere informatie over de technische kant van de geldzuivering. De nieuwe bankbiljetten waren in Engeland gedrukt en per vlieg-
tuig en schip naar Nederland vervoerd. Bijna echter hadden Engelse havenarbeiders roet in het eten gegooid door te gaan staken. 
Dan zou de gehele operatie mislukt zijn. ‘Dit moest tot elke prijs worden voorkomen’, zo vertelde Lieftinck zijn gehoor (p. 76). Hoe 
dit precies in zijn werk is gegaan is de luisteraar onthouden en dat wil ik hier graag, in beknopte vorm, goed maken.  
In september 1945 was in het Engelse Birkenhead een havenstaking uitgebroken in verband met een loonkwestie. Begin oktober 
had de staking zich uitgebreid tot alle andere grote havens in Groot-Brittannië. Ongeveer 43.000 havenarbeiders waren toen in 
staking. Het conflict duurde tot 5 november en werd beëindigd doordat de sociaal-democratische Minister van Sociale Zaken, 
George A. Isaacs, 21.000 dienstplichtige militairen inzette als stakingsbrekers; een in het toenmalige Groot-Brittannië door de 
Labour-regering herhaaldelijk gehanteerde methode. Zie: C. Brendel, Autonome Klassenkämpfe in England, 1945-1972, Berlin 
1974, p. 14. 
389 Vragenlijst voor de bedrijven (AV, 23.3); Jaarverslag 1945 van het Bijkantoor Almelo van het GAB Enschede, p. 6 (GAB 
Almelo, 1). 
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c.q. het College van Rijksbemiddelaars’. De overgangsfase waarin het MG de touwtjes in han-
den hield, liep ten einde. Op deze zelfde dag overigens droeg het geallieerde opperbevel for-
meel de macht weer over aan de Nederlandse regering, die daarmee weer baas in eigen huis 
was. De overheid wenste nu door te zetten en haar geleide loonpolitiek met het daaraan verbon-
den stelsel van overlegstructuren op te leggen. In die politiek paste niet langer het toelaten van 
speelruimte op plaatselijk niveau, of in de woorden van Kruls: ‘In geval van wilde stakingen 
(...) zal het MG rekening moeten houden met het Regeeringsstandpunt, dat in geen geval met 
stakers onderhandeld mag worden, vooraleer de werkzaamheden zijn hervat, ongeacht de daar-
aan verbonden consequenties, b.v. in verband met de voedselpositie van ons land. Dit principië-
le standpunt werd ingenomen bij de staking in de Rotterdamsche haven, welke inmiddels is 
beëindigd.’390 
Drees dirigeerde zo niet alleen het MG naar de zijlijn, ook alle GAB’s hadden enkele dagen 
daarvoor van hem te horen gekregen dat zij niet meer mochten bemiddelen bij arbeidsconflic-
ten. Volgens de Rijksbemiddelaar echter zou het ‘een ramp’ zijn als dit in de praktijk in Twente 
zo werd uitgevoerd. Ook de directeur van het GAB in Enschede protesteerde met kracht. In 
Twente was ‘het aantal stakingen of dreigingen tot staking zeer omvangrijk’ en de rijksbemid-
delaar kon zijn functie onmogelijk uitoefenen zonder hulp van het GAB. Samenwerking van het 
GAB en de rijksbemiddelaar was ‘in de gegeven omstandigheden de eenige mogelijke (oplos-
sing) om de arbeidsvrede in Twenthe zoo goed mogelijk te waarborgen’. Uitschakeling van het 
GAB zou in Twente ‘de toch reeds onoverzichtelijke toestand nog aanzienlijk compliceeren’. 
Strak toepassen van de richtlijn zou niet erg rationeel zijn, terwijl, zo meende de directeur, 
Drees toch ‘ook voor alles de arbeidsvrede in Twenthe zooveel mogelijk (wilde) bevorderen’. 
Drees antwoordde dat de richtlijn onverzwakt gehandhaafd bleef, maar dat dit niet betekende 
dat het GAB de rijksbemiddelaar niet mocht helpen door het inwinnen van inlichtingen en der-
gelijke. ‘Vermeden moet evenwel worden, dat de arbeiders den indruk zouden krijgen, dat het 
dreigen met staking of het daadwerkelijk staken de Overheid tot concessies op loongebied kon 
brengen.’391 
Dat deze ferme taal van de kersverse sociaal-democratische Minister van Sociale Zaken voor de 
nodige opschudding onder de Twentse bestuurderen zorgde is begrijpelijk. Daar waren de tex-
tielfabrieken voor het merendeel nog niet eens aan de gang. Voor zover zij wel draaiden, gingen 
de arbeiders er slechts aan het werk, omdat zij geen keus hadden en zij stelden keer op keer 
dusdanige eisen dat de aan de top zo zorgvuldig uitgewerkte structuur aan het wankelen werd 
gebracht. Dat beloofde wat wanneer de textielindustrie weer ècht op gang zou komen, zoals 
                                                 
390 Circulaire H.J. Kruls aan alle PMC's en DMC's, 9 juli 1945 (DMC Almelo, 5.92). Cursief van schrijver. 
Deze circulaire van Kruls was een direct gevolg van een instructie van Drees dat het MG geen contact meer mocht onderhouden 
met de EVB. Drees had deze opdracht gegeven na een klacht van de Stichting van de Arbeid over de gebeurtenissen bij de meelfa-
briek “Holland” in Amsterdam. De directie van dit bedrijf had in juni geweigerd met de EVB te onderhandelen, hoewel vrijwel alle 
arbeiders bij deze organisatie waren aangesloten. Een staking om de eisen van het personeel kracht bij te zetten en als protest tegen 
het uitsluiten van de EVB van onderhandelingen, was voorkomen door ingrijpen van het MG. Deze had in feite de EVB in het 
gelijk gesteld en de directie gesuggereerd om op de eisen van de arbeiders in te gaan, indien de Stichting daarmee akkoord kon 
gaan. Door via onderhandelingen te proberen de wensen van het personeel te realiseren had de EVB de directie van de “Holland” en 
de achter haar staande Stichting voor het probleem van de erkenning geplaatst. De Stichting kon hier de EVB niet zonder meer 
diskwalificeren en dus was voor haar het probleem, dat de drie Uniebonden op het personeel van de fabriek geen enkele invloed 
hadden. Als een staking zou zijn uitgebroken, dan alleen omdat de Stichting het monopolie op het arbeidsvoorwaardenoverleg niet 
doorbroken wilde zien. In dit geval had MG het probleem voor de Stichting opgelost door de staking te voorkomen en de instructie 
van Drees voorkwam mogelijke herhaling. Het probleem van erkenning en toelating tot het arbeidsvoorwaardenoverleg van de EVB 
was hiermee evenwel nog niet opgelost. G.C.J. Kuys, De stoot opvangen, ongepubl. manuscript, p. 64. 
391 Brief J.A.H.J. van der Dussen aan Minister Sociale Zaken, 12 juli 1945; brief directeur GAB-Enschede aan Minister Sociale 
Zaken, 13 juli 1945; brief Minister Sociale Zaken aan directeur GAB-Enschede, 11 augustus 1945 (alle: Arbeid II, 15), cursief van 
schr. 
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men in de confectie-industrie al herhaaldelijk had gemerkt. Voordien wil ik eerst nog kort aan-
dacht besteden aan het conflict in de Rotterdamse haven dat voor de naoorlogse arbeidsverhou-
dingen van cruciale betekenis is geweest, alsmede aan een staking in Deventer, die aanleiding 
gaf tot fusiebesprekingen tussen het NVV en de EVC. 

6.4 Rotterdam en Deventer 

Rotterdam mag met recht “een geteisterde stad” worden genoemd. Het was de tweede grote stad 
– na Warschau in september 1939 – die getroffen werd door een bombardement van de Duitse 
Luftwaffe; de gehele oude binnenstad werd er op 14 mei 1940 door weggeslagen.392 Gedurende 
de rest van de oorlog werd de stad nog getroffen door vele luchtaanvallen door geallieerde 
vliegtuigen, waarvan de bombardementen van oktober 1941 en maart 1943 de meeste slachtof-
fers maakten en de grootste schade aanrichtten. De bevolking van Rotterdam kreeg in de laatste 
oorlogswinter te kampen met een razzia waarbij circa 50.000 mannen in de leeftijd van 17 tot 
40 werden weggevoerd en – net als de rest van West-Nederland – met een voor Nederland on-
gekende hongersnood. 
In deze omstandigheden gingen na de bevrijding de havenarbeiders weer aan het werk. Het 
altijd al zware werk trok nu nog een extra wissel op hen, omdat veel kranen waren vernield of 
geroofd; zij waren niet alleen slecht gevoed maar ook slecht gekleed, er was nauwelijks enig 
vervoer van en naar het werk. Daar stond tegenover dat hun werk onmisbaar was voor de we-
deropbouw: Rotterdam was nog steeds de belangrijkste haven waarlangs grote goederenstromen 
Nederland binnenkwamen.  
De havenwerkgevers, verenigd in de Scheepvaart Vereniging Zuid (SVZ), en de vakbonden, 
waarvan de bij het NVV aangesloten Centrale Bond van Transportarbeiders (CBT) de belang-
rijkste was, maakten aanvankelijk niet veel haast met pogingen de arbeidsvoorwaarden te ver-
beteren. De bonden onderschreven het streven van de werkgevers om de haven weer zo snel 
mogelijk op volle toeren te laten draaien. Hun wensenpakket omvatte vooral zaken die alleen op 
langere termijn soelaas zouden bieden, zoals medezeggenschap en een pensioenvoorziening. 
Voor de korte termijn gingen zij ermee akkoord dat de arbeiders doorwerkten op basis van de 
CAO uit 1938 en een loonsverhoging zouden krijgen van iets meer dan 11%, hoewel de rege-
ring een verhoging van 25% boven het loonpeil van 1940 had toegestaan. 
Op 27 juni schoot de rivierpolitie de fragiele sociale rust in Rotterdam aan flarden. Leden van 
de BS sommeerden arbeiders die in een bootje de haven overstaken, met geweerschoten tot 
stoppen om hen te kunnen controleren op diefstal. In reactie hierop stopte een deel van de ha-
venarbeiders hun werk en de volgende dag breidde de staking zich uit over de hele haven. De 
schietpartij was slechts een aanleiding, de diepere oorzaak lag vooral in de kloof die gaapte 
tussen de wijd verbreide wens dat alles anders zou worden en de feitelijke werkomstandighe-
den. Een kort voordien opgericht EVB-comité belegde meteen na het uitbreken van de staking 
een vergadering, waar een groot aantal concrete eisen werd geformuleerd. Al de dag daarop, op 
29 juni, vond er overleg plaats tussen een delegatie van de EVB en de SVZ, waarin de eisen van 
de stakers werden toegelicht. De volgende dag willigde de SVZ de looneis, 25% verhoging, in 

                                                 
392 B.A. Sijes, De razzia van Rotterdam, 10-11 november 1944, Den Haag 1951, p. 23-29.  
Zie ook http://www.rotterdam.nl/smartsite.dws?id=2136008 (geraadpleegd op 17 juni 2007) 
Deze paragraaf is verder in hoofdzaak gebaseerd op: 
- E. Nijhof, ‘Gezien de dreigende onrust in de haven …’. De ontwikkeling van de arbeidsverhoudingen in de Rotterdamse haven, 
1945-1965, Amsterdam 1988. Diss. Utrecht. 
- Kuys, De stoot opvangen. 



 

 
 

192

op voorwaarde dat het werk zou worden hervat. De stakingsleiding weigerde dit, indien niet 
eerst ook de andere eisen waren ingewilligd.393 
 
Nu ontwikkelde zich een gecompliceerd spel dat slechts zijdelings met de eisen van de Rotter-
damse havenarbeiders van doen had en dat betrekking had op de vraag of de Eenheidsvakbewe-
ging erkenning zou krijgen als partner in het nieuwe stelsel van arbeidsverhoudingen dat vorm 
aan het krijgen was. De landelijke, in Amsterdam zetelende en door de CPN gedomineerde 
EVB-leiding stuurde vertegenwoordigers naar de haven om aan te dringen op beëindiging van 
de staking met het oog op de levensmiddelenpositie in Nederland. CPN-voorman P. de Groot deed 
er nog een schepje bovenop en maande Leen van Os, een van de stakingsleiders, om voorzichtig te 
zijn met stakingen. ‘Je moet van staken geen sport maken’, zo had hij volgens Van Os gezegd.394 
De SVZ liet de EVB-stakingsleiding weten niet met haar verder te willen onderhandelen, zolang de 
staking niet was opgeheven en hervatte de besprekingen met de CBT en de twee confessionele 
bonden. Ook de regering mengde zich bij monde van Drees in de gang van zaken. Hij verklaarde 
op 3 juli in een gezamenlijke bijeenkomst van de drie erkende vakbonden en de SVZ, dat de rege-
ring alleen te maken wilde hebben met ‘bonafide en solide’ vakorganisaties. Alleen wanneer de 
EVB voortaan zou afzien van wilde stakingen, zo zei Drees, zou de regering met de Stichting van 
de Arbeid kunnen gaan bekijken of de EVB tot het georganiseerde overleg kon worden toegelaten. 
’s Avonds sprak Minister-president Schermerhorn via de radio tot het Nederlandse volk. Hij ver-
oordeelde de werkgevers die zich halsstarrig hadden opgesteld en een aantal terechte eisen van de 
arbeiders, zoals een loonsverhoging van 25%, al veel eerder hadden moeten accepteren. Hij ver-
weet de arbeiders dat zij onredelijke eisen stelden en om een klein incident waren gaan staken, 
waardoor de voedselvoorziening voor het Nederlandse volk in gevaar kwam. Hij wilde de EVB 
wel erkennen als vierde vakorganisatie, op voorwaarde dat zij de 'spelregels' van eerst overleggen 
en dan pas staken in acht wilde nemen. De burgemeester van Rotterdam, P.J. Oud, voerde op zijn 
beurt de druk op de stakers nog verder op door vrijwilligers op te roepen om samen met Canadese 
militairen, die al enkele dagen bezig waren met het lossen van goederen, te helpen de staking te 
breken. Op 5 juli besloten de stakende havenarbeiders te vertrouwen op de toezeggingen van 
Schermerhorn en het werk te hervatten. Wel stelden zij als voorwaarde, dat direct met de EVB 
moest worden onderhandeld en dat vóór 26 juli aan hun eisen moest zijn voldaan. 
 
Alvorens ik het verdere verloop van de gebeurtenissen in Rotterdam schets, wil ik wijzen op, zoals 
Nijhof het noemt, het ‘gevoel van euforie, van onderlinge verbondenheid, van onbegrensde mo-
gelijkheden’ dat zich van de havenarbeiders had meester gemaakt. Zoals de textielarbeiders in 
hun gedrag toonden dat “nu hun tijd gekomen was”, zo beseften de Rotterdamse havenarbeiders 
dat ‘ze voor het eerst in hun geschiedenis één waren, dat alle oude scheidslijnen overwonnen 
schenen. (…) Openbare openluchtvergaderingen werden door duizenden arbeiders bezocht. 
Nog nooit hadden ze zich zo betrokken gevoeld bij een organisatie en hun geneigdheid kom-
promissen te sluiten was gering. Hun haat jegens “de oude bonden”, de werkgevers, de bazen en 
de heersende werkomstandigheden kwam naar boven en werd omgezet in een fel verlangen in 
één klap nieuwe verhoudingen in de haven te scheppen. (…) Onder de havenarbeiders zou “de 
geest van 1945” nog lang een magische klank behouden, als herinnering aan deze Icarische 

                                                 
393 E. Nijhof, a.w., p. 198-200. 
394 Kuys, De stoot opvangen, p. 77. Op de Juli-conferentie van de CPN nam De Groot stelling ‘tegen het op de spits drijven van de 
staking in Rotterdam, het was niet juist deze door te voeren’. (Harmsen, Het ontstaan van de Eenheids Vak Centrale, p. 177). 
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periode waarin de zon binnen vliegbereik scheen.’395 Het waren duidelijk niet alleen de textiel-
arbeiders die de vooroorlogse arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden niet terug wilden en die 
heel concreet lieten merken wat zij wilden, meer loon, betere omstandigheden. 
 
De praktijk van de nieuwe spelregels was een stuk prozaïscher. De Stichting van de Arbeid – en 
m.n. de daarin vertegenwoordigde vakbonden – voelde absoluut niets voor het accepteren van 
de EVB als gesprekspartner. Stikker arrangeerde als voorzitter van de Stichting op 8 juli een 
gesprek met de SVZ en wist met veel moeite gedaan te krijgen dat deze verklaarde, dat zij zich 
‘uit tactische overwegingen’ genoodzaakt kon zien te onderhandelen met de EVB. Maar, wanneer 
een dergelijk overleg belangrijke gevolgen zou hebben voor het hele bedrijfsleven (en dat had 
het!), dan zou ‘de Regeering vooraf hierover een positief standpunt moeten kenbaar maken’. De 
feitelijke erkenning van de EVB door een gezaghebbende ondernemersvereniging was hiermee van 
de baan, een belangrijke opsteker voor de Stichting. De beslissende stap bij het implementeren van 
de nieuwe spelregels zou het regeringsstandpunt blijken te zijn, nl. dat vakbonden alleen tot de 
onderhandelingstafel zouden worden toegelaten, indien zij zouden uitspreken zich op voorhand bij 
een door het CRB te nemen besluit neer te zullen leggen. Dit hield volgens Drees in dat zij ‘in 
dezen tijd bereid (moesten) zijn zich uit te spreken, dat zij niet zullen staken’. Wanneer de EVB 
hier op in zou gaan en zou verklaren geen stakingen meer te ondersteunen, zo schreef Stikker aan 
Slotemaker, dan was ‘eenerzijds daarmede het belangrijkste wapen aan de EVB ontnomen, en 
verliest zij daardoor haar reden van bestaan, en kan er anderzijds ook geen aanleiding meer zijn 
om, zoolang aan deze schriftelijke verklaring gestand wordt gedaan, niet met haar in contact te 
treden’.396 
De EVC, zoals de EVB zich vanaf medio juli noemde, verklaarde bereid te zijn alles in het 
werk te stellen om in het belang van de wederopbouw geschillen via overleg op te lossen, maar 
het stakingswapen niet helemaal te willen en kunnen loslaten. Hiermee kwam de EVC tegemoet 
aan de eis van de regering en had deze in de praktijk aangetoond het primaat te hebben op het 
gebied van de loonpolitiek. De Stichting had weliswaar haar belangrijke rol in deze bevestigd, 
maar dit was alleen gelukt dankzij hulp vanuit de regering, zodat zij de leiding van het CRB in 
de dagelijkse praktijk van het loonbeleid moest accepteren alsmede een mogelijk aanschuiven 
van de EVC aan de onderhandelingstafel.397 
 
Enkele dagen na deze bekendmaking vergaderde de EVC met de havenarbeiders om de situatie 
onder ogen te zien; op 26 juli liep immers het door de havenarbeiders gestelde ultimatum af. Zij 
besloten om zich op 23 juli met het oog op de voedselvoorziening te beperken tot een protest-
staking van één uur. Op 8 augustus stelden de havenarbeiders op een massaal bezochte vergade-
ring – onder werktijd – nog eens nadrukkelijk vast, dat van alle eisen over verbetering van de 
werkomstandigheden er nog geen enkele was ingewilligd. Op zondag 12 augustus besloten zij 
om de dag daarop het werk voor 24 uur neer te leggen en eigenmachtig de werktijd en de ploe-
gensterkte met hun eisen in overeenstemming te brengen. En zo gebeurde: de staking op 13 

                                                 
395 E. Nijhof, a.w., p. 201. 
396 Brief W. Drees aan College van Rijksbemiddelaars, 5 juli 1945, geciteerd naar Kuys, De stoot opvangen, p. 79; brief D.U. 
Stikker aan B.C. Slotemaker, 9 juli 1945 (StA, 53, Correspondentie Stikker). 
397 B. Blokzijl, A.C. Koenen, Het standpunt van de Eenheidsvakcentrale ten opzichte van de overheid, 15 juli 1945; brief W. 
Schermerhorn aan de Eenheidsvakbeweging, 28 juli 1945 (beide: StA, 1). 
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augustus verliep rustig. De problemen kwamen pas de volgende dag, toen de arbeiders inder-
daad maar acht uur werkten en weigerden de oude werktijd van 8½ uur aan te houden.398 
Toen waren de rapen gaar, althans voor wat betreft de autoriteiten; de arbeiders voerden een-
voudigweg zelf een van de eisen uit die zij luid en duidelijk kenbaar hadden gemaakt en waar 
voor hun gevoel niets mee was gedaan. Het op eigen houtje veranderen van de arbeidsvoor-
waarden was een regelrechte en directe aantasting van de macht van de werkgever en werd door 
de regering op de scherpst mogelijke wijze veroordeeld. De SVZ legde de arbeiders een verkla-
ring voor waarin ze beloofden het voorgeschreven – door de werkgever wel te verstaan – aantal 
uren te zullen werken. Vanwege de massale weigering hieraan te voldoen lag de haven binnen 
de kortste keren weer helemaal plat. Op het Rotterdamse stadhuis vond ondertussen intensief 
beraad plaats over hoe de staking te breken, waarbij de aanwezigen, burgemeester Oud, Chef-
Staf Kruls van het MG, de plaatselijke politie en vertegenwoordigers van de SVZ, inzet van het 
leger onmisbaar achtten om vrijwilligers te beschermen. Een voorstel van de burgemeester om 
NSB-ers en krijgsgevangenen te werk te stellen was voor de andere gesprekspartners een brug 
te ver. 
 
Zo werd de situatie steeds dreigender en leek een confrontatie niet te vermijden tussen de ha-
venarbeiders, die nog steeds vastbesloten waren hun eisen door te zetten en die handelden naar 
het bekende “Geen woorden, maar daden”, en de autoriteiten, die dat op hun manier ook deden. 
De EVC ontpopte zich op het laatste moment als vredestichter door op 17 augustus, uiterst om-
zichtig, contact te leggen met de SVZ. Voor beide partijen was een harde confrontatie tussen 
arbeiders en leger een onaantrekkelijke optie. De EVC zou nooit meer enige schijn van kans 
maken erkenning te krijgen als onderhandelingspartner en de SVZ had meer aan werkende, 
goederen lossende arbeiders dan aan grote aantallen gewonden of zelfs doden.  
De landelijk voorzitter van de EVC, B. Blokzijl, overhandigde aan de SVZ een schriftelijke 
verklaring ‘dat de EVC zich bereid verklaart met de werkgevers te onderhandelen. Indien geen 
overeenstemming kan worden verkregen, aanvaardt de EVC de bindende uitspraak van den 
Rijksbemiddelaar, indien ook de werkgeversorganisatie zich hiertoe bereid verklaart.’399 Nog 
dezelfde avond bereikten de SVZ, Blokzijl en Schermerhorn overeenstemming op basis van de 
verklaring van de EVC. De havenarbeiders kregen de volgende dag, zaterdag 18 augustus, het 
onderhandelingsresultaat voorgelegd. Zij realiseerden zich dat de kansen verkeken waren dat zij 
hun eisen nog konden doorzetten en gingen ermee akkoord om het werk de maandag daarop op 
de oude voorwaarden te hervatten. 
Nu de spanning uit het conflict als uit een lek geprikte ballon was verdwenen, voerde de SVZ 
enkele besprekingen met de EVC en met de drie andere vakbonden hetgeen uiteindelijk resul-
teerde in een pakket arbeidsvoorwaarden dat ver lag beneden de eisen van de havenarbeiders, 
maar dat sterk overeenkwam met het oorspronkelijke voorstel van de drie erkende bonden. 
 
Netto resultaat van de opstelling van de EVC-leiding was kortom, dat de staking verloren werd 
en dat erkenning van de EVC een wassen neus bleek. Door zich aan de spelregels te onderwer-
pen had ze in feite gezorgd dat de Stichting van de Arbeid aan de invloed van de EVC onder de 
arbeiders voorbij kon gaan. De EVC-pers stelde het feit dat er met de ondernemers werd ge-
praat, als een overwinning voor − zij deed zelfs alsof het stakingsrecht was gered in plaats van 
opgegeven − maar dat was alleen de camouflage van een échec. Nu het gevaar van een staking 
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399 E. Nijhof, a.w., p. 209. 
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op een strategisch punt als de Rotterdamse haven was afgewend, was een belangrijke test van 
de nieuwe spelregels voor de regering succesvol verlopen en was de positie van de Stichting 
van de Arbeid enorm versterkt. 
 
Het laat zich raden hoe gigantisch de kater onder havenarbeiders is geweest. Zij waren na de 
depressiejaren en de vijf ellendige oorlogsjaren vastbesloten dat het anders moest worden in 
Nederland en in hun haven; zij hadden in gezamenlijke vergaderingen eisen geformuleerd, 
waarvan zij vonden dat ze alleszins redelijk waren; zij hadden een organisatie gevonden die 
zich voor hun belangen inzette en die tijdens de staking enorm groeide totdat die de overgrote 
meerderheid van hen omvatte.400 En nu hadden ze niets. Ongetwijfeld vonden veel havenarbei-
ders dat de EVC erkend moest worden en toegelaten tot het arbeidsvoorwaardenoverleg, maar 
zij waren toch vooral aan het conflict begonnen voor concrete eisen die hun dagelijkse noden 
moesten verhelpen. 
 
Een vergelijkbare felheid legden arbeiders in Deventer aan de dag toen zij hún eisen probeerden 
door te zetten. Ik wil ook nog deze uitstap buiten Twente en buiten de textielindustrie maken, 
omdat ook in Deventer de strijd voor concrete eisen vermengd raakte met een strijd om erken-
ning van de EVC. De Nederlandse regering, in het bijzonder Drees, die als Minister van Sociale 
Zaken zeer directe bemoeienis had met het nieuwe stelsel van arbeidsvoorwaardenoverleg, 
Stikker, de voorzitter van de Stichting, NVV-voorzitter Kupers, Romme, de voorzitter van het 
CRB en Van Eck, de vertegenwoordiger van de Twentse textielfabrikanten (zie §5.4), beoogden 
met het tegengaan van (erkenning van) de EVC om het voor de arbeiders moeilijker te maken 
hun loon- en andere eisen door te zetten. Dit vanuit het allesoverheersende belang dat zij hecht-
ten aan de wederopbouw, die ‘te hoge’ lonen401 niet zou kunnen verdragen. Dit leidde tot veel 
zogeheten ‘wilde’, of beter gezegd, zelfstandige i.e. niet door vakbonden geleide, stakingen en 
‘zwarte’ lonen, zoals ik in het vervolg nog uitvoerig zal laten zien. Indien de hiervoor genoem-
de autoriteiten (en de velen die deze opvatting deelden) dit al hebben voorzien − wat zeer te 
betwijfelen valt − dan zal men dit als een keuze voor de minste van twee kwaden hebben geac-
cepteerd. De ontwikkelingen in de eerste jaren na de oorlog tonen duidelijk aan dat deze sterk-
ste factie binnen regering, werkgevers en vakbeweging deze keus wel- en doelbewust heeft ge-
maakt. 
 
De meelfabriek Noury & Van der Lande was een bedrijf met circa 200 man personeel. De di-
rectie was geparenteerd aan hoge katholieke kringen. Zo was De Quay getrouwd met de dochter 
van de oudste firmant en ook L.G. Kortenhorst, secretaris van de Algemeene Katholieke Werk-
gevers Vereeniging, behoorde tot de intimi van de familie. 

                                                 
400 E. Nijhof, a.w., p. 201, sluit niet uit dat 95% van de 4 à 5.000 stakers in de loop van de staking lid is geworden van de EVB. 
401 Hier komt voor de eerste maal in dit onderzoek het begrip “te hoge lonen” voor. In het vervolg zal de lezer de term nog vele 
malen tegenkomen. Het antwoord op de vraag of een bepaald loon “hoog” of “laag”, of zelfs “te hoog”, respectievelijk “te laag” is, 
is afhankelijk van iemands sociale positie. Het is een ondernemer niet euvel te duiden, dat hij liever niet meer betaalt dan onvermij-
delijk. De tegenovergestelde benadering wordt zeer pregnant verwoord door een spinner uit Almelo die stelde: ‘Om eerlijk te zijn, 
een arbeider heeft nooit genoeg loon.’ Deze spinner was een van de velen die werd geïnterviewd in het kader van het befaamde 
Leidse sociologische onderzoek naar de reden van het enorme tekort aan arbeiders, waar de textielindustrie na de oorlog mee te 
kampen had. In de jaren vijftig was de hoogte van het loon het belangrijkste positieve aspect van het werk, zo concludeert IJzerman. 
In de jaren veertig was er voor de meeste textielarbeiders nog weinig reden een dergelijk lijstje met positieve punten op te stellen, 
zoals uit het onderhavige onderzoek blijkt. Th.J. IJzerman, Beeld en werkelijkheid van de Twents-Achterhoekse textielindustrie. 
Rapport aan de Stichting Textielvak te Hengelo. Leiden 1957, p. 45 en 54. 
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De fabriekscommissie voerde in de zomer van 1945 besprekingen met de directie over een 
loonsverhoging, over bepaalde duurtetoeslagen en over een vakantie van twee weken. Toen dit 
niets opleverde nam de fabriekscommissie contact op met de EVC, waar volgens het MG ‘vrij-
wel het gehele personeel’ bij was aangesloten. Dit was voor de katholieke fabrieksarbeiders-
bond St.Willibrordus aanleiding om de directie te laten weten, samen met de bij het NVV en het 
CNV aangesloten bonden over een CAO te willen onderhandelen, als de EVC daar maar niet bij 
betrokken zou worden. Medio augustus 1945 vond een eerste bespreking plaats. Niet lang daar-
na schreef de Deventer EVC-afdeling dat zij het wensenpakket van de fabriekscommissie on-
dersteunde en dat 90% van de arbeiders van het bedrijf bij haar was georganiseerd. De uitnodi-
ging voor een bespreking daarover liet het bedrijf onbeantwoord. 
De directie had zich inmiddels door Kortenhorst laten informeren dat de EVC niet werd erkend 
door de regering en dus geen partij kon zijn in de onderhandelingen. De arbeiders van Noury & 
Van der Lande werden in een ledenvergadering van de EVC over de afwijzing door de directie 
geïnformeerd en zij eisten verontwaardigd dat de EVC uiterlijk 9 september zou worden erkend, 
omdat anders de voedselvoorziening in groot gevaar zou komen; eventuele onderhandelingsre-
sultaten met de Uniebonden zeiden zij te zullen verwerpen. En hiermee waren dus opnieuw 
concrete eisen van arbeiders verknoopt geraakt met de strijd om erkenning van de EVC.402 
 
Rijksbemiddelaar Van der Dussen vond, in afwijking van het standpunt van het Ministerie van 
Sociale Zaken, dat er wel degelijk met de EVC kon worden gesproken, omdat het ultimatum 
alleen betrekking had op erkenning van de EVC als gesprekspartner en niet bedoeld was om de 
gestelde eisen door te zetten. Hiermee verviel in feite het argument van de directie van Noury & 
Van der Lande dat er met de EVC niet kon worden onderhandeld, omdat zij niet erkend was; de 
EVC op haar beurt werd opnieuw met het dilemma geconfronteerd dat zij zich op voorhand bij 
een uitspraak van de Rijksbemiddelaar zou moeten neerleggen, wilde zij tot diens onderhande-
lingstafel worden toegelaten. 
Kortenhorst kon de directie al vrij snel geruststellen, omdat Drees aan de Stichting van de Ar-
beid had laten weten dat de regering geen pressie op de ondernemers wenste uit te oefenen om 
de EVC te erkennen. Dit hield in dat de regering wèl de EVC zou uitsluiten, wanneer ze staakte, 
maar dat ondernemers die de EVC buiten sloten, van de regering geen last zouden hebben. Ver-
der had Drees te kennen gegeven dat de restrictie die Blokzijl had gemaakt, nl. dat de erkenning 
van de “spelregels” alleen maar in het Rotterdamse geval had gegolden, eveneens aanleiding 
was de EVC niet te erkennen.403 
 
De avondploeg ging op zondag 9 september niet aan het werk en omdat de in St.Willibrordus 
georganiseerde arbeiders weigerden onderkruiperswerk te doen, waren vrij snel 118 van de 170 
arbeiders in staking. Zoals bij veel bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie betekende een 
staking niet alleen dat er niet werd geproduceerd, maar ook dat producten waaraan al werd ge-
werkt, het risico liepen te bederven. 
Er volgde medio september een bemiddelingspoging van de rijksbemiddelaar die evenwel niets 
opleverde. Onder druk van de landelijke leiding van de EVC was de afdeling Deventer er mee 
akkoord gegaan om zich bij een uitspraak van Van der Dussen neer te leggen. De directie was 
door de Stichting van de Arbeid onder druk gezet en toonde zich daarom niet gevoelig voor de 
argumenten van de rijksbemiddelaar dat ook andere ondernemers in voorkomende gevallen met 

                                                 
402 Kuys, De stoot opvangen, p. 83; Overzicht werkzaamheden MG, p. 516. 
403 Kuys, De stoot opvangen, p. 84-85. 
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de EVC overleg voerden. Hij verwees hierbij nadrukkelijk naar de Twentse textielfabrikanten. 
Op verzoek van de Stichting ontkrachtte Van Eck per ommegaande diens beweringen (zie bij 
voetnoot 304). 
Na andere bemiddelingspogingen van ondermeer de waarnemend burgemeester C.A. Doets en 
het GAB zat er geen beweging meer in het conflict. De directie van Noury & Van der Lande liet 
de zaak op zijn beloop. Daarop nam de Deventer EVC het initiatief om met andere acties de 
staking kracht bij te zetten. Op 19 september, enkele dagen na de laatste bemiddelingspogingen, 
legde een 24-uursstaking heel Deventer plat. Alleen de plaatselijke bakkers en de arbeiders van 
de gasfabriek bleven aan het werk, waarbij de laatsten hun loon van die dag in de stakingskas 
stortten. Bij de demonstratieve optocht van die middag trokken niet minder dan 12.000 mensen 
van het EVC-gebouw naar het stadhuis om te eisen dat Noury & Van der Lande op andere ge-
dachten werd gebracht. Daarnaast verklaarden 6.500 arbeiders in nog weer een andere bijeen-
komst, dat zij tot een tweede proteststaking zouden overgaan als de eerste geen effect zou heb-
ben.404 
 
Het dringende beroep van de burgemeester van Deventer op Drees om de directie met klem te 
adviseren de EVC te ontvangen, mocht geen baat hebben. Wat Doets zag als een klein gebaar, 
was in de ogen van Drees een verstoring van zijn strategie gericht op het onschadelijk maken 
van de EVC. Diens beleid wierp ook nu weer vruchten af, want de landelijke EVC-leiding be-
gon net als in andere gevallen bakzeil te halen. Dit was een logisch uitvloeisel van haar pogin-
gen om via het uitoefenen van druk, waar de arbeidersacties voor werden gebruikt, toegelaten te 
worden tot de onderhandelingstafel; deze pogingen liepen steeds te pletter op de rotsen van een 
vastberaden minister en de met hem samenwerkende organisaties van werkgevers en werkne-
mers, verenigd in de Stichting van de Arbeid. 
Terwijl van alle kanten de steungelden voor de stakers binnenstroomden405, liet de EVC-leiding 
weten dat de voedselvoorziening niet mocht worden belemmerd en dat de arbeiders zouden 
tonen over reëel verantwoordelijkheidsbesef te beschikken, wanneer zij tot opheffing van de 
staking zouden besluiten. Toen de stakers in de eerste helft van oktober aandrongen op nieuwe 
protestmanifestaties, wees de EVC-leiding dat af. Ook een voorstel om elders solidariteitssta-
kingen te organiseren, bijvoorbeeld bij de Stoommeelfabriek “Holland” in Amsterdam, kon 
geen genade vinden bij de EVC-leiding. Deze wilde geen escalatie van het conflict, hoewel dit 
de druk op Noury & Van der Lande, de regering en de Stichting had kunnen vergroten. Zij ver-
klaarde daarentegen, dat zij nog eens wilde trachten via overleg tot oplossing van het geschil te 
komen. Gegeven de krachtsverhoudingen op dat moment was dit geen reële optie meer en zo 
waren de kansen voor de stakende arbeiders om het conflict te winnen in feite verkeken. Op 31 
oktober stuurde Noury & Van der Lande zijn personeel een voorstel tot een loonsverhoging die 
veel lager was dan de oorspronkelijk geëiste verhoging: ƒ1,30 per week in plaats van de geëiste 
ƒ4,-. Een delegatie van de stakers overlegde met de directie, maar kon geen overeenstemming 
bereiken over een beter loonbod. Daarop arrangeerde burgemeester Doets een gesprek van en-
kele stakers en een vertegenwoordiger van de EVC met Drees. Deze liet doorschemeren dat de 
                                                 
404 Kuys, De stoot opvangen, p. 85; brief J. Bokma aan de PMC Overijssel, 11 september 1945; rapport van R. Schoemaker, 20 
september 1945, bijlage bij brief J. Bokma aan de PMC Overijssel, 20 september 1945 (alle: PMC Overijssel, 158). 
Volgens het rapport van Hoofdagent R. Schoemaker waren circa 1.600 stakers op 19 september ’s middags in een speeltuin aan de 
Smyrnastraat bijeengekomen. Hij meldde eveneens dat ‘verschillende stakers’ hadden aangegeven het werk te willen hervatten, 
‘omdat hun gezin hun belangrijker was dan de erkenning van de EVC’. 
405 Alleen al in Enschede werd in de eerste weken zo'n ƒ1.200,- voor de stakers opgehaald (Resultaten van een op vrijdag 11 
januari 1946 afgesloten onderzoek naar de Eenheidsvakcentrale, p. 5 (StA, 5G)). 
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Rijksbemiddelaar wel met een passende oplossing zou komen en daarop hervatten de Deventer 
arbeiders na 10 weken het werk. Een alternatief was er in hun ogen ook niet meer. 
In januari 1946 dreigden de arbeiders van Noury & Van der Lande opnieuw met acties. Ener-
zijds omdat de Rijksbemiddelaar niets van zich had laten horen, ondanks de toezegging van 
Drees, anderzijds omdat een aantal stakers, vrijwel allemaal lid van de EVC, was ontslagen, 
ondanks het feit dat het bedrijf wel andere arbeiders in dienst nam. 
 
Ook de Deventer-arbeiders slaagden er niet in hun looneisen doorgezet te krijgen. Ook zij 
moesten ervaren dat de vakbond van hun keuze niet de erkenning kreeg die zij wilden èn dat 
deze hun strijd offerde op het altaar van de erkenning, die net als in Rotterdam, in het water 
viel. In de textielindustrie volgden de Twentse ondernemers dezelfde tactiek en ook daar zou-
den de arbeiders ervaren dat de vakbond van hun keus, althans van een aanzienlijk deel van hen, 
geen schijn van kans maakte om enige rol van betekenis te spelen. Een groot aantal leden van 
de EVC in Deventer zegde zijn lidmaatschap op, al kon er volgens de Deventer Bestuurders-
bond ‘nog niet’ worden gesproken van een volledige kentering in de houding van de EVC-ers 
ten opzichte van hun bond.406 
 

6.5 De textielindustrie komt weer op gang … 

In de herfst van 1945 bracht het bijkantoor Almelo van het Gewestelijk Arbeidsbureau (GAB) 
in Hengelo een rapport uit onder de niet mis te verstane titel “Arbeidsschuwheid in de textielin-
dustrie”.407 Het arbeidsbureau had geconstateerd dat veel textielarbeiders geen zin hadden om 
weer de fabriek in te gaan. Het schreef, dat de textielindustrie bezig was weer op gang te komen 
en dat de arbeiders die tijdelijk in de DUW te werk waren gesteld, opnieuw in hun eigen beroep 
aan de slag konden. Deze arbeiders werden dan ook opgeroepen, maar wat bleek? ‘Ondanks het 
wijzen op de noodzakelijkheid van het weder in werking stellen der betreffende bedrijven, wen-
schte niemand wederom in de fabriek terug te keeren. Zij prefereerden blijkbaar het buitenleven 
boven het werken in de fabrieken. Tegen het nemen van maatregelen door het arbeidsbureau, 
zooals ontslag uit den tegenwoordigen dienst, het inhouden van elk middel van steun e.d. had-
den deze menschen geen bezwaar. Men kan hieruit slechts concludeeren, dat deze arbeiders wel 
weer hun brood zouden weten te verdienen; misschien zelfs in den zwarten handel.’ Het GAB 
zat met de handen in het haar en vroeg zich met een dikke streep eronder af: ‘wat moet het ar-
beidsbureau in dezen doen?’  
 
De oorzaak voor deze afkeer van het werken in de textielindustrie moet worden gezocht, zo is 
de algemene opvatting in de literatuur, in de ervaringen uit vooral de crisisjaren. De plaatsver-
vangend directeur van het GAB te Enschede, J. Bijkerk, omschreef het in 1951 als een ‘textiel-
vlucht’, gevolg van ‘de onbevredigende sociale politiek der ondernemers, nog geaccentueerd 
door de betere verhoudingen in andere bedrijfstakken’. Hierdoor was ‘het vertrouwen van de 
arbeider in het algemeen en in het bijzonder in zijn werkgever, geschokt. Het wantrouwen, dat 
is ontstaan, is de vrucht niet slechts van de crisisjaren, maar reeds van jaren daarvoor. Bij de 
arbeider heeft de gedachte post gevat, dat alles beter is, dan het afstaan van zijn kinderen aan de 

                                                 
406 Kuys, De stoot opvangen, p. 87. 
407 Het huidige tekort, p. 35; Arbeidsschuwheid in de textielindustrie, rapport van GAB Hengelo, bijkantoor Almelo (najaar 1945) 
(Lb 15.01 D); zie ook H. de Liagre Böhl, De Nederlandse pers over de omgang van vrouwen met Canadezen in de zomer van 1945, 
in: De Gids jrg. 148 (1985) 3/4, p. 243-255, en H. de Liagre Böhl, G. Meershoek, De bevrijding van Amsterdam. Een strijd om 
macht en moraal, Zwolle 1989, p. 83-89. 
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textielindustrie.’408 De sociaal geograaf M.W. Heslinga wees op de rationalisatie en met name 
op de tempoverhogingen in de jaren ´30, waardoor veel arbeiders, met name de wevers, zo 
zwaar belast waren ‘dat zij 's avonds veelal te moe waren om nog ergens belangstelling voor op 
te kunnen brengen. Wanneer zij hiertegen protesteerden, kregen zij niet zelden van hun baas ten 
antwoord: “als je je niet wilt schikken, nemen wij een ander”.’ Een ander motief voor de weer-
zin tegen de textielindustrie dat hij veel had gehoord was: ‘“wij zijn in de crisis zonder pardon 
op straat gezet”. De benarde levensomstandigheden in de werkloosheidsjaren zijn in de meeste 
gezinnen, welke hieronder gebukt zijn gegaan, nog geenszins vergeten. De herinnering daaraan 
overvleugelt vaak die aan de oorlogsjaren.’409 De journalist A. Buter die geldt als een van de 
belangrijkste schrijvers over de Twentse (textiel) geschiedenis, natuur en volkskunde, schreef 
onder meer ‘(…) juist de arbeider, schichtig geworden door de ervaringen van de crisistijd, 
moest niets meer hebben van een industrie, die hem alleen in goede tijden onder de kin streelde, 
maar die hem geen permanente zekerheid van een redelijk betaalde arbeidsplaats bood.’410 De 
cultureel antropoloog J.L. de Jager verwoordde de weerzin in zijn al meer geciteerde studie over 
Nijverdal-Ten Cate, het tegenwoordige Koninklijke TenCate, aldus: ‘Vanwege enkele langduri-
ge loonconflicten voor de oorlog, die uitliepen op smadelijke nederlagen voor de vakbeweging, 
was de textielindustrie na de oorlog onder arbeiders steeds minder populair geworden. Ook de 
massa-ontslagen tijdens de crisisjaren en de regionale oververtegenwoordiging droegen tot die 
verminderde populariteit bij. De prijs die de werkgevers, ook zij die buiten de loonconflicten 
waren gebleven, hiervoor moesten betalen, was niet gering.’411 De voormalige personeelschef 
van Katoenspinnerij Bamshoeve, J. Knoop, ten slotte stelde: ‘Tekort aan personeel was toen (in 
de jaren na de oorlog, schr.) vrijwel algemeen in de industrie, maar de textiel had het extra 
moeilijk vanwege haar “beeld” bij de bevolking. Veel textielgezinnen wilden hun kinderen uit 
de textielfabriek houden.’412 
 
Met het stil komen liggen van een steeds groter deel van de textielindustrie was er in de loop 
van 1942 ruimte ontstaan in de agenda en hoofden van een aantal fabrikanten om zich te bera-
den over het negatieve imago van de textielindustrie en over wat daaraan te doen. Aanvankelijk 
gingen de discussies over de vraag hoe de arbeiders na de oorlog weer in het arbeidsproces zou-
den kunnen worden ingeschakeld, hoe de meest geschikte krachten voor bepaalde werkzaamhe-
den te selecteren en op welke manier bij- en omscholing konden worden uitgevoerd. Bureau 
Berenschot voerde hiertoe in 1943 een onderzoek uit naar de wijze van selecteren van arbeiders 
en stelde beroepsprofielen op voor een aantal functies. Het succes van dit en van soortgelijke 
onderzoeken wierp al snel de vraag op hoe de textielindustrie na de oorlog aan voldoende per-
soneel zou kunnen komen. Om hierop een antwoord te formuleren voerde J.S. van Hessen voor 
Berenschot in ditzelfde jaar een “sociographische research” uit in samenwerking met een aantal 
bedrijven en het Arbeidsbureau. Het onderzoek ‘gaf een onthullend beeld van de textielindustrie 

                                                 
408 J. Bijkerk, Arbeidsproblemen in Overijssel, in: Westerbeek, a.w., p. 133-139. 
409 M.W. Heslinga, Twentse textielarbeiders. Een sociografische schets, Utrecht 1954, p. 155-156. 
410 A. Buter, Portret van Enschede, Enschede 1975, p. 107. 
411 De Jager, a.w., p. 288. 
De Jager vraagt zich aan het slot van zijn boek, p. 287, over Ten Cate af: ‘hoe heeft Nijverdal-Ten Cate de textielcrisis overleefd die 
zoveel andere bedrijven noodlottig is geworden?’ Voor zijn antwoord dat het ‘niet de ondergang van de meerderheid is (…) wat 
moet worden verklaard, maar de overleving van de minderheid’, wijst hij zeer nadrukkelijk op de textielaversie. 
412 Van Waarden, Fabriekslevens, p. 131-132. 
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en liet zien dat deze industrie een zodanig negatief imago had, dat er in de nabije toekomst on-
voldoende geschikte arbeidskrachten aangetrokken zouden kunnen worden.’413  
Na de bevrijding kwam deze verwachting volledig uit en zelfs in een dergelijke mate dat er, in 
de woorden van Bijkerk, sprake was van ‘een bedreiging van het voortbestaan der industrie’. 
Het gebrek aan personeel trad het eerst aan het licht in de spinnerijen, op het moment namelijk 
dat deze in het najaar van 1945 weer grondstoffen binnen kregen. Dit leidde tot een verbeten 
jacht op vrouwelijk personeel waarbij men ‘aan het peil van deze krachten zeer weinig aan-
dacht’ besteedde; aan de lonen des te meer, zodat deze bij het in werking treden van de CAO in 
1946 al ver boven het maximaal toegestane peil lagen.414 Een belangrijk gevolg van het aan-
trekken van onvoldoende vakbekwaam en gemotiveerd personeel was dat de productiviteit laag 
was en maar moeizaam omhoog ging (zie Figuur 1). Volgens Bijkerk bleef de productiviteit juist 
in de bestbetalende bedrijven achter en dreigde er een vicieuze cirkel te ontstaan, doordat veel 
bedrijven de achterblijvende productiviteit tegengingen door nog meer personeel aan te trekken. 
Dit gaf vanzelfsprekend een verdere opwaartse druk op de lonen. Vooral in Enschede leidde dit 
tot een forse ‘overbezetting’. Deze had vooral betrekking op mannelijke arbeiders, juist omdat 
vrouwelijk personeel zo moeilijk te krijgen was. Hierdoor daalde het percentage vrouwen in de 
textielindustrie scherp; voor de oorlog had dit op circa 33% gelegen. 
 

Figuur 10 Verhouding mannen en vrouwen, 1945-1950 

 
Bron: Gemiddelde uurloonen der arbeiders in dienst van ondernemingen aangesloten bij de Fabrikanten-Vereeniging 
te Enschede, de Twentsch-Geldersche Fabrikanten Vereeniging, den Bond van Textielondernemingen in en buiten 
Twenthe, de Fabrikanten-Vereeniging te Almelo, 1945-1950. 
 
De bedrijfseconomische noodzaak om de productiviteit te verhogen en zo de kostprijs te verla-
gen, werd belemmerd doordat de interne organisatie in veel bedrijven zeer te wensen overliet. 
Bovendien stuitten pogingen hier verandering in te brengen middels “wetenschappelijke” me-
thodes op veel weerstand onder de arbeiders – gevolg van hun ervaringen in de crisisjaren. ‘Het 

                                                 
413 M. Metze, Mensen op maat. Vijftig jaar recrutering en selectie door Berenschot, Utrecht 1994, p. 9-10, 16; H.J.P. Hellema, 
J.H. Marsman, De organisatie-adviseur. Opkomst en groei van een nieuw vak in Nederland, 1920-1960, diss. VU 1997, p. 133-134; 
Bij de oprichting van het Twentsch Instituut voor Bedrijfspsychologie, Hengelo juni 1945. Voor een uitvoerige beschrijving van 
deze ontwikkelingen zie: Kuys, De vrees voor wat niet kwam, p. 515-536. Volgens Metze vond het sociographische onderzoek 
plaats in 1944; Kuys, p. 520, dateert het een jaar eerder. B.W. Berenschot schreef op 19 augustus 1947 aan J.A. Ledeboer dat zijn 
bedrijf in 1942 opdracht had gegeven tot dit onderzoek (zie voetnoot 1004), zodat de datering van Kuys het meest correct lijkt. 
414 Bijkerk, a.w., p. 134. 
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zijn deze fouten, in den beginne gemaakt om de productie op te voeren, die tot de huidige dag 
veel zorgen baren’, schreef Bijkerk begin jaren vijftig.415 In bedrijven waar men de oorlogsom-
standigheden had gebruikt om de productie rationeler in te richten met behulp van externe des-
kundigen en waar men ook nadrukkelijk aandacht had besteed aan de sociale omstandigheden, 
deden de genoemde problemen zich niet of nauwelijks voor. De productiviteit had er volgens 
Bijkerk snel weer het vooroorlogse peil bereikt met nagenoeg dezelfde aantallen arbeiders als 
voorheen. 
 

Figuur 11 Volwassen textielarbeiders, 1945-1950 

 
Bron: Gemiddelde uurloonen der arbeiders in dienst van ondernemingen aangesloten bij de FVE, de TGFV, de BTO, 
de FVA, 1945-1950.  
Zie Tabel 69 voor een overzicht van de afzonderlijke functies die tot een bepaalde afdeling werden gerekend. 
 
Op 20 augustus 1945, toen de textielindustrie nog maar heel voorzichtig op gang aan het komen 
was, legden negen niet-georganiseerde twijnsters bij Arntz. Jannink in Goor het werk neer ‘op 
grond van het feit dat eenige anderen in den oorlog wel eens met katoen zijn geholpen en zij 
niet’. Hoe deze staking is afgelopen is mij niet bekend, maar in ieder geval bemoeide het MG 
zich er niet mee, want, zo deelde het aan Van Eck mee, dat mocht niet meer van Kruls.416 
Een aantal elementen dat in de eerste naoorlogse jaren in het geding zou zijn, kwam bij dit klei-
ne conflict al naar voren, zoals het feit dat het om arbeidsters ging die sleutelposities innamen. 
Zij werkten bijna allemaal in de spinnerij en als zij het bijltje erbij neergooiden, kwam na korte-
re of langere tijd de rest van het bedrijf stil te staan wegens gebrek aan grondstoffen. Hier kwam 
in het geval van Jannink nog bij dat, volgens Van Eck, dit bedrijf ‘de hoogste prioriteit (had), 
het twijnt garens voor canvas voor Vredestein (fietsbanden) en voor producten voor de mijnen’. 
Een ander kenmerk was dat de arbeidsters vaak op eigen houtje in staking gingen en dat om de 
‘kleinste kleinigheid’. Het bleek in die tijd bovendien nauwelijks mogelijk de arbeidsters “tot 
rede” te brengen. 

                                                 
415 Bijkerk, a.w., p. 134-136. 
416 Brief A.C. van Eck aan Sociale Afdeling MG, 21 augustus 1945; brief K. van Dalfsen aan A.C. van Eck, 24 augustus 1945 
(beide: DMC Enschede/Almelo, 15). 
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Niet alleen de twijnsters bij Jannink kwamen voor hun belangen op; dat deden ook de 200 ar-
beiders van Blijdenstein & Co in Enschede. Toen het bedrijf kort na de bevrijding nog stil lag 
en de arbeiders voor de DUW moesten werken, hadden zij al laten merken wie zij waren en wat 
zij wilden (zie voetnoot 360). Half juli beschikte het bedrijf weer over katoen en de directie be-
sloot weer te gaan draaien. Het personeel kreeg hiervan bericht en tevens werd hen meegedeeld 
dat de werkweek op 42½ uur was vastgesteld. De arbeiders vonden dit te lang en op maandag 
16 juli verschenen zij ’s morgens om 8 uur en niet om half acht zoals de directie had bepaald.417 
Bij Ten Cate werd de werktijd met ingang van 20 augustus weer verhoogd tot 48 uur (vanaf 24 
april was die 42 uur per week geweest), maar om 15.30u gingen alle arbeiders gewoon naar 
huis. De arbeiders waren het er niet mee eens dat Ten Cate als een van de eerste bedrijven weer 
48 ging werken, terwijl nog lang niet alle beschikbare mensen in de fabriek aan het werk waren. 
Bovendien wilden zij dat er eerst een nieuwe fabriekskern zou worden gekozen. Na de toezeg-
ging, direct de volgende dag, door directielid G. ten Cate dat er een nieuwe fabriekskern kon 
worden gekozen, accepteerden de arbeiders de nieuwe werktijd en beëindigden de werkdag 
voortaan op 16.45u. In een overleg van de FVA met de Bedrijfsunie op 11 september kwam 
Ten Cate op deze kwestie terug en wierp de bondsbestuurders voor de voeten dat op 20 augus-
tus ook de leden van de uniebonden ‘de beenen’ hadden genomen. De directie van Ten Cate uit-
te haar teleurstelling hierover, omdat het bedrijf ‘juist de oude organisaties steun (wilde) ge-
ven’. In het Dagelijks Bestuur van Unitas onderschreef Vunderink dit en hij keurde ‘de houding 
van zijn menschen in dezen evenzeer af’. De verkiezingen voor de kern leidden er toe dat er ook 
arbeiders die aangesloten waren bij de EVC, lid werden en daarop trokken de leden van de 
Uniebonden zich allemaal terug. Dit had tot gevolg dat deze fabriekscommissie geruime tijd al-
leen maar uit EVC-leden bestond. Directeur Gorter realiseerde zich al snel welk probleem hij 
zich hiermee op de hals had gehaald en verzocht Van Eck om aan Slotemaker van de Stichting 
van de Arbeid de vraag voor te leggen of Ten Cate contact met de EVC kon weigeren omdat 
deze organisatie niet in de Stichting vertegenwoordigd was. Dit naar analogie van een soortge-
lijke actie van de Noury & Van der Lande in Deventer.418 
 
Op 16 juli had de bedrijfsleiding van I.I. Rozendaal’s Import & Exportmij ook weer willen laten 
beginnen. Doordat de geallieerden de gebouwen in beslag hadden genomen, had het bedrijf 
vanaf 24 april 1945 stil gestaan; per 16 juli was een aantal afdelingen weer vrijgegeven. De 
directie liet dit aan de arbeiders weten en deelde hun ook mee dat de lonen waren verhoogd met 
15% boven het peil van oktober 1942, zodat het minimumloon op 56 cent per uur kwam. De 
ongeveer 40 arbeiders vonden dat te weinig en eisten 60 cent. Zij kregen hun zin. Enkele maan-
den later, op 15 oktober, legden zij het werk opnieuw neer met ditmaal als eis optrekking van 
het loon van 60 naar 68 cent per uur. Het conflict broeide toen al 5 weken en het nu tot 75 man 
aangegroeide personeel, van wie volgens Werkend Nederland 75% lid was van de EVC, had er 
genoeg van. De rijksbemiddelaar bood zijn hulp aan, maar eiste ditmaal niet, wat zeer opmerke-
lijk is, dat de arbeiders zouden verklaren dat zij zich bij zijn uitspraak zouden neerleggen. Zijn 
bemiddelingsvoorstel van 62 cent wezen de arbeiders van de hand en na ongeveer 8 weken sta-
king kregen zij volledig hun zin. De 68 cent zou ook worden betaald over de vijf weken vooraf-

                                                 
417 Rapport J. Bijkerk, 16 juli 1945 (DMC Enschede 7.77); notitie H.G.A. Vissink, 18 juli 1945 (DMC-Enschede/Almelo 15.196). 
Ik heb in §6.4 laten zien dat ook de Rotterdamse havenarbeiders dit middel toepasten en hoe de massaliteit van hun acties de autori-
teiten er toe bracht drastische maatregelen voor te bereiden. 
418 Conflicten sedert bevrijding [interne notitie Ten Cate] (Ten Cate (2), 364); Vergadering FVA 11 september 1945 te 10 uur ten 
kantore v.d. Katoen Mij. (Ten Cate (2), C-7c); Verslag vergadering DB Unitas, 1 november 1945 (Unitas, 1022); brief A.C. van 
Eck aan B.C. Slotemaker, 1 oktober 1945 (StA, 206). 
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gaand aan de staking. De vooraanstaande sociaal-democraat C. van Es, in die tijd ambtenaar 
van het GAB en als zodanig toegevoegd aan de rijksbemiddelaar, schijnt in dit conflict een iet-
wat merkwaardige rol te hebben gespeeld. Volgens verschillende bronnen had hij ‘pogingen in 
het werk gesteld om het bedrijf in een lagere loonklasse geplaatst te krijgen, z.g. omdat het 
werk bij de firma I.I. Rozendaal’s Im- en Exportmij gemakkelijk ook door geestelijk minder-
waardigen zou kunnen worden verricht’.419 

6.5.1 Een blik op het voedsel en de gezondheidstoestand van de textielarbei-
ders 

Op 12 april 1945, enkele dagen na de bevrijding, rapporteerde de Almelose arts J.H. Pannekoek 
dat de algemene gezondheidstoestand van de plaatselijke bevolking ‘bevredigend’ was. Er wa-
ren nog geen gevallen van ondervoeding geconstateerd, maar wel waren er rond de 70 mensen 
zwaar tbc-patiënt. Ook difterie, schurft en tyfus kwamen veel voor; de laatste ziekte vooral on-
der mensen die uit Duitsland terugkwamen. Het was bij deze mensen bovendien dringend ge-
wenst dat zij werden ontluisd. De belangrijkste geneesmiddelen waren in voldoende mate be-
schikbaar, in ieder geval voor de eerste weken. Enkele weken later bleek het aantal met tyfus 
besmette mensen zo sterk te groeien dat de Gemeente Almelo op zoek moest naar een apart 
gebouw, waar zij geïsoleerd verpleegd konden worden.420 
Hiermee ontstaat een indruk van de gezondheidssituatie in Almelo en waarschijnlijk week het 
beeld in de andere plaatsen in Twente hier niet veel van af. Volgens de tijdelijk burgemeester 
van Almelo, E. van Dronkelaar, was het beschikbare voedsel ‘voldoende om de lichamelijke 
gezondheid in stand te houden, om de arbeidsgeschiktheid te herstellen en in stand te houden, is 
zij echter niet toereikend’.421 Dit bleek toen de fabrieken eind 1945 weer op gang kwamen.  
Het voedsel dat de Oldenzaalse en waarschijnlijk ook de overige Twentse arbeiders consumeer-
den, bestond hoofdzakelijk uit brood en aardappelen met vet. Groenten werden maar zeer be-
perkt gegeten, al at men ’s zomers veel fruit (of dit in de stedelijke gebieden ook veel voor-
kwam is niet met zekerheid te zeggen). Deze zaken kwamen naar voren uit een onderzoek naar 
de gezondheidstoestand van de arbeiders van Gelderman dat het bedrijf in 1946 door Centraal 
Beheer liet instellen naar aanleiding van ongebruikelijk hoge ziektecijfers. In de eerste zeven 
maanden van 1946 was het verzuim voor bepaalde veel voorkomende aandoeningen tot wel 5 
weken opgelopen. Bovendien bedroeg de arbeidsproductiviteit maar 68% in vergelijking met 
vóór de oorlog. De onderneming had in eerste instantie gedacht dat ‘gemakzucht een hoofdrol 
speelde en dat op andere wijze buiten de fabriek inkomsten verkregen werden, die het wekelijk-
se loon verre overtroffen’. Uit het onderzoek kwam echter naar voren dat de oorzaak moest 
worden gezocht in de gebrekkige kwaliteit van het voedsel, m.n. een groot gebrek aan vitamine 
A. ‘Symptomen als bloedarmoede, rugpijn, vergroting van de schildklier, nervositeit, overver-
moeidheid en ondergewicht’ waren gevolg van het voedingspatroon en een gebrek aan vitamine 
A-D. ‘Gedurende den oorlog’, zo schreven de onderzoekers, ‘heeft de bevolking (…) geen hon-
ger geleden en vermageringen gedurende 1940-1945 kwamen praktisch niet voor. Quantitatief 
is de voeding dan ook wel voldoende geweest. De qualiteit der voeding, ook in de voor- en na-

                                                 
419 Brief Import en Export Mij. v/h. I.I. Rozendaal aan adviseur Sociale Zaken bij het MG, 16 juli 1945 (DMC Enschede/Almelo, 
15.199); Spartacus 27 oktober en 27 november 1945; Werkend Nederland 22 oktober en 12 november 1945. 
420 Rapport over de gezondheidstoestand in de gemeente Almelo; brief R.G. Jurgens aan Dr. Pannekoek, 12 april 1945 (beide: 
GAA, 2317); brief E. van Dronkelaar aan Gedeputeerde Staten van Overijssel, 28 mei 1945 (GAA, 1200). 
421 Brief E. van Dronkelaar aan W. Schermerhorn, 18 juli 1945 (GAA, 2070). 
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oorlogse tijd is vaak onvoldoende.’ Het was daarom dringend noodzakelijk dat er verbetering 
kwam in de voedingstoestand van de textielarbeiders vooral voor wat betreft de kwaliteit van 
het voedsel. Verder was het wenselijk dat de arbeiders gelegenheid kregen tot recreatie en ‘dat 
ook aan de hygiëne in de fabrieken meer aandacht wordt geschonken, speciaal wat de toiletten 
betreft. Een regelmatig onderzoek van de arbeiders moet plaats hebben en de praeventieve ge-
neeskunde dient veel meer in de fabrieken te worden ingevoerd.’ Van het totale personeelsbe-
stand hadden 177 mannen en 97 vrouwen bloedarmoede, 22 mannen en 49 vrouwen hadden een 
vergrote schildklier en 241 mannen en 180 vrouwen hadden een ondergewicht van 5 kilo of 
meer. Een van de afdelingen waar het ziekteverzuim in 1946 sterk gestegen was, was de spoele-
rij, een afdeling waar (jonge) vrouwen sterk oververtegenwoordigd waren, 71,2% was jonger 
dan 27 jaar (zie Figuur 15). Aangezien de spoelerij bij geïntegreerde spin-wevers een van de 
belangrijkste schakels in het productieproces vormde, was het hoge ziekteverzuim een directe 
en ernstige bedreiging voor de output van de onderneming als zodanig. Tijdens het onderzoek 
bleek rugpijn, een veel voorkomende klacht, eenvoudig te verhelpen. De machines werden ho-
ger geplaatst, waardoor de arbeidsters niet meer voorover hoefden te staan. De meeste spoel-
sters hadden bloedarmoede en dat terwijl hun werk toch al veel van hun uithoudingsvermogen 
vergde. Zij waren vaak ‘zeer nerveus en na den arbeid oververmoeid’. Van de 40 spoelsters die 
waren onderzocht hadden 21 een ondergewicht van 5 kg en 12 spoelsters hadden een onderge-
wicht van 10 kg of meer. 
 

Tabel 28 Samenstelling personeel (M/V) H.P. Gelderman & Zn in augustus 1946 

 Mannen Vrouwen 

Kantoor 20 11 

Zakkenafdeeling 1 7 

Weverij 60 9 

Nieuwe weverij 55 0 

Semarang weverij 257 4 

Kunstzijde weverij 189 6 

Spinnerij 288 120 

Scheerderij 16 19 

Spoelerij 28 59 

Sterkerij 20 0 

Aandraaierij 12 34 

Stukkenkantoor 44 3 

Technische afdeeling 122 1 

Totaal 1.112 273 
Bron: Verslag onderzoek van de gezondheidstoestand der arbeiders van de textielfabriek H.P. Gelderman en Zonen te 
Oldenzaal (Gelderman (2), 70). 
 
Verder kwam schurft veel voor onder het personeel. De bloedarmoede werd bestreden met ij-
zer-preparaten en dit leverde snel een verbetering in de gezondheidssituatie op en, niet onbe-
langrijk voor Gelderman, al na 14 dagen ‘was een merkbare stijging der productie te constatee-
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ren.’422 Naar aanleiding van berichten over de weigering van arbeiders in Tilburg om overwerk 
te verrichten, ‘zelfs niet voor korte tijd’, zolang er in de voedselpositie geen verbetering was 
gekomen, vertelde Gelderman in de Vakraad over de resultaten van het in zijn bedrijf uitge-
voerde onderzoek. Er was weliswaar geen sprake van ondervoeding, maar de fysieke toestand 
van de arbeiders liet als gevolg van ‘de onvoldoende vlees- en vetvoorziening veel te wensen’ 
over. Dit gold niet alleen voor de arbeiders die ploegenwerk en overwerk verrichtten, maar ‘al-
gemeen en wel meer in het bijzonder voor de werknemers, die zware arbeid moeten verrichten. 
Voor de arbeiders, die in de middagpauze niet naar huis kunnen gaan, is het broodrantsoen ten 
enenmale onvoldoende.’423 Ook Van Heek & Co kreeg in 1946 te kampen met een sterke stij-
ging van het ziekteverzuim; was het voordien doorgaans niet hoger geweest dan 2%, in mei was 
het opgelopen tot 10% en in juli tot 20%. Als gevolg hiervan stokte de stijging van de productie 
in diverse spinnerijen. Het bedrijf overwoog vitaminepillen beschikbaar te stellen, omdat men 
vermoedde dat de ziekte van veel vrouwen (‘exceem, zweren, etc.’) samenhing met de gebrek-
kige kwaliteit van de voeding.424 
 
Kort vóórdat het ziekteverzuim als gevolg van de slechte voedselvoorziening zo scherp steeg, 
had Van Eck de bedrijven die voor hun personeel voedsel van de Centrale Keuken afnamen, de 
vraag voorgelegd of er belangstelling was om de apparatuur van de centrale keukens over te 
nemen en om de verstrekking van voedsel voor gemeenschappelijke rekening voort te zetten. 
Sinds de verruiming van het distributiepakket was het aantal particuliere afnemers sterk ver-
minderd en daardoor was de exploitatie verliesgevend geworden. Voor de gemeente Enschede 
was dit reden om de verstrekking van voedsel via de Centrale Keuken per 19 januari 1946 stop 
te zetten. Geen enkel bedrijf had hier belangstelling voor. 
Toen in december van dat jaar echter bleek dat Blijdenstein & Co haar arbeiders die in ploegen 
werkten, een gratis warme maaltijd verstrekte en dat andere arbeiders tegen betaling van 20 cent 
eveneens een maaltijd konden krijgen, leidde dat tot fikse irritaties in de ledenvergadering van 
de FVE. Dit verhinderde de onderneming evenwel niet om er gewoon mee door te gaan.425 De-
ze irritatie hing ten nauwste samen met de angst dat de onderneming hiermee arbeiders zou 
wegkapen bij andere bedrijven, wat vanwege de afkeer van het werken in ploegen geen irreëel 
denkbeeld was (zie §12.4). In het najaar van 1947 kregen ook andere bedrijven belangstelling 
voor het verstrekken van maaltijden. Van Eck schreef het bestuur op 15 oktober dat de voedsel-
positie ‘niet zoo (was), dat men het streven, maaltijden te verstrekken aan ploegenarbeiders of 
aan arbeiders die van buiten (de stad, schr.) komen, kan afkeuren. Daar staat tegenover, dat deze 
materie zich wel buitengewoon goed leent tot onderlinge concurrentie.’ In opdracht van het 
bestuur wendde hij zich enkele dagen later tot de leden van de FVE om hen te waarschuwen 
voor het ongeremd verstrekken van gratis maaltijden. ‘Heeft men veel ploegarbeiders van bui-
ten, dan komen de Enschedesche arbeiders in opstand, omdat velen van hen ook wel een warme 

                                                 
422 Verslag onderzoek van de gezondheidstoestand der arbeiders van de textielfabriek H.P. Gelderman en Zonen te Oldenzaal 
(Gelderman (2), 70); Accountantsbureau A.E. Meijer & J. Hörchner, Rapport uitgebracht aan het bestuur der naamloze vennoot-
schap H.P. Gelderman & Zn. te Oldenzaal betreffende de jaarrekening over 1946, p. 14. (Gelderman (1), 1100).  
Het rapport van Centraal Beheer wordt geciteerd in: Fischer, Bestemming Semarang, p. 237. Klemann, Nederland 1938-1948, p. 
447,  komt eveneens tot de slotsom dat de Nederlandse bevolking niet echt honger heeft geleden, behalve uiteraard in de Randstad 
gedurende de laatste oorlogswinter. 
423 Notulen van de vergadering van de Vakraad voor de Textielindustrie, gehouden op vrijdag 6 juni 1947 des voormiddags te half 
elf uur in het vacantie-oord van het Chr.Nationaal Vakverbond te Putten (TGTV, 202). 
424 Verslag van de vergadering van de directie, 20 mei en 29 juli 1946 (Van Heek, 43). 
425 Verslag ledenvergadering FVE, 2 december 1946 (FVE, 5). 
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maaltijd kunnen gebruiken. Ook de arbeiders van buiten, die tijdens de schaft niet naar huis 
kunnen gaan, zouden er wel voor in de termen vallen. Er ontstaan dus allerlei wrijvingen en 
spanningen.’ Het bestuur gaf er sterk de voorkeur aan dat ‘de keukens in één hand kwamen, die 
voor uniformiteit in de maaltijden en de betaling zorgde en die deze op zich zelf gevaarlijke 
opzet vrij hield van iedere zweem van onderlinge concurrentie.’ De Katoenspinnerij Bamshoeve 
antwoordde dat het bedrijf van plan was om op korte termijn ‘een eenvoudige warme maaltijd 
tegen redelijke prijs’ te gaan verstrekken aan alle ploegenarbeiders, maar voelde niets voor het 
opnieuw in het leven roepen van een centrale keuken. De spinnerij deed dit niet om op die ma-
nier arbeiders bij andere fabrieken weg te lokken, maar om het werken in ploegen wat aantrek-
kelijker te maken. ‘Enerzijds is het verschil in eindloon maar vrij gering, terwijl aan de andere 
kant vele huiselijke moeilijkheden er het gevolg van zijn’, zo vatte de onderneming de bezwa-
ren van de arbeiders samen. ‘Wanneer wij in de textielindustrie tot een hogere productie willen 
geraken, dan zullen daartoe meer werkkrachten en indien mogelijk vlijtige en bekwame werk-
krachten, aangetrokken moeten worden. Dit kan alleen slagen, wanneer de werkgever zorg 
draagt voor, naast een behoorlijke beloning, een prettige werkkring en aantrekkelijke omgeving 
binnen het kader van zijn bedrijf.’ Het bedrijf zette hiermee de lijn door die het bij de vaststel-
ling van de lonen voor het vrouwelijke personeel had gevolgd (zie §8.1) en die uiteindelijk door 
(vrijwel) de gehele Twentse textielindustrie werd overgenomen bij de oprichting van de Stich-
ting Aanzien Textielvak (zie §12.3). De directie van Rigtersbleek liet het bestuur in december 
weten dat zij al langer vond ‘dat menschen, die uit andere plaatsen per bus hier komen, in de 
gelegenheid moeten zijn om een warme maaltijd te gebruiken, daar zij over het algemeen zeer 
lang van huis zijn’. De onderneming had hier niets mee gedaan, omdat zij niet over een behoor-
lijke voorziening daarvoor beschikte. Nu had men echter een bedrijf gevonden, de Fa. H. van 
Enck, die dit wel wilde verzorgen. 
Voor een gezamenlijk beraad over wat te doen belegde het bestuur van de FVE in januari 1948 
een bijzondere ledenvergadering. H.J. Blijdenstein Jr. van Blijdenstein & Co gaf aan dat zijn 
bedrijf de maaltijdverstrekking weer had opgepakt, omdat daar behoefte aan was. Alleen arbei-
ders die 5 km of meer uit het centrum van Enschede woonden, arbeiders in ploegendienst en 
arbeiders jonger dan 17 jaar hadden recht op een maaltijd, waarvoor zij ƒ0,20 per keer moesten 
betalen. De kostprijs van een maaltijd was ongeveer ƒ0,35. De Bamshoeve hanteerde een verge-
lijkbare methode en vroeg ook ƒ0,20 per maaltijd. H.D. ter Kuile van de Spinnerij Tubantia 
vond het verstrekken van maaltijden in Enschede eigenlijk niet nodig. In zijn Spinnerij Eiler-
mark, net over de grens bij Glanerbrug, lag de situatie volgens hem heel anders, omdat daar de 
voedselvoorziening ‘veel minder rooskleurig’ was. Volgens Van Eck echter was ‘de voedselsi-
tuatie speciaal voor ploegwerkers en meerdere overblijvende arbeiders ook hier niet bevredi-
gend (…), zoodat het streven van de bedrijven om daarin verbetering te brengen, mede ten aan-
zien van een opvoering der productie, dus wel gerechtvaardigd is’. De meeste andere fabrikan-
ten waren dit met hem eens en zij vonden ook ‘dat deze materie een gevaarlijk element van 
onderlinge concurrentie (inhield), dat à tout prix buitengesloten (moest) worden aan de hand 
van een strenge uniformiteit’. Op 19 januari 1948 verstuurde Van Eck een circulaire aan de 
leden met de vraag of zij belangstelling hadden om maaltijden te gaan verstrekken aan de arbei-
ders, op basis van de voorwaarden zoals die waren afgesproken in de ledenvergadering: alleen 
maaltijden voor arbeiders die in ploegen werkten en aan arbeiders die minstens 5 km van de 
fabriek verwijderd woonden; elke maaltijd zou ƒ0,25 kosten; arbeiders zouden niet te hooi en te 
gras mee kunnen eten, maar bonnenboekjes moeten kopen, die na enige tijd niet meer geldig 
zouden zijn; het bestuur van de FVE zou één leverancier in de arm nemen en de kosten zouden 
maximaal ƒ0,55 per maaltijd bedragen. 



 

 
 
 

207

Zoals wij in deze studie nog veelvuldig zullen tegenkomen, was de onderlinge afspraak al ge-
schonden voordat hij was ingevoerd. Enkele dagen na de ledenvergadering bleek dat Blijdens-
tein & Co de maaltijden gratis verstrekte aan de ploegenarbeiders. Het aanwezige directielid 
had hier met geen woord over gerept. Bestuurslid E.R.S. Krudop van de Twentsche Textielmij 
schreef als commentaar in de kantlijn van het rondschrijven dat het gratis verstrekken van maal-
tijden ‘bij bindend besluit’ van een algemene ledenvergadering moest worden verboden. E. ter 
Kuile Jr. van E. ter Kuile & Zonen schreef wat mismoedig: ‘Jammer altijd die misverstanden!!’ 
A.J. Blijdenstein van de Katoenspinnerij Bamshoeve had op basis van een gesprek met de direc-
tie van Blijdenstein & Co begrepen dat dit bedrijf de maaltijden inderdaad gratis verstrekte. Op 
zijn vraag of de directie dit in overeenstemming met de gemaakte afspraken zou veranderen, 
‘keek men bedenkelijk’, hoewel sommige directieleden begrepen dat zij door de zure appel 
heen moesten bijten. Het probleem was, zo had A.J. Blijdenstein begrepen, dat Blijdenstein & 
Co de arbeiders in 1946 tot ploegenwerk had weten te bewegen ‘door hen met een gratis warme 
maaltijd te paaien’. De onderneming vreesde, ‘wellicht niet geheel ten onrechte, enige narig-
heid’. Dat was de consequentie van het ‘te veel en te snel toezeggingen’ doen, zo concludeerde 
het directielid van de Bamshoeve (zie bij voetnoot 1049). In de ledenvergadering van de FVE in 
februari bevestigde Blijdenstein & Co dat de toezegging was gedaan ‘juist om deze menschen 
tot ploegenwerk te bewegen’. Op 3 maart legde het bestuur van de FVE de onderneming de 
verplichting op om met ogenblikkelijke ingang ƒ0,25 per maaltijd te gaan vragen. 
De Fa. H. van Enck bracht een offerte uit om voor ƒ0,55 per liter de maaltijden te leveren. Het 
voorgestelde menu omvatte op vier dagen van de week ‘aardappelen, groente van den dag (wor-
teltjes met doperwten, roode bieten, roode kool, witte kool, appelmoes en salade enz.), vleesch 
(gebraden vleesch, gehakt of gebraden worst) en jus, en één dag per week soep met worst. Aan 
de arbeiders in de ochtendploeg kon desgewenst ’s morgens om 9.00u karnemelkspap worden 
verstrekt.’ Van Eck vroeg de leden om op de kortst mogelijke termijn aan te geven hoeveel liter 
zij wensten te ontvangen en op welk tijdstip dat moest gebeuren. Er bleken acht bedrijven mee 
te willen doen voor in totaal 816 arbeiders. Aan het Centraal Distributiekantoor werd gevraagd 
om voor dit aantal arbeiders rantsoenen toe te wijzen aan de Fa. H. van Enck voor deze ‘zeer 
noodzakelijke’ maaltijden. Na overleg met het Ministerie van Landbouw, Visscherij en Voed-
selvoorziening werd voor een constructie gekozen, waarbij de betrokken textielfabrieken via 
een Stichting contracten afsloten met de Fa. H. van Enck. Deze Stichting Centrale Fabriekskeu-
ken was eind 1949 werkzaam voor de volgende bedrijven: Spinnerij Eilermark, Van Heek & 
Co, Gebr. Van Heek, Textielfabriek “Holland”, Gebr. Jannink, Gerh. Jannink & Zonen, Ter 
Kuile Cromhoff, N.J. Menko, Spinnerij Roombeek, Spinnerij Oosterveld, J.F. Scholten & Zo-
nen, Spinnerij Tubantia, Blijdenstein & Co, Katoenspinnerij Bamshoeve en Rigtersbleek 
Om te voorkomen dat Blijdenstein & Co ‘narigheid’ met zijn personeel zou krijgen, wanneer 
ook deze onderneming ƒ0,25 per maaltijd zou gaan vragen, verzocht Van Eck aan de Hoofdin-
specteur van de Arbeid, A.P. Drost, in maart 1948 om de onderneming ‘tegenover haar arbei-
ders een zekeren steun’ te geven. Een concepttekst voor de brief die Drost kon schrijven, had hij 
gemakshalve maar gelijk bijgesloten. Het formele argument ontleende Van Eck aan de CAO. 
‘Het betoog is weliswaar niet geheel in overeenstemming met de tekst van art. 38, maar het is 
niet bestemd om naar buiten gebruikt te worden en de minachting voor deze tekst kan uit zuiver 
menschelijke motieven verklaard worden’, zo lichtte hij toe, de wetstekst in een behendige sla-
lom aanpassend aan de behoeften. Het befaamde caoutchouc-artikel uit de grondwet van 1887 
steekt er bleek bij af. Drost betoonde zich een flexibel ambtenaar en schreef het gevraagde 
briefje naar Blijdenstein & Co, waarbij hij op een enkele zin na Van Eck’s regie-aanwijzigingen 
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volgde. De cruciale zin luidde: ‘Hoewel ik het toejuich, dat aan arbeiders, die niet in de gele-
genheid zijn op de voor hen normale tijd de hoofdmaaltijd thuis te gebruiken en in het bijzonder 
dus aan ploegwerkers, een warme maaltijd wordt verstrekt, moet ik u er toch op wijzen, dat dit 
in strijd is met artikel 38 van de CAO voor de textielindustrie.’426 
Kuys schrijft dat het naoorlogse bestel zou ‘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.’ Stikker had er bij zijn propagandatour voor de Stich-
ting van de Arbeid tegenover zijn collega-ondernemers nadrukkelijk op gewezen dat deze kwes-
ties de massa's tot ‘exorbitante eischen’ zouden kunnen brengen. Voor de Twentse textielfabri-
kanten vormden het plotseling sterk oplopende ziekteverzuim en de achterblijvende productivi-
teit de wake-up-call die hen op dit punt tot actie dreef. De weerzin tegen het werken in ploegen 
kon vervolgens voor een deel worden afgekocht met warme maaltijden. De bemoeienis van de 
fabrikanten met het verstrekken en zwaar subsidiëren van warme maaltijden toont aan dat de 
voedselvoorziening voor de arbeiders nog vele jaren na de oorlog sterk te wensen overliet en 
dat de verhoudingen op de arbeidsmarkt het de fabrikanten onmogelijk maakten om deze signa-
len te negeren. Voor de oorlog immers was het leven voor de arbeiders evenmin een vetpot, 
maar toen hadden zij het advies gekregen de broekriem wat strakker aan te halen. 
Nog in 1950 werden er met korting warme maaltijden verstrekt. Voor de fabrikanten waren de 
kosten inmiddels opgelopen tot 64 cent per maaltijd en de bijdrage die de arbeiders moesten 
betalen, was gestegen tot ƒ0,30. De noodzaak hiertoe was echter verminderd, gezien het feit dat 
in Enschede nog geen 1% van de arbeiders gebruik maakte van deze voorziening; circa 170 
arbeiders (zie Tabel 14).427 
 

6.5.2 ‘Storm op til!’ 

De sprong naar 68 cent van de arbeiders van Rozendaal’s Im- en Exportmij ging vrijwel gelijk 
op met een flinke toename van de bedrijvigheid. Eind augustus waren er weer grote hoeveelhe-
den katoen in Twente aangekomen, al was er nog een groot gebrek aan kolen, en het oorverdo-
vende lawaai van de weefgetouwen begon weer.428 Dat was belangrijk, zo rapporteerde Pierson 
aan zijn Chef Staf Kruls, ‘niet alleen, omdat er een dringende behoefte aan textielproducten 
bestaat, maar ook omdat dit de eenige manier is om de arbeiders weer aan het werk te krijgen, 

                                                 
426 Circulaire A.C. van Eck aan afnemers van de Centrale Keuken te Enschede, 2 januari 1946; rondschrijven A.C. van Eck aan 
bestuur FVE, 15 oktober 1947; circulaire A.C. van Eck aan leden FVE, 17 oktober 1947; brief Katoenspinnerij Bamshoeve aan 
A.C. van Eck, 18 oktober 1947; brief Spinnerij Oosterveld aan A.C. van Eck, 4 december 1947; brief Rigtersbleek aan A.C. van 
Eck, 23 december 1947; rondschrijven A.C. van Eck aan bestuur FVE, 24 december 1947; Notulen bijzondere ledenvergadering der 
FVE, gehouden op donderdag 15 januari 1948, des v.m. te tien uur in de Groote Sociëteit te Enschede; circulaire A.C. van Eck aan 
leden FVE, 19 januari 1948; rondschrijven A.C. van Eck aan bestuur FVE, 28 januari 1948; brief H.B.N. Ledeboer aan bestuur 
FVE, 3 februari 1948; brief A.C. van Eck aan Blijdenstein & Co, 3 maart 1948; circulaire A.C. van Eck aan leden FVE, 6 maart 
1948; brief J.J. Rouwenhorst aan het Centraal Distributiekantoor, 16 maart 1948; brief A.C. van Eck aan A.P. Drost, 20 maart 1948; 
brief A.P. Drost aan A.C. van Eck, 24 maart 1948; brief A.P. Drost aan Blijdenstein & Co, 24 maart 1948; brief J.J. Rouwenhorst 
aan de deelnemers van de Stichting Centrale Fabriekskeuken te Enschede, 13 mei 1948; circulaire A.C. van Eck aan de aan de 
Enschedesche Centrale Fabriekskeuken deelnemende bedrijven en de leden der FVE welke een eigen fabriekskeuken exploiteeren, 
31 december 1949 (alle: TGFV, 31); Verslag jaarlijksche algemeene ledenvergadering FVE, 23 februari 1948 (FVE, 5). 
Artikel 38 van de CAO van 1947 luidde: ‘Het is de werkgevers verboden, anders dan volgens een door de overheid vastgestelde of 
goedgekeurde regeling, aan hun werknemers goederen in natura, al dan niet tegen betaling, ter beschikking te stellen.’ Dit artikel 
was bedoeld om het verstrekken van emolumenten aan banden te leggen (zie §9.3).  
Voor het caoutchouc-artikel zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Caoutchouc-artikel. 
427 Kuys, De vrees voor wat niet kwam, p. 600/01; Verslag jaarlijkse algemeene vergadering van leden FVE, 23 februari 1950 
(FVE, 5). 
428 Vergadering bij PMC Overijssel met de DMC’s op dinsdag 14 augustus 1945 (DMC Almelo, 144). 
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een eerste vereischte voor een blijvend herstel van de maatschappelijke orde’. Medio augustus 
was circa 30% van de textielarbeiders weer aan het werk.429 Tegelijk daarmee kwamen de te-
genstellingen in de bedrijven weer scherp naar voren. In het blad Spartacus beschreef de voor-
malige penningmeester van de Landelijke Federatie van Textielarbeiders (NAS) Piet van der 
Horst de stemming in de bedrijven onder de veelzeggende kop “Storm op til!”. ‘Er wordt ge-
kankerd en gefluisterd in de fabrieken. Het is er als in de dagen van de illegaliteit. Brieven, 
pamfletten en kranten circuleren er van getouw tot getouw, van spoelzaal tot spoelzaal, de gehe-
le fabriek door. Maar, men zal het niet mis moeten verstaan. Het is hetzelfde gefluister en ge-
kanker als voor de oorlog. En toch is het weer heel anders. De ondertoon er van klinkt geheel 
anders, het is het zachte gerommel van een nog ver verwijderde storm. En toch kan hij elk 
ogenblik hier zijn en zal men het geweldige uitbreken er van ervaren. Het is nu genoeg geweest. 
De arbeidersklasse laat niet langer met zich sollen en het Twentse kapitalisme zal alsdan oog-
sten wat het zelf gezaaid heeft.’430 
 
Dat deze conclusies niet uit de lucht gegrepen waren, laat zich goed illustreren aan de hand van 
conflicten bij een tweetal bedrijven, Gerh. Jannink & Zn en bij Gelderman. Bij het eerstge-
noemde bedrijf hadden 150 arbeiders op 4 september het werk voor een dag neergelegd. Hier-
over heb ik helaas maar weinig informatie gevonden, namelijk dat het een ‘verkeerde interpreta-
tie van het nieuwe loonschema’ betrof en dat de ‘noodige wijzigingen’ werden aangebracht.431 
Korte tijd later eiste de directie van de wevers dat zij, nu hun loon gestegen was, ook een hogere 
productie zouden leveren. Zij moesten in plaats van 8 nu 10 getouwen gaan bedienen. Voor de 
oorlog waren het er 12 geweest en tijdens de oorlog 5 of 6. Aanvankelijk accepteerden enkele 
arbeiders deze eis van de directie, maar onder druk van hun collega’s lieten zij er na korte tijd 
weer twee staan. Er waren nog meer grieven in het geding, zoals valt op te maken uit een brief 
van Van Eck aan de Uniebonden. Dit waren ‘de tegenzin tegen de administratie van fouten en 
tegen eventuele boetes, (wat) ook al weer op één lijn (stond) met de bekende afkeer van de 
stopwatch en met andere naoorlogsche verschijnselen’; zaken die, aldus Van Eck, fabrikanten 
en vakbonden ‘in gezamenlijk overleg zullen moeten trachten te overwinnen’. 
De weerstand onder de arbeiders om afstand te doen van ‘weinig rationeele productiemetho-
den’, zoals Van Eck het noemde, was onderwerp van gesprek geweest tijdens de CAO-onder-
handelingen (zie Hfdst. 7). In overleg met de vakbonden was afgesproken, dat invoering van een 
loonsverhoging afhankelijk zou worden gesteld van ‘de wederinvoering van een werkmethode, 
als waarbij vóór den oorlog een normale arbeidsprestatie werd geleverd’, zoals Van Eck de 
Twents-Gelderse textielfabrikanten liet weten. Jannink nam deze circulaire ter harte en maakte 
bekend dat de wevers voortaan 77 cent per uur kregen behalve degenen die twee getouwen lie-
ten staan. Deze zouden gedurende veertien dagen slechts 73 cent ontvangen. Dit leidde tot een 
staking van anderhalve dag met als enig resultaat dat de gestaakte tijd werd doorbetaald. Waar-
schijnlijk kwam dit mede door gebrek aan eensgezindheid onder de arbeiders en met name ook 
door de invloed die de vakbonden op hen hadden. Immers, zij die wél tien getouwen bedienden 
waren lid van een van de Uniebonden en stonden onder sterke druk van hun organisatie om dat 

                                                 
429 Rapport H. Pierson aan Chef Staf MG over de periode 3 april tot 15 juli 1945, 15 juli 1945 p. 17 (DMC Enschede, 1); brief 
A.C. van Eck aan Hoofdgroep Industrie, 25 augustus 1945 (TGFV ingek. st. vanaf 21-7-1945). 
430 Spartacus 27 oktober 1945.  
Piet van der Horst was de schrijver van de rubriek “Tussen Regge en Dinkel” in Spartacus. 
431 Brief GAB Enschede aan College van Rijksbemiddelaars, 8 september 1945 (Lb 15.2987). 
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aantal aan te houden. De weigeraars daarentegen waren in de EVC georganiseerd. Uiteindelijk 
accepteerden alle wevers tien getouwen.432 
 
Ook in Nijverdal was de weerstand om weer in de textiel te werken zeer sterk. In dit stadje met 
een sterk plattelandskarakter beheerste de KSW sinds jaar en dag de economische en sociale 
structuur en bood de bevolking een beschutte samenleving waarin de verhoudingen vast lagen. 
De invloed van de protestantse kerken en van politieke partijen als de CHU en ARP op het 
geestelijke en politieke leven was er groot; de christelijke textielarbeidersbond Unitas telde er 
eind jaren dertig ruim 850 leden en was daarmee de grootste bond.433 De crisis van de jaren 
dertig schokte de samenleving. Zij ‘kerfde in deze beschutte en afgesloten samenleving (…) 
diepe wonden’ en was voor de bevolking ‘een koudwaterbad’, zoals een sociologisch onderzoek 
onder de Nijverdalse bevolking in 1952 concludeerde. Een groot aantal arbeiders beneden de 35 
en boven de 55 jaar was destijds ontslagen, moest in de werkverschaffing aan de slag. Er werd 
diepe armoede geleden in Nijverdal en niet alleen daar. Vervolgens doorbrak de oorlog ‘het 
geestelijk en geografische isolement’ en deed ook Nijverdal op zijn grondvesten schudden.434  
Vooral de jongere generatie arbeiders, die tijdens de depressie hard was getroffen, wilde na de 
bevrijding zo mogelijk ander werk en wilde zeker zijn kinderen niet meer naar de KSW laten 
gaan. ‘De bestaansvrees van maatschappelijk-afhankelijken’, zo concludeerde het sociologisch 
onderzoek, ‘was gewekt in deze tot dusverre afgesloten wereld, die van geslacht op geslacht 
was geborgen geweest in de schoot van de KSW.’435 De veranderde verhoudingen kwamen ook 
tot uiting in arbeidsconflicten. ‘Een ongewoon iets voor Nijverdal, in het bijzonder voor de 
weverij’ was een staking bij de KSW waar het jaarverslag over 1947 van de afdeling Nijverdal 
van Unitas melding van maakte. Aanleiding was dat de directie de wevers meer had willen be-
lasten dan overeengekomen, ‘totdat opeens de bom barstte’.436 De vanzelfsprekendheid waar-
mee men voor de oorlog lid was van Unitas, was ook weg. In juni 1945 telde de afdeling 103 
leden, ‘maar lang niet zoveel als wenselijk is’. Een jaar later constateerde bondspenningmeester 
Slok dat veel arbeiders ontevreden waren en de bond verlieten. ‘Algemeen is er nu teleurstelling 
nu de hoge verwachtingen na de bevrijding niet in vervulling zijn gegaan. Maar toch moeten we 
niet versagen en zien op hetgeen we wel bereikt hebben. Als men bedankt voor de organisatie 
breekt men zijn enigste strijdmiddel af.’437 
 
Bij Gelderman in Oldenzaal legde een veertigtal arbeidsters uit de spoelzaal op 27 augustus het 
werk neer voor een loonsverhoging. Op 6 september hervatten zij het werk, nadat zij de ge-
vraagde verhoging hadden gekregen. Volgens het GAB verdienden de spoelsters voortaan 43 

                                                 
432 Circulaire A.C. van Eck aan Twents-Gelderse textielfabrikanten, 24 oktober 1945 (TGTV, 217); brief A.C. van Eck aan Be-
drijfsunie, 6 november 1945 (VTO, Corr.Fab.Ver.Ensch. en Almelo (en niet aangesloten bedrijven) met Arb.Vakb. 46); Spartacus 
17 november 1945; rapport J.J. de Haas aan College van Rijksbemiddelaars, 13 november 1945; brief GAB Enschede aan College 
van Rijksbemiddelaars, 22 december 1945 (beide: Lb 15.2987); rapport J.A. van Gestel, 14 november 1945 (DMC Ensche-
de/Almelo 11.125); rapport van den verbindingsofficier MG, Enschede, over de periode van 1-12 november 1945 (DMC Twente, 1) 
433 Verslag bestuursvergadering Afd. Nijverdal Unitas, 23 mei 1945 (Unitas, 1091). Voor de ledencijfers van de drie bonden vóór 
de oorlog zie: Kuys, De vrees voor wat niet kwam, Bijlage 2, p. 647-650. 
434 P. de Groot, P. de Jong, Sociologisch onderzoek naar de geestelijke gevolgen van de industrialisatie, in het bijzonder onder het 
personeel der Koninklijke Stoomweverij N.V. Nijverdal, Utrecht 1952, p. 55-56. 
435 De Groot, De Jong, a.w., p. 58. 
436 47ste Jaarverslag Unitas, afd. Nijverdal, 1947 (Unitas, 1097). 
437 Verslag bestuursvergadering Afd. Nijverdal Unitas, 12 juni 1945, 10 juli 1946 (Unitas, 1091). 
In Nijverdal heeft een afsplitsing bestaan van Unitas (zie §5.5), De Nederlandse Bond van Textielarbeiders “De Samenwerking”. 
Deze bestond al voor de oorlog en waarschijnlijk heeft de beschreven onvrede in die plaats voor enige groei gezorgd. 
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cent als minimum. Volgens de nieuwe loonregeling, vastgesteld tijdens de vorige staking, zou-
den zij minstens 45 cent verdienen en zij konden daar in tarief 10% bovenuit komen.438 Het 
brutoloon zou dan dus ƒ23,76 per week bedragen. Volgens de spoelsters waren de tarieven ech-
ter zo scherp gesteld dat enkelen maar aan de ƒ13,- kwamen. Dit werd dan wel aangevuld tot 
ƒ21,60, maar het bleef hard werken voor weinig geld, aldus de arbeidsters. De bedrijfsleiding 
verklaarde dat slechte grondstoffen de oorzaak van een en ander waren, maar toonde zich ten-
slotte bereid de tarieven aan te passen. Directeur Keus van de Heemaf had in Het Twentsch 
Dagblad over het resultaat van deze wilde staking gelezen en vroeg rijksbemiddelaar Van der 
Dussen of hij niets aan dit soort berichten kon doen. Ruchtbaarheid geven aan wilde stakingen, 
waarbij zonder bemiddeling van officiële zijde een forse verhoging was bereikt, stuitte hem 
tegen de borst; bovendien, zo waarschuwde hij, ‘l’appétit vient en lisant!’.439 
Of de actie van de spoelsters de honger naar meer loon bij de andere arbeiders heeft vergroot of 
dat andere factoren de doorslag gaven, is moeilijk vast te stellen. Feit is wel dat eind oktober de 
Bedrijfsunie zich met een flink aantal ‘klachten en grieven’, die op een vergadering met het 
personeel naar voren waren gekomen, tot Gelderman wendde. De sterkers verdienden 68 cent 
per uur, maar wilden net als hun collega’s in Enschede en bij plaatsgenoot Molkenboer 75 cent. 
De stukkenkeurders in de kunstzijde-afdeling vonden dat zij recht hadden op een uurloon van 
60 cent in plaats van de 58 cent die zij betaald kregen. Het personeel van de sterkerij en ververij 
kon tussen de middag niet thuis warm eten en de bonden onderschreven de wens van de arbei-
ders tot extra betaling als compensatie hiervoor. In de ververij verdienden sommige arbeiders 
een verschillend loon, hoewel zij hetzelfde werk deden en in de spinnerij werden voor vrouwen 
en jeugdige arbeiders lagere tarieven gehanteerd dan voor mannen. Dezelfde klacht leefde on-
der de inrijgsters. Gelderman wees alle verzoeken vriendelijk maar beslist af, onder meer omdat 
door de algemene loonsverhoging die net daarvoor was overeengekomen (de brief is van 1 no-
vember 1945), ‘de verhoudingen toch weer eenigszins anders komen te liggen’. Vroeger, zo liet 
het bedrijf weten, hadden de sterkerij- en ververij-arbeiders het altijd juist prettig gevonden dat 
ze met slechts een half uur schaft doorwerkten, want daardoor konden ze eerder naar huis dan 
de andere arbeiders; om het nu als ploegenarbeid te gaan betalen was niet aan de orde. In de 
spinnerij had Gelderman aan meisjes en mannen nooit hetzelfde betaald, net als de andere fa-
brikanten. Als dat wel zou gaan gebeuren, zouden er vrouwenlonen betaald worden die ver bo-
ven ‘het normale vrouwenloon’ uitkwamen. Ook de inrijgsters verdienden ‘werkelijk zeer be-
hoorlijke loonen’ en konden niet worden vergeleken met hun mannelijke collega’s, die voor een 
deel nog aanvullend werk deden. De Bedrijfsunie was het met dit antwoord niet eens en bleef 
van mening dat de klachten gerechtvaardigd waren. De bonden hoopten dat in het verdere ver-
loop van de CAO-onderhandelingen de wensen van de arbeiders op een goede manier geadres-
seerd zouden worden; zo niet, dan zou men op deze kwestie terugkomen.440 
 
De directeur van het GAB Enschede stelde op 29 september de Rijksbemiddelaars Romme en 
Berger telegrafisch op de hoogte van een dreigend loonconflict van 25 wolwevers van Van 
Heek & Co, nadat zij op de 26ste het werk ’s middags al hadden neergelegd. Twee wevers had-

                                                 
438 Waar het verschil van 2 cent vandaan komt, is mij niet duidelijk. 
439 Brieven GAB Enschede aan College van Rijksbemiddelaars, 8 en 13 september 1945 (beide: Arbeid II, 13); brief H.I. Keus aan 
J.A.H.J. van der Dussen, 10 september 1945 (Heemaf, 209). 
440 Brief St.Lambertus, namens Bedrijfsunie Textiel, aan H.P. Gelderman & Zn., 29 oktober 1945; brief H.P. Gelderman & Zn. aan 
A.C. van Eck, 1 november 1945; brief St.Lambertus, namens Bedrijfsunie Textiel, aan A.C. van Eck, 12 november 1945 (alle: 
TGTV, 47); Verslag Hoofdbestuursvergadering Unitas, 21 december 1945 (Unitas, 1013). 
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den op 29 september aan van Es van het Arbeidsbureau verteld dat zij evenveel wilden verdie-
nen als hun collega’s in Tilburg. Formeel mocht het minimumuurloon van de wevers op dat 
moment variëren van 67 tot 70 cent. De FVE was, net als de andere Twentse fabrikantenvereni-
gingen, enkele weken daarvoor akkoord gegaan met een verhoging van het minimumuurloon 
voor geschoolden, waar de wevers toe werden gerekend, tot dit bedrag (zie voetnoot 474) en drie 
weken later, op 22 oktober, werd hun minimum vastgesteld op 70 cent (zie Tabel 34). Het uurin-
komen in tarief zou hier ongeveer 10% boven mogen liggen, maar vanwege slechte grondstof-
fen was dit niet mogelijk. Het bedrijf had hun uurloon om die reden op 68 cent vastgesteld, wat 
daarmee tevens hun uurinkomen was, het bedrag dat zij in hun loonzakje mee naar huis namen. 
In Tilburg bedroeg het minimumuurloon van de wolwevers 62 cent en in tarief moest dat vol-
gens de op dat moment daar geldende regeling een uurinkomen van 68,2 cent kunnen opleve-
ren. In de praktijk verdienden de wolwevers in tarief uurinkomens die varieerden van 68,7 tot 
83,3 cent. Gingen de wolwevers van Van Heek & Co dus op zaterdag naar huis met ƒ32,64, in 
Tilburg kon dit oplopen tot een kleine ƒ40,-, maar meestal lag hun weekinkomen rond de ƒ35,-; 
nog altijd ƒ3,50 meer dan in Enschede. De wolwevers van Van Heek & Co eisten nu dat bedrag 
als toeslag om in de buurt van hun Tilburgse collega’s te komen met als argument dat het niet 
hun schuld was, dat de grondstoffen van slechte kwaliteit waren.441 Een extra reden voor de 
Enschedese arbeiders om boos te zijn was dat deze loonverschillen al van 1937 dateerden. Voor 
de directeur van het GAB lag hierin ‘een eenigszins humoristisch aandoende bijzonderheid’, 
aangezien de wevers van Van Heek in die tijd bij de toenmalige Eendrachtbestuurder Van Es 
hulp en steun waren gaan vragen, maar nu moest hij hen uitleggen dat wat zij wilden volgens de 
in Twente geldende loonregeling niet kon. Bovendien wenste de onderneming niet van de loon-
regeling af te wijken. 
Rijksbemiddelaar Berger kwam op verzoek van Van Es op 3 oktober naar Enschede voor een 
gesprek op het stadhuis met een vertegenwoordiging van de wevers, de directie van Van Heek, 
Van Eck en met Van Es namens het GAB. Het gesprek was gauw afgelopen, omdat de EVC 
weigerde te verklaren dat zij zich op voorhand bij de uitspraak van de rijksbemiddelaar zou 
neerleggen. Volgens de directie hadden de wolwevers dit geweigerd ‘op instigatie van den 
Voorzitter der Eenheids-Vak-Beweging’. Dit houdt zo goed als zeker in dat ook B. Hendriks, de 
voorzitter van de EVC in Enschede, bij het gesprek aanwezig was, dat hij namens de wevers het 
woord voerde en hen heeft geadviseerd om te weigeren een dergelijke verklaring te onderteke-
nen.442 Om hun eisen kracht bij te zetten legden de wolwevers op 13 oktober het werk opnieuw 
neer. Ruim een week later, met ingang van 22 oktober, werd een nieuwe loonregeling van 
kracht in het kader van de al geruime tijd durende CAO-onderhandelingen. Dit betekende voor 
de wevers dat hun minimumuurloon voortaan 70 cent bedroeg, waarmee voor een deel aan hun 
wensen tegemoet werd gekomen, omdat het een weekinkomen van ƒ33,60 impliceerde. 
Het bericht in Werkend Nederland van 5 november, dat Van Heek besloten had om in de wol-
weverij weer een 2-getouwenstelsel in te voeren, deed de emoties nog een keer flink oplaaien en 

                                                 
441 Telegram directeur GAB Enschede aan C.P.M. Romme en J.A. Berger, 29 september 1945; brief directeur GAB Enschede aan 
J.A. Berger, 1 oktober 1945 (met afschrift aan A.C. van Eck) (beide: TGTV, 74); Verslag vergadering van de directie [van Van 
Heek & Co.], 8 en 15 oktober 1945 (Van Heek, 43). 
Het probleem waar de wolwevers tegen in opstand kwamen, zou in januari 1946, bij de behandeling van de concept-CAO in de 
looncommissie van de Stichting van de Arbeid, nog tot een heftige controverse tussen Van Eck en enkele commissieleden leiden 
(zie voetnoot 483). 
442 Verslag vergadering van de directie, 8 en 15 oktober 1945 (Van Heek, 43). 
Deze reconstructie is van belang, omdat hij mede aan de basis ligt van de conclusie dat de EVC op dat moment nog veelal een 
instrument was dat door de arbeiders werd gebruikt om hun eisen te articuleren en kracht bij te zetten (zie §5.4). 
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de wevers wezen in een stakersvergadering werken op 2 getouwen met algemene stemmen af. 
Kort daarna vonden de onderneming en de wolwevers elkaar, toen de directie via Het Twentsch 
Parool liet weten dat ‘wanneer het werk hervat zou zijn, er een redelijke kans bestond om tot 
een oplossing te komen’. Op 9 november gingen de wevers weer aan het werk en de oplossing 
bleek er in te bestaan dat zij als minimumuurloon voortaan 72 cent betaald kregen met een pre-
mie-dervingstoeslag van 5%; een weekinkomen van bijna ƒ36,50. Op het moment dat de kwali-
teit van de grondstoffen verbeterd zou zijn en er goede kettinggarens beschikbaar kwamen, 
zouden de wevers weer op tarief gaan werken en twee getouwen gaan bedienen. 
In zijn verslag voor het CRB bestreed de directeur van het GAB de voorstelling van zaken in 
De Waarheid, dat de EVC bij Van Heek een ‘denderend succes’ had behaald. Hij had ervoor 
gezorgd dat in andere kranten ‘de gekleurde voorstelling’ van De Waarheid werd tegengespro-
ken door er op te wijzen ‘dat niet de ondernemer alléén, doch de overheid mede deze loonen 
had bepaald, een bepaling, die onbeïnvloed is gebleven door de staking’. Het lijkt er op dat zo-
wel de directeur van het GAB als De Waarheid hier het slachtoffer waren van een misverstand. 
De uurlonen die de wolwevers vanaf 9 november betaald kregen lagen immers 2 cent hoger dan 
was toegestaan door het CRB en het was niet de EVC die dit resultaat had bewerkstelligd, maar 
de wevers zelf; na het gesprek met de rijksbemiddelaar op 3 oktober was de EVC immers van 
dit toneel verdwenen.443 
 
Op 10 oktober ontstond een loonconflict bij de Spinnerij Bamshoeve toen de drossers plotseling 
het werk neerlegden. Een aantal weken eerder waren ook al looneisen aan de directie voorge-
legd, maar omdat die uitgingen boven de bestaande normen, had de directie de arbeiders verwe-
zen naar de vakorganisaties en naar de rijksbemiddelaar. Een tweetal arbeiders had daarop te-
vergeefs geprobeerd de eisen met Van der Dussen te bespreken. Op de 10e oktober hadden de 
drossers om 11.30u aan de spinnerijchef laten weten dat zij de eerdere looneisen handhaafden 
en dat die vóór 12.00u moesten zijn ingewilligd; anders zou men het werk neerleggen. Na de 
middagschaft weigerden de arbeiders in de ringspinnerij om de machines aan te zetten. De di-
rectie had de stellige indruk dat de actie volledig door de arbeiders zelf was opgezet, ‘zonder 
voorkennis der vakbonden (incl. de EVC)’. Overleg van de directie met de fabriekskern leidde 
tot een verklaring waarin het optreden van de stakers scherp werd afgekeurd en verdere bespre-
kingen werden afgewezen, indien niet eerst het werk zou zijn hervat. Op donderdag de 11e gin-
gen de spinners, ‘zij het ook na eenig aarzelen’, weer aan het werk. Vertegenwoordigers van het 
personeel legden de volgende eisen op tafel: 
 
 

                                                 
443 Brief J.A. Berger aan Minister van Sociale Zaken, 5 oktober 1945 (Arbeid II, 13); Spartacus 13 en 20 oktober 1945; brief 
Bedrijfsunie aan College van Rijksbemiddelaars, 19 oktober 1945 (VTO, 48); Werkend Nederland 5 november 1945; Het Twentsch 
Parool 8 november 1945; brief directeur GAB Enschede aan College van Rijksbemiddelaars, 6 december 1945 (met afschrift aan 
Minister van Sociale Zaken) (Arbeid II.13); Verslag vergadering van de directie, 5 en 12 november 1945 (Van Heek, 43). 
Van Heek & Co keek in haar directievergaderingen ondertussen al verder vooruit door in november 1945 te besluiten om bij de 
invoering van 3 getouwen voor de wolwevers ‘geleidelijk afloopende vergoedingen toe (te) kennen, om aldus de wederinvoering 
van de tariefloonen met minder weerstand te kunnen doorvoeren’. 
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Tabel 29 Looneisen van de arbeiders van Katoenspinnerij Bamshoeve, 11 oktober 1945 
  Uurloon zoals 

gemeld in verg. 
FVE van 11 

sept. 

Eisen van de 
arbeiders Bams-
hoeve op 11 okt. 

Minimum-
uurlonen vol-

gens loonover-
eenkomst 22 

okt. 

Duivelkamerarbeiders 62 74 67 

Krassenarbeiders 59 73 67 
Verdeelstoelarbeiders 64 73 70 

Plukdrolsters 60 73 40 
Halffijndrolsters 55 70 40 

Fijndrolsters 55 70 40 
Bayerboeren  70 64 

Drossers  70 67 
Afzetters 62 73 67 

Afdraaiers 68 80 70 
Copspakkers  73 67 

Spoelsters 45 65 67 
Sjouwers  70 54 

Losnemers  70  
Technisch personeel  80 70 

 
Inhoudelijk vond de directie de eisen wat de verhoudingen tussen de functiegroepen betreft, op 
sommige punten ‘absurd en kennelijk op slordige en onnadenkende manier opgesteld’. Boven-
dien waren de verschillen tussen de groepen onderling nog kleiner dan de voorstellen die de 
Twentse Looncommissie kort daarvoor, op 17 september, had geformuleerd (zie verder §7.1). 
Kennelijk vonden de arbeiders, die uiteraard niet op de hoogte waren van de bespiegelingen en 
conclusies van de Looncommissie, de onderlinge verschillen op deze manier in orde. Opmerke-
lijk is dat de directie in haar commentaar op de eisen geen enkele toespeling maakte als zouden 
deze exorbitant hoog en onacceptabel zijn. Dat is opvallend, omdat de eisen allemaal uitgingen 
boven de lonen die de spinnerij op dat moment, althans een maand eerder, betaalde (de directie 
van de Bamshoeve had dit in de ledenvergadering van de FVE op 11 september verteld; linker-
kolom van de tabel). De looneisen gingen al helemaal uit boven de afspraken die ruim een week 
later, op 22 oktober, tot stand kwamen (rechterkolom van de tabel). De eisen voor de vrouwenlo-
nen staken helemaal schril af bij de afspraken van 22 oktober. Formeel werden die pas vastge-
legd bij de goedkeuring door het CRB in februari 1946 (zie Tabel 37). Dat de directie van de 
Bamshoeve niet erg schrok van de looneisen van met name het vrouwelijk personeel hangt ten 
nauwste samen met de resultaten van de discussies die de spinnerij ruim een maand eerder in de 
Enschedese fabrikantenvereniging had veroorzaakt (zie Hfdst. 8). De opvatting van de directie, 
neergelegd in een lange brief van 3 september, behelsde, in het kort, dat de arbeiders niet erg 
bereidwillig waren om in de textielindustrie te gaan werken en dat daarom ‘een krenterige krui-
denierspolitiek inzake de loonen, ook voor het vrouwelijk personeel, wel het laatste (is), waar-
aan men moet denken’ (zie bij voetnoot 514). 
De looneisen op zich mochten dan geen onoverkomelijk probleem zijn voor de directie, zij 
vreesde wel speelbal te worden in een omvangrijk conflict dat zij achter de horizon zag opdoe-
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men. De rijksbemiddelaars zouden deze eisen immers ‘ongetwijfeld’ niet honoreren en de direc-
tie vreesde dat er dan een nieuwe staking zou volgen. Hoe de zaak zich in dat geval verder zou 
ontwikkelen hing dan vervolgens weer af van de vraag of de vakbonden, ‘met name de Een-
heidsvakbeweging’, een dergelijke staking zouden steunen. De Bamshoeve begon weer goed te 
draaien en het personeelsbestand breidde zich in deze periode sterk uit. Op 1 juli 1945 had de 
spinnerij 384 mensen in dienst en dit aantal was op 1 januari 1946 aangegroeid tot 695; welis-
waar nog ver verwijderd van het aantal van 906 dat op 1 januari 1939 bij het bedrijf werkzaam 
was geweest, maar de groei was met ruim 300 mensen spectaculair te noemen. De directie was 
dan ook bang dat het bedrijf als ‘een welkom object beschouwd (zou) kunnen worden om het nu 
maar meteen voor de geheele industrie uit te vechten’. De statuten van de FVE – met verplichte 
steun aan leden in geval van een staking – zouden immers binnen de kortste keren voor een 
escalatie zorgen en daar had men in de directiekantoren van de Bamshoeve absoluut geen be-
hoefte aan. Zij eindigde haar brief dan ook met het dringende verzoek ‘zoo spoedig mogelijk 
Uw zienswijze inzake deze kwestie, alsmede Uw eventueele nadere instructies’ te vernemen.444 
Voor zover ik heb kunnen nagaan heeft dit conflict geen verder vervolg gehad, maar dat zegt in 
het geheel niets over de lonen die de spinnerij in de periode daarna uitbetaalde. 
 

6.5.3 De weerzin tegen werken in ploegendienst, een prelude 

Het jaar 1945 werd afgesloten met twee conflicten in verband met het opnieuw werken in ploe-
gen. Een duidelijker voorbeeld van het weer op gang komen van de textielindustrie en van de 
daaraan verbonden sociale tegenstellingen is nauwelijks te vinden. J.F.M. Bosch, stafmede-
werkster van het CRB met als aandachtsgebied de textielindustrie, omschreef dat begin decem-
ber aldus: ‘Het ploegenstelsel is op het ogenblik de steen des aanstoots in de geheele textielin-
dustrie. Volgens de Arbeidsinspectie geeft het niet alleen in Twente doch ook in Brabant aan-
leiding tot moeilijkheden.’ Bij Ten Cate in Almelo en bij De Jong & Van Dam in Hengelo wa-
ren in verband daarmee conflicten ontstaan en volgens haar durfden de andere fabrikanten geen 
ploegenarbeid in te voeren uit angst voor stakingen. De arbeiders waren fel gekant tegen ploe-
genarbeid en ‘het beroerde is’, zo schreef zij, ‘dat de bonden volledig de greep op de arbeiders 
kwijt zijn’. De bonden waren volgens Bosch uit economische overwegingen vóór, maar zagen 
zich door de houding van de arbeiders gedwongen te verklaren uit sociale overwegingen eigen-
lijk tégen te zijn.445 Uit een overheidsenquête die gehouden was onder een aantal bedrijven ten 
bate van een onderzoek naar het tekort aan arbeidsters, kwam eveneens naar voren dat veel 

                                                 
444 Brief Katoenspinnerij Bamshoeve aan bestuur FVE, 11 oktober 1945 (TGTV, 74). Onderstr. in origineel. Aantal personeelsle-
den zie Bijlage II, de cijfers over 1939 heb ik ontleend aan Kuys, De vrees voor wat niet kwam, p. 645. 
Het wekt misschien bevreemding dat de krassenarbeiders op basis van de overeenkomst van 22 oktober 1945 een minimumuurloon 
van 67 cent, groep II, kregen toebedeeld. De reden hiervoor is dat een aantal functies, waaronder de krassenarbeider, in het eerste 
jaar na de bevrijding van groep is veranderd, in sommige gevallen meerdere keren; zie hiervoor Bijlage III. 
Spinnerijpersoneel werd op een enkele uitzondering na, zoals de selfactorspinner, gerekend tot de groep van de geoefenden. De 
directie van de KSW verklaarde bij een bespreking met de fabriekskern in oktober 1945, ‘dat de algemeene ervaring der werkgevers 
had geleerd, dat voor het weven een grootere scholing noodig is, dan voor het spinnen’. En omdat de wevers in de hoogste loon-
groep waren ingedeeld, ‘volgde daaruit noodzakelijkerwijze’ dat de spinners in een lagere groep terecht kwamen. De Schakel, 
orgaan voor het personeel der KSW te Nijverdal en Stoomspinnerij te Nijverdal, nr. 15, 26 oktober 1945; zie ook Verslag gecombi-
neerde ledenvergadering BTO, TGFV en FVA, 8 maart 1946 (BTO, 3) waar Van Eck vertelde dat spinnerijpersoneel in groep II zat 
en ook in die groep moest blijven. In de tekst van de CAO van 1946, noch in die van 1947 komen de functies plukdrolsters of 
(half)fijndrolsters als zodanig voor. 
445 Notitie J. Bosch voor J.H.M. van der Ven, 4 december 1945 (Lb15.9583); brief J. Bosch aan J.H.M. van der Ven, 4 december 
1945 (Lb15.01 D text.ind.1946). 
Zie ook §12.4 waarin ploegendiensten en de weerzin ertegen onder de arbeiders uitgebreider worden behandeld. 
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fabrikanten geen ploegendiensten durfden in te voeren vanwege de sterke weerzin daartegen 
onder hun personeel. Volgens een bepaalde fabrikant waren de arbeiders ‘er beslist op tegen’; 
een ander gaf het probleem nog duidelijker weer door te stellen: ‘ploegensysteem wordt niet aan 
begonnen, zou beslist algeheele staking veroorzaken’.446 
 
In december 1945 wilde de directie van de kousenfabriek De Jong & Van Dam in twee ploegen 
van elk 48 uur gaan werken om een hoger rendement te halen uit het machinepark. Een ander 
systeem was volgens de directie bij een kapitaalintensief bedrijf als dit niet goed mogelijk. Toen 
de arbeiders weigerden hiermee akkoord te gaan, werd hen minder uren werk en een hoger loon 
aangeboden, maar zij bleven weigeren. Directeur A. de Wit besloot daarop om uit angst voor 
een staking voorlopig af te zien van werken in ploegen.  
In een overleg met Van der Ven van het CRB op 18 december beargumenteerde De Wit nog-
maals de noodzaak om in twee ploegen van 48 uur te werken. Hij wees daarbij op de kousenfa-
brikant Hin in Haarlem waar het personeel naar zijn zeggen hier wel mee akkoord was gegaan. 
In de concept-CAO was vastgelegd dat bij werken in twee ploegen een werktijd van tenminste 
44 uur zou gelden, maar, zo onderstreepte Van der Ven, er was voorzien in de mogelijkheid om 
48 te werken. Omdat de Bedrijfsunie aangaf ‘de noodzaak hiervan’ in te zien, was het CRB 
bereid om De Jong & Van Dam te steunen.447 
In januari 1946 probeerde De Jong & Van Dam opnieuw over te gaan tot een tweeploegenstel-
sel van 48 uur. ‘Meer productie, dus langer werken, zijn voor ons bedrijf en voor ons heele volk 
van zooveel gewicht, dat andere belangen – hoezeer deze ook erkend moeten worden – althans 
voor het oogenblik hierbij ten achter gesteld moeten worden.’ Zo luidde de inleidende zin van 
een “smeekschrift” dat de directie eind januari tot de fabriekscommissie richtte en waarin zij het 
personeel met klem verzocht mee te werken. Het bedrijf had tijdens de oorlog grote financiële 
schade geleden en er was roofbouw gepleegd op de machines. Dit vergde forse investeringen 
voor herstel en vernieuwing, ‘waarvoor het geld niet aanwezig is, doch eerst verdiend moet 
worden’. De directie wees er op dat Nederland ‘totaal verarmd uit den oorlog tevoorschijn ge-
komen’ was, dat er wel een enorme staatsschuld was, maar geen geld om goederen en grond-
stoffen in te voeren, ‘tenzij dit eerst door werken en uitvoer van producten van eigen bodem en 
fabrieken verdiend wordt’. Het bedrijf had gedurende de bezetting zo goed mogelijk voor het 
personeel gezorgd door meermaals succesvol te voorkomen dat ‘onze mannen voor deportatie 
en tewerkstelling misbruikt zouden worden’, zij had de lonen ‘door hooge toeslagen op de 
steeds minder wordende productie op peil gehouden en allerlei noodeloos werk laten verrichten 
om onze arbeiders in het bedrijf te houden’. Na de bevrijding was een contactcommissie in het 
leven geroepen – ‘door u zelf op vrije wijze gekozen’ – om de problemen in gezamenlijk over-
leg op te lossen. De directie erkende dat het nog niet mogelijk was om de arbeiders ‘groote 
voordeelen’ te bieden, maar had wel de invoering van een pensioenfonds toegezegd. Het ont-
werp lag gereed en alleen ‘uw toestemming en onze onderteekening’ waren nog nodig om het 
fonds van kracht te laten worden. Diverse plannen voor sociale verbeteringen waren ontwikkeld 
zoals ‘het verbeteren en moderniseeren van schaftlokalen, kleedingruimten, en het bouwen van 
wasch- en badgelegenheden etc.’ De onderneming had al enkele keren een loonsverhoging wil-
len doorvoeren op basis van de tot dan toe bereikte overeenstemming in de loononderhandelin-
                                                 
446 Vragenlijst voor de bedrijven (AV, 23.2). 
447 Brief J. Bosch aan J.H.M. van der Ven, 4 december 1945; Verslag bespreking van Werkgevers- en werknemerszijde in de 
Textielindustrie met Prof. Dr. v.d. Ven, 18 december 1945 te Utrecht (beide: Lb15.01 D text. ind.1946). 
Hoeveel extra loon de arbeiders van De Jong & Van Dam is geboden, is mij niet bekend. In het verslag van 18 december staat ten 
onrechte dat De Jong & Van Dam in Almelo gevestigd was; het bedrijf was in Hengelo gevestigd. 
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gen. ‘Onze voorwaarde daarbij was echter, dat er dan weer gewerkt zou worden op de oude 
wijze, nl. in dagploegen van 48 uur. (…) Een en ander is echter steeds afgestuit op de weigering 
van Uw contactcommissie om op onze wenschen in te gaan.’ Ook nadat het CRB en de Vakraad 
zich akkoord hadden verklaard met het voorstel van het bedrijf en ondanks het feit dat bekend 
was dat Hin, een van de grootste kousenfabrieken, al een aantal weken in ploegen van 48 uur 
werkte, was de commissie blijven weigeren. Aangezien de directie ervan overtuigd was ‘dat de 
door ons voorgestelde regeling zoowel in het belang van het bedrijf als in het algemeen belang 
noodzakelijk’ was, bepaalde zij dat met ingang van 4 februari een tweeploegenstelsel van 48 
uur werd ingevoerd. De onderneming deed een beroep op de arbeiders om ‘zich goed te bezin-
nen, voordat men zou willen weigeren aan deze voorschriften te voldoen’. Immers, de nieuwe 
CAO bracht niet alleen meer rechten, maar ook meer plichten. ‘Gij hebt thans allen de plicht te 
zorgen, dat uw bedrijf en uw land de moeilijkheden waarvoor zij staan, te boven kunnen komen. 
Met hoe meer inspanning en ernst gij u van deze taak kwijt, des te eerder zal onze oude wel-
vaart terugkeeren. Als wij onze welvaart weer herkregen zullen hebben, komt de tijd weer, dat 
onze rechten voor kunnen gaan.’448 
Afgezien van het feit dat deze brief een unieke staalkaart is van de nieuwe sociale verhoudingen 
als uitvloeisel van de tekorten op de arbeidsmarkt, druipt het paternalisme van het papier, en, 
niet in de laatste plaats, een beroep op een te herwinnen ‘welvaart’ getuigde, voor wat de tex-
tielarbeiders betreft, ofwel van een erg groot cynisme, onbeschaamdheid of onwetendheid. Zo 
verarmd als “Nederland” de oorlog was uitgekomen, waren de textielarbeiders hem ook inge-
gaan. 
 
Het College van Rijksbemiddelaars en de Voorlopige Vakraad voor de Textielindustrie hadden 
de in de kousenindustrie gebruikelijke werktijd inmiddels goedgekeurd. Omdat De Jong & Van 
Dam niet al te veel enthousiasme onder het personeel verwachtte voor dit kloeke besluit, wend-
de het bedrijf zich tot de Minister van Sociale Zaken met het verzoek ‘dringend maatregelen te 
nemen dat ons bij een conflict alle hulp van de autoriteiten geboden wordt’. De minister was het 
hiermee eens en achtte in de eerste plaats overleg met de vakbonden noodzakelijk ‘om te zien 
hoe het personeel overtuigd kan worden van het groote algemeene volksbelang dat hier op het 
spel’ stond. Omdat de overgrote meerderheid van het personeel bij de EVC was aangesloten, 
werd deze organisatie, evenals de Bedrijfsunie en de directie van de kousenfabriek uitgenodigd 
voor een onderhoud met het CRB op 4 februari 1946. De EVC liet verstek gaan, maar secretaris 
Bakkeren stuurde een telegram met de mededeling dat de arbeiders op 2 februari besloten had-
den geen 48 uur in ploegen te willen werken. Zij waren wel bereid om 42 uur per week te wer-
ken tegen betaling van 48 uur plus een toeslag van 10%.  
In het overleg op 4 februari waren alle aanwezigen doordrongen van de noodzaak van een 48-
urige werkweek bij een tweeploegenstelsel. Tijdens dit overleg drong het tot de vertegenwoor-
digers van de Bedrijfsunie door dat ofwel Van Eck ten onrechte aan de Vakraad had laten weten 
dat er overeenstemming was tussen De Jong & Van Dam en de fabriekscommissie ofwel dat zij 
Van Eck’s telegram over deze kwestie niet goed hadden begrepen. In de vergadering van de 
Vakraad was de Bedrijfsunie op basis van dit telegram akkoord gegaan met het voorstel van het 
bedrijf. Nu er géén overeenstemming bleek te zijn, was de Bedrijfsunie dus nogal voorbarig 
geweest door akkoord te gaan met het invoeren van ploegendiensten. De bonden waren bij 
monde van Vunderink dan ook bang dat de EVC zou gaan ‘rondbazuinen’ dat de Vakraad zon-

                                                 
448 Brief directie De Jong & Van Dam aan de contactcommissie, 28 januari 1946 (TGTV, 319). 
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der overleg met de arbeiders de aanvankelijke regeling had goedgekeurd. Als uitweg uit dit 
lastige parket bedachten de aanwezigen dat het bedrijf een procedurefout had gemaakt – het had 
namelijk met de Bedrijfsunie moeten overleggen volgens de, nog niet goedgekeurde (!), CAO – 
en men besloot, met instemming van De Jong & Van Dam voorlopig in twee ploegen te werken 
van 44 uur. Via deze vondst waren de dreigende moeilijkheden opgelost en had de Bedrijfsunie 
tijd gekregen ‘hare leden te overtuigen van de noodzaak in de kousenindustrie 48 uur in twee 
ploegen te werken’, zoals Romme aan Drees liet weten.449 
 
De directie van H. ten Cate Hzn & Co voerde op 19 oktober 1945 overleg met de fabriekscom-
missie, bestaande uit negen arbeiders die bij de EVC waren aangesloten, over invoering van een 
ploegenstelsel en bood een 44-urige werkweek aan.450 Bovenop het loon zou een toeslag van 
20% gegeven worden en er zou 48 uur worden betaald. De directie achtte werken in ploegen 
noodzakelijk en had in gesprekken met het personeel de indruk gekregen dat men er over het 
algemeen ook wel de noodzaak van inzag. Als dit al zo was, betekende het niet dat de arbeiders 
er zín in hadden. Zij wilden ’s avonds bij hun gezin zijn en ’s morgens niet voor dag en dauw de 
huiselijke haard weer verlaten. Volgens de personeelschef van Ten Cate, in de hierboven al 
genoemde enquête, was dit ‘één van de voornaamste motieven van de arbeiders’. De bereidwil-
ligheid van het personeel om in ploegen te werken werd ook getemperd door het in hun ogen 
ongerijmde beleid van de directie. Er werden namelijk nieuwe arbeiders aangenomen, terwijl 
nog een flink aantal anderen op wachtgeld stond. Toen deze wachtgelders probeerden elders 
werk te vinden, verzette Ten Cate zich hiertegen, omdat zij op korte termijn grote mogelijkhe-
den tot productie-uitbreiding zag en daarvoor alvast voldoende mensen wilde hebben. 
 

Tabel 30 Voorstel van de EVC voor het werken in ploegen 
 Maandag t/m 

vrijdag 
Zaterdag Uren / 

week 
1e ploeg 05.30-09.30 

14.30-18.30 
 40 

2e ploeg 09.30-14.30 05.30-14.00 33 
3e ploeg 07.30-12.00 

12.30-16.45 
07.30-11.45 48 

Totaal per week  121 
Bron: Notitie J.F.M. Bosch voor J.H.M. van der Ven, 4 december 1945 (Lb 15.9583) 

 

                                                 
449 Telegram De Jong & Van Dam aan Minister Sociale Zaken, 31 januari 1946; Notulen van de vergadering van het CRB, 4 en 11 
februari 1946 (CRB, 224); brief C.P.M. Romme aan Minister Sociale Zaken, 12 februari 1946 (beide: Arbeid II, 13); Verslag 
Hoofdbestuursvergadering Unitas, 15 februari 1946 (Unitas, 1013); Verslag vergadering DB Unitas, 12 februari 1946 (Unitas, 
1022). 
Het was niet gebruikelijk dat een instantie als het CRB de EVC uitgenodigde en het is dan ook buitengewoon opmerkelijk dat zij 
zich niet vertoonde bij deze bespreking. De EVC beklaagde zich er namelijk veelvuldig over dat zij als grootste textielarbeiders-
bond niet werd betrokken bij besprekingen over de arbeidsvoorwaarden, zie §5.4. Het is een aanwijzing te meer dat de EVC in die 
periode nog een instrument was dat door de arbeiders werd gehanteerd om hun wensen over het voetlicht te brengen. Vanaf het mo-
ment dat de centralisatie in de EVC begon en de CPN een steeds grotere greep op haar kreeg, zou er zo goed als zeker een verte-
genwoordiger van de EVC zijn aangeschoven. 
450 In september had H. ten Cate Hzn. & Co een kernverkiezing laten houden en kreeg vervolgens te maken met een uitsluitend uit 
EVC-leden bestaande kern, omdat de vertegenwoordigers van de Uniebonden zich hadden teruggetrokken toen er EVC-ers in de 
kern kwamen (zie bij voetnoot 418). 
Het bedrijf wilde in ploegen werken, omdat het voor zijn energievoorziening op dat moment nog was aangewezen op het openbare 
elektriciteitsnet. Dit leverde niet voldoende energie om het aantal machines uit te kunnen breiden. Om toch de productie op te 
kunnen voeren, zag de directie geen andere oplossing dan in ploegen te werken. (Brief J. Heidema, Commissaris van Politie Alme-
lo, aan Commissaris der Koningin in de provincie Overijssel, geheim no. 122, 27 augustus 1947 (Prov.Overijssel, 8910). 
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De fabriekscommissie had tegenover de directie verklaard, zo wist Spartacus te melden, dat 
men bereid was om tijdelijk in ploegen te werken, indien de noodzaak ervan kon worden aange-
toond. De EVC had aan Bosch verteld dat de textielarbeiders weliswaar doordrongen waren van 
de noodzaak om de productie op te voeren, maar dat zij het ploegenstelsel haatten. De EVC had 
daarom een voorstel voor het werken in drie ploegen uitgewerkt (zie Tabel 30) waarbij de arbei-
ders ’s avonds vrij zouden zijn en ook op zaterdagmiddag niet zouden hoeven te werken. Met 
dit voorstel werd aan een belangrijk bezwaar van de arbeiders tegemoet gekomen. Volgens de 
EVC was voor zowel de 1ste als voor de 2e ploeg uitbetaling van 48 uur noodzakelijk vanwege 
de lage uurlonen. Waarschijnlijk werd er in dit voorstel van uitgegaan dat de 2e ploeg op zater-
dag een half uur zou schaften, omdat het totale aantal uren anders 33½ zou bedragen. Ten Cate 
wees het voorstel af en wilde alleen maar met twee ploegen werken; de motieven hiervoor heb 
ik niet kunnen achterhalen. De Bedrijfsunie was volgens Ten Cate wel volledig van de econo-
mische noodzaak van ploegenarbeid doordrongen (het Dagelijks Bestuur van Unitas vond de 
weigering van de arbeiders om in ploegen te werken ‘zeer onredelijk’), maar ook zij verlangde 
een toezegging dat er slechts tijdelijk in ploegen gewerkt zou worden. Niet meer dan 20% van 
de arbeiders van Ten Cate was georganiseerd in een van de Uniebonden en Bosch wist dat deze 
bonden de arbeiders, ‘voor zover dezen naar hen luisteren (wat niet veel is geloof ik) wel de 
noodzaak van hoogere productie voor(hielden), doch (zij) leeren hen ook dat ploegenarbeid uit 
den boze is’. 
Om de bezwaren bij het personeel te ondervangen verklaarde de directie, dat er hooguit tot 1 
maart 1946 in ploegen zou worden gewerkt. In een gesprek van Bosch met de directie op 29 
november verklaarde directeur Gorter echter dat ‘op den duur, om de zaak rendabel te maken 
per se weer in ploegen gewerkt moet worden, zeker in de spinnerij’. Terwijl in het bedrijf de 
arbeiders de voors en tegens van ploegenarbeid bespraken, had Ten Cate al overleg gevoerd met 
het Ministerie van Sociale Zaken over de vraag of aan arbeiders die niet in ploegen wilden wer-
ken, wachtgeld moest worden betaald. Op 17 november verklaarde het Ministerie in een tele-
gram dat de wachtgeldsubsidie werd ingetrokken. Drees bevestigde dit nog eens in een brief. 
Hiermee namen de hoogste autoriteiten stelling in het conflict door te verklaren, zoals Bosch 
het in haar rapport verwoordde, dat ‘onder de huidige omstandigheden in ploegen moest worden 
gewerkt’. In reactie daarop verklaarde de EVC in een gesprek met de directie ‘dat het werken in 
ploegen noodzakelijk was nu wachtgeldsubsidie was ingetrokken’. Dit rapport was voor Van 
der Ven aanleiding om op 10 december in de boezem van het CRB te overleggen. Was het niet 
juist, zo vroeg hij zijn collega’s, dat ‘over een zoo ingrijpende maatregel als het invoeren van 
een ploegenstelsel’ van te voren met het personeel overlegd behoorde te worden? De Bedrijfs-
unie had dat bepleit, maar dit voorstel was in de concept-CAO door de fabrikanten geschrapt. 
Het leek hem zelf niet onredelijk en hij werd daarin bijgevallen door zijn collega J. Schouten. 
De staking was uitsluitend tegen het werken in ploegen gericht, zo vertelde Van der Ven, maar 
de arbeiders waren geheel bereid om de normale 48-urige werkweek aan te houden. De verga-
dering van het CRB handhaafde het standpunt dat er pas kon worden bemiddeld, wanneer de 
stakers het werk hadden hervat, maar vond het wel zinvol om met de vakbonden te praten over 
de ploegenarbeid. In dit overleg zou ook de EVC worden betrokken. 
 
Op dinsdagavond 27 november belegde de EVC een vergadering met de arbeiders van Ten Ca-
te, waar zij probeerde tussen twee klippen, de arbeiders en de regering, door te varen door in 
twijfel te trekken of de regering het wachtgeld wel in zou trekken. Volgens haar was het een 
‘slimmigheidje’ van de directie. Helaas heb ik geen nadere gegevens gevonden over deze als 
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‘zeer rumoerig’ omschreven vergadering. Zeker is wel dat de volgende dag de bij de EVC aan-
gesloten arbeiders om half acht op de fabriek verschenen; het normale aanvangsuur bij een 48-
urige werkweek. De arbeiders die in de Unie waren georganiseerd, begonnen aanvankelijk wél 
in ploegendienst, maar al na korte tijd werd er praktisch niet meer gewerkt, omdat vrijwel alle 
arbeid besmet werd verklaard. En hiermee was de staking een feit. Volgens eigen opgave van 
het bedrijf hadden in de eerste dagen van de staking 225 arbeiders het werk neergelegd en wa-
ren er op het hoogtepunt 375 stakers (De onderneming had op 1 januari 1946 een personeelsbe-
stand van 950 personen, zie Bijlage II). In de weverij werkte volgens een mededeling in het dage-
lijks bestuur van Unitas op 11 december ongeveer de helft van het personeel en in de spinnerij 
werd door ongeveer 20 mensen doorgewerkt. De steunlijsten, waarmee met toestemming van de 
gemeente Almelo werd rondgegaan, werden goed getekend, wat wijst op grote solidariteit met 
de arbeiders. 
Op 18 december werd het werk weer hervat, waarschijnlijk – het beschikbare bronnenmateriaal 
is niet geheel en al helder – tegen de volgende voorwaarden: er werd voortaan in twee ploegen 
van 40 uur gewerkt, waarbij 48 uur werden uitbetaald met een toeslag van 20% op de gewerkte 
uren. Op een vergadering op 18 december met het CRB, waar de directie van Ten Cate wegens 
autopech niet aanwezig was, werd geconcludeerd dat een werktijd van 40 uur een aanzienlijke 
afwijking was van de bepalingen in de concept-CAO. Hoe de werkhervatting heeft plaatsge-
vonden is ook niet helemaal duidelijk. De directeur van het GAB schreef, dat de arbeiders aan 
de directie hadden gevraagd weer aan het werk te mogen. Volgens hem was de staking beëin-
digd, omdat de EVC onvoldoende steun had gekregen. Werkend Nederland meldde dat de ar-
beiders in een door de EVC belegde vergadering op 14 december akkoord waren gegaan met 
een voorstel van de EVC, hoewel hun dit niet volledig bevredigde. ‘Vooral het uitzicht’, aldus 
dit blad, ‘op de aangekondigde conferentie tussen de ondernemers en de vakorganisaties waar-
bij ook de EVC aanwezig zal zijn, deed de arbeiders tot deze concessie besluiten.’ 
Dit is een ietwat merkwaardige verklaring: waarom zouden de arbeiders eerst weigeren in ploe-
gen te werken en de harde, financiële consequenties van een staking willen aanvaarden, om 14 
dagen later, omwille van het feit dat de EVC bij een vergadering aanwezig mocht zijn, wél een 
ploegenstelsel te accepteren? Zíj schoten daar niets mee op. 
 
Bosch schreef in haar notitie de indruk te hebben dat het conflict bij Ten Cate ‘een proefstaking 
is voor heel Twenthe’. Ik ben geneigd dit te onderschrijven en kom tot de volgende reconstruc-
tie. Ten Cate wilde in ploegen gaan draaien, maar stuitte op heftige weerstand bij het personeel. 
De fabriekscommissie schakelde de bond, de EVC, in die een alternatief opstelde. Ten Cate 
wees dit af (een wethouder uit Almelo had tegenover Bosch verklaard dat de directie ‘wel niet 
al te tactisch zou zijn opgetreden’) en daarop besloten de arbeiders in een rumoerige vergade-
ring om niet op basis van het ploegenvoorstel van het bedrijf aan het werk te gaan, hierin ge-
steund door de EVC. De arbeiders erkenden weliswaar de noodzaak van een hogere productie, 
maar gaven in de praktijk toch de voorkeur aan hun vrije avonden, zeker toen de directie niet 
eens bereid bleek over hun voorstellen te práten. De staking is niet geproclameerd door de 
EVC, maar groeide door de weigering besmet werk te verrichten. 
De EVC wist dat conflicten over ploegenarbeid niet uit zouden blijven: alle arbeiders waren er 
fel op tegen en de meeste fabrikanten durfden deze niet in te voeren uit vrees voor stakingen. In 
het overleg met het CRB op 18 december, na afloop van de staking, deed de vertegenwoordiger 
van de EVC het dilemma haarfijn uit de doeken. Hij constateerde dat de voorspinnerijen in 
Twente onvoldoende capaciteit hadden om aan de vraag van de weverijen naar garen te vol-
doen. ‘Daar op het oogenblik uitbreiding van machines uitgesloten is, is derhalve het ploegen-
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stelsel in de voorspinnerij niet iets van tijdelijken aard.’ Anders gezegd, de EVC realiseerde 
zich heel goed dat de fabrikanten werken in ploegen, zeker in de spinnerijen, nadrukkelijk op de 
agenda zouden blijven plaatsen, wat de arbeiders er ook van vonden. Daar viel voor wat de 
EVC betreft wel een mouw aan te passen, als ‘de arbeider zijn avonden (maar) vrij heeft’. De 
precieze invulling van het werken in ploegen moest steeds worden bekeken in relatie tot de 
plaatselijke omstandigheden en overleg met de arbeiders, c.q. de EVC, was daarbij noodzake-
lijk.  
Bij Ten Cate had de EVC grote invloed en door de harde opstelling van de bedrijfsleiding kon 
zij proberen het conflict daar uit te vechten. Toen de overheid zich in het dispuut mengde met 
het telegram over de wachtgeldsubsidie, koos de EVC eieren voor haar geld. Door zich tege-
moetkomend op te stellen in dit conflict hoopte zij toegelaten te worden tot het georganiseerd 
overleg. De EVC gebruikte de staking dus om te proberen een vorm van erkenning af te dwin-
gen en de arbeiders konden na veertien dagen staken toch in ploegendiensten aan de slag. De 
arbeiders gingen waarschijnlijk akkoord met opheffing van de staking, omdat zij zich door de 
EVC niet meer voldoende gesteund wisten en niet andersom zoals de directeur van het GAB 
dacht. De EVC wilde van de staking af, zeker omdat Ten Cate had beloofd dat het werken in 
ploegen van tijdelijke aard zou zijn. Door zich bereidwillig op te stellen en haar goede wil te 
tonen hoopte zij in het overleg te worden opgenomen; zij kon haar invloed op de arbeiders in de 
onderhandelingen op tafel leggen. 
 
Maar wat hield dit overleg nou eigenlijk in? Al op 4 december had Bosch geschreven dat over-
leg met fabrikanten en vakbonden nodig was, omdat in de hele Nederlandse textielindustrie 
ploegenarbeid zo'n heet hangijzer was. De houding van de Twentse ondernemers sprak haar niet 
aan. Ten Cate was ‘ontactisch’ en ook over het geheel genomen moesten ‘de Twentsche heeren 
(…) wel wat tot rede worden gebracht’, maar, om in haar woorden te blijven, ‘het beroerde is 
dat de bonden volledig de greep op de arbeiders kwijt zijn’. Het scherpe optreden van de Unie 
tegen haar leden had geen succes. Alleen de EVC scheen invloed te hebben op de arbeiders. 
Daarom besloot het CRB om ook de EVC voor een onderhoud uit te nodigen, door de EVC 
tegenover haar leden betiteld met de weidse naam conferentie, al sprak het verslag van een ‘in-
formatief gesprek’. Op 18 december vergaderden de Bedrijfsunie, Van Eck namens de Twentse 
textielindustrie en Van der Ven namens het CRB over de ploegenarbeid. Bij dit overleg was de 
EVC niet aanwezig. Pas naderhand mochten EVC-vertegenwoordigers aan het CRB uitleggen 
wat zij van ploegenarbeid vonden. Welnu, de EVC-vertegenwoordiger verklaarde geen bezwaar 
te hebben tegen werken in ploegen ‘indien de avonden slechts vrij zijn’. De tijdelijke regeling 
die nu bij Ten Cate was afgesproken, accepteerde de EVC, omdat op dat moment het ‘economi-
sche argument prevaleert (…) boven het sociale argument’. Daarnaast solliciteerde de EVC met 
de hierboven genoemde uiteenzetting naar een meer permanente plaats aan de onderhandelings-
tafel.451 In §5.4 heb ik beschreven hoe deze opzet om politieke redenen werd afgeserveerd. In 

                                                 
451 Notitie J. Bosch voor J.H.M. van der Ven, 4 december 1945 (Lb 15.9583); Brief J. Bosch aan J.H.M. van der Ven, 4 december 
1945; Notulen van de vergadering van het College van Rijksbemiddelaars, 10 december 1945 (CRB, 223); Verslag bespreking van 
Werkgevers- en werknemerszijde in de Textielindustrie met Prof. Dr. v.d. Ven, 18 december 1945 te Utrecht (beide: Lb 15.01 D 
text. ind.1946); Verslag vergadering DB Unitas, 30 november en 11 december 1945 (Unitas, 1022); Verslag Hoofdbestuursverga-
dering Unitas, 21 december 1945 (Unitas, 1013); Spartacus 22 december 1945; Werkend Nederland 24 december 1945; brief GAB 
Hengelo aan Minister Sociale Zaken, 22 december 1945 (Arbeid II, 13); brief H. ten Cate Hzn & Co aan CRB, 27 december 1945 
(Lb 15.9583); Staking olv EVC bij Ten Cate van 28 november 1945 tot 18 december 1945, ingevuld op 25 februari 1946, formulier 
voor CBS betreffende “Werkstakingen en uitsluitingen” (Ten Cate (1), 549); Conflicten sedert bevrijding [interne notitie Ten Cate] 
(Ten Cate (1), 364). 
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december 1945 gaf Van Eck de leden van de FVE het advies om voorlopig geen nieuwe kern-
verkiezingen te houden, want anders zou ‘welhaast eenieder middels een noodeloos in het leven 
geroepen EVC-kern de onrust in eigen bedrijf binnenhalen’. Het leek hem verstandig even te 
wachten met verkiezingen tot het moment ‘waarop er minder gevaar van EVC-zijde te duchten 
is’.452 
 
De staking bij Ten Cate leidde binnen de Bedrijfsunie tot een stevig conflict, want ook al traden 
de drie samenwerkende bonden in de woorden van CRB-medewerkster Bosch ‘scherp’ tegen 
hun leden op, er waren wel degelijk nuances. De Eendracht met name toonde zich in de loop 
van het conflict wat ontvankelijker voor de weerzin tegen het werken in ploegen en verstrekte 
een aantal leden een uitkering. Het geld hiervoor was niet uit de stakingskas afkomstig, maar 
was verkregen via de geldinzameling in Almelo, althans, zo verdedigde De Eendracht zich te-
gen een aanval van Unitas in het bestuur van de Bedrijfsunie. Naderhand erkende De Eendracht 
deemoedig dat de uitkeringen ‘onrechtmatig’ waren geweest, maar voerde als verontschuldiging 
aan dat er maar ƒ50,- was uitgekeerd. Vunderink van Unitas was er van het begin af aan van 
overtuigd dat ploegenwerk bij Ten Cate niet te vermijden was en wenste ‘voor geen enkel ar-
gument te wijken’. De stakers die lid waren van Unitas − het waren er niet veel, maar toch − 
kregen op geen enkele wijze financiële ondersteuning van de bond ‘om geen precedent te 
scheppen’. De toeschietelijker houding van De Eendracht is te verklaren uit de zeer sterk ach-
terblijvende ledentallen van deze bond. Een groot deel van de voormalige leden was niet-
georganiseerd of was lid van de EVC. De NVV-bond wilde die arbeiders terug en zag zich ge-
dwongen bij tijd en wijle een gebaar te maken naar de textielarbeiders. Het waren meestal 
machteloze gebaren, omdat De Eendracht vast zat aan de samenwerking die door de top van de 
vakcentrales was overeengekomen en zich daaraan moest conformeren, èn, in het geval van 
ploegenarbeid, omdat De Eendracht de noodzaak ervan in het licht van de tekorten aan textiel 
wel degelijk inzag. De confessionele bonden werden niet gehinderd door dit soort oprispingen 
en hielden strak aan hun standpunt vast, ook richting De Eendracht. In eigen kring, in bestuurs-
vergaderingen van Unitas, maar ongetwijfeld ook in bestuursvergaderingen van de Bedrijfsunie, 
herhaalden Unitas-bestuurders zoals Wind dat zij eigenlijk geen zin meer hadden om in de Unie 
samen te werken, wanneer De Eendracht steeds weer slappe knieën had.453 
 
In de voorgaande bladzijden heb ik het feitelijke verloop van de sociale conflicten, voor zover 
ik daarover informatie heb kunnen vinden, tamelijk uitgebreid gevolgd. De reden hiervoor is dat 
slechts een gedetailleerd overzicht van de gebeurtenissen duidelijk kan maken op welke manier 
in Twente met de sociale protesten is omgegaan.  
Ik heb laten zien dat de conclusies die de landelijke overheid uit de Rotterdamse havenstaking 
trok, namelijk dat men nu kon doorzetten en de uitgedachte overlegstructuur opleggen, niet 
gedeeld werden door de personen die in Twente voor de sociale rust verantwoordelijk waren: 
‘het aantal stakingen of dreigingen tot staking (was) zeer omvangrijk’, zo schreven zij de minis-
ter. Mocht men verder Spartacus geloven dan was er ‘storm op til’. Blijkbaar waren de sociale 
verhoudingen in Twente nog niet voldoende gestabiliseerd om een effectief doorzetten van 
overheidswege mogelijk te maken. De vraag doet zich nu voor hoe deze stabilisering dan wel 
tot stand is gekomen. Het zou niet juist zijn om voor een antwoord te verwijzen naar de gebeur-

                                                 
452 Verslag ledenvergadering FVE, 3 december 1945 (FVE, 5). 
453 Verslag vergadering DB Unitas, 30 november 1945 (Unitas, 1022); Verslag Hoofdbestuursvergadering Unitas, 15 februari en 
15 maart 1946 (Unitas, 1013). Voor een uitgebreider overzicht van de problemen in de Bedrijfsunie zie §5.3. 
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tenissen in Rotterdam. Van hoe groot belang “Rotterdam” ook was voor de sociale verhoudin-
gen, men kan pas werkelijk van een tendens spreken als de betreffende ontwikkeling niet wordt 
weersproken in andere regio's. Het antwoord op deze vraag moeten wij dan ook in de hierboven 
beschreven gebeurtenissen in Twente zoeken. Een tweede verklaring ligt in het middel dat de 
ondernemers zich verschaften met de eerste naoorlogse CAO. 
 
Om op het eerste gedeelte van het antwoord in te gaan: de eerste zorg van de overheid na de 
bevrijding was sociale rust, hoe dan ook; het MG was speciaal met dat doel opgericht. De ar-
beiders ontvingen wachtgeld om te zorgen dat zij niet door honger en ‘leegloop’ tot ongere-
geldheden zouden overgaan. Vrij snel werden zij de DUW in gedwongen. Vanaf dat moment 
waren zij van de straat af en konden zij in de praktijk nog eens het bewijs leveren hoe opvoe-
dend of, anders gezegd, disciplinerend arbeid is: in de DUW konden de arbeiders ‘tot rust ko-
men’ − sociaal wel te verstaan, bepaald niet lichamelijk − konden zij uitkuren. De DUW gaf 
vaak toe in loonconflicten, als er maar rust was. Daarnaast draaiden de textielfabrieken nog niet. 
Zij kwamen pas in de nazomer van 1945 op gang en veelal slechts heel langzaam. 
De niet zelden hevige conflicten waren in feite beperkt van omvang, betroffen meestal slechts 
kleine groepen, bleven los van elkaar staan. Er was ‘storm op til’ en wel constant, maar het 
bleven rukwinden; tot een werkelijke sociale storm kwam het niet, al betekent dit geenszins dat 
de wind in Twente niet herhaaldelijk tot stormachtig aanwakkerde. Anders geformuleerd: de 
grote hoeveelheid conflicten vormde een voortdurende bedreiging van de uitgestippelde struc-
tuur, maar zij groeide niet uit tot een wezenlijke aantasting daarvan. Dit als gevolg van de feite-
lijke versnippering van de arbeidersprotesten en van de taaie en vakkundige tegenstand door de 
autoriteiten. Door hier iets toe te geven en daar beslist op te treden wisten zij het nog jonge 
bouwwerk dat met de Stichting van de Arbeid was opgericht, overeind te houden om dit enige 
tijd later met behulp van de CAO aanzienlijk te verstevigen. 
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7 Loononderhandelingen versus loonstrijd: een CAO in de textielin-
dustrie 
Op 18 mei 1945 liet Van Eck namens de voorzitters van de vier Twentse verenigingen van tex-
tielfabrikanten een circulaire uitgaan bestemd voor de aangesloten leden, die moest dienen als 
basis voor loonregelingen ‘die in de toekomst ongetwijfeld door collectieve contracten bestre-
ken zullen worden’. Daartoe had de in 1942 opgerichte Looncommissie van de fabrikanten een 
schema opgesteld met de lonen van de voornaamste categorieën arbeiders. De lonen van de 
vrouwen waren buiten beschouwing gelaten, ‘omdat deze materie ons voorlopig nog volkomen 
onoverzichtelijk lijkt’ (de vrouwenlonen komen in het volgende hoofdstuk aan de orde). De 
ondernemers werden met klem geadviseerd de lonen zoveel mogelijk in overeenstemming te 
brengen met het schema; dit om bij de komende onderhandelingen zo weinig mogelijk onder-
linge verschillen te hebben. Volgens het besluit van rijksbemiddelaar De Muralt van september 
1944 mochten de lonen verhoogd worden tot 125% van het peil van 10 mei 1940. Maar omdat 
de lonen in de textielindustrie al met meer dan 25% waren gestegen, naar de Looncommissie 
was gebleken, betekende dit dat de lonen niet of nauwelijks mochten worden verhoogd. Het mi-
nimumuurloon kwam hiermee op 48 cent. Om ‘de prikkel tot productie te handhaven’ moest het 
eindinkomen in tarief zeker 10% hoger liggen.454 
Dit schema had betrekking op de arbeiders uit de grote textielcentra Almelo, Deventer, Ensche-
de, Hengelo etc. die in gemeenteklasse III waren ingedeeld; voor bedrijven in plaatsen in klasse 
IV moest worden uitgegaan van een uurloon dat 2 cent lager lag. Dit schema ging uit van een 
48-urige werkweek. 
 

Tabel 31 Het loonschema van de textielfabrikanten van 18 mei 1945 
   Wenschelijk eindinko-

men in tarief wanneer er 
behoorlijk wordt gepro-

duceerd 
 Uurloon Uurloon / 

week 
Uur in-
komen 

Week 
inkomen 

Sjouwers 48 ƒ23,04 51 ƒ24,48 

Overloopers 50 ƒ24,00 54 ƒ25,92 

Bayerboeren 50 ƒ24,00 54 ƒ25,92 

Krassenarbeiders 50 ƒ24,00 54 ƒ25,92 

Stukkenkeurders eenv.witgoed 
keurende 50 ƒ24,00 54 ƒ25,92 

Bleekerij & ververijarbeiders 
(meelopers) 50 ƒ24,00 54 ƒ25,92 

Duivelskamerarbeiders 53 ƒ25,44 58 ƒ27,84 

                                                 
454 Circulaire A.C. van Eck aan Textiel-Fabrikanten in Twenthe en Geldersche Achterhoek, 18 mei 1945 (DMC Enschede, 81). De 
eerste officiële CAO in de textielindustrie was tot stand gekomen in juli 1941, maar bevatte geen loonregeling (Kuys, De vrees voor 
wat niet kwam, p. 460/1). 
Kuys, §2.8.1, toont aan dat de Twentse textielfabrikanten vóór de oorlog een CAO in sterke mate als een inbreuk op de alleenheer-
schappij in hun fabriek hadden gezien. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zij ook ná de oorlog nog koudwatervrees hadden. De 
ervaringen in de Brabantse textielindustrie dat er geen bedrijfseconómische belemmeringen waren voor een CAO, had deze niet 
weggenomen. 
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   Wenschelijk eindinko-
men in tarief wanneer er 
behoorlijk wordt gepro-

duceerd 
 Uurloon Uurloon / 

week 
Uur in-
komen 

Week 
inkomen 

Verdeelstoelarbeiders 53 ƒ25,44 58 ƒ27,84 

Mengkamerarbeiders 53 ƒ25,44 58 ƒ27,84 

Groote afzetters 53 ƒ25,44 58 ƒ27,84 

Spinners & Drossers 53 ƒ25,44 58 ƒ27,84 

Stukkenkeurders 53 ƒ25,44 58 ƒ27,84 

Opmakers 53 ƒ25,44 58 ƒ27,84 

Apprêteerders 55 ƒ26,40 60 ƒ28,80 

Kalanderijarbeiders 55 ƒ26,40 60 ƒ28,80 

Ruwers 55 ƒ26,40 60 ƒ28,80 

Garen- en stukververs 57 ƒ27,36 63 ƒ30,24 

Wevers 57 ƒ27,36 63 ƒ30,24 

Kaminhangers 57 ƒ27,36 63 ƒ30,24 

Bleekers & ververs 57 ƒ27,36 63 ƒ30,24 

Selfactor- spinners 60 ƒ28,80 67 ƒ32,16 

Drukkers 60 ƒ28,80 67 ƒ32,16 

Sterkers 60 ƒ28,80 67 ƒ32,16 

Ambachtslieden 63 ƒ30,24   

Touwbazen 68 ƒ32,64 71 ƒ34,08 
Bron: Circulaire A.C. van Eck aan Textiel-Fabrikanten in Twenthe en Geldersche Achterhoek, 18 mei 1945 (DMC-

Enschede, 81).455 
 
Een maand later, op donderdag 21 juni 1945, vond het eerste naoorlogse overleg plaats over een 
herziening van de lonen in de textielindustrie tussen de Unie-bonden, de fabrikantenverenigin-
gen, Rijksbemiddelaar Van der Dussen, directeur I.F.H. Stuveling van het GAB en N.J.E. van 
der Schaaf, de adviseur Arbeidszaken van het MG in Enschede. De fabrikanten gaven aan be-
reid te zijn om het minimumuurloon te verhogen van 48 naar 56 cent en zo de lonen in de DUW 

                                                 
455 De rekenkundige logica in deze tabel is niet helder. Het vermeerderen van een aantal weeklonen of uurlonen met 10% levert 
andere cijfers op dan in de tabel staan vermeld, ook wanneer rekening wordt gehouden met handmatig afronden. Zie bijvoorbeeld 
het loon van de verdeelstoelarbeider. Vermenigvuldiging van het uurloon van 53 cent leidt tot een weekinkomen zonder tarief van 
ƒ25,44 (0,53x48). Wanneer op het uurloon van ƒ0,53 een verhoging met 10% wordt toegepast, leidt dit tot een uurinkomen van 
ƒ0,583. Het vermenigvuldigen van dit getal met 48 leidt tot een bedrag van ƒ27,98. In de tabel staat een weekinkomen op basis van 
10% tarief vermeld van ƒ27,84. Dit is gevolg van de handmatige afronding van ƒ0,053 (een 10% verhoging van het uurloon) op 
ƒ0,05. Dit is niet onlogisch. Hetzelfde geldt voor de uurlonen van bijv. de wevers. De handmatige afronding leidt hier tot een uur-
loon van ƒ0,60 en tot een weekloon van ƒ30,24. Hoe echter het uurloon van de sjouwers van ƒ0,48 via een verhoging met 10% kan 
leiden tot ƒ0,51 is mij niet helder, behalve door te concluderen dat de resultaten van het rekenen een “loonpolitiek” handje is gehol-
pen. Bij de sjouwers, de overloopers, de stukkenkeurders (die eenvoudig witgoed keurden) en de meeloopers in de blekerij en 
ververij is het resultaat met telkens 1 cent verlaagd. Bij de selfactorspinners, drukkers en sterkers is het met 1 cent verhoogd. Bij de 
touwbazen is zelfs een aanpassing van 3 cent toegepast. 
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te volgen. Naar aanleiding van de klacht van werkgeverszijde dat voor bedrijven die nog wacht-
geld moesten uitkeren, deze verhoging een te zware belasting zou vormen, wendde Van der 
Dussen zich al de volgende dag tot de Minister van Sociale Zaken. De pogingen om de lonen 
‘tot een redelijk peil’ op te trekken mochten toch niet worden gehinderd door dit soort proble-
men, zo schreef hij en hij verzocht Drees de subsidies op het wachtgeld op te trekken tot 100%. 
Hier is de minister niet op ingegaan. Wel kregen de ondernemers toestemming van het GAB om 
tot 1 augustus de wachtgelden niet proportioneel te verhogen. Een poging van Van Eck om deze 
vergunning verlengd te krijgen tot een volgende officiële loonsverhoging mislukte. Vanwege de 
landelijke consequenties voelde het ministerie er niet voor om een uitzondering te maken voor 
de Twentse textielindustrie.456 
Al snel bleek de fabrikanten dat inmiddels de DUW-lonen, ‘welke als gangmaker voor deze 
verhooging hadden gediend’, van 56 op 64 cent per uur waren gekomen. Verontwaardigd na-
men zij contact op met Van der Dussen en na korte tijd verbood Romme, de voorzitter van het 
CRB, deze verhoging. Hierop gingen de ondernemers over tot verhoging van de minima tot 56 
cent. Zij deden dit op basis van een beslissing van het CRB, dat de lonen ook mochten worden 
verhoogd tot 115% van het peil van oktober 1942 en dat betekende voor de textielindustrie mi-
nimaal 56 cent. De ondernemers brachten echter niet het uurloon op 56 cent, maar het uurinko-
men. Dit ogenschijnlijk subtiele verschil betekende dat de 5% voor tarief die de rijksbemidde-
laars in hun beslissing hadden genoemd, bij de textielfabrikanten buiten beschouwing bleef. 
Voorlopig wachtten de ondernemers ook met het herstel van de marges zoals die in het schema 
van 18 mei stonden. Proportionele verhoging van alle lonen zou namelijk betekenen dat zij veel 
meer wachtgeld zouden moeten gaan betalen.457 
 
Uit een onderzoek dat de Arbeidsinspectie in juli/augustus uitvoerde, blijkt dat het gemiddelde 
inkomen van een aantal functies per 1 juli 1945 al aanmerkelijk uitging boven de richtlijnen van 
18 mei die de fabrikanten officieel nog hanteerden; na die tijd was immers wel het minimum 
verhoogd, maar de andere lonen waren gehandhaafd op het schema van 18 mei teneinde de 
wachtgeldverplichtingen zoveel mogelijk binnen de perken te houden. Het onderzoek was geba-
seerd op gegevens van 19 ondernemingen, waarvan 11 in Enschede (met op 1 juli 1945 in totaal 
3.406 mannelijke arbeiders) en 6 elders in Twente (met 1.393 mannelijke arbeiders) en van 7 
katoenspinnerijen in Twente, waarvan 4 in Enschede (met in totaal 575 mannelijke arbeiders) 
en 3 in elders in Twente (met in totaal 197 mannelijke arbeiders).458 Dit zijn geen spectaculaire 
afwijkingen van het loonschema, maar de tendens is er al uit af te lezen en die was omhoog. 
Gezien de kosten van het levensonderhoud en de verhoudingen op de arbeidsmarkt was een 
andere ontwikkeling niet mogelijk. Bovendien werd in de DUW inmiddels 64 cent als mini-
mumloon betaald. 
 

                                                 
456 Brief J.A.H.J. van der Dussen aan Minister Sociale Zaken, 22 juni 1945 (Lb 15.01 D text.ind.1946); rapport directeur GAB aan 
PMC Overijssel, 25 juni 1945 (PMC Overijssel, 159); Vergadering FVA 20 juli 1945 te 10.30 ten kantore van de Katoenmaat-
schappij (Ten Cate (2), C-7c); rondschrijven A.C. van Eck aan leden Looncommissie, 26 juli 1945 (VTO, 2 Tw.Looncie.). 
457 Brief A.C. van Eck aan J.A.H.J. van der Dussen, 26 juni 1945; circulaire A.C. van Eck aan textielfabrikanten in Twenthe en 
Geldersche Achterhoek, 4 juli 1945 (beide: VTO, 2 Tw.Looncie.); wekelijks rapport J. Bijkerk aan PMC Overijssel, 1 juli 1945 
(PMC Overijssel, 159). 
458 Arbeidsinspectie, Onderzoek inzake loonen van volslagen, mannelijke, valide arbeiders in industrieele en andere bedrijven. 
Textielnijverheid. 1945. De Arbeidsinspectie beschikte over de gegevens van slechts enkele functies. 
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Tabel 32 Gemiddeld uurinkomen op 1 juli 1945, vergeleken met het schema van de Twent-
sche Looncommissie van 18 mei 

 Gemiddeld uurinkomen 
op 1 juli 1945 

Schema Loon-
commissie van 

18 mei 
 Enschede elders in 

Twente 
 

Geschoolden    
Wevers 65 61 57 
Spinners 61 60 60 
Verdeelstoelarbeiders 60 -  

Geoefenden    
Stukkenkeurders 62 55 53 
Afzetters-losnemers 59 60 53 

Ongeschoolden    
in de weverij (geen specifieke 
functie vermeld) 

58 54  

in de spinnerij (geen specifie-
ke functie vermeld) 

54 -  

Bron: Arbeidsinspectie, Onderzoek inzake loonen van volslagen, mannelijke, valide arbeiders in industrieele en andere 
bedrijven. Textielnijverheid. 1945; voor het loonschema van 18 mei zie Tabel 31. De minima, die in ieder geval golden 
voor de ongeschoolden, waren op 1 juli verhoogd naar 56 cent. 
 
In haar vergadering van 30 juli stelde de Looncommissie van de fabrikanten een nieuw, aange-
past loonschema op voor alle arbeiders, die nu werden ingedeeld in de groepen “ongeschoold”, 
“geoefend” en “geschoold”. Voor de eerste groep stelde men een uurloon vast van 56 tot 59 
cent, voor de tweede van 59 tot 62 cent en voor de derde van 62 tot 66 cent. Daarnaast werd een 
groep “hooger geschoolden” ingesteld met onder andere touwbazen en selfactorspinners, voor 
wie het uurloon voortaan viel binnen een marge van 70 tot 79 cent. De marge per groep werd 
ingevoerd om individuele bedrijven wat meer speelruimte te geven, wat uiteraard nauw samen-
hing met de heersende arbeidsonrust. De commissie drong er met klem op aan niet in het wilde 
weg iedereen het hoogste loon per groep uit te betalen. Daarmee zou men zijn eigen loonver-
houdingen bederven en ‘de belangen van de Twentsch-Geldersche-groep-in-zijn-geheel scha-
den’. Bovendien moest er streng tegen worden gewaakt dat arbeiders die al in tarief werkten, 
gemiddeld niet meer dan 10% boven het uurloon uitkwamen.  
Op 19 juli vond er een overleg plaats tussen de voorzitters van de vier fabrikantenverenigingen 
en Stuvé, Van der Meijs en Vunderink namens de Bedrijfsunie. De bonden vroegen om op korte 
termijn onderhandelingen over een CAO te starten en formuleerden alvast een aantal wensen 
die onderdeel moesten gaan uitmaken van de CAO. Wat hen betreft zouden de ondernemers in 
de toekomst niet langer groepsminima hanteren maar persoonlijke minimumlonen, er moest een 
onderverdeling van het personeel komen in geschoolden, geoefenden en ongeschoolden. Zij 
wilden leeftijdsschema’s voor de jongere arbeiders, zodat zij regelmatig meer zouden gaan ver-
dienen, voordat zij op het volwassenenloon zouden uitkomen en zij vroegen aandacht voor de 
opleiding van textielarbeiders, omdat daaraan in de toekomst een groot gebrek zou zijn. FVA-
voorzitter Vixseboxse besloot de bijeenkomst met de mededeling dat er een persbericht zou 
worden opgesteld over dit overleg. ‘Hieruit kan men dan zien, dat er georganiseerd overleg is.’ 
Waarschijnlijk was dit een ander persbericht dan het bericht, gedateerd 20 juli 1945 en gepubli-
ceerd in het blad van De Eendracht op 1 september, dat vermeldde dat het bestuur van de Be-
drijfsunie een bespreking had gehad met vertegenwoordigers van de fabrikanten, waar van ge-
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dachten was gewisseld over de toekomstige loon- en arbeidsvoorwaarden. Men had ‘in principe 
overeenstemming bereikt over invoering van minimumuurlonen, een middeling naar leeftijd 
(zowel voor mannen als vrouwen als jeugdige personen), waarnaast een voor allen gelijk tarief-
loon zal gelden’. De besprekingen zouden ‘binnenkort’ worden voortgezet om te komen tot een 
landelijke CAO. Het is een op z’n zachtst gezegd weinig informatief bericht en het weerspiegelt 
de aarzelingen binnen de Bedrijfsunie: de bondsbestuurders waren zeer tevreden dat zij betrok-
ken raakten bij het vaststellen van loonregelingen, maar zij beseften terdege dat dit voor hun 
(schaarse) leden absoluut niet voldoende was. 
Volgens Van der Dussen accepteerden de Uniebonden waarmee de verhoging op 19 juli was 
besproken, deze alleen maar ‘omdat aldus reeds een zeer groote stap in de goede richting ge-
daan is en men voorlopig meende hiermee tevreden te moeten zijn’. Volgens hem was 56 cent 
lager dan in andere bedrijfstakken en nog niet in overeenstemming met de behoeften van een 
normaal arbeidersgezin.459 
 
Dit vond de EVC ook. Op 6 augustus 1945 stuurde zij Van Eck een brief waarin zij haar verba-
zing erover uitsprak niet betrokken te zijn bij het loonoverleg. Door uitsluitend met de Bedrijfs-
unie te praten, terwijl de EVC ‘dagelijks (merkte) dat deze bestuurders het vertrouwen der tex-
tielarbeiders volkomen missen’, werd de ontevredenheid onder de arbeiders alleen maar groter. 
Om te voorkomen dat dit tot conflicten zou leiden vroeg de EVC een minimum weekloon van 
ƒ38,- voor volwassen arbeiders. Dit impliceerde een uurinkomen van tenminste ƒ0,79, een ver-
schil van ƒ0,23 met het laagste uurloon dat de fabrikanten op dat moment hanteerden. De door 
de fabrikanten doorgevoerde loonsverhoging zou het minimum weekloon bij een 48-urige 
werkweek op ƒ26,88 brengen. Volgens de EVC was ƒ38,- per week nodig omdat de uitgaven 
van een gezin van vier personen wekelijks ƒ37,48 bedroegen.460 De EVC is in het verdere ver-
loop van de besprekingen over een CAO niet dichter bij de onderhandelingstafel gekomen. 
 
Afgezien van de opmerking van Van der Dussen en de berekeningen van de EVC, toonden in 
ieder geval de vele loonconflicten in deze periode overduidelijk aan dat de arbeiders vonden dat 
ze te weinig verdienden. En daarmee werd al stevig geknaagd aan het front dat de ondernemers 
door middel van de loonschema's van 18 mei en 30 juli probeerden op te bouwen. Maar voorlo-
pig gingen zij hier nog onverdroten mee door. Op 13 augustus kwamen de secretarissen van de 
landelijke textielfabrikantenverenigingen in Leiden bijeen. Daar bespraken zij de “Algemene 
Richtlijnen voor Samenwerking” zoals die door de Uniebonden waren opgesteld.461 De wens 

                                                 
459 Circulaire A.C. van Eck aan Twents-Gelderse textielfabrikanten, 30 juli 1945 (Heemaf, 202.); Vergadering FVA 20 juli 1945 te 
10.30 ten kantore van de Katoenmaatschappij (Ten Cate (2), C-7c); brief J.A.H.J. van der Dussen aan College van Rijksbemidde-
laars, 6 augustus 1945 (Lb15.01 D text.ind. 1946).  
Van der Dussen voegde de circulaire van Van Eck toe als bijlage bij zijn brief aan het CRB. 
460 Brief A.A.A. Bakkeren, secretaris Bedrijfsgroep Textiel en Kledingindustrie der Eenheidsvakcentrale, aan A.C. van Eck, 6 
augustus 1945 (Arbeid II, 161); deze brief is ook afgedrukt in De Waarheid, Tw.ed. 9 augustus 1945. 
We hebben eerder al gezien dat de Almelose politie begin juli tot de conclusie was gekomen dat de wekelijkse uitgaven van een 
gezin van vier personen ƒ29,92 bedroegen. Dit ogenschijnlijk grote verschil laat zich betrekkelijk eenvoudig verklaren. In de bere-
kening van de EVC komt een post ‘Loon- en personeelsbelasting’ voor à ƒ2,55, terwijl in het Almelose staatje slechts een deel van 
de belasting onder de post Uitgaven staat opgevoerd. Een ander deel is in dit geval van het brutoloon afgetrokken. Doen wij dit niet, 
maar tellen wij de posten bij elkaar op, dan bedraagt de post Belastingen in Almelo ook ƒ2,55. Daarnaast voerde de EVC in haar 
staatje een post à ƒ5,- op voor Ontspanningslectuur en zakgeld, terwijl iets dergelijks in Almelo ontbreekt. 
461 De Algemene Richtlijnen voor Samenwerking zijn gepubliceerd in De Eendracht 15 juli 1945; Verslag door A.C. van Eck van 
de Vergadering van de Secretarissen der Landelijke Textielfabrikanten-Vereenigingen op Maandag 13 Augustus 1945 in "De 
Vergulde Turk", te Leiden, 15 augustus 1945 (VTO, CAO II). 
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van deze bonden om te komen tot een uniforme loonregeling voor de gehele Nederlandse tex-
tielindustrie onderschreven zij, maar zij zagen niet in waarom de lonen in de textiel even hoog 
moesten zijn als in bijvoorbeeld de bouw of de metaal. De noodzaak van een minimumloon 
erkenden de secretarissen ook, evenals de wens van de bonden dat in tarief minstens 10% meer 
verdiend moest kunnen worden. Waar de bonden daarentegen 12 werkdagen vakantie wilden, 
vonden de secretarissen één week voldoende. De afwijzing van ploegendiensten en nachtarbeid 
konden zij niet onderschrijven; door concurrentie vanuit het buitenland werd men hiertoe veelal 
gedwongen. Ook de afwijzing door de vakorganisaties van arbeid door getrouwde vrouwen in 
de textielindustrie vonden zij niet erg realistisch. Weliswaar vonden ook zij dat de getrouwde 
vrouw in principe thuis op haar plaats was, maar ‘speciaal voor de spinnerij (...) vormt zij een 
arbeidsreserve, die in tijden van onverwachte drukte vanwege het chronisch tekort aan vrouwe-
lijke krachten daar, onmisbaar is, zonder veel bloed en tranen tevoorschijn komt en op dezelfde 
wijze afvloeit’. De algemene conclusie van hun beraad was dat zij geen onoverkomelijke hin-
derpalen zagen voor een CAO. 
 
De geringe productiviteit en de overduidelijke weerzin bij veel arbeiders om hier verandering in 
te brengen irriteerden veel fabrikanten mateloos. Dit speelde in sterke mate in Enschede waar 
veel fabrikanten nog een uitgesproken negatieve houding tegenover hun personeel hadden.462 In 
brieven aan het secretariaat en in de eerste naoorlogse vergadering van de FVE kwam dit luid 
en duidelijk op tafel. Rigtersbleek schreef aan Van Eck eigenlijk geen enkele loonsverhoging 
meer te willen, zolang er niet 48 uur daadwerkelijk productief werd gewerkt. In de eerste naoor-
logse vergadering van de FVE, op 30 augustus 1945, gaven meerdere fabrikanten aan geen ver-
dere loonsverhoging te wensen, eigenlijk überhaupt tegen een minimumloon te zijn omdat dit, 
zoals N.H. van Heek het formuleerde, luiheid in de hand zou werken. Voorzitter Ledeboer gaf 
als zijn mening te kennen ‘dat wanneer wij in dit tempo doorgaan binnen afzienbare tijd op 
verlies gerekend zal moeten worden’. G. Jannink vond dat alleen die maatregelen moesten wor-
den bevorderd, ‘die de minimale werklust van dit oogenblik kunnen bestrijden en normale 
werklust kunnen stimuleeren’ en verzette zich om die reden eveneens tegen minimumlonen. 
Algemeen was men er voorstander van om snel weer naar betaling op basis van geleverde pro-
ductie over te gaan, in de hoop dat dit tot meer ‘arbeidslust’ bij het personeel zou leiden.  
 
In de vergadering van de Fabrikantenkring Enschede (FKE), die op dezelfde dag plaats vond, 
sprak Van Eck de verwachting uit dat de geldsanering ‘in dit opzicht het meest weldadig’ zou 
werken, omdat die er toe zou leiden dat het vele zwarte geld dat de arbeiders volgens hem beza-
ten, zou verdwijnen en zij gewoon weer aan het werk zouden moeten om de kost te verdienen. 
Ledeboer, die ook voorzitter was van de FKE, verwoordde er op uiterst pregnante wijze het 
fabrikantenstandpunt dat op dat moment en nog vele jaren opgeld zou doen: het was de bedoe-
ling om met betrekking tot de ontwikkeling van de lonen ‘zoveel mogelijk remmend op te tre-
den’ om te voorkomen dat de fabricage niet meer rendabel zou zijn. Vooralsnog waren de tex-

                                                                                                                                               
De secretarissen waren A.C. van Eck voor de FVE, BTO, TGFV en FVA, B.J.M. van Spaendonck voor de Vereniging van Tilburg-
se Fabrikanten van Wollen Stoffen en de Nederlandsche R.K. Vereeniging van Werkgevers in de Textielnijverheid, F.J.J. Trapman 
voor de textielfabrikanten uit Leiden en Veenendaal, D.B. Talma voor de textielfabrikanten aangesloten bij de AWV, F.M.H. Hin 
voor de werkgevers in de Brei-, Tricot-, Kousen- en Sokkenindustrie. 
De Federatie van Werkgevers Verenigingen in de Textielindustrie kwam voort uit een initiatief dat de Nederlandse textielfabrikan-
ten in 1941 hadden genomen om één gezamenlijke lijn te trekken in de CAO-onderhandelingen die na de gelijkschakeling van het 
NVV onder H.J. Woudenberg in een stroomversnelling leken te raken. Zie: Kuys, De vrees voor wat niet kwam, p. 457. 
462 De opstelling van de FVA was opvallend milder van toon, zie verderop. Hoe er in bestuurs- en ledenvergaderingen van de BTO 
en TGFV over het personeel werd gesproken is bij ontstentenis van notulen over de eerste maanden na de bevrijding niet na te gaan. 
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tielfabrikanten in Twente, maar in ieder geval die in Enschede, nog niet toe aan een benadering 
van de productie waarin de “factor arbeid” niet meer uitsluitend als kostenpost werd gezien.463 
 
Enkele dagen na de ledenvergadering onderstreepte N.H. van Heek dit nog eens in een brief aan 
de Looncommissie door te schrijven dat een nieuwe verhoging te ver ging. Het was volgens 
hem onjuist eraan mee te werken dat ‘de minimum uurloonen voor den normaal werkenden ar-
beider hooger worden gesteld dan strikt onvermijdelijk is’. Hij voelde er meer voor het uurloon 
vast te stellen op een voor elke arbeider geldend minimum van bijvoorbeeld 64 cent. Dan zou 
‘het grootere verschil tusschen stukloon en uurloon de prikkel en aanmoediging (vormen) om 
eindelijk eens de arbeidsschuwheid te doen verminderen’. De firma Gerh. Jannink vroeg zich af 
of het niet beter was te proberen de kosten van het distributiepakket omlaag te krijgen. De als-
maar stijgende loonkosten zouden immers de export, die nog op gang moest komen, zeer be-
lemmeren. Van Eck waarschuwde de aanwezige fabrikanten om ‘in het belang van de industrie 
(…) niet in oude fouten te vervallen’. Slechts een enkele fabrikant, A. Menko, getuigde ervan 
de nieuwe tijd beter te verstaan en waarschuwde zijn collega’s ‘dat de industrie in discrediet 
dreigt te geraken wat de loonen betreft’.464 
 
De Enschedese textielfabrikanten gingen echter een geheel nieuw soort ‘fouten’ maken, gerede-
neerd vanuit de belangen van de industrie als geheel: binnen de kortste keren begonnen zij lo-
nen te betalen die uitgingen bóven de afspraken. De druk van de schaarse aantallen arbeiders en 
van de snel groeiende afzetmogelijkheden konden zij niet weerstaan; bezien vanuit de belangen 
van de individuele fabrikant een begrijpelijke manier van doen. Ook bereikten al na korte tijd de 
eerste beschuldigingen over loklonen het secretariaat van de fabrikantenvereniging in Enschede, 
waar dit fenomeen zich zeer heftig zou gaan ontwikkelen. Volgens de firma Scholten & Zonen 
betaalde Gerh. Jannink aan zijn wevers een uurloon van 68-72 cent. Dit gebeurde weliswaar 
onder het mom van betaling op basis van tariefwerk, maar dit was volgens Scholten alleen maar 
een voorwendsel. Ook Nico ter Kuile betaalde volgens Scholten meer dan was afgesproken; 
ververijarbeiders en wevers zouden er een uurloon van 73 cent krijgen. Scholten kreeg van zijn 
eigen wevers steeds te horen ‘dat dan deze en dan weer die firma meer betaalt dan wij’ en het 
bedrijf was bang dat zijn wevers zouden gaan staken. Als er geen maatregelen zouden worden 
getroffen tegen deze bedrijven zou Scholten zich genoodzaakt zien ‘ook boven het door de 
Looncommissie verstrekte schema te gaan’.465  
Op 11 september besprak de FVE de lonen van een aantal functies zoals die bij diverse bedrij-
ven werden betaald. Dit is opmerkelijk, aangezien de daadwerkelijk betaalde lonen doorgaans 
als bedrijfsgeheim werden gekoesterd. De irritaties waren evenwel zo hoog opgelopen dat de 
feiten op tafel moesten komen om de lucht te klaren. Van Eck vond deze lonen niet bijzonder 
uit de pas lopen, er was volgens hem geen sprake van een ‘loonchaos’ – zoals A.H van Heek 
van Rigtersbleek de situatie in de ledenvergadering van de FVE van 30 augustus had omschre-
ven.466 De Almelose textielfabrikanten hielden strakker vast aan het loonschema van 30 juli, 

                                                 
463 Brief Rigtersbleek aan A.C. van Eck, 29 juni 1945 (TGTV, 327); Verslag ledenvergadering FVE, 30 augustus 1945 (FVE, 5); 
Verslag van de vergadering Enschedesche Fabrikantenkring, 30 augustus 1945 (FVE, 70). 
464 Brief Gerh. Jannink & Zn aan A.C. van Eck, 7 augustus 1945 (TGTV, 327); brief N.H. van Heek aan leden Looncommissie, 4 
september 1945 (VTO, 2 Tw.looncie.). N.H. van Heek schrijft dat de ledenvergadering van de FVE plaats had op 29 augustus, in 
het notulenboek staat evenwel 30 augustus genoteerd. 
465 Brief J.F. Scholten & Zonen aan A.C. van Eck, 24 augustus 1945 (TGTV, 327). 
466 Verslag vergadering van spinners en spin-wevers aangesloten bij de FVE, 11 september 1945 (FVE, 5). 
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maar dit leverde in hun bedrijven net zo goed de nodige onrust op. Om deze te bespreken no-
digde de FVA de Bedrijfsunie uit om in de vergadering van de FVA van 11 september een toe-
lichting te geven op de klachten onder de arbeiders. Met deze bespreking gaf de FVA aan het 
belang in te zien van goed overleg met de vakbonden en hiermee liep “Almelo” ver voor op de 
andere fabrikantenverenigingen. Al eerder, op 25 juli, was de Bedrijfsunie te gast geweest op 
een vergadering van de FVA, omdat deze vereniging de overtuiging was toegedaan dat het in 
beider belang was de weg van het georganiseerd overleg op te gaan. Voorzitter Vixseboxse 
verklaarde er voorstander te zijn van een de gehele industrie omvattende regeling van de lonen 
en arbeidsvoorwaarden. Deze moest ‘de garantie bieden de bedrijfsorde te waarborgen’. 
 

Tabel 33 Uurloon van enkele door mannen uitgeoefende functies in Enschede, begin september 
1945 

 

K
rassenarbeiders 

M
engkam

erarbeiders 

D
uivelkam

erarbeiders 

Strippers 

A
fzetters 

A
fdraaiers 

V
erdeelstoelarbeiders 

Volgens schema van 
30 juli 

Ongeschoolden: 
56-59 

Geoefenden: 59-62 Geschoolden: 
62-66 

Gebr. Jannink 59 62 64 64 62 67 64 
Van Heek & Co. 62 62 67 62 62 68 65 
Rigtersbleek 62 63 65 66 62 66 63 
Gebr. Van Heek 61 58 60 61 60 63 61 
Blijdenstein & Co. 64 64 64 64 64 67 64 
Bamshoeve 59 60 62 59 62 68 64 
Oosterveld 63 66 66 - - - 66 
Tubantia 64 65 65 65 66 68 60 
Roombeek 62 59 62 62 62 66 66 

Gemiddeld 62 62 64 63 63 67 64 
Bron: Verslag vergadering van spinners en spin-wevers aangesloten bij de FVE, 11 september 1945 (FVE, 5). Met 
“spinners” en “spin-wevers” wordt in deze context bedoeld spinnerijen en gecombineerde spinnerijen-weverijen. 
 
In de vergadering van 11 september gaf Vunderink te kennen dat de bonden hadden gehoopt dat 
de verhoging van 30 juli rust zou brengen, maar het tegendeel was het geval. Het plaatselijke 
bureau van de Bedrijfsunie was een waar ‘klachtenbureau’. Hij noemde het voorbeeld van ie-
mand die bij het werken in een volkstuin 60 cent per uur had verdiend – wat op zich al ‘niet of 
amper genoeg’ was – en eenmaal terug in de fabriek een uurloon van 56 cent ontving. Volgens 
Vixseboxse was de onrust in Almelo gevolg van het feit dat daar in april 1944 nog een loons-
verhoging had plaatsgevonden, waarmee de ongeschoolden op 54 cent waren gekomen. De 
verhoging van 30 juli had hen dan ook maar 2 cent extra opgeleverd. Hij erkende, zeker gezien 
de kosten van levensonderhoud, dat het minimumloon van 56 cent ‘onvoldoende’ was. Een 

                                                                                                                                               
De functies stripper en afdraaier werden niet genoemd in het loonschema van 30 juli. Ik heb voor deze functies de indeling gevolgd 
die in de eerste CAO is gehanteerd. 
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duurtetoeslag of het geven van kinderbijslag als tussenoplossing wees de FVA af; een aanpas-
sing van de lonen was alleen verantwoord wanneer dat over de gehele linie ging. Ook Vunde-
rink wilde niets liever dan uniformiteit, maar, zo merkte hij op: ‘Maak dit de menschen, die niet 
uitkomen, maar eens duidelijk.’467 
 

7.1 De kosten van levensonderhoud 

In de ogen van de drie samenwerkende vakbonden kon alleen een CAO de groeiende ‘looncha-
os’ indammen. Daarom deden zij waar maar mogelijk een beroep op de fabrikantenverenigin-
gen om met spoed tot een CAO te komen. De lonen waren over vrijwel de gehele linie te laag 
om de kosten van het levensonderhoud te dekken, zo schreven zij begin september aan Van 
Eck. Dit leidde herhaaldelijk tot conflicten bij individuele bedrijven en dat was niet de manier 
waarop de Unie wilde werken. Het was ook niet in het belang van de ondernemers. Immers, 
‘betaalt (…) de eene fabriek hooger, dan is het vanzelfsprekend, dat arbeiders uit een andere 
fabriek dit loon ook vragen’, zo had Vunderink de Almelose fabrikanten op 11 september voor-
gehouden. Een CAO bracht dit alles in een georganiseerde bedding. 
Van Eck beklemtoonde in zijn antwoord, dat bij een verhoging van de minima tot 64 cent − ‘de 
DUW schijnt al weer naar 70 cent te gaan’ − de prestatiemarges ernstig in het gedrang kwamen. 
Veel beter was het om distributiepakket-toeslagen in te voeren. In het vervolg van zijn ant-
woord komt de traagheid in de ontwikkeling van het denken van de meeste textielfabrikanten 
naar voren: zij konden mentaal nog niet de stap zetten, waarbij zij hun personeel als onderdeel 
van hun bedrijf beschouwden dat onmisbaar was om op de (inter)nationale markten een gediffe-
rentieerd productenpakket af te kunnen zetten, personeel dat bereid en in staat was om op mo-
derne machines een hoge productiviteit te leveren en desgewenst snel wisselende producten te 
weven en af te werken; voor hen waren de arbeiders nog steeds vooral een kostenpost. In het 
verleden was dit altijd hun houding en manier van opereren geweest en gezien de grote afzet-
mogelijkheden van dat moment is het alleszins begrijpelijk dat zij deze switch nog niet maak-
ten. ‘U moge bedenken, dat de invoering van een minimumloon voor Twenthe een zeer belang-
rijke stap is, voor welke ondernemingen al of niet ten onrechte huiverig zijn, en dat een mini-
mumloon geperst in een ongezond loonschema, dat zijnerzijds weer in een CAO wordt opge-
nomen, waarschijnlijk onaanvaardbaar is.’468 Slechts een enkeling leek op dat moment al te 
begrijpen dat het de hoogste tijd was om de bakens te verzetten. Hierboven noemde ik A. Men-
ko van de Spinnerij Roombeek die zijn collega’s waarschuwde dat de textielindustrie met zijn 
ouderwetse loonbeleid in discrediet dreigde te raken. Blijdenstein & Co zag eveneens in dat een 
andere aanpak noodzakelijk was. In juni had dit bedrijf een onderzoek gedaan onder negen ge-
zinnen uit het eigen personeel. De conclusie was dat ‘geen enkel gezin’ met het verdiende loon 
kon rondkomen en de onderneming was er van overtuigd dat het eind van de loonsverhogingen 

                                                 
467 Vergadering FVA, 25 juli en 11 september 1945 (Ten Cate (2), C-7c). 
468 Brief Bedrijfsunie Textiel aan bestuur van de Twents-Gelderse Werkgevers-Verenigingen, 4 september 1945; brief A.C. van 
Eck aan De Eendracht, 10 september 1945 (beide: BTO, 31). 
Enkele maanden later, in maart 1946, was de top van de textielfabrikanten er wel van doordrongen dat het tijd werd de bakens te 
verzetten, toen zij in een overleg met B.W. Berenschot erkenden dat het noodzakelijk was om op sociaal terrein ‘niet passief, doch 
meer actief op te treden’ (zie bij voetnoot 978). De (theoretische) noodzaak die zij voor een groot deel tijdens de oorlog hadden 
onderkend, was door de scherpe sociale conflicten van na de oorlog tot een praktische onvermijdelijkheid geworden. 
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dan ook nog lang niet in zicht was. Sterker nog, volgens Blijdenstein moest de textielindustrie 
aan verdere loonsverhogingen meewerken ‘wil zij afnemers van hare producten hebben’.469 
 
De reactie van Van Eck bracht de Bedrijfsunie in een lastig parket. Wilde zij de CAO niet op 
het spel zetten, dan mocht zij niet toegeven aan de druk van de arbeiders. Maar in dat geval 
zouden de Uniebonden grote problemen met hun leden krijgen en erg rooskleurig zagen de le-
dencijfers er toch al niet uit. Om zich hierover te beraden vergaderde de top van de Bedrijfsunie 
op 14 september in Enschede met vertegenwoordigers van de Twentse afdelingsbesturen; een 
gebruikelijke manier om de rijen gesloten te houden, de moraal op te vijzelen en de eigen stand-
punten voor de onderhandelingspartner nog eens op een rij te zetten. In zijn openingswoorden 
richtte Van der Meijs, de voorzitter van de Bedrijfsunie, zich over de hoofden van de aanwezi-
gen tot de textielfabrikanten en zette zich scherp af tegen de grote concurrent, de EVC: ‘wij 
doen niet mede aan stakingsgymnastiek, dat is niet in het belang van de arbeiders’. De zaal met 
de afdelingsbesturen onderstreepte de allerwegen gevoelde invloed van de EVC door met kracht 
aan te dringen op propaganda tegen de EVC. Door te wijzen op het minimumloon van 64 cent 
dat in de DUW werd betaald, onderstreepte Van der Meijs nog eens de looneisen van de Unie 
en wees op het maatschappelijk onhoudbare standpunt van de fabrikanten: minder kon echt niet 
meer. En door vervolgens te benadrukken dat de fabrikanten nu eindelijk door hadden dat een 
CAO noodzakelijk was om de loonchaos die voor de oorlog had bestaan, te vermijden, probeer-
de Stuvé in zijn bijdrage de discussie met de ondernemers een stap verder te brengen. Een van 
de discussiepunten met de ondernemers was het werken in ploegen. De vakorganisaties waren 
daar tegen, zo verklaarde Stuvé, ook al zou men er ‘in enkele gevallen’ waarschijnlijk niet aan 
ontkomen, daarmee aangevend dat er onderhandelingsruimte was. Verder mocht het wat hem 
betreft niet meer voorkomen dat mannen werkloos thuis zaten, terwijl vrouwen in de fabriek 
werk deden dat ook door mannen kon worden gedaan en de willekeur waarmee van oudsher 
arbeiders ontslagen werden, moest afgelopen zijn; daarvoor moesten in de CAO bepalingen 
worden opgenomen. De resolutie die aan het slot van de bijeenkomst werd aangenomen, bevatte 
een duidelijke boodschap aan zowel de textielarbeiders als aan de textielfabrikanten: de confe-
rentie constateerde dat de lonen nog steeds beneden het bestaansminimum lagen en dat een 
CAO met vaste minima nodig was als grondslag voor goede arbeidsverhoudingen. De fabrikan-
ten werden opgeroepen om een CAO af te sluiten en de arbeiders kregen het dringende advies 
om lid te worden.470 
 
Op een vraag vanuit de Stichting van de Arbeid hoe het met de CAO zat, antwoordde Van Eck 
met een betoog dat de voortdurende stijging van de minimumlonen een domper zette op iedere 
neiging tot ontwikkeling, scholing en prestaties. Hij suggereerde dat de oplossing gezocht moest 
worden in ‘tijdelijke, zuiver op behoefte ingestelde distributiepakket-toeslagen’. De secretaris-
sen van de landelijke textielfabrikantenverenigingen wilden dan ook zo snel mogelijk met Drees 
praten om van hem te horen hoe het stond met de plannen voor het laag houden van de prijs van 
het distributiepakket. Dit gesprek was voor de textielfabrikanten van groot belang, omdat zij 
hoopten dat de regering met doelgerichte maatregelen eraan zou bijdragen dat de kosten van het 
levensonderhoud zouden dalen of op z’n minst niet al te zeer zouden stijgen. Op die manier 
zouden zij de drang tot loonsverhoging van hun personeel kunnen weerstaan, althans dat hoop-

                                                 
469 Brief Blijdenstein & Co aan A.C. van Eck, 23 augustus 1945 (TGTV, 327). 
470 Vergadering afdelingsbesturen aangesloten bij de Bedrijfsunie in de Textielindustrie, 14 september 1945 in Enschede (Unitas, 
1075); Het Vrije Volk, ed. Almelo, 17 september 1945. 



 

 
 
 

235

ten zij. In het hierboven genoemde overleg van de FVA met de Bedrijfsunie had Vixseboxse 
onderstreept dat indien de regering geen plannen had met betrekking tot het in de hand houden 
van de kosten van levensonderhoud, er maatregelen zouden moeten worden genomen, ‘maar 
dan over de heele linie’. De ondernemers hadden immers ook veel last van het grote aantal sta-
kingen om partiële loon- en andere eisen. Hier kwamen hun belangen steeds dichter bij die van 
de bonden te liggen die de volledige arbeidsvoorwaarden wilden regelen in een CAO, om de 
“chaos” tegen te gaan die de textielindustrie in hun ogen van oudsher kenmerkte, die zoveel 
onzekerheid inhield voor de textielarbeiders, al dan niet lid van een vakbond, en op haar beurt 
voor zoveel sociale onrust, chaos zorgde.471 
 
Zo dreigden ook de fabrikanten klem te komen zitten, in hun geval tussen arbeidsonrust van de 
kant van degenen die met hun loon niet konden uitkomen en de aandrang om een CAO af te 
sluiten om die onrust te blokkeren. En dat terwijl de fabrikantenverenigingen intern de grootste 
moeite hadden om sommige leden van de noodzaak van een minimumloon met flinke marges 
tussen de groepen te overtuigen en anderen zo ver te krijgen dat zij die marges niet in de war 
stuurden door te hoge lonen te betalen. Toen deed de rijksbemiddelaar er nog een schepje 
bovenop. In een brief aan het CRB gaf hij een overzicht van de loonsituatie in Twente. De lo-
nen in de textielindustrie waren altijd al laag geweest, lager dan in vergelijkbare bedrijfstakken. 
‘Ik aarzel niet om ze in het verleden als asociaal laag te kwalificeren’, zo schreef hij. Om die 
reden had hij in het bijzonder  aan de textiellonen speciale aandacht besteed. Na veel besprekin-
gen was er dan een minimumloon van 56 cent per uur uit de bus gekomen, ‘een aanmerkelijke 
verbetering’. Zeker omdat er per groep een bepaalde speelruimte bestond. Toch voldeed deze 
regeling nog niet aan redelijke eisen. Een ongeschoolde DUW-arbeider verdiende 64 cent per 
uur en in tarief meestal meer. Bovendien konden de in Twente over het algemeen grote gezin-
nen van ƒ26,88 bruto per week niet rondkomen. ‘Het is dan ook niet te verwonderen, dat er 
steeds onrust aanwezig blijft met als ondergrond de wensch, ik zou willen zeggen de noodzaak 
van loonsverhooging.’ Van der Dussen verzocht dan ook dringend iets aan de textiellonen te 
doen, omdat het volgens hem niet lang meer zou duren voordat ‘de arbeidsvrede op dit terrein 
niet meer bewaard zal blijven, en dat dit ook niet op goede gronden zal kunnen worden ver-
langd of bepleit’. Voor het CRB was deze brief aanleiding om bij de Bedrijfsunie te informeren 
naar de voortgang van de besprekingen om tot een CAO te komen. Het was ‘dringend gewenst’ 
dat deze ‘met den grootst mogelijken spoed’ doorgang vonden.472  
 
Het gesprek dat de landelijk secretarissen met Minister van Sociale Zaken Drees voerden, le-
verde niet het gewenste resultaat op, sterker nog, de regering stond op het standpunt dat de 
prijsvorming op termijn weer vrij gelaten moest worden. Ook gaf Drees te kennen dat de lonen 
in de textielindustrie niet lager konden zijn dan in de DUW, waarmee het minimumloon van 64 
cent in feite onvermijdelijk was geworden. Nadat de secretarissen van de textielfabrikanten bij 
Drees bot hadden gevangen, probeerde Ledeboer er tijdens een audiëntie van Schermerhorn in 
Enschede een “Chefsache” van te maken, zoals men tegenwoordig in Duitsland zou zeggen. Hij 
drong bij de Minister-president met klem aan op stabilisatie van de kosten van levensonder-

                                                 
471 Brief A.C. van Eck aan J.A.H.J. van der Dussen, 22 augustus 1945 (VTO, CAO voor de Text.Ind.II); brief A.C. van Eck aan 
Stichting van de Arbeid, 10 september 1945 (VTO, 2 Tw.looncie.); Vergadering FVA 11 september 1945 te 10 uur ten kantore v.d. 
Katoen Mij. (Ten Cate (2), C-7c). 
472 Brief J.A.H.J. van der Dussen aan College van Rijksbemiddelaars, 10 september 1945 (Lb 15.01 D, text.ind.1946); brief J. 
Bosch aan Bedrijfsunie van Textielarbeiders, 18 september 1945 (VTO, CAO voor de Textielindustrie II). 
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houd, vanwege de nauwe relatie hiervan met de hoogte van de lonen. Dit dossier had de volle 
aandacht van de regering, zo verklaarde Schermerhorn. De staat legde toe op de kosten van 
levensonderhoud ‘juist om dit niet hoger op te dringen, in verband met de verhoging van lonen’. 
Hij verwachtte dat na enige tijd wel een prijsdaling van veel producten zou optreden en ‘daarop 
moeten de lonen gebaseerd zijn’. Ter Kuile Jr., bestuurslid van de FVE, onderstreepte de ernst 
van de zaak nog eens door op te merken dat de loonsverhoging op dat moment al ver boven de 
door de rijksbemiddelaars toegestane 25% uitging, in sommige gevallen zelfs 67½% bedroeg. 
‘De textiel zou weer bijzondere moeilijkheden hebben’, zo voegde hij er omineus aan toe, ‘als 
straks tot afbouw zou moeten worden overgegaan.’ Uit het verslag valt niet op te maken of 
Schermerhorn hier erg van onder de indruk was, in feite hadden de fabrikanten overduidelijk 
bot gevangen: de regering kon of wilde de kosten van levensonderhoud niet via subsidies blij-
ven drukken.473 Hoe dit ook zij, de stijging van de kosten van levensonderhoud in de jaren na 
de oorlog was aanzienlijk, zoals blijkt uit onderstaande grafiek. De sterkste stijging deed zich 
voor bij de prijs voor voeding, maar ook andere productgroepen waren in vergelijking met het 
ijkjaar sterk in prijs gestegen (zie Figuur 9 voor een beeld van de inkomsten in vergelijking met deze 
prijsindex). 
 

Figuur 12 Prijsindexcijfers van het levensonderhoud van gezinnen, 1945-1948 (1938/39 = 100) 

 
Bron: Prijsindexcijfers van het levensonderhoud van gezinnen, uitg. CBS, Utrecht 1955 

 
De Twentse Looncommissie telde na het overleg met Drees haar zegeningen en probeerde zelf 
een uitweg uit de moeilijkheden te vinden. De commissie overwoog nog even om een deel van 
het uit te betalen loon (4 cent/uur) in een spaarfonds te deponeren, vanuit de redenering dat dit 
geld ‘nu toch niet nuttig besteed kon worden’, en het te reserveren tot het moment dat er wel 
voldoende goederen te koop zouden zijn. Het idee werd verworpen, omdat het te veel leek op 
‘fabrieksarmenzorg’. Aan de fabrikantenverenigingen legde zij uiteindelijk een nieuw loon-
schema voor, waarbij de verschillen tussen de groepen kleiner waren dan voorheen. Een propor-
tionele (64/56ste) verhoging van alle lonen zou namelijk het maximale loon, zonder tarieftoe-
                                                 
473 Verslag van de bespreking van Zijne Excellentie Prof. Ir. W. Schermerhorn met vertegenwoordigers van het Twentse Bedrijfs-
leven op vrijdag 21 september 1945 ten Stadhuize van Enschede (GAE, 2825). 
Het bezoek van Schermerhorn aan Twente was een initiatief van Van der Dussen, die goed bevriend was met hem. Op dezelfde dag 
is er ook een gesprek geweest met het Hengelose bedrijfsleven: Besprekingen in Hengelo op 21 September 1945 (Brief Kabinet van 
den Minister-President aan J.A.H.J. van der Dussen, 24 september 1945 (GAH, Ka-u)). 
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slag, op 75 cent per uur brengen en dat was hoger dan in de bouwvak werd betaald en daarmee 
onaanvaardbaar. Volgens het nieuwe schema werd het minimum voor ongeschoolden 64 cent/ 
uur, geoefenden zouden 64-67 cent verdienen, geschoolden 67-70 en supergeschoolden 70-82 
cent. De leden van de FVE hadden ernstige bezwaren tegen het verkleinen van de marges tussen 
de diverse groepen, maar gingen uiteindelijk akkoord met dit voorstel omdat ‘ondanks deze 
onjuiste verhouding, het minimum van 64 cent voor ongeschoolden ten opzichte van elders 
verdiende loonen nu eenmaal niet verlaagd kan worden’. De Almelose fabrikanten vonden het 
juist een voordeel van de nieuwe, wat gedrongen schaal dat hij hierdoor als basis kon dienen 
voor een CAO.474 
 
In besprekingen met de vakbeweging op 12 oktober bood de niet-Twentse textielindustrie voor 
deze groepen respectievelijk 64, 67 en 70 cent; de Uniebonden legden een looneis van 70, 74 en 
78 cent per uur op tafel. Om uit de impasse te komen over deze nog ver uit elkaar liggende 
standpunten volgde er vier dagen later een bespreking tussen de Bedrijfsunie en de Twentse 
fabrikanten, die zwaar geschut inzetten: de complete Looncommissie zat aan tafel. De Twentse 
werkgevers verklaarden zich daar uiteindelijk bereid om 64, 67 en 70 cent te betalen. Hiermee 
was een compromis bereikt waar alle partijen zich in konden vinden. Slechts enkele dagen later, 
op 19 oktober, vroegen de samenwerkende vakbonden en de gezamenlijke werkgeversorganisa-
ties aan het CRB om de nieuwe minimumlonen goed te keuren. Het College, in de persoon van 
F. van der Ven, ging hier in een gesprek met Van Spaendonck, de voorzitter van de Voorlopige 
Vakraad, mee akkoord, nadat deze het CRB de verzekering had gegeven dat een nadere, volle-
dig uitgewerkte loonregeling hiermee niet op de lange baan werd geschoven.475 
 

Tabel 34 De officiële minimumuurlonen voor volwassen, mannelijke textielarbeiders per 22 okt. 
1945 

Gemeenteklasse I II III IV V 
Geschoold 74 72 70 68 66 
Geoefend 71 69 67 65 63 
Ongeschoold 68 66 64 62 60 

Bron: circulaire A.C. van Eck aan Twents-Gelderse textielfabrikanten, 24 oktober 1945 (VTO, Corr. Tw. Gld. Fab. Ver. 
met de Arb. Vakb. no. 48). 
 
De belangrijkste textielcentra Enschede, Hengelo en Almelo lagen in gemeenteklasse III (zie 
Tabel 36 Gemeenteklasse-indeling). Deze indeling van de gemeenten was ingevoerd, omdat de 
overheid ervan uitging dat het leven in een stad duurder was dan in een kleinere plaats of op het 
platteland. Deze, nu officieel vastgestelde indeling perste de ruim 100 functies die in de textiel-
industrie voorkwamen, althans die werden onderscheiden in de loonstatistieken van de fabrikan-
tenverenigingen, in slechts drie vakgroepen (zie Bijlage III). Dit was nodig om het loonbeleid in 
de textielindustrie af te stemmen op de landelijke loonpolitiek zoals het CRB en de Stichting 

                                                 
474 Brief A.C. van Eck aan de leden van de Looncommissie en aan N.H. van Heek, 6 september 1945 (VTO, Twentsche Loon-
Commissie, 2); Verslag vergadering Looncommissie, 17 september 1945 (TGTV, 327); Verslag ledenvergadering FVE, 18 septem-
ber 1945 (FVE, 5); Vergadering FVA 18 september 1945 te 3 uur ten kantore van de Katoenmij. (Ten Cate (2), C-7c). 
475 Brief A.C. van Eck aan CSWV, 15 oktober 1945 (VTO, CAO II); brief FVE, BTO, TGFV, FVA, Vereniging van Tilburgse 
Fabrikanten van Wollen Stoffen, Nederlandsche R.K. Vereeniging van Werkgevers in de Textielnijverheid, Leidse Vereeniging van 
Industrieelen, Groep Textiel, AWV en Groep Brei-, Tricot-, Kousen- en Sokkenindustrie aan College van Rijksbemiddelaars, 19 
oktober 1945 (TGTV, 327); brief J. Bosch aan Wnd. Dir. Gen. v.d. Prijzen, Sectie prijsvorming Text. Ind., 1 november 1945 (Lb 
15.01 D Text.ind.1946); Kort verslag van de vergadering van den Voorloopigen Vakraad voor de Textielindustrie gehouden te 
Utrecht, op woensdag 7 november 1945 des voormiddags te elf uur (Industriebond NVV, Notulen Vakraad t/m 1947). 
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van de Arbeid die voerden. In de praktijk leverde dit grote problemen op, want op basis waar-
van deelde men de vaak sterk uiteenlopende beroepen in? 
 
In De Schakel, het personeelsblad van de KSW van oktober 1945 is een verslag afgedrukt van 
een bijeenkomst, waarin de bedrijfsleiding van de KSW de fabriekskern informeerde over de in 
de onderhandelingen tot op dat moment bereikte resultaten. Het is een interessant voorbeeld van 
de manier waarop ondernemers gewend waren met hun personeel te communiceren. De gehele 
directie, J. Raymakers, G. van der Muelen en W.T. Kroese, was op 17 oktober in de vergade-
ring van de fabriekskern present als om het belang van het onderwerp te onderstrepen. Men was 
het er in werkgeverskringen al enige tijd over eens, zo begon de uiteenzetting van de directie, 
dat herziening van de lonen, vooral de lagere lonen, ‘zeer gewenscht’ was. ‘Daarnaast was er bij 
de werkgevers de wensch gegroeid om te komen tot een CAO (…) waarmede aan een sinds vele 
jaren gekoesterden wensch der Hoofdbesturen (van de vakbonden, schr.) zou worden voldaan.’ 
Dit vereiste dat de ondernemers het eerst onderling eens zouden worden over ‘een uniforme 
loonregeling’ voor het hele land. Dit was niet gemakkelijk geweest vanwege de grote verschil-
len tussen de bedrijven. Maar het was uiteindelijk toch gelukt en het resultaat van dit onderlinge 
overleg was in een bespreking tussen vertegenwoordigers van werkgevers en de Bedrijfsunie op 
16 oktober meegedeeld. ‘Van werkgeverszijde werd medegedeeld, tot welke onderlinge over-
eenstemming men was gekomen. (…) De bedrijfsunie achtte deze loonen te laag. Van den kant 
der werkgevers werd betoogd, dat men niet verder kon gaan.’ En dat was dan dat. Men had 
afgesproken om de Stichting van de Arbeid te raadplegen teneinde daar te vernemen wat het 
gewenste minimumuurloon was. ‘Voor de door werkgevers vastgestelde loonen is inmiddels 
reeds goedkeuring bij den Rijksbemiddelaar gevraagd.’476 
De manier waarop de totstandkoming van de overeenkomst werd geschetst, de woordkeus die 
werd gehanteerd, onderstrepen nog eens dat de ondernemers slechts moeizaam afstand konden 
doen van oude vormen en gedachten. Vóór de oorlog hadden zij de gewoonte om aan de vak-
bonden mee te delen wat zij hadden besloten, zonder dat er sprake was van overleg. Nu, na de 
oorlog, werd er wel intensief overlegd en onderhandeld; sterker nog de bonden stelden nu eisen, 
geschraagd, of juister geformuleerd, opgejaagd door een enorme druk vanuit de textielarbeiders, 
vanuit de arbeidsmarkt. In de instelling van de fabrikanten was over het geheel genomen nog 
maar weinig veranderd. 
 
Over de vraag welke arbeiders in de verschillende groepen thuishoorden, werd op dat moment 
nog onderhandeld evenals over enkele andere punten. ‘De drang echter’, zo schreef Van Eck op 
24 oktober aan de Twents-Gelderse fabrikanten, ‘zowel van arbeiders- als van werkgeverszijde, 
tot verhooging der loonen op korten termijn, is te groot om te wachten tot deze punten voor de 
geheele landelijke industrie in finesses geregeld zijn.’ Met in het achterhoofd de ervaring dat 
veel fabrikanten in de praktijk meer betaalden dan afgesproken, wanneer dat hen zo uitkwam, 
vermeldde de circulaire nadrukkelijk dat niet meer mocht worden betaald dan het overeenge-
komen minimumuurloon, voor zover er niet in tarief werd gewerkt. ‘Onvermijdelijke kleine 
differentiaties, binnen het kader van de groepsindeeling 64-67-70, mogen slechts na schriftelij-
ke mededeeling aan en in overleg met het Secretariaat ingevoerd worden.’ Een week later al 
kwam de Oldenzaalsche Stoomweverij met het verzoek om een stoker, groep I, 72 cent te mo-

                                                 
476 De Schakel, nr. 15, 26 oktober 1945. 
Voor de manier waarop vóór de oorlog overleg tussen vakbonden en ondernemers doorgaans verliep zie Kuys, De vrees voor wat 
niet kwam, p. 309. 



 

 
 
 

239

gen blijven betalen, omdat hij regelmatig ook ander, hoger betaald werk, zoals smidswerk, uit-
voerde. Het hemd was ook in Oldenzaal nader dan de rok; regels vond iedereen absoluut nood-
zakelijk, maar voor het eigen bedrijf achtte men uitzonderingen niet te vermijden – gezien de 
tekorten aan personeel.477 
 

7.2 De Stichting van de Arbeid en ‘het minimum van de naakte rots’ 

Op 25 oktober 1945 bracht de Stichting van de Arbeid een als algemene richtlijn bedoeld advies 
uit voor een sociaal-minimumloon en dit leidde tot een gecompliceerde situatie. Volgens Van 
Eck was het advies van de Stichting niet eenduidig, omdat het van minimale eindlonen c.q. 
uurinkomens uitging en niet van een persoonlijk minimumloon, dat een werkgever verplicht 
was te betalen.  
 

Tabel 35 Loonschema van de Stichting van de Arbeid voor Gemeenteklasse III 
 Uurloon Weekloon 

Geschoolden ƒ0,83 ƒ39,84 

Geoefenden ƒ0,76 ƒ36,48 

Ongeschoolden ƒ0,69 ƒ33,12 

 
Ongeschoolde textielarbeiders werkten doorgaans niet in tarief en voor hen zou het minimum-
uurloon dan ook grotendeels samenvallen met hun uurinkomen en daarmee de inhoud van hun 
loonzakje vormen. Volgens de niet-Twentse textielfabrikanten betekende dit een minimumuur-
loon voor de ongeschoolde textielarbeiders van 69 cent, waarmee zij dicht bij de eis van de Be-
drijfsunie uitkwamen van een minimum van 70 cent. In de metaalindustrie was echter rond deze 
tijd een nieuwe regeling tot stand gekomen, waarin sprake was van een persoonlijk minimum 
van 62 cent voor ongeschoolden. Naar verluidt was deze regeling volledig in overeenstemming 
met het advies van de Stichting. Goede raad was duur en de textielwerkgevers en vakbonden 
besloten in hun overleg van 7 november om bij de Stichting langs te gaan met het verzoek, zo-
als Van Eck het in een circulaire aan de Twentse fabrikanten formuleerde, ‘haar eigen advies 
voor de textielindustrie te interpreteeren’. Hier kwam voor hen nog een argument bij. Het mi-
nimumloon was in hun ogen niet langer een zaak waarover het bedrijfsleven kon beslissen, om-
dat het bepaald werd door de houding van de regering ten aanzien van het distributiepakket – 
zoals in het gesprek met Drees was gebleken – en daarom moest de Stichting maar vertellen wat 
het minimum moest zijn.478 
 
De conferentie op 14 november met de Stichting en vertegenwoordigers van het CRB verliep 
moeizaam. Volgens de sociaal-democratische secretaris van de Stichting, G.M. Nederhorst, 
moest het absolute minimum voor steden als Enschede op 66 cent liggen, een bedrag dat hij tot 
ergernis van Van Eck omschreef als ‘het minimum van de naakte rots’. De voorzitter van de 

                                                 
477 Circulaire A.C. van Eck aan Twentsch-Geldersche textielfabrikanten, 24 oktober 1945 (BTO, 31); brief Koninklijke Oldenzaal-
sche Stoomweverij aan TGFV, 1 november 1945; circulaire A.C. van Eck aan Twentsch-Geldersche textielfabrikanten, 12 novem-
ber 1945 (beide: TGTV, 327). 
478 Kort verslag van de vergadering van den Voorloopigen Vakraad voor de Textielindustrie gehouden te Utrecht, op woensdag 7 
november 1945 des voormiddags te elf uur (Industriebond NVV, Notulen Vakraad t/m 1947); circulaire aan de Twentsch-
Geldersche textielfabrikanten, 12 november 1945 (TGTV, 327); Pels, a.w., p. 31. 
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bijeenkomst, A.J.R. Mauritz, voegde hier aan toe dat 69 cent slechts in het advies paste, als dit 
het absolute eindloon was en er dus niets meer bij kwam. In een op deze bijeenkomst volgend 
onderling beraad besloten de ondernemers op initiatief van Van Eck om in lijn hiermee niet 
verder te gaan dan 66 cent. Een week later, op 22 november, bleken de Twentse fabrikanten 
toch alleen te staan; de overige ondernemers waren, net als enkele weken daarvoor, bereid om 
69 cent te betalen en de Bedrijfsunie liet zijn eis van 70 cent vallen. Bij een minimumloon van 
69 cent, zo had Van Eck becijferd, zou een ongeschoolde in Enschede gemiddeld 72,5 cent 
uurinkomen hebben. ‘Dit is volkomen in strijd met het advies van de Stichting (…) en boven-
dien hooger dan de loonen in de metaalindustrie!’ Verder zou de textielindustrie meer betalen 
dan het volgens hem bij uitstek beschutte en verwende bouwbedrijf. 
Geïrriteerd en gealarmeerd door de gang van zaken nodigde de Twentse Looncommissie de an-
dere werkgeversgroepen uit voor een gezamenlijke bespreking in Utrecht op 6 december, omdat 
zij ‘zich niet verenigen’ kon met 69-72-75 en omdat zij het advies van de Stichting als ‘ondub-
belzinnige aanwijzingen’ beschouwde dat 69 cent hoger was ‘dan autoriteiten wensen’. De 
Twentse fabrikanten waren met Raymakers, Gelderman, Ledeboer, Vixseboxse en Van Eck 
praktisch op volle oorlogssterkte aanwezig. Van Eck herhaalde met kracht zijn bezwaren tegen 
een minimum van 69 cent en wees op de schending van de onderlinge afspraken. Hij waste Van 
Spaendonck stevig de oren door hem ‘een ernstig verwijt’ te maken over het feit dat hij aan 
Rijksbemiddelaar Romme een concept-CAO met een vloerloon van 69 cent had voorgelegd, op 
het moment dat Van Eck zich nog tot het uiterste inspande om een dergelijk minimumuurloon 
tegen te houden; hij beschouwde dit als een ‘pijnlijke en onjuiste gang van zaken’. 
 
In de discussies bleken de andere ondernemers er toch veel voor te voelen om aan de wensen 
van de Bedrijfsunie tegemoet te komen, ‘hopende hierdoor de EVC de wind uit de zeilen te 
nemen’, zoals Ledeboer enkele dagen later in de directievergadering van Van Heek & Co mee-
deelde. Hiermee heeft deze bijeenkomst de doorbraak opgeleverd die de totstandkoming van 
een CAO met een loonregeling van 69-72-75 cent mogelijk maakte. Het doorslaggevende ar-
gument was uiteindelijk niet de hoogte van de lonen, maar de gezamenlijke afkeer van de EVC 
die fabrikanten en Bedrijfsunie deelden. De Bedrijfsunie was in de ogen van de ondernemers 
inderdaad de buffer die de geradicaliseerde arbeidersbevolking, die zich op dat moment articu-
leerde via de EVC, moest opvangen en kanaliseren. De traditionele weerzin van de Twentse 
textielfabrikanten tegen samenwerking met de vakbonden lieten zij varen om het grotere gevaar 
te kunnen bestrijden en zij namen daarbij, knarsetandend, het minimum van 69 cent voor lief. 
De ervaringen van de zuidelijke textielwerkgevers, die al vele jaren nauw samenwerkten met de 
vakbeweging, hebben op 6 december 1945 ongetwijfeld een grote rol gespeeld. En dat in veel 
fabrieken vaak ook al meer werd betaald was ongetwijfeld ook een steuntje in de rug. 
Deze forse ommekeer in de houding van de Twentse werkgevers, waarbij de vakbonden voor 
het eerst werden geaccepteerd – “omarmd” was nog een brug te ver – als sociale partner die zijn 
rol speelde in het bevorderen en handhaven van de arbeidsvrede, bleek ook in de gecombineer-
de ledenvergadering van de BTO en de TGFV op 7 december waar Van Eck de aanwezige fa-
brikanten informeerde over hetgeen was voorgevallen. Gelderman concludeerde dat ‘het ge-
heele loonmouvement (ook de regering) eenigszins uit de hand geslagen is en er dus eigenlijk 
van een loonchaos gesproken kan worden’. Maar gelukkig, zo hield hij zijn gehoor voor, was er 
een goede verstandhouding met de ‘normale arbeidersorganisaties’. Met hen konden de werk-
gevers harde afspraken maken en vastleggen in een CAO waarmee orde kon worden geschapen 
in de loonchaos. In de vergadering van de FVA op 11 december refereerde voorzitter Vixsebox-
se kort aan de bespreking in Utrecht door te stellen dat die ‘meer van theoretische waarde’ was 
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geweest. Dit duidt er op dat de Twentse fabrikanten zich eigenlijk al grotendeels hadden neer-
gelegd bij een minimum van 69 cent en dat de politieke overwegingen met betrekking tot de 
EVC de laatste, forse duw in de rug waren geweest. De rest van de vergadering van de FVA 
werd in zijn geheel besteed aan een artikelsgewijze behandeling van de concept-CAO; deze was 
eigenlijk een fait accompli, het ging alleen nog over de details. Half december gingen de 
Twentse ondernemers akkoord met 69-72-75 cent op voorwaarde dat er geen nieuwe punten op 
tafel zouden komen.479 Op het moment dat Van Eck dit aan de Twents-Gelderse textielfabrikan-
ten meedeelde, lagen nieuwe moeilijkheden echter al lang en breed op tafel. Nu ging het over de 
verschillen tussen de afzonderlijke loongroepen en tussen de gemeenteklassen. Er was overeen-
stemming bereikt op basis van een verschil tussen de loongroepen van steeds 3 cent. De Be-
drijfsunie verlangde nu dat de verschillen 4 cent zouden bedragen, wat, uitgaande van een 
vloerloon van 69 cent, tot een minimum voor de geoefenden zou leiden van 73 cent en voor de 
geschoolden van 77 cent. Op een vergadering met het CRB deelden de twee partijen aan Van 
der Ven nog eens mee dat aan hun eigen standpunt niet te tornen viel en dat het standpunt van 
de ander onaanvaardbaar was. De beide partijen zouden op verzoek van de rijksbemiddelaar 
hun standpunten nog eens op papier zetten, waarna deze vervolgens een beslissing zou nemen. 
Het CRB was intern op dat moment al akkoord met een indeling in vijf loonklassen. 
 

Tabel 36 Gemeenteklasse-indeling in de textielindustrie 
Gemeenteklasse III Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo (O.), Vriezenveen 
Gemeenteklasse IV Aalten, Boekelo, Borne, Eibergen, Goor, Haaksbergen, 

Losser, Neede, Nijverdal, Oldenzaal, Ootmarsum, Rijssen, 
Stad-Delden, Wierden, Winterswijk 

Gemeenteklasse V Borculo, Slagharen 
Bron: Regeling van loonen voor de textielindustrie, Nederlandsche Staatscourant 12 maart 1946 (nr. 50), Regeling van 
lonen en andere arbeidsvoorwaarden voor de Textielindustrie, Nederlandse Staatscourant 9 oktober 1947 (nr. 195).  
Alleen plaatsen in het Twents-Gelderse textielgebied zijn vermeld. 
 
Deze patstelling leidde tot ernstige verdeeldheid binnen de Bedrijfsunie. Het hoofdbestuur van 
Unitas was zeer ontstemd over de gang van zaken, omdat de drie vakbonden in eerste instantie 
akkoord waren gegaan met 69-72-75 en men daarna, op instigatie van De Eendracht, toch weer 
andere voorstellen had gedaan. Als dit niet gebeurd was, zo vond Vunderink, en de Bedrijfsunie 
zou eensgezind zijn geweest, dan zou de verhoging per 1 januari 1946 hebben kunnen ingaan. 
Verder was het in zijn ogen erg onverstandig dat tijdens de conferentie van 18 december de 
beslissing in handen van de rijksbemiddelaar was gegeven. Het hoofdbestuur van Unitas had het 
helemaal gehad met De Eendracht. Wind, op dat moment secretaris van Unitas, vroeg zich af of 
het nog mogelijk was de CAO-onderhandelingen samen met het NVV tot een goed einde te 
brengen. Hij was de samenwerking ‘zoo die er nu is’, beu. Het hoofdbestuur besloot dat 
voortaan twee Unitas-bestuurders de vergaderingen van de Bedrijfsunie zouden bijwonen, zodat 
men elkaar zo nodig kon steunen. Wanneer Unitas binnen Unie-verband wilde blijven optrek-

                                                 
479 Circulaire aan de Twentsch-Geldersche textielfabrikanten, 12 november 1945 (TGTV, 327); brief A.C. van Eck aan de leden 
van de Looncommissie, 28 november 1945 (TGTV, 184); telegram A.C. van Eck aan zuidelijke werkgevers, 1 december 1945; brief 
A.C. van Eck aan A.J.R. Mauritz, 22 januari 1946 (beide: VTO, CAO II); notitie A.C. van Eck, 6 december 1945 (TGTV, 327); 
Verslag ledenvergadering FVE, 3 december 1945 (FVE, 5); Verslag van de gecombineerde ledenvergadering van de BTO en 
TGFV, 7 december 1945 (BTO, 3); Verslag vergadering van de directie, 10 december 1945 (Van Heek, 43); Verslag vergadering 
FVA 11 december 1945 ten kantore van de Katoen Maatschappij (Ten Cate (2), C-7c); circulaire aan de Twentsch-Geldersche 
textielfabrikanten, 24 december 1945 (VTO, CAO II). 
Arbeiders die werk deden, dat niet op basis van tarief werd betaald, ontvingen na de oorlog doorgaans een zogeheten tariefdervings-
toeslag, bij ongeschoolden bedroeg die meestal 5%. 
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ken, dan moest men zich realiseren dat De Eendacht en met name zijn vicevoorzitter Fijlstra het 
grote voordeel had dat men ‘op de Regeeringsbureaux vele partijgenooten aantreft. Dat missen 
wij’, zo voegde Wind er met spijt aan toe. Omdat Unitas wilde vermijden dat elke bond met een 
eigen voorstel aan de onderhandelingstafel zou zitten – ‘Deze figuur van vóór de oorlog moeten 
we nu niet meer hebben’ – probeerde men, samen met St.Lambertus, De Eendracht er toe over 
te halen om het eerder bereikte akkoord alsnog te aanvaarden. Volgens informatie die Van Eck 
had verkregen, was dit slechts met de grootste moeite gelukt. 
 
Op 7 januari 1946 kwamen ondernemers en vakorganisaties weer bijeen en bevestigden de 
overeenstemming over de nieuwe loonregeling. Het akkoord werd doorgestuurd naar het CRB 
dat het op zijn beurt weer voor advies naar de Stichting doorzond. De bij de beoogde CAO be-
trokken partijen lieten het College weten het over een aantal zaken eens te zijn, maar staken de 
meningsverschillen niet onder stoelen of banken. Zij beoogden een regeling van de arbeids-
voorwaarden ‘voor de geheele Nederlandsche Textielindustrie in één Landelijke Collectieve 
Arbeidsovereenkomst’; zij wensten over te gaan tot de oprichting van een Vakraad ‘als uitvoe-
rend en toezichthoudend orgaan’, van een of meer Loonbureaus voor de controle op de naleving 
van de CAO en van een scheidsgerecht voor de behandeling van geschillen; zij beoogden gelij-
ke normen te realiseren voor de betaling van overwerk en ploegenarbeid en een uniforme rege-
ling in te voeren voor de doorbetaling van het loon bij verzuim en streefden tot slot naar door-
betaling van de algemeen erkende christelijke feestdagen en naar een vakantieregeling. Het 
belangrijkste echter, zo schreven zij, was het vaststellen van een gemeenschappelijke grondslag 
voor de loonregeling. Men had elkaar gevonden op het uitgangspunt ‘dat ook de textielarbeider 
zonder bijzondere vakbekwaamheid of oefening in staat moet zijn in een, zij het bescheiden, 
levensonderhoud te voorzien’. De onderhandelingen van de voorbije maanden recapitulerend 
schreven zij dat de ondernemers het advies van de Stichting van de Arbeid voor een vloerloon 
in steden als Enschede, Eindhoven en Tilburg interpreteerden als 66 cent en de Bedrijfsunie als 
69 cent. De fabrikanten wilden aan een minimum van 66 cent vasthouden gezien ‘de zeer 
kwetsbare positie van een belangrijk deel van de textielindustrie als speciale exportindustrie’, 
zeker ook omdat de meeste ongeschoolde arbeiders door het werken in ploegen of via het tarief 
op een hoger eindloon uit zouden komen. De textielindustrie zou volgens de ondernemers met 
een vloerloon van 69 cent aan ongeschoolde arbeiders ook meer betalen dan de metaalindustrie 
en het bouwvak. De Bedrijfsunie wilde eigenlijk een vloerloon van 70 cent, maar was bereid 
om op basis van het advies van de Stichting 69 cent te accepteren. De bonden wezen in de brief 
ook nog op de verschillende opvattingen over de vrouwenlonen. ‘De werkelijk betaalde vrou-
wenloonen in een deel van de textielindustrie zijn reeds hooger, dan die door beide partijen 
thans voorgesteld. De werkgevers meenen, dat deze loonen op een lager niveau moeten komen 
te liggen dan de werknemers opgeven, waartegenover deze opmerken, dat de door hen gegeven 
cijfers dichter de werkelijke inkomens van thans benaderen.’ De vakbonden hadden verder een 
ontslagtermijn nagestreefd die gerelateerd was aan de duur van de dienstbetrekking, maar de 
fabrikanten hadden zich daar tegen verzet, omdat ‘thans helaas vaak moet worden ervaren, dat 
de arbeiders, ook die, welke reeds een langdurig dienstverband hebben, herhaaldelijk zonder 
inachtneming van den wettelijken opzegtermijn de dienstbetrekking verlaten’. Er moest eerst 
verbetering optreden ‘in dit euvel’ voordat de ondernemers de denkbeelden van de bonden op 
dit punt wilden overwegen. Tot slot waren partijen het nog niet eens over een pensioenvoorzie-
ning. De Bedrijfsunie had hier met klem op aangedrongen en wilde dat in de CAO tenminste 
een principe-afspraak hierover zou worden vastgelegd. De ondernemers erkenden de noodzaak 
‘van een betere voorziening voor den ouden dag der textielarbeiders’, maar zij wilden afwach-
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ten wat de plannen van de regering op dit punt voor verplichtingen voor het bedrijfsleven zou-
den inhouden, voordat zij vrijwíllig bepaalde verplichtingen zouden aangaan. 
Het is opvallend dat de fabrikanten en de Bedrijfsunie in de brief waarin zij goedkeuring en 
verbindendverklaring van de CAO vroegen, zo nadrukkelijk en uitvoerig hun meningsverschil-
len etaleerden. Het illustreert dat ondernemers en vakbonden zich tot elkaar veroordeeld wisten, 
maar dat zij bepaald nog geen sociale partners waren. In de circulaire waarin Van Eck de 
Twents-Gelderse textielfabrikanten van de stand van zaken op de hoogte bracht en de verwach-
ting uitsprak dat op zeer korte termijn de nieuwe lonen officieel van kracht zouden worden, 
bond hij hen op het hart om zich stipt aan de nieuwe lonen te houden. Nu deed zich de gelegen-
heid voor onderlinge verschillen weg te werken en alle arbeiders van een bepaalde functiegroep 
hetzelfde minimumloon te betalen. Onder geen voorwaarde mochten individuele ondernemin-
gen arbeiders in hogere loongroepen plaatsen of van de loonregeling afwijken.480 
 
Toch bleken er weer obstakels te zijn en het leek wel of de CAO in de textielindustrie maar niet 
van de grond mocht komen. De Eendrachtbestuurders hadden zich door hun collega’s in de Be-
drijfsunie aanvankelijk laten overhalen alsnog in te stemmen met het bereikte akkoord, maar via 
een andere route probeerde De Eendracht en in het bijzonder Fijlstra toch nog de lonen op een 
hoger niveau te krijgen. Ditmaal niet in het directe overleg met de fabrikanten, maar via sociaal-
democratische vertegenwoordigers in de Stichting van de Arbeid. De twee confessionele bon-
den waren hier bijzonder verontwaardigd over en Wind betichtte Fijlstra binnenskamers van 
‘woordbreuk’. Van Eck schreef een brief op poten aan Mauritz waarin hij het verloop van de 
loononderhandelingen nog eens op een rijtje zette. Na het advies van de Stichting over de hoog-
te van het minimumloon op 14 november hadden de ondernemers zich op 66 cent vastgelegd, 
maar een week later was de niet-Twentse textielindustrie omgegaan naar 69 cent. ‘Ik was en 
ben nog steeds overtuigd’, aldus Van Eck, ‘dat dit ten aanzien van omliggende industrieën te 
hoog is en verzette mij met alle macht als vertegenwoordiger van een zeer groote meerderheid 
in de eigenlijke textielindustrie.’ Toen dat niet mocht baten, accepteerde Twente uiteindelijk de 
69 cent, als er tenminste verder niet lastig zou worden gedaan door de vakbonden. ‘De confes-
sioneele waren daartoe bereid, maar de NVV-ers gingen hun geloofsgenooten bij de Stichting 
benaderen.’ 
Dit vonden de ondernemers alle perken te buiten gaan. Zij vroegen zich af of de Stichting wist 
‘dat het persoonlijk minimumloon voor een deel der ongeschoolden een eindloon en dus een 
realiteit beteekent, maar dat 80% van de geoefende en geschoolde textielarbeiders hun eindloon 
uit tarief zien opbouwen en dat voor hen het minimumloon van 72 en 75 cent dus niets dan een 
theorie is, waar een verstandige loonpolitiek ze zoover mogelijk boven zal brengen? (…) Reali-
seert zij zich het grote gevaar, dat een niet al te temperamentvolle wever, die nooit een mini-
mumloon heeft gekend, op het kussen daarvan gaat rusten en de noodzaak dus van den werkge-
ver, om zijn eindloon door middel van tarief zoo ver mogelijk van het minimumloon verwijderd 
                                                 
480 Verslag Bespreking van Werkgevers- en werknemerszijde in de Textielindustrie met Prof. Mr. v.d. Ven, 18 december 1945 te 
Utrecht (Lb 15.01 D Text.ind.1946); brief A.C. van Eck aan G.M. Nederhorst, 8 december 1945; circulaire A.C. van Eck aan 
Twents-Gelderse textielfabrikanten, 24 december 1945 (beide: VTO, CAO II); Notulen van de vergadering van het CRB, 17 de-
cember 1945 (CRB, 223); Verslag Hoofdbestuursvergadering Unitas, 21 december 1945 (Unitas, 1013); Verslag vergadering van 
de directie, 7 januari 1946 (Van Heek, 43); brief A.C. van Eck, namens FVE, BTO, TGFV en FVA, B.J.M. van Spaendonck, na-
mens Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollen Stoffen en Nederlandsche R.K. Vereeniging van Werkgevers in de 
Textielnijverheid, F.J.J. Trapman, namens de Leidsche Vereeniging van Industriëelen, Groep Textiel, L. Berk, namens Algemeene 
Werkgeversvereeniging, F. Hin en A.C. Jas, namens Groep Brei-, Tricot-, Kousen- en Sokkenindustrie, Bedrijfsunie in de Textiel-
industrie, aan CRB, 7 januari 1946 (CRB, 271); circulaire A.C. van Eck aan Twents-Gelderse textielfabrikanten, 11 januari 1946 
(TGTV, 217). 
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te laten blijven?’ De Twentse textielfabrikanten erkenden met andere woorden dat in de naoor-
logse verhoudingen een minimumloon noodzakelijk was, zeker gezien de grote tekorten op de 
arbeidsmarkt. Dat betekende voor hen echter niet dat de lonen nu maar in het wilde weg opge-
schroefd konden worden. Dat De Eendracht probeerde om zoveel mogelijk uit de onderhande-
lingen te halen, ging hun te ver; dan maar geen CAO. Met het dreigement ‘dat de Twentsch-
Geldersche textielindustrie op het punt is zich terug te trekken uit deze zaak en dat zal moeten 
doen, wanneer of de Stichting, of de Rijksbemiddelaars de uiterste concessies, die deze indus-
trie deed, gaan overschrijden’, besloot Van Eck zijn beroep op het gezonde verstand in de Stich-
ting.481 
 

7.3 Het tarief als ondernemersrisico 

Zoals inmiddels gebruikelijk werd de concept-CAO voor de textielindustrie binnen de Stichting 
eerst behandeld in een vergadering van de zogeheten Looncommissie; deze vond plaats op 25 
januari 1946 onder voorzitterschap van A. Mauritz, die enkele dagen daarvoor door Van Eck op 
indringende wijze was geïnformeerd over de maximale rek in het standpunt van de textielfabri-
kanten. Van Spaendonck kreeg het woord en zette uiteen hoe de loonregeling tot stand was 
gekomen. Hij wees op de complexiteit van de textielindustrie met zijn grote aantal verschillende 
functies en op het feit dat tot op dat moment enige vorm van loonregeling had ontbroken met de 
daaraan onlosmakelijk ‘verbonden chaos op dit gebied’. Bij het opstellen van de conceptrege-
ling was rekening gehouden met de richtlijnen van de Stichting en met het zogenaamde vloer-
loon. Maar, zo voegde hij er aan toe, slechts een zeer gering aantal arbeiders in de textielindu-
strie werkte op uurloon. ‘Het geheele textielbedrijf is op stukloon ingesteld.’ Verder was er in 
de regeling een bepaling opgenomen ‘dat gemiddeld niet meer dan 20% boven het uurloon kan 
worden verdiend. Dit ter voorkoming van het hedendaagsche euvel van “lokloonen” in de toe-
komst.’  
Na deze woorden brak er een waar pandemonium uit. Het officiële verslag geeft daarvan deze 
samenvatting: ‘Dan ontwikkelt zich een gespannen discussie over het woordje kan. Dit had de 
Heer Vermeulen graag vervangen door zal. Echter blijkt de houding der werkgevers in dit geval 
een zeer consequente te zijn, waarbij er op gewezen wordt, dat normaal het uurinkomen slechts 
15% boven het uurloon ligt. De Heer Vermeulen behoudt echter zijn recht voor in de Commis-
sie dit punt te behandelen.’ Vervolgens discussieerde de vergadering over de vraag of een ‘rede-
lijke prestatie een normale prestatie’ was. De vertegenwoordigers van zowel fabrikanten als van 
de Uniebonden gaven aan dat ‘de redelijke prestatie als normaal 10% boven het minimumuur-
loon’ lag, waarbij de vakbonden met een fors understatement aantekenden dat ‘deze redelijk-
heid in de jaren 1930 tot 1940 wel wat te wenschen overliet’. Zij beschouwden de ter tafel lig-
gende regeling echter als een ‘groote vooruitgang’ voor de textielarbeiders, ‘daar deze nooit een 
gegarandeerd minimumloon hebben gekend’. Vermeulen rondde de discussie af door te stellen 
dat in de praktijk zou worden gecontroleerd of de regeling aan de eisen voldeed en dat deze 
controle zou worden uitgevoerd door de Vakraad.482 

                                                 
481 Brief A.C. van Eck aan A.J.R. Mauritz, 22 januari 1946 (VTO, CAO II); Verslag Hoofdbestuursvergadering Unitas, 15 februa-
ri 1946 (Unitas, 1013). 
482 Vergadering Kleine Looncommissie, betreffende concept-contract voor de Textielindustrie, gehouden op Vrijdag 24 januari 
1946 (StA, 548). Onderstrepingen in origineel. 
De op het verslag vermelde datum is niet juist: 24 januari 1946 viel op een donderdag. Waarschijnlijk is in de pogingen om in het 
verslag van deze tumultueuze bespreking de kool en de geit te sparen, de correcte datum gesneefd. Uit andere bronnen blijkt dat de 
vergadering op vrijdag 25 januari heeft plaatsgevonden. 
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Op basis van deze samenvatting van de discussie lijkt de omschrijving “pandemonium” wellicht 
overtrokken. Het verslag dat Van Eck van deze vergadering aan de georganiseerde fabrikanten 
deed, biedt de nodige opheldering, zowel over de inhoud van de bespreking als over de toon 
waarop die werd gevoerd. ‘Na eenige uren van nutteloos debat’, zo schreef Van Eck, ‘waarin 
bleek dat (het) Sociaal-Democratisch lid der Loon-Commissie van de Stichting (A. Vermeulen, 
schr.) niet alleen de minimumloonen wilde verhoogen, maar zelfs art. 19 van het concept-CAO 
(de bepaling, dat in tarief 10% meer kàn verdiend worden) wilde omvormen tot een formeel 
nieuw minimumloon van 10% voor tariefwerkers, werd onzerzijds een scherp ultimatum ge-
steld. Wij waarschuwden de vertegenwoordigers van de Stichting van den Arbeid dat, indien zij 
in dien geest aan Rijksbemiddelaars zouden adviseeren en deze hun advies zouden opvolgen, de 
werkgevers en bloc zich zouden terugtrekken. Rijksbemiddelaars zouden dan misschien met een 
verkeerde bindende loonregeling komen, maar alle andere belangrijke regelingen, zooals die 
betreffende Vakraad, Scheidsgerecht, Loonbureau etc., zouden achterwege blijven. Het bewuste 
lid van de Loon-Commissie reageerde uiterst heftig op dit ultimatum, zeggende dat hij naar eer 
en geweten zou adviseeren en in dat geval de bijeenkomst maar liever beëindigde, maar wij 
schijnen hem tenslotte toch te hebben overtuigd van het nut van onze waarschuwing en van het 
gevaar, dat een Loon-Commissie van den Stichting van de Arbeid, zijnde onbekend met de 
omstandigheden en de loonvorming in de textielindustrie, zou gaan zitten op de stoelen van een 
door het bedrijfsleven zelf aangewezen en allicht meer competente Commissie als de onze.’483 
 
Op basis van deze discussies stelde de looncommissie een conceptbrief voor het CRB op. Hier-
in zette de Stichting uiteen dat het in de concept-loonregeling vastgelegde minimumuurloon in 
gemeenteklasse III voor respectievelijk ongeschoolden, geoefenden en geschoolden 69, 72 en 
75 cent per uur bedroeg. Bij werken in tarief zou hierboven minstens 10% extra kunnen worden 
verdiend en als maximumgrens was vastgesteld dat het uurinkomen gemiddeld niet meer dan 
20% boven het uurloon zou uitgaan. Gemiddeld bedroegen de verdiensten in tarief voor ge-
schoolden 15%, voor geoefenden 12% en ongeschoolden werkten over het algemeen niet in 
tarief. In de praktijk zou dit in gemeenteklasse III dan ook een uurinkomen opleveren van 69, 
81 en 86 cent per uur. Als uitgangspunt hanteerde de loonregeling evenwel een minimum van 
10% in tarief en dat impliceerde een de facto minimum-uurinkomen van respectievelijk 69, 79 
en 83 cent. Deze bedragen kwamen aardig overeen met het advies van de Stichting van respec-
tievelijk 69, 76 en 83 cent. Wat dat betreft was er dus geen probleem. Er zat echter een addertje 
onder het gras: ‘Bij de vaststelling van het loon houdt men rekening met het feit, dat men ge-
woonlijk in tarief werkt en dan in elk geval 10% boven het minimumloon uitkomt. Door deze 
bepaling dragen de arbeiders echter een risico, dat naar zijn wezen tot het ondernemersrisico 
behoort. Elke technische storing, draadbreuk als gevolg van slechte grondstoffen en andere 
onvoorziene factoren hebben tot gevolg, dat de arbeider op zijn minimumloon terugvalt, terwijl 
bovendien het feit moet worden vermeld, dat de positie van de textielindustrie in de eerste 
maanden het werken in tarief maar in beperkte mate mogelijk maakt’, aldus de overwegingen 
van de Stichting.484 Dit was wel een wat andere benadering van het uurloon/uurinkomen dan de 

                                                 
483 Circulaire A.C. van Eck aan Twents-Gelderse textielfabrikanten, 28 januari 1946 (TGTV, 184). 
In de Concept Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Textielindustrie van 1 februari 1946 luidt artikel 19: ‘De tarieven en stuk-
loonen moeten zoodanig vastgesteld worden, dat volslagen werknemers (werkneemsters) tenminste 10% boven de volgens artikel 17 
vastgestelde uurloonen kunnen verdienen.’ (onderstr. van schr.) Door het woord ‘kunnen’ te vervangen door ‘zullen’ zou inderdaad 
een geheel andere situatie zijn ontstaan. 
484 Conceptbrief Stichting van den Arbeid aan CRB, januari 1946 (StA, Agenda's Best. verg. februari 1946). Cursief van schr. 
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angst van de ondernemers dat de arbeiders op “het kussen van het minimumloon” zouden gaan 
zitten. Bovendien kwam nu het minimumloon van de ongeschoolde ook in een wat ander licht 
te staan. In zijn notitie van 6 december 1945 had Van Eck berekend dat zij op gemiddeld 72,5 
cent uurinkomen uit zouden komen. De (nog) niet officiële, maar wel al gebruikelijk tariefder-
vingstoeslag van 5% was hier de achtergrond van. Hiermee hadden de fabrikanten een stok 
achter de deur om hun ongeschoolde personeel tot hogere prestaties aan te zetten. 
 
Op 1 februari vergaderde het bestuur van de Stichting over deze conceptbrief voor het CRB. 
Vermeulen betoogde ‘dat, indien een loon is samengesteld uit een grondloon en tariefbelooning, 
het grondloon in overeenstemming behoort te zijn met de richtlijnen van de Stichting van den 
Arbeid inzake het sociale minimum’. En dat was hier niet het geval. Er konden zich situaties 
voordoen dat een arbeider de 10% tariefbeloning niet haalde en dan verdiende hij dus minder 
dan het door de Stichting vastgestelde sociale minimumloon. Stapelkamp van het CNV wees er 
op dat de partijen die bij dit contract betrokken waren, het over deze regeling eens waren. Het 
was ‘van buitengewoon groot gewicht’ dat deze CAO, ‘waarvoor jarenlang werd gestreden’ tot 
stand kwam. Al te veel erin veranderen zou niet juist zijn vanwege het gevaar dat de hele zaak 
dan niet doorging. ‘Zelfs al zou op bepaalde punten het voorstel afwijken van de richtlijnen van 
de Stichting, dan moet men toch rekening houden met de bijzondere omstandigheden van dit 
bedrijf en met het feit, dat partijen het over de regeling, die een aanmerkelijke verbetering van 
de positie van de textielarbeiders beteekent, eens zijn.’ De vergadering besloot de bezwaren die 
waren geuit op te nemen in het advies aan het CRB, maar overigens positief te adviseren over 
de concept-CAO.485 
 
Om de praktische implicaties aan te tonen van de discussies in de Stichting van de Arbeid over 
de vaststelling van het minimumloon in- of exclusief de mogelijkheid om in tarief een hoger 
uurloon te bereiken, wil ik kort een conflict bij M. van Dam en Zn in Enschede behandelen. Op 
15 mei 1946 legden 35 wevers van dit bedrijf het werk neer. Hun klachten hadden voor een 
belangrijk deel betrekking op de houding van de directie en de bedrijfsleider tegenover het per-
soneel, klachten die zij al een aantal keren aan de directie kenbaar hadden gemaakt, maar waar-
op geen reactie was gekomen. Een ander deel van de klachten was dat het personeel van Van 
Dam nog maar één keer een stuk manchesterstof had gekregen, terwijl in andere bedrijven re-
gelmatig textiel beschikbaar was gesteld.  
Voor de carreerwevers was de belangrijkste grief – en de clou van dit voorbeeld – dat zij min-
der verdienden dan de overige witwevers (ƒ38,- à ƒ40,- tegenover ƒ40,- à ƒ43,- per week), om-
dat hun getouwen minder toeren konden draaien dan een normaal witweefgetouw en dat zij om 
die reden dus een lagere productie haalden. Bovendien moesten zij met kleinere cops werken 
dan vroeger het geval was, wat ook een negatief effect had op hun loon. Een verzoek van de 
fabriekskern aan de directie om op woensdag 15 mei voor 9.00u ’s morgens over al deze grie-
ven te praten, werd door de directie genegeerd, waarop de arbeiders het werk neerlegden. De 
toezegging dat het gesprek om 11.30u zou kunnen plaatsvinden, mits het werk direct zou wor-
den hervat, wezen de arbeiders van de hand. Na ruim een week besloten de arbeiders hun grie-
ven aan de Vakraad voor te leggen en hervatten zij, in afwachting van een reactie, op 21 mei het 
werk. Ook al was dit een staking van beperkte omvang, zij illustreert duidelijk hoezeer de werk-

                                                 
485 Verslag vergadering bestuur van de Stichting van den Arbeid, 1 februari 1946 (StA, Agenda's Best. verg. februari 1946); Canne 
Meijer, Bijkerk, a.w., p. V-42.  
De groep ‘Supergeschoolden’ verdween en de functies die daartoe behoorden, werden ingedeeld in Groep I. 
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omstandigheden rechtstreeks van invloed waren op de hoogte van het loon en hoe belangrijk 
een minimumuurloon was om te voorkomen dat problemen in de productie werden afgewenteld 
op de arbeiders. Voor de oorlog was dit steeds het geval geweest en hadden de arbeiders er niets 
tegen kunnen doen.486 
 

7.4 De materiële bepalingen uit de CAO algemeen verbindend verklaard 

Het CRB verklaarde de materiële bepalingen uit de CAO op 12 maart 1946 algemeen verbin-
dend met ingang van 25 februari.487 Op de reden dat niet de gehele CAO, maar uitsluitend de 
lonen werden vastgesteld, kom ik verderop terug. De lonen voor vrouwen komen in het volgen-
de hoofdstuk aan de orde. 
 

Tabel 37 De officiële minimumuurlonen voor volwassen textielarbeiders per 25 februari 1946 
Mannen (24 jaar en ouder) 
Gemeenteklasse I II III IV V 
loongroep I 81 78 75 73 70 
II 78 75 72 70 67 
III 75 72 69 67 64 
      
Vrouwen (19 jaar en ouder) 
Gemeenteklasse I II III IV V 
loongroep I 48 46 44 42 40 
II 44 42 40 38 36 
III 41 39 37 35 33 

Bron: Regeling van loonen voor de textielindustrie, Nederlandsche Staatscourant. 12 maart 1946 (nr. 50) 
 
De conclusie dat de beide sociale partners tevreden waren over het bereikte akkoord zou niet 
geheel juist zijn, omdat die voorbij gaat aan de complexe voorgeschiedenis van deze CAO; 
bovendien waren in maart 1946 alleen nog maar de zogeheten materiële bepalingen, de loonre-
geling, goedgekeurd. De eerste naoorlogse bespreking over de lonen had plaats gevonden op 21 
juni 1945, maar dit was voornamelijk een uitwisseling van standpunten geweest en een princi-
pe-uitspraak van de fabrikanten bereid te zijn om het minimumloon te verhogen naar 56 cent, 
ook al was dit onder zware druk van de lonen in de DUW. Over de tweede verhoging, naar 56 
tot 59 cent, voorgesteld door de Twentse Looncommissie op 30 juli, waren de vakbonden geïn-
formeerd; zij waren op de hoogte gesteld van de bedragen die voortaan werden betaald. Pas bij 
de derde verhoging van de lonen, uitonderhandeld op 16 oktober, waren de Uniebonden daad-
werkelijk als onderhandelingspartner betrokken. Zij beschouwden deze verhoging nadrukkelijk 
als een voorlopig resultaat, zoals ook expliciet vermeld in het verzoek tot goedkeuring aan het 
CRB van 19 oktober. De drang tot loonsverhoging onder de arbeidersbevolking en ook bij de 

                                                 
486 Brieven directeur GAB Enschede aan Minister van Sociale Zaken, 18 mei en 5 juni 1946 (Lb Arbeid II, 15). Ik heb in de notu-
len van de Vakraad niets over deze kwestie teruggevonden. 
487 Nederlandsche Staatscourant, 12 maart 1946 (nr. 50). 
Een van de meer op de achtergrond spelende redenen dat het lang duurde voordat de Loonregeling uit de CAO uiteindelijk werd 
goedgekeurd, was dat het CRB zich met kracht bleef verzetten tegen de in zijn ogen te geringe verschillen tussen de gemeenteklas-
sen. In een aantal opeenvolgende vergaderingen constateerde het College dat de lonen ‘teveel in elkaar gedrukt’ waren. Omdat 
uiteindelijk ‘een behoorlijke spreiding’ gerealiseerd werd, besloot het College op 25 februari 1946 de regeling goed te keuren. 
(Notulen van de vergadering van het College van Rijksbemiddelaars, 3 en 17 december 1945, 11 en 25 februari 1946 (CRB, 223 en 
224)). 
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ondernemers, zoals Van Eck op 24 oktober en op 12 november aan de Twents-Gelderse fabri-
kanten had geschreven, maakte verder uitstel onmogelijk.  
Voor de vakbonden was deze aandrang zo groot, omdat zij op deze manier hun schaarse leden 
konden laten zien dat er nu eindelijk ook in de Twentse textielindustrie minimumlonen tot stand 
waren gekomen. In een historische terugblik in het novembernummer 1945 van De Eendracht 
wees Stuvé er op dat na de eerste Wereldoorlog er korte tijd een ‘bescheiden orde in de chaos’ 
had bestaan, maar dat er wekelijks nog steeds grote verschillen in de lonen waren voorgekomen. 
Na korte tijd hadden de werkgevers het overeengekomen ‘kreupele loonsysteem’ weer opge-
zegd en waren de ‘oude wantoestanden’ teruggekeerd. Jarenlang waren vervolgens de eisen van 
de vakbeweging ter zijde geschoven, maar nu, na een lange crisis en oorlog, was onder de 
werkgevers, zelfs in Twente en de Achterhoek, het inzicht doorgebroken dat het niet meer ging 
met de vroegere methoden. De onderhandelingen voor de CAO waren op dat moment welis-
waar nog niet afgerond, maar het was volstrekt helder dat die er zou komen. En omdat een di-
recte verhoging van de lonen dringend nodig was, had de Bedrijfsunie het voorstel van de 
werkgevers ‘als voorlopige maatregel’ aanvaard. De passage over verhoging van de lonen per 
22 oktober 1945 bracht Stuvé bijna terloops in het artikel ter sprake.488 De Eendracht was zich 
er terdege van bewust dat het een uiterst bescheiden verhoging was, het wenkend perspectief 
van een CAO had de bonden echter over de streep getrokken. Een ander belangrijk argument 
voor de Bedrijfsunie was dat de loonregeling tot stand was gekomen in georganiseerd overleg 
waar de EVC op geen enkele manier bij betrokken was geweest. Sterker nog, de EVC was er 
door de fabrikanten zeer bewust buiten gehouden en de Uniebonden konden zo dus wijzen op 
de voordelen van het lidmaatschap van hun organisatie en de nutteloosheid van de EVC.  
Eindelijk, eindelijk tenslotte begonnen de bonden serieuze onderhandelingspartners te worden: 
‘De sociale medezeggenschap is voor een belangrijk deel bereikt’, zo concludeerde Stuvé – 
ietwat voorbarig – in een vervolgbeschouwing over de CAO-onderhandelingen in januari 
1946.489 
 
De invoering van “echte” CAO-lonen per 25 februari 1946 leidde in De Eendracht tot uitvoeri-
ge beschouwingen over de slechts langzaam groeiende ledentallen. De NVV-bond begreep de 
teleurstelling en verbittering over de vroegere arbeidsverhoudingen die hadden geleid tot op-
standige gevoelens tegenover de ondernemers, maar ook tegenover de vakbonden die niet tegen 
hen opgewassen bleken: ‘Nu de CAO is afgesloten’, zo schreef districtsbestuurder J. Jasink 
begin april, ‘hebben we handen vol argumenten, om de ongeorganiseerden en de verkeerd geor-
ganiseerden op hun plicht te wijzen en zich aan te sluiten bij onze organisatie.’ De CAO was 
volgens het blad het teken dat een nieuw tijdperk was aangebroken, want ten lange leste was er 
ook voor de textielarbeiders een minimumloon.490 Ook de confessionele textielarbeidersbonden 
onderstreepten de bescherming die de CAO nu bood, al plaatste het bestuur van de afdeling 
Enschede van Unitas een enkele kritische kanttekening. Dit bestuur vond het organisatorisch 
niet juist dat de concept-CAO aan het CRB was voorgelegd zonder dat de leden er hun mening 
over hadden kunnen geven, ‘want nu worden wij voor een voldongen feit geplaatst’.491 De se-
cretaris van de afdeling Nijverdal van Unitas verwoordde de voordelen van de CAO tijdens de 

                                                 
488 De Eendracht 10 november 1945. 
489 De Eendracht 19 januari 1946. 
490 De Eendracht 1 en 15 april 1946. In het nummer van 15 april staat de door het CRB goedgekeurde Loonregeling afgedrukt. 
491 Bestuursvergadering Afd. Enschede Unitas, 17 januari 1946 (Unitas, 1075). 
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jaarvergadering in maart 1946 als volgt: ‘Voor de oorlog was het vaak zo dat men op geen 
stukken na kon zeggen wat men verdienen zou die week, wanneer men ’s maandags begon.’492 
Dit aspect van de CAO zal de arbeiders ongetwijfeld hebben aangesproken, of zij er echt van 
onder de indruk waren, is zeer de vraag. Velen verdienden in de praktijk namelijk meer dan de 
CAO toestond, omdat zij bij de krappe arbeidsmarkt hun kans schoon zagen het loonzakje beter 
gevuld te krijgen. Hoe dit ook zij, de “verkeerd georganiseerden”, zoals De Eendracht de EVC-
ers nog voorzichtig omschreef, zeiden de EVC niet vaarwel en de ongeorganiseerden traden niet 
massaal toe tot de vakbeweging. In een ledenvergadering van de afdeling Enschede van 
St.Lambertus in maart 1946 stak Middelhuis zijn irritatie hierover niet onder stoelen of banken. 
Na een historische terugblik over de arbeidsverhoudingen die de textielindustrie vele jaren had-
den gekenmerkt en over de niet aflatende pogingen van de vakbeweging om orde in de loon-
chaos te scheppen, concludeerde hij vol trots dat er nu een CAO tot stand was gekomen. Maar, 
zo hield hij zijn gehoor voor: ‘Is het dan nu nog niet mogelijk dat we de mensen warm krijgen 
voor de organisatie? Waar ligt dat aan? Vroeger was het de drank. Thans is er een ander gevaar 
n.l. de ongebreidelde genotzucht. De arbeiders moeten zich beperken in dans, sport en bios-
coopwoede. Vooral hekelde spreker de z.g. personeelsorganisatie der verschillende fabrieken. 
Hier wordt geen CAO besproken, maar wordt gedaan aan jazzclubs, revu’s, toneel en sport. Wij 
gunnen de mensen graag hun ontspanning, maar deze kan toch wel in een ander verband beoe-
fend worden. (…) In Enschede is het toch droevig gesteld, in kleinere plaatsen heeft men men-
sen met pientere koppen, die goed hun woord kunnen doen, pracht brieven schrijven enz. en 
hier kan men nauwelijks een paar mensen krijgen voor huisbezoek. De arbeiders zijn hun eigen 
geschiedenis van de laatste 50 jaar vergeten.’493 Afgezien van het dédain voor de arbeiders dat 
uit zijn woorden spreekt, waren zijn opmerkingen ook inhoudelijk niet helemaal correct, want 
de afkeer van het werken in de textielindustrie sproot voort uit de ervaring met en de kennis van 
de voorgaande jaren. Middelhuis’ irritatie hangt ten nauwste samen met de ontwikkeling waarin 
de vakbeweging werd en wordt gezien als een verzekeringsmaatschappij en niet meer als het 
vehikel naar een betere wereld en met het onvermogen van de bestuurders om dat in te zien. De 
vakbonden werden hier geconfronteerd met de kennelijke opvatting van de textielarbeiders dat 
een CAO niets bijzonders was en dat gold al helemaal voor de jongeren onder hen die in de 
andere bedrijfstakken zagen dat de arbeidsvoorwaarden er werden geregeld met een CAO. De 
ophef over de totstandkoming ervan ging uit van de bestuurders: het was hun feestje. Daarmee 
droeg de CAO ook maar zeer ten dele bij aan de sociale rust in de industrie. De textielarbeiders 
keken vooral naar mogelijkheden om meer geld te verdienen en daarbij was het lidmaatschap 
van een vakbond of politieke partij steeds minder relevant. De onwil onder de arbeiders om 
weer in groten getale lid te worden van de vakbeweging, de desinteresse tegenover de organisa-
ties zijn uitvoerig aan de orde gekomen in §5.3. 
 
Het doorslaggevende argument voor de ondernemers voor het aangaan van de overeenkomst 
van 16 oktober en voor het verhogen van de lonen lag besloten in de volgende passage van de 
brief aan het CRB: ‘De nieuwe minimumlonen zullen worden uitbetaald, voor zover de betrok-
ken arbeiders een normale prestatie leveren, ook voorzoveel betreft het aantal te bedienen ma-
chines.’ Dit werd volmondig onderschreven door de Uniebonden, die immers het verzoek aan 
het CRB mede hadden ondertekend. In de circulaire aan de fabrikanten waarin Van Eck hen op 

                                                 
492 Verslag jaarvergadering Unitas, afd. Nijverdal, 6 maart 1946 (Unitas, 1094) 
493 Ledenvergadering Afd. Enschede, St.Lambertus, 15 maart 1946 (Lambertus-Enschede). 
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de hoogte stelde van de nieuwe minimumlonen – ‘in afwachting van de nadere besprekingen 
over een landelijke collectieve arbeidsovereenkomst tusschen werkgeversorganisaties en Be-
drijfsunie der Arbeidersvakbonden’ (de EVC werd als vanzelfsprekend niet genoemd) – ging hij 
hier nader op in. De ondernemers hadden onderling ‘en met de vakbonden’ afgesproken dat 
invoering van het nieuwe minimumloon gekoppeld zou worden aan het leveren van ‘een norma-
le arbeidsprestatie’. Tijdens de oorlog waren in veel bedrijven ‘weinig rationeele productieme-
thoden’ ingevoerd om deportatie naar Duitsland te voorkomen en om zo lang mogelijk door te 
kunnen werken met de schaarse grondstoffen. Veel arbeiders beschouwden dit als ‘oorlogs-
winst’ en wilden er geen afstand van doen. Dit waren precies de klachten die met name binnen 
de FVE waren geuit en het zal de leden deugd hebben gedaan dat deze kwestie, met steun van 
de vakorganisaties, werd aangepakt. Voor zover de vooroorlogse werkmethode teveel van een 
arbeider vergde, moest een werkgever bereid zijn aan een onderzoek hiernaar mee te werken. 
Ook wanneer er ‘irrationeel’ werd gewerkt wegens gebrek aan of met slechte grondstoffen, 
maar niet ‘wegens onwil der betrokken arbeiders’, dan was het verstandig om nog niet voluit in 
tarief te laten werken, maar om met kleine toeslagen op het minimumloon een stimulans te ge-
ven voor rationeler werken in de toekomst. Deze passage was vanzelfsprekend een krachtig 
hulpmiddel voor de vakorganisaties, die een afschrift kregen van deze circulaire (een belangrij-
ke indicatie van de veranderende relaties), teneinde de arbeiders van de goede wil van de werk-
gevers te overtuigen en hen ervan te doordringen dat er werkelijk andere tijden waren aange-
broken in de verhouding met de ondernemers. Onder deze voorwaarden was de nieuwe loons-
verhoging waarschijnlijk ook aanvaardbaar voor een ondernemer als N.H. van Heek die een 
kleine twee maanden daarvoor nog had opgeroepen ‘om niet klakkeloos maar steeds het mini-
mum loon te verhoogen’, want onnadenkend was de verhoging bepaald niet, ook al was het 
uurloon van de ongeschoolden nu 50% hoger dan in 1939.494 
De verhoging van de CAO-lonen tot minimaal 69 cent was weliswaar moeilijk te verteren voor 
de Twentse fabrikanten, maar de pil werd verguld door de dam die de CAO hopelijk zou blijken 
op te werpen tegen de EVC en door de ordening in de loonverhoudingen die de CAO met zich 
mee zou brengen, waarmee een belangrijk intern twistpunt, de loklonen, kon worden geëlimi-
neerd; althans dat was de opzet, de praktijk zou zeer weerbarstig blijken. 
De Twentse textielfabrikanten realiseerden zich in de loop van de besprekingen dat zij tot de 
Bedrijfsunie veroordeeld waren. Zoals we in het vervolg nog zullen zien, werd de toonzetting in 
de volgende jaren geleidelijk vriendelijker al duurde het nog vele jaren voordat een harmonie 
werd bereikt als in de top van de Stichting van de Arbeid, waar Slotemaker van getuigde op het 
tweede Congres van den Arbeid. Hij vertelde dat de wekelijkse bestuursvergaderingen van de 
Stichting plaats vonden in een sfeer van onderling vertrouwen en dat er openhartig overleg werd 
gepleegd. ‘Begrepen wordt’, zo vervolgde hij, ‘dat het voor allen beter is, mèt elkaar dan tègen 
elkaar te werken.’495 
De Bedrijfsunie op haar beurt merkte dat zij niet langer dictaten voorgeschoteld kreeg; de tijd 
waarin zij regelmatig werd geschoffeerd, was voorbij. Zij was noodzakelijk voor een onge-
stoord verloop van de productie; zelfs de textielfabrikanten zagen dat nu in zoals Stuvé in no-
vember 1945 in De Eendracht had geschreven. De al van jaren her daterende verschillen in be-
                                                 
494 Circulaire A.C. van Eck aan Twentsch-Geldersche textielfabrikanten, 24 oktober 1945 (BTO, 31); brief A.C. van Eck, B.J.M. 
van Spaendonck, F.J.J. Trapman, D.B. Talma, F. Hin en Bedrijfsunie voor de Textielindustrie aan CRB, 19 oktober 1945; circulaire 
A.C. van Eck aan Twentsch-Geldersche textielfabrikanten, 12 november 1945 (beide: TGTV, 327); brief N.H. van Heek aan leden 
looncommissie, 4 september 1945 (VTO, 2 Tw.looncie.); brief A.C. van Eck aan CSWV, 15 oktober 1945 (VTO, CAO II). 
495 Congres van den Arbeid 1946. Stenografisch verslag van het Congres van den Arbeid, gehouden op woensdag 20 november 
1946 in den Stadsschouwburg te Utrecht, 's-Gravenhage 1946, p. 29. 
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nadering en aanpak tussen de confessionele bonden en de moderne vakorganisatie zorgden voor 
fikse ruzies, omdat De Eendracht nu eenmaal een kritischer achterban had èn vanwege het be-
staan van de EVC. 
 

7.5 ‘Moeilijkheden in verband met de naleving der textielregeling’, eerste acte 

Op 1 april 1946 rapporteerde J. Bosch van het CRB over een tiental conflicten waaruit bleek dat 
de nieuwe loonregeling op sterke weerstand stuitte onder de arbeiders. Onafhankelijk van elkaar 
kwamen arbeiders van diverse fabrieken in actie met als eis een toeslag van 10 tot 15% op hun 
loon als tariefdervingspremie. Van het GAB had Bosch begrepen dat in veel fabrieken nog niet 
in tarief werd gewerkt en zij deelde de conclusie van het GAB dat de nieuwe loonregeling zeer 
moeilijk toe te passen was, omdat de arbeiders niet begrepen ‘dat wanneer zij niet in tarief wer-
ken er ook geen premie voor hen is te verdienen’. Daar stond tegenover dat veel bedrijven wèl 
extra premies betaalden ‘uit vrees hun arbeiders te zullen verliezen’. Stuveling noemde als 
voorbeeld stokers die met behulp van bruinkool voldoende stoomdruk moesten bereiken. Dit 
vergde een veel grotere krachtsinspanning dan wanneer zij normale kolen zouden kunnen sto-
ken. In een dergelijk geval was het volgens hem redelijk een toeslag te betalen, maar dit had 
wel tot gevolg dat ook andere arbeiders een dergelijke premie eisten en hierbij ging de ene on-
derneming verder dan de andere, ‘verder ook, dan een ruime interpretatie der CAO vaak ge-
doogt’. 
De oorzaak van deze stakingen is rechtstreeks terug te voeren op hetgeen de Stichting bij haar 
advies over de loonregeling had overwogen: het niet in tarief kunnen werken behoorde naar zijn 
aard tot het ondernemersrisico, maar werd op de arbeiders afgewenteld. De Uniebonden keer-
den zich in alle gevallen tegen de arbeiders, omdat formeel gesproken volgens de CAO werd 
betaald.496 
 
Bij Gelderman in Oldenzaal legden de 21 ververij-arbeiders op 13 maart het werk neer. Hun ge-
duld was opgeraakt, nadat de EVC namens hen al vanaf begin december 1945 had aangedron-
gen op een toeslag als compensatie voor het niet in tarief kunnen werken. In de verwachting dat 
de hoogste autoriteiten hen wel zouden willen helpen, wanneer die op de hoogte waren van hun 
benarde positie, hebben de ververij-arbeiders op 6 februari Minister-president Beel benaderd 
om hem te laten weten dat zij met een weekloon van ƒ32,- hun gezinnen met 5, 6 en meer kin-
deren niet konden onderhouden. Zij waren niet in staat het distributiepakket te kopen en hun 
kinderen hadden bijna geen kleren meer aan hun lijf. Ten bewijze van hun benarde financiële 
positie hadden zij enkele loonzakjes bijgesloten. Dit had niet mogen baten. De EVC had de 
arbeiders, zoals ook Bosch in haar rapport vermeldde, steeds opgeroepen om aan het werk te 
blijven, maar na 3½ maand was de maat klaarblijkelijk vol en de arbeiders plaatsten de EVC 
voor een voldongen feit, zoals zij aan het CRB schreef, ‘door en bloc het werk neer te leggen’. 
Herhaaldelijk had de EVC de directie in de voorbije maanden verzocht om de kwestie te mogen 
bespreken, maar dit was steeds afgewezen. Ook na het uitbreken van de staking had de EVC 
zich ogenblikkelijk tot de directie van Gelderman gewend, maar opnieuw nul op het rekest ge-

                                                 
496 J. Bosch, Moeilijkheden in verband met de naleving der textielregeling, rapport voor A.C. Josephus Jitta, 1 april 1946 (Lb 15-
01 D Text. ind. 1946); brief directeur GAB aan College van Rijksbemiddelaars, 21 maart 1946 (Lb 15.9633). 
Hoewel er geen auteur is vermeld van het rapport Moeilijkheden in verband met …, concludeer ik uit de tekst dat J.F.M. Bosch de 
auteur was.  
Om compositorische redenen behandel ik de conflicten die betrekking hadden op vrouwelijke arbeiders in het volgende hoofdstuk. 
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kregen. Via Van Eck kreeg de EVC te horen dat Gelderman met haar zou willen praten als de 
staking werd opgeheven, maar dit vond de EVC een onzinnig argument ‘daar men ook voordien 
weigerde te onderhandelen’. In haar brief aan het CRB benadrukte de EVC dat de staking te 
wijten was ‘aan de bekrompen houding’ van Gelderman, die de arbeiders had ‘getart (…) tot 
daden, waarvan dienvolgens de verantwoordelijkheid berust bij haarzelf’. En dus niet bij de 
EVC was de impliciete conclusie! 
Het CRB was bereid om te bemiddelen, mits de arbeiders het werk zouden hervatten op de 
voorwaarden die golden op het moment dat de staking was uitgebroken en, zo schreef Bosch op 
30 maart, ‘wanneer Uw organisatie zich bereid verklaart zich te onderwerpen aan de uitspraak 
van het College’. De EVC was bereid aan deze voorwaarden te voldoen en adviseerde de verve-
rij-arbeiders om hun werk te hervatten. Hiermee zou de weg naar bemiddeling open gelegen 
hebben, wanneer er niet een kink in de kabel was gekomen doordat Gelderman drie arbeiders 
ontslag gaf. Of dit een poging was om op traditionele wijze met een machtsmiddel een uitweg 
te forceren of om in een tactische manoeuvre de EVC buiten spel te plaatsen, is niet na te gaan. 
In ieder geval reageerden de andere ververij-arbeiders door zich solidair te verklaren met hun 
collega’s en was het resultaat van de actie van het bedrijf dat de EVC buiten spel kwam te 
staan. Haar pogingen om het conflict langs “constructieve weg” te beëindigen waren op niets 
uitgelopen. Via het GAB verzocht zij het CRB om, ondanks het feit dat het werk niet was her-
vat, toch te willen bemiddelen, maar Bosch herhaalde op 9 april eenvoudigweg de eerder ge-
noemde voorwaarden. Veel hoop op een positieve uitkomst van eventuele bemiddeling liet zij 
verder niet, want, zo voegde zij in haar brief toe, uit de hem verstrekte gegevens had het Colle-
ge afgeleid dat Gelderman de nieuwe loonregeling ‘juist heeft toegepast’. Een dag eerder, op 8 
april, werd de staking opgeheven, toen de onderneming de drie ontslagen arbeiders ‘op proef’ 
weer aannam. Of de eisen van de ververij-arbeiders zijn ingewilligd, is mij niet bekend.497 
 
Stoomweverij de Nijverheid schreef begin februari 1946 aan de Voorlopige Vakraad dat zolang 
er in deze weverij vanwege de slechte bezetting nog niet in tarief kon worden gewerkt, de ar-
beiders slechts recht hadden op het minimumuurloon. Het personeel daarentegen had gedreigd 
het werk neer te leggen, wanneer zij niet 10% boven het uurloon betaald zouden krijgen. De 
Vakraad erkende dat het bedrijf wettelijk niet verplicht was om boven het uurloon te betalen, 
maar adviseerde om ‘uit tactische overwegingen’ aan de eisen van de arbeiders tegemoet te 
komen, omdat het niet hun schuld was dat zij niet in tarief konden werken. Eendracht-
bestuurder Fijlstra greep de gelegenheid aan om te zeggen dat hier niet alleen tactische overwe-
gingen een rol moesten spelen, maar ook het principiële aspect dat het binnen de algemene 
loonvorming paste dat geoefende en geschoolde arbeiders tenminste 10% boven het vastgestel-
de uurloon verdienden. De andere aanwezigen aanvaardden de steek onder water, de verwijzing 
naar de discussies in de Stichting van de Arbeid op dit punt, zonder verdere reactie. De vergade-
ring besloot de discussies rond dit onderwerp met de vaststelling dat de vakbonden ‘zich op het 
standpunt (dienden) te stellen, dat niet tot staking dient te worden overgegaan’. Vlak voordat 
het ultimatum van de arbeiders verliep, bereikten zij op 28 februari overeenstemming met de 
directie van De Nijverheid. Het bedrijf zou bovenop de nieuwe CAO-lonen een toeslag van 2 
cent per uur betalen en deze toeslag zou met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 1946 worden 
uitgekeerd. Tot slot zegde de directie toe dat indien de winst dat zou toelaten, aan het eind van 
                                                 
497 Brief van ‘de gezamenlijke arbeiders van de ververij van H.P. Gelderman & Zn’ aan de Minister-president, 6 februari 1946 
(Arbeid II, 13); brief wrnd. secretaris Bedrijfsgroep Textiel en Kleding EVC aan CRB, 18 maart 1946; brieven directeur GAB aan 
College van Rijksbemiddelaars, 21 maart en 3 april 1946; brieven J. Bosch aan Bedrijfsgroep Textiel en Kleding EVC, 30 maart en 
9 april 1946; telegram directeur GAB aan College van Rijksbemiddelaars, 9 april 1946 (alle: Lb 15.9633). 



 

 
 
 

253

het jaar een gratificatie van 5% van het verdiende loon zou worden uitbetaald. Gezien de ont-
wikkeling van de winst van De Nijverheid in deze jaren zal dit geen probleem zijn geweest. 
 
In haar rapport voor Josephus Jitta schreef Bosch dat zij de verhoging van het uurloon ‘op zich-
zelf billijk’ vond, wanneer men niet in tarief kon werken. Zij had er wel bezwaar tegen dat de 
Vakraad dit bij De Nijverheid buiten het Collega om had gedaan.498 Het CRB schreef dan ook 
aan de Vakraad dat het van de Stoomweverij De Nijverheid de mededeling had ontvangen dat 
het bedrijf 2 cent boven het vastgestelde loon betaalde en dat het een eindejaarsuitkering had 
toegezegd aan het personeel. Naar het College had begrepen was de weverij tot deze regeling 
overgegaan na eerst overleg gepleegd te hebben met Van Eck en Middelhuis. Ook Gebr. Van 
Heek had zich tot het College gewend en wel met de vraag of het de eis van de copssjouwers 
van dit bedrijf dat zij voortaan in tarief zouden werken en dat hun loon in tarief voortaan 69 
cent plus 10% zou bedragen, gerechtvaardigd vond. Voordat het College deze vraag voor advies 
aan de Vakraad had kunnen voorleggen, bleek al aan de eis van de copssjouwers te zijn vol-
daan. Het CRB was hier ‘zeer onaangenaam’ door getroffen. In de vergadering van de Vakraad 
van 31 mei, waarin deze brief besproken werd, verklaarde Van Eck dat hij deze zaak al per-
soonlijk met Bosch had besproken. Het had hem verbaasd, zo had hij tegen haar gezegd, dat het 
CRB niet zou weten dat was overeengekomen dat bedrijven de minimumuurlonen van geoefen-
de en geschoolde arbeiders met maximaal 2 cent per uur mochten verhogen. Trapman van de 
Leidsche Vereeniging van Industrieelen viel hem bij door te zeggen dat hij het ook onbegrijpe-
lijk vond, omdat het College toch een exemplaar van de desbetreffende circulaire had gekregen.  
Naar alle waarschijnlijkheid refereerden Van Eck en Trapman aan de circulaire van 1 februari, 
opgesteld door de secretarissen van de Textielwerkgevers-Federatie. In deze circulaire gaven de 
secretarissen de textielfabrikanten ‘een dringend advies’ met betrekking tot de loonbepaling 
voor de in uurloon werkende ongeschoolde en geoefende arbeiders. ‘Naar onze eenstemmige 
meening’ zo schreven zij, bood de CAO ruimte tot enige differentiatie. Het was namelijk toege-
staan om deze categorieën arbeiders meer te betalen dan het minimum van 69, respectievelijk 
72 cent, maar ‘het zou in strijd zijn met de bedoeling van de CAO’ om ongeschoolden meer te 
betalen dan 71 cent en geoefenden meer dan 74 cent. Dan zouden deze arbeiders immers in een 
hogere loongroep terecht komen. Om te voorkomen dat het de lezer gaat duizelen, de CAO-
lonen voor ongeschoolden, geoefenden en geschoolden (gemeenteklasse III) bedroegen 69, 72 
en 75 cent. Wat de fabrikanten hier dus beweerden was dat de maxima voor de ongeschoolden 
en geoefenden 71 en 74 cent per uur bedroegen, indien zij niet in tarief werkten.499  
De arbeiders van de Boekelosche Stoombleekerij kwamen in april eveneens in actie, omdat zij 
in tarief wilden werken. Dit werd ingewilligd, maar hun eis dat Boekelo van de vierde in de 
derde gemeenteklasse zou worden geplaatst, omdat de kosten van levensonderhoud daar op 
hetzelfde peil lagen als in Enschede, werd door de Vakraad niet ontvankelijk verklaard. Dit 

                                                 
498 Brief I.F.H. Stuveling aan College van Rijksbemiddelaars, 4 maart 1946 (Lb 15-9646 I); Verslag van de vergadering van den 
Voorloopigen Vakraad voor de Textielindustrie, 12 februari en 7 maart 1946 (beide: TGTV, 202); De Haan, a.w., tabel 14. 
Bosch schreef in haar rapport dat er wèl was gestaakt bij de Nijverheid met ingang van 2 maart en dat die staking was beëindigd na 
de verhoging van het uurloon met 2 cent op basis van het advies van de Voorlopige Vakraad. Uit het overige beschikbare materiaal 
komt naar voren dat dit niet juist is. 
499 Verslag van de vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, gehouden op vrijdag 31 mei 1946 des voormiddags om 
half elf te Utrecht (TGTV, 202); circulaire van de Commissie uit de Werkgeversorganisaties in de Textielindustrie, getekend door 
L. Berk, A.C. van Eck, F. Hin, A.C. Jas, B.J.M. van Spaendonck en F.J.J. Trapman, aan de Textielfabrikanten, 1 februari 1946 
(TGTV, 1066). 
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verzoek hadden de arbeiders namelijk buiten de vakorganisaties om gedaan. Een sitdownstaking 
van enkele dagen mocht niet baten. 
Op weer een heel ander vlak ontstonden in maart 1946 problemen bij E. ter Kuile in Enschede. 
De directeur was samen met een externe deskundige in de weverij gaan kijken naar de getou-
wen die in gebruik waren en naar de aanwezige onderdelen en grondstoffen. De wevers zagen 
in dit simpele feit, althans wanneer we op de beschrijving van de directie mogen afgaan, vol-
doende reden om hun getouwen stil te zetten. Enkele dagen later gaf de directie aan een van de 
arbeiders opdracht om bepaalde frequentiecijfers te verzamelen, zoals het voorkomen van 
draadbreuk, cops opsteken. De wevers verhinderden dit door opnieuw hun getouwen stop te 
zetten met als argument dat zij zich niet wilden laten ‘controleeren’. De directie vond dat het 
haar op deze manier ‘onmogelijk (werd) gemaakt om voldoende inzicht te krijgen in den gang 
van zaken in onze fabriek, waardoor de uitoefening van ons bedrijf ons onmogelijk wordt ge-
maakt’. Eenstemmig was de Vakraad mèt de directie van mening dat in dit geval niet het mini-
mumloon betaald hoefde te worden. 
Bij de KSW in Nijverdal weigerden de wevers in april om een groter aantal getouwen te gaan 
bedienen, omdat ze vonden aan de zes getouwen waarop ze tot dan toe aan het werk waren, de 
handen al meer dan vol te hebben. Na een onderzoek van Berenschot trof men een ‘bevredigen-
de’ oplossing. Dit conflict was voor St.Lambertus aanleiding in zijn blad de arbeiders te waar-
schuwen dat als zij zo halsstarrig vasthielden aan een bepaald door hen zelf vast te stellen aantal 
getouwen en zo negatief bleven staan tegenover ‘wetenschappelijk onderzoek’ in de bedrijven, 
dat als zij geen vertrouwen hadden in de Vakraad en ‘evenmin in (hun) eigen organisaties’, dat 
dan de CAO niet gehandhaafd zou kunnen blijven en men zou terugvallen in ‘de chaotische 
toestanden’ van voor de oorlog. 
Een staking in maart van een 50-tal jongeren bij de Stoomspinnerij “Twenthe” in Almelo voor 
hogere lonen dan de CAO toestond, werd gebroken toen de directie 20 van hen ontsloeg. Voor-
dien had de fabriekscommissie, bestaande uit EVC-leden, hun geadviseerd weer aan het werk te 
gaan, wat de jongeren echter geweigerd hadden.500 

                                                 
500 Vrije Twentsche Courant 18 april 1946; Spartacus 11 mei 1946; Jaarverslag St.Lambertus over 1946-1947, p. 58; brief E. Ter 
Kuile & Zn. Textielfabrieken aan Voorlopige Vakraad, 5 maart 1946 (TGFV, 196); brieven KSW aan A.C. van Eck, 16 april en 27 
december 1946 (beide: VTO, no. 24-XIV); Verslag van de vergadering van den voorloopigen Vakraad voor de Textielindustrie, 7 
en 19 maart 1946 (beide: TGTV, 202); Hoog Ambacht juli 1946; brief directeur GAB Enschede aan Minister Sociale Zaken, 14 
maart 1946 (Arbeid II, 13); Verslag Hoofdbestuursvergadering Unitas, 5 juli 1946 (Unitas, 1013). 
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8 De eerste CAO en de vrouwenlonen 
Al voor de oorlog was er in de textielindustrie een tekort aan arbeidsters ontstaan, maar dit had 
toen nog geen erg grote vormen aangenomen. Door de grote werkloosheid waren de onderne-
mers er destijds over het algemeen voldoende in geslaagd de nodige arbeidskrachten aan te 
trekken. Tijdens de oorlog verdwenen nog meer vrouwen uit de industrie en zeer velen kwamen 
na de oorlog niet terug. Dit verschijnsel beperkte zich niet tot Twente, maar deed zich in het 
hele Nederlandse bedrijfsleven voelen. De regering liet eind 1945 een onderzoek instellen naar 
de oorzaken hiervan, omdat het economische herstel ernstig belemmerd werd ‘door het groote 
tekort aan deskundigen en vaklieden, intellectueele- en handarbeiders, en vooral aan vrouwelij-
ke hulp’.501 
In de textielindustrie in heel Nederland werden aan het einde van het eerste bevrijdingsjaar 255 
arbeidsters van 21 jaar en ouder gevraagd en 1.173 arbeidsters onder die leeftijd. Voor de be-
drijfsklasse Kleding en Reiniging waren deze cijfers respectievelijk 5.239 en 5.199. In de stad 
Hengelo bedroeg de openstaande vraag in alle bedrijfstakken toen respectievelijk 170 en 1.239. 
Het regeringsrapport voegde hieraan toe, dat het werkelijke tekort veel groter was dan uit de 
cijfers bleek. De algemene oorzaken hiervoor waren onder andere dat de verzorging van het 
ouderlijke gezin meer werk vereiste en dat veel jonge arbeidsters daarvoor thuis bleven. Dit 
extra werk bestond uit ‘distributiebeslommeringen, moeilijkheden bij het inkoopen der goede-
ren, de jacht op buitenkansjes, alles gepaard met enorm tijdverlies door urenlang wachten; ge-
brek aan vervoersmiddelen, zooals fietsen; vermeerdering van naai- en stopwerk door de groote 
slijtage en slechte toestand der kleeding; de aanwezigheid van een zieke enz.’ Een tweede oor-
zaak lag in de relatief hoge lonen die de jonge arbeidsters verdienden. Hierdoor werd het ge-
zinsinkomen vaak flink verhoogd, terwijl veel goederen helemaal niet te koop waren. De nood-
zaak om alle kinderen te laten werken was hierdoor geringer. ‘Daarbij komt’, zo voegde het 
rapport er aan toe, ‘dat het meisje zelf nog geen persoonlijk interesse heeft aan eigen verdiend 
geld. Haar vrouwelijke behoefte aan kleeding en opschik kan zij toch nog niet bevredigen. Het 
economisch inzicht thans geld te sparen ontbreekt.’ Een verdere oorzaak lag in de uitbreiding 
van de terreinen waarop vrouwen werkten zoals de lagere administratie, verpleging en dergelij-
ke. Bovendien constateerde men een ‘demoralisering’ van de bevolking: een deel van de arbeid-
sters leefde van de zwarte handel en de omgang met geallieerde militairen. 
 
Waren dit globaal de oorzaken die in heel Nederland golden, de diverse regio's en bedrijfstak-
ken kenden nog hun eigen problemen. In de Twentse spinnerijen, waar de overgrote meerder-
heid van de textielarbeidsters werkte (zie Figuur 13), was het werk erg vies door het vele stof 
terwijl de machines veel lawaai maakten. ‘Deze bezwaren bestonden ook reeds vóór den oorlog, 
maar kwamen toen minder tot uiting, omdat er voldoende aanbod van arbeidsters was’, zoals 
het rapport opmerkte.502 Het GAB onderzocht vrijwel direct na de bevrijding in een aantal rap-
porten de arbeidsmarktsituatie en vooral de beschikbaarheid van personeel. In mei schreef het 
GAB dat de oudere werknemers ‘over het geheel wel geneigd zijn terug te keeren, maar dat de 
jongeren, zowel mannen als vrouwen, geen interesse meer hebben in het textielbedrijf’. De en-
quête die in Twente ten bate van het rapport Het huidige tekort aan vrouwelijke arbeidskrachten 
was gehouden, bevestigde de berichten uit Twente zelf dat jonge vrouwen ‘een groote tegenzin’ 

                                                 
501 Het huidige tekort, p. 2 (A.V. 23.3); vgl. Blok, a.w., m.n. p. 74 e.v. 
502 Het huidige tekort, passim. 
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hadden tegen werken in de textielfabrieken. Zij gaven de voorkeur aan werken in confectiebe-
drijven, ‘waar ze eens een lapje stof krijgen, waar 't werk niet stoffig is, waar ze denken iets te 
leeren’. Spanjaard in Borne draaide in november 1945 nog niet op volle capaciteit wegens ‘ge-
brek aan geschoolde krachten vnl. vrouwen’. Bij de Spinnerij Bamshoeve in Enschede werkten 
op 1 november slechts 29 meisjes in de leeftijd tot 21 jaar tegenover 190 op 1 januari 1939. De 
KNKS in Hengelo had in november nog maar 5 meisjes in dienst tegenover 154 in 1939, al 
speelde hier ook een rol, dat het bedrijf zwaar getroffen was door bombardementen. Bij Van 
Heek & Co werkten eind juni 1945 20 meisjes, tegenover 124 in december 1938. Toch achtte 
dit bedrijf op dat moment het gebrek aan steenkolen een grotere rem op de productie dan het 
tekort aan arbeidsters.503 
 

Figuur 13 Verdeling vrouwen, ouder dan 19 jaar, over de diverse afdelingen 

 
Bron: Gemiddelde uurloonen der arbeiders in dienst van ondernemingen aangesloten bij de FVE, de TGFV, de BTO en 
de FVA, 1945-1950. Voor een gedetailleerd overzicht van de aantallen arbeiders per functie zie Tabel 69. 
 
De aanvoer van grondstoffen kwam in de herfst van 1945 weer op gang, het aanbod van jonge 
vrouwen bleef evenwel een probleem: eind 1946 stonden er in Twente 1.400 vacatures open, 
eind 1947 bedroeg dit aantal 1.582; eind 1948 was dit aantal teruggelopen tot 1.038 vacatures 
en eind 1949 waren er 852 vacatures voor vrouwen. Als gevolg hiervan bleven de voorspinne-
rijen, waar het personeel van oudsher vooral uit vrouwen bestond, de bottleneck van de produc-
tie. In Almelo werd het merendeel van de vrouwelijke arbeidskrachten ‘opgeslokt’ door de con-
fectiefabrieken en de kleine ateliers. Een bijkomend probleem was dat veel jonge vrouwen na 
enkele jaren de textielindustrie weer verlieten. En voor zover de jonge vrouwen niet bij hun 
huwelijk de fabriek vaarwel zeiden, dan was voor velen de geboorte van het eerste kind wel het 
moment daartoe.504 In 1947 begonnen dan ook hoe langer hoe meer bedrijven werk dat voor-
                                                 
503 Rapport omtrent de bevindingen bij de GAB’s in de provincie Overijssel, 1 mei 1945 (PMC Overijssel, 3); Overzicht enquête, 
gehouden in Twente in het tijdvak van 7 November-15 November 1945, betreffende het tekort aan vrouwelijke arbeidskrachten, 
Rotterdam 8 december 1945; Vragenlijst voor de bedrijven (beide: AV, 23.3). 
504 Jaarverslag 1946 van het Bijkantoor Almelo van het GAB Enschede, p. 1, 4 (GAB Almelo, 1); Beknopt Jaarverslag [1947, 
1948 en 1949] van het Gewestelijk Arbeidsbureau te Enschede, opgenomen in: Verslag van de Kamer van Koophandel en Fabrie-
ken voor Overijssel te Hengelo (O) over het jaar [1947, 1948 en 1949]. 
Een van de grote verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke jonge arbeiders was dat meisjes veelal werkten in de overtuiging dat 
zij na de geboorte van hun eerste kind zouden kunnen ophouden met het fabriekswerk; voor de jongens lag dit anders: ‘Zij weten, 
dat zij hun gehele leven dit werk zullen verrichten.’ Bronnenboek, a.w., p. 247. 
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heen steeds door vrouwen was gedaan, door mannen te laten uitvoeren. In Almelo was in verge-
lijking met 1940 het aantal mannen gestegen tot 119%, voor de vrouwen lag het percentage 
slechts op 67,8.505 
 

Tabel 38 Leeftijdsverdeling (M/V) bij H.P. Gelderman & Zn in augustus 1946 
 Semarang 

weverij 
Kunstzijde 

weverij 
Spinnerij 

Leeftijd M V M V M V 

≤ 16 5 0 6 0 23 15 
17 - 21 8 0 20 0 43 19 

22 - 26 25 3 39 0 54 45 
27 - 31 15 0 32 2 22 11 

32 - 36 30 0 38 2 26 11 
37 - 41 30 0 28 2 21 5 

42 - 46 37 0 10 0 22 8 
47 - 51 26 0 7 0 28 2 

52 - 56 30 1 4 0 26 4 
57 - 61 23 0 3 0 15 0 

62 - 66 24 0 2 0 8 0 
≥ 67 4 0 0 0 0 0 

Totaal 257 4 189 6 288 120 
Bron: Verslag onderzoek van de gezondheidstoestand der arbeiders van de textielfabriek H.P. Gelderman en Zonen te 
Oldenzaal (Gelderman (2), 70). Uit de tabel komt goed naar voren hoe de verdeling van mannelijke en vrouwelijke ar-
beiders over de weveri jen en spinneri jen was. In de Semarang-weverij was de verdeling over de verschillende leeftijds-
categorieën tamelijk gelijk, in de Kunstzijdeweverij waren slecht 26 wevers 42 jaar of ouder; er werkten vrijwel geen 
vrouwen in de weverij. In de spinnerij was 65,8% van de vrouwen jonger dan 27 jaar; bijna 1/3e deel, 28,3%, was zelfs 
jonger dan 22 jaar. 
 
Dit tekort aan met name jonge arbeidsters leidde tot een geweldige concurrentieslag onder de 
fabrikanten. Deze concurrentie had niet alleen betrekking op de textielfabrieken onderling maar 
omvatte ook de confectie-industrie die zowel in Almelo als in Enschede tamelijk omvangrijk 
was. In de textielindustrie had dit een sterke stijging van de lonen van de arbeidsters in de voor-
spinnerij tot gevolg en zowel textiel- als confectiebedrijven ondernamen intensieve pogingen 
om vrouwen uit de omliggende plaatsen aan te trekken ten koste van de daar gevestigde bedrij-
ven. Almelose bedrijven richtten zich hierbij vooral op Vriezenveen, Wierden, Borne en Rijssen 
en fabrieken in Enschede joegen op vrouwen in Haaksbergen en Oldenzaal.506 Dit alles had 
volgens het regeringsrapport gevaarlijke gevolgen: ‘Om het eigen tekort op te heffen worden 
door vele werkgeefsters en ondernemingen maatregelen getroffen, die tenslotte nadelig zijn 
voor het meisje, voor de industrie en voor het gezin. Onder meer zouden hier genoemd kunnen 
worden: loklonen, te groote tolerantie, velerlei attracties (regelmatig dansen in de fabriek). Der-
gelijke gewoonten hebben een ongunstigen invloed op de algemene mentaliteit en arbeidzaam-
heid. Zij veroorzaken bijv. een veelvuldig veranderen van werk en verschaffen dikwijls om on-

                                                 
505 Jaarverslag 1947 van het Bijkantoor Almelo van het GAB Enschede (GAB Almelo, 1). 
506 Jaarverslag 1946 GAB Enschede, p. 2. 
Deze concurrentie strekte zich ook uit over de grens met Duitsland. Daar was in juli al weer een aantal textielfabrieken op gang 
gekomen en volgens Van Eck dreigde het gevaar dat de Twentse textielindustrie een groot aantal jonge vrouwen zou ‘verliezen aan 
“achter de paal”, waar ze zeer welkom schijnen te zijn’. Brief A.C. van Eck aan B.C. Slotemaker, 13 juli 1945 (DMC Enschede, 58) 
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zakelijke motieven de meeste vrouwelijke arbeidskrachten daar, waar dezen niet altijd het meest 
noodzakelijk zijn.’ De gevaren voor de bestaande maatschappelijke verhoudingen van deze 
“bandeloze” mentaliteit en dit gebrek aan werklust van vooral de arbeidsters werden in het rap-
port nadrukkelijk genoemd: ‘Allen, en niet in het minst de ondernemers, beseften, dat dit vraag-
stuk van zeer verstrekkende beteekenis was en dat de oplossing daarom niet alleen op zeer 
nauwe wijze samenhangt met de industriële welvaart. (...) Het gaat dieper dan de industriële 
welvaart van ons land. Voor vele gezinnen is het een elementaire voorwaarde van gezond leven. 
Omdat een krachtig en evenwichtig gezinsgeluk noodzakelijk is voor de geestelijke en stoffelij-
ke welvaart van een natie, is de oplossing dus in ons aller belang.’507 
Een van de middelen waarmee werd geprobeerd om dit gezinsgeluk te bevorderen was dwang. 
Toen een zekere Antje Martens, werkzaam bij de spinnerij Bamshoeve, na tien weken wacht-
geld te hebben ontvangen in juli 1945 weigerde het werk te hervatten, ontving zij een gepeperde 
brief van Pierson met de opdracht direct weer aan de slag te gaan. ‘Waar in deze tijd alle krach-
ten dienen te worden ingespannen om de Nederlandsche bevolking van voedsel en kleeding te 
voorzien, kan ik niet toestaan, dat U in Uw onwillige houding volhardt. Door deze houding is U 
niet in conflict met Uw werkgever, doch met de Overheid.’ Hij gaf haar opdracht om zich direct 
weer bij de Bamshoeve te melden. ‘Wanneer U aan deze waarschuwing geen gehoor geeft, stelt 
U zich aan verdere maatregelen bloot.’ Omdat de brief niet het gewenste effect sorteerde, kreeg 
zij twee dagen later een schriftelijk bevel van het MG om weer aan het werk te gaan op straffe 
van een geldboete van maximaal ƒ10.000 of een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaar.508 
Acht arbeidsters van de Confectiefabriek Bakker in Enschede kregen op 17 juli een waarschu-
wing om twee dagen daarna hun werk te hervatten. Volgens DMC Baart was uit onderzoek 
gebleken dat de lonen er ‘op een redelijk peil’ lagen en hij kon niet toestaan dat zij, in een tijd 
dat alle krachten moesten worden ingezet om de bevolking van voedsel en kleding te voorzien, 
bleven weigeren aan het werk te gaan. ‘Door de houding is U niet in conflict met Uw werkge-
ver, doch met de Overheid.’ Toen deze waarschuwing ook in dit geval niet het beoogde effect 
had, gaf Baart hen op 19 juli bevel om weer aan het werk te gaan en dreigde eveneens met de 
hierboven vermelde strenge straffen.509 Ook in Hengelo kreeg eind juli, begin augustus een 
aantal arbeidsters bevel weer aan het werk te gaan. Het GAB in Enschede gaf de ernst van de 
situatie aan toen het MG verzocht om J. Gerritsen, een spoelster en bandvlechtster bij Hardick 
& Seckel, te dwingen haar normale werk te hervatten. Toen het bedrijf was stop gelegd, had zij 
wachtgeld gekregen en eind april was zij bij de geallieerde troepen als keukenhulp te werk ge-
steld. Nu, in juli, werkte Hardick & Seckel weer en het bedrijf had haar dringend nodig. ‘U 
begrijpt, dat, wanneer ik deze werkneemster niet streng aanpak, het Arbeidsbureau als een was-
sen neus wordt beschouwd. De Duitsche maatregelen verlangen wij niet terug, maar nu in ons 
land zoo'n gebrek is aan textiel-confectie, is het toch van het grootste belang, dat iedereen mee-
werkt, om zoo spoedig mogelijk een einde te maken aan deze toestand. Ik verzoek U dan ook 
vriendelijk, tegen dit meisje strenge maatregelen te treffen. Dit zou meteen als een waarschu-
wend voorbeeld kunnen strekken voor de honderden werkschuwe meisjes, die nog dagelijks 
langs de straat slenteren.’510 

                                                 
507 Het huidige tekort, p. 37, 38. 
508 Brief H. Pierson aan A. Martens, 17 juli 1945 (DMC Enschede, 78); bevel van Maj. J.A. Baart aan A. Martens, 19 juli 1945; 
rapport MG, 10 juli 1945; brief DMC Enschede aan J.A.H.J. van der Dussen, 19 juli 1945; (alle: DMC Enschede/Almelo, 15.196). 
509 Brieven J.A. Baart aan P. de Boer, J. van Dijk, T. Smit, H.A. Ketzener, L.E.H. Snellink-Kloppenborg, B. Kornet en W. Kornet, 
17 en 19 juli 1945 (DMC Twente, 4.72). 
510 Brief GAB Enschede aan MG, 24 juli 1945 (DMC Enschede/Almelo, 15.196). 
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In september 1945 vroeg Van Heek & Co aan Van Eck hoe te handelen in een conflict met de 
op dat moment 22 jaar oude spinnerijarbeidster M.J.T. Even uit Losser. Begin juni had zij een 
wachtgelduitkering van het bedrijf gevraagd, omdat de spinnerij nog geen werk voor haar had. 
Het wachtgeld was toegekend en tussen 11 juni t/m 27 augustus had zij in totaal een bedrag van 
ƒ116,98 uitgekeerd gekregen, iets meer dan ƒ10,- per week. Aan de oproep van Van Heek om 
het werk eind augustus te hervatten had zij geen gehoor gegeven. Ook pogingen van het Ar-
beidsbureau om haar weer aan het werk te laten gaan, hadden geen resultaat gehad. Vanaf het 
moment dat de jonge vrouw had geweigerd om het werk te hervatten, had Van Heek ‘vanzelf-
sprekend’ geen wachtgeld meer betaald. Van Eck suggereerde om de spinnerijarbeidster te dag-
vaarden voor ten onrechte ontvangen wachtgeld en vermoedde dat dit wel voor rekening van de 
FVE zou kunnen. D.P.S. Meerburg, de advocaat die de zaak namens Van Heek behartigde, had 
een uitvoerig onderhoud met W.L. de Walle, de Officier van Justitie in Almelo, over de juridi-
sche aspecten van deze zaak. Hier was hem gebleken dat dit soort kwesties in het BBA wel 
strafbaar was gesteld, maar als een overtreding werd beschouwd. Aangezien strafvervolging 
‘van groot preventief nut’ zou kunnen zijn voor andere gevallen, verzocht Meerburg het Open-
baar Ministerie in Almelo om in dit geval wèl tot strafvervolging over te gaan. Ik heb helaas 
niet kunnen achterhalen hoe dit verder is verlopen.511 
 
De conclusie van het regeringsrapport luidde, dat er minder arbeidsters beschikbaar waren, ter-
wijl er meer werkgelegenheid voor hen was dan vóór de oorlog. De arbeidsreserve die er dan 
nog was, was echter moeilijk grijpbaar, behalve misschien met harde maatregelen. Deze reserve 
bestond voornamelijk uit de zogenaamde “ontspoorde jeugd”. Voor zover deze jongeren al wil-
den werken, deden zij dat niet, ‘omdat zij op andere wijze meer verdienen’ (zie §3.3.1). Een an-
der deel van de reserve bestond uit getrouwde vrouwen, die van oudsher doorgaans niet bui-
tenshuis werkten. Als gevolg van de hoge kosten van levensonderhoud waren eind 1946 in En-
schede echter weer 900 en in Almelo 190 getrouwde vrouwen in diverse textiel- en confectie-
bedrijven aan de slag gegaan. In Almelo riep dit heftige protesten op vanuit de katholieke kerk. 
In 1947 liep het aantal gehuwde vrouwen dat in Almelo in deze bedrijfstakken werkte terug tot 
110. De belangrijkste reden voor deze daling was dat onder deze vrouwen veel verzuim wegens 
ziekte en ‘allerlei huishoudelijke omstandigheden’ voorkwam. In 1949 was het aantal gehuwde 
vrouwen in de Almelose textielindustrie weer gestegen tot 173. Het GAB Almelo deed in maart 
1946 nog een onderzoek naar de arbeidsreserve op het platteland en ging daarvoor op huisbe-
zoek bij 467 vrouwen tussen de 15 en 40 jaar in Enter en 136 in Harbrinkhoek. In Enter bleek 
maar 1% ‘onverantwoord’ thuis te zijn en in Harbrinkhoek vrijwel geen enkele. Kortom, er was 
maar een beperkt aanbod van vrouwen beschikbaar en dat kwam voor een groot deel van het 
omringende platteland. In Almelo was 39% van de arbeidsters afkomstig uit plaatsen op het 
omringende platteland.512 

                                                 
511 Brief Van Heek & Co aan A.C. van Eck, 17 september 1945; brief A.C. van Eck aan Heek & Co, 24 september 1945; brief 
advocaat van Heek & Co aan OM bij het Kantongerecht in Almelo, 4 oktober 1945 (alle: TGTV, 82). D.P.S. Meerburg had samen 
met J.H. Schmidt een advocatenkantoor aan de Piet Heinstraat 4 in Enschede, dat veel zaken deed voor de FVE. 
512 Jaarverslag 1946 GAB Enschede, p. 2; Jaarverslag 1946 van het Bijkantoor Almelo van het GAB Enschede, p. 19; Jaarverslag 
1947 van het Bijkantoor Almelo van het GAB Enschede; GAB Enschede, bijkantoor Almelo, De arbeidsmarkt in het rayon Almelo, 
1949 (alle: GAB Almelo, 1). 
Wat onder ‘onverantwoord’ werd verstaan is niet toegelicht in het verslag. 
De Arbeidsinspectie kon getrouwde vrouwen in principe gemakkelijk controleren, omdat zij op basis van de Arbeidswet 1919 een 
arbeidskaart moesten kunnen tonen, wanneer zij buitenshuis werkten in een onderneming. Een dergelijke kaart konden zij bij de 
gemeente aanvragen. H. Binneveld (red.), Een zaak van vertrouwen. Arbeidsinspectie 1890-1990, ’s Gravenhage 1991, p. 120. 
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Op 18 mei 1945 had Van Eck namens de Twentse Looncommissie het eerste signaal gegeven 
over de beoogde toekomstige loonontwikkeling. Deze circulaire had uitsluitend betrekking op 
de lonen van de mannen. ‘De loonen der vrouwen zijn er buiten gehouden, omdat deze materie 
ons voorlopig nog volkomen onoverzichtelijk lijkt’, zo had Van Eck de fabrikanten geschreven. 
Ruim twee maanden later, in de circulaire van 30 juli, was er nog steeds niet veel helderheid op 
dit punt, want de Looncommissie kwam nog niet verder dan ‘een suggestie’. 
 

Tabel 39 ‘Suggestie’ van 30 juli 1945 voor de uurlonen voor vrouwen 
Licht-geoefenden, die gemakkelijk werk verrichten 36 cent 
Geoefenden 40 cent 
Vrijwel geschoolden 45 cent 

 
De Hengelosche Fabrikantenkring hield rond deze datum een enquête onder een 12-tal bedrij-
ven in Hengelo, Borne en Delden naar de hoogte van de vrouwenlonen. Deze bedrijven hadden 
op dat moment circa 300 vrouwen boven de 21 jaar in dienst en een aantal meisjes onder die 
leeftijd. Aan deze enquête was meegewerkt door spinnerijen, weverijen, confectiebedrijven en 
twee metaalfabrieken die vrouwen in dienst hadden, zodat de uitkomsten volgens de HFK een 
betrouwbaar beeld gaven van de werkelijk betaalde lonen. Dit waren de totale uurinkomens, 
inclusief eventuele toeslagen en tariefpremies. Meisjes van 15 jaar kregen ongeveer 48% van 
deze lonen uitbetaald en dit klom per jaar op totdat meisjes van 20 jaar 90% van de eindinko-
mens verdienden. 
 

Tabel 40 Gewogen gemiddeld uurloon van vrouwen in Hengelo, Borne en Delden, jul./aug. 1945 
Ongeschoold werk, d.w.z. werk waarvoor minder dan 3 
maanden oefening nodig is 

35,2 cent 

Werkzaamheden waarvoor lichte oefening noodzakelijk 
is (3-6 maanden) 

40,0 cent 

Werk waarvoor meer dan 6 maanden oefening nodig is 41,5 cent 
Geschoold of vrijwel geschoold werk 45,5 cent 

 
In de brief waarin de HFK de resultaten van de enquête aan de Looncommissie meedeelde, we-
zen de Hengelose fabrikanten er op dat de suggestie van 30 april zo gelezen zou kunnen worden 
dat het vermelde uurloon nog vermeerderd moest worden met tariefpremies en allerlei andere 
mogelijke toeslagen. Dit zou tot ‘ongewenschte toestanden’ kunnen leiden, omdat de verschil-
lende bedrijven onderling ‘volkomen afwijkende basisloonen en tariefstelsels’ hanteerden. De 
Hengelose Kring ging er daarom van uit dat de suggestie van 30 juli het uur-inkomen aangaf 
‘zoolang niet in tarief kan worden gewerkt’. Men adviseerde vervolgens om, wanneer er weer in 
tarief zou worden gewerkt, dit zo in te stellen dat het totale uur-inkomen van de drie groepen 
niet hoger dan 10% boven het uurloon zou komen te liggen, als groepsgemiddelde; het uurin-
komen, op basis van tarief, zou zich dus mogen bewegen tussen 38-40 cent, 43-45 cent en 48-
50 cent per uur. De Looncommissie nam deze opmerkingen ter harte en Van Eck schreef de 
aangesloten fabrikanten dat de gesuggereerde lonen van 30 juli nadrukkelijk niét bedoeld waren 
als minimumlonen, waarop in tarief 10% of 20% extra verdiend zou kunnen worden, maar als 
uurinkomen. De circulaire besloot met een meer dan dringende oproep. ‘Indien wij ons te zeer 
laten beïnvloeden door het nijpende tekort aan vrouwelijke arbeidskrachten en onze individuele 
wenschen om zooveel mogelijk van de schaarsche jonge vrouwen aan onze bedrijven te binden, 
indien wij daarbij een onbeheerschte loonpolitiek volgen, dan zullen wij een onberekenbare 
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schade aanrichten van welke wij ieder voor zich op den duur de nadeelige gevolgen aan den 
lijve zullen ondervinden.’513 
 

8.1 Een kruidenierspolitiek voor de vrouwenlonen? 

Ongeveer 10 km verderop, in Enschede, zal de directie van Katoenspinnerij Bamshoeve deze 
circulaire hoofdschuddend hebben gelezen. Dit bedrijf betaalde veel meer en kon met de sug-
gesties van de Looncommissie absoluut niet uit de voeten. Immers, enerzijds sprak deze zich uit 
voor het principe dat voor gelijk werk, gelijk loon moest worden betaald, zoals voor de oorlog 
in Enschede de praktijk was geweest. Aan de andere kant, zo schreef de directie op 3 september 
aan het bestuur van de FVE, kon een mannelijke drosser op basis van het op dat moment toe-
passelijke schema van 30 juli een minimumuurloon verdienen tussen 62 en 66 cent en mocht 
het bedrijf aan zijn vrouwelijke collega, ‘die over precies dezelfde routine en handigheid be-
schikt’, maar maximaal een cent of 50 betalen. ‘Waaraan ontbreekt het ons echter momenteel?’ 
zo vroeg de spinnerij zich af. ‘Niet zozeer aan mannen, doch des te dringender aan vrouwen.’ 
Nog erger was het gesteld ten aanzien van de plukdrolsters. Volgens de Bamshoeve moest het 
loon voor deze functie nog iets boven dat van de drossters liggen, omdat die ‘bijzonder hooge 
eischen stelt aan de bekwaamheid en physieke eigenschappen’ van de betrokken arbeidsters, 
waar nog bij kwam ‘dat zij, evenals trouwens alle arbeiders, die in de kraskamers werken, gedu-
rende de volle 8½ uur dagelijks in een met stof bezwangerde atmospheer’ moesten werken. En 
dit was nog niet het enige: ‘Elke spinnerij staat volkomen machteloos, wanneer zij niet de be-
schikking heeft over deze arbeidsters, die overigens verhoudingsgewijs maar gering in aantal 
zijn, en zoodoende slechts een betrekkelijk kleine rol spelen t.a.v. het wekelijksche totaalloon’ 
(zie Tabel 69 en Tabel 70). In 1940 werkten er bij deze spinnerij 43 plukdrolsters in twee ploegen, 
nu, in 1945 telde het bedrijf er zegge en schrijven drie! De spinnerij refereerde aan de waar-
schuwende opmerkingen die directeur A. Menko van de spinnerij Roombeek in de ledenverga-
dering van de FVE had gemaakt. Ook de directie van de Bamshoeve was de opvatting toege-
daan dat de textielfabrikanten terecht ‘een niet al te gunstige reputatie’ hadden bij de arbeiders. 
Om deze te verbeteren, en dat was ‘absoluut noodzakelijk’, was ‘een krenterige kruidenierspoli-
tiek inzake de loonen, ook voor het vrouwelijk personeel, wel het laatste waaraan men moet 
denken’. Dat hield niet in dat de lonen dan maar ongelimiteerd moesten stijgen. ‘Doch ons 
grootste probleem blijft niettemin, hoe kunnen wij zooveel mogelijk nieuwe jeugdige arbeiders 
aantrekken’, wat nog weer iets heel anders was dan elkaar personeel afsnoepen. Diverse bedrij-
ven, met name spin-wevers, pasten andere middelen toe om aan nieuw personeel te komen. Zij 
maakten mensen blij met ‘schorten of overalls, inderdaad zeer gewenscht voor practisch alle 
arbeiders, doch men moet ze maar hebben! (...) De spinnerij, zonder een eigen weverijbedrijf, 
heeft geen weefgoederen, al of niet aan de normale consumptie onttrokken. Noch beschikt zij 
normaliter over speciale relaties met confectiefabrikanten, die niet overmatig door gewetens-
problemen geplaagd worden. Het resultaat van dit alles is uiteraard, dat zij het loodje legt en 
niet op gang kan komen, terwijl alles als het ware om garens staat te springen.’ Het bedrijf kon 
zich gezien de omstandigheden dan ook niet langer aan de richtlijnen voor de vrouwenlonen 
houden.514  
                                                 
513 Brieven D.J. Wissink aan A.C. van Eck, 2 en 8 augustus 1945 (TGTV, 329); brief D.J. Wissink aan A.C. van Eck, 13 augustus 
1945; circulaire A.C. van Eck aan Twentsch-Geldersche Textielfabrikanten, 25 augustus 1945 (beide: Heemaf, 202).  
Het personeel in de voorspinnerij werd in overgrote meerderheid betaald in de groep geoefenden (zie ook voetnoot 444). 
514 Brief Katoenspinnerij Bamshoeve aan A.C. van Eck, 3 september 1945 (TGTV, 329). 
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Het is opmerkelijk dat Ten Cate in Almelo vanwege het gebrek aan plukdrolsters al direct na de 
bevrijding ook mannen in dienst had die dit werk deden. Volgens het bedrijf ging dit heel 
goed.515 De ontwikkeling van de aantallen plukdrollers, mannen en vrouwen, is goed te zien in 
Tabel 70; met name de verschillen tussen Enschede, vrijwel alleen vrouwen, en Almelo, vrijwel 
alleen mannen, is opvallend. 
 
Hoe dit ook zij, de verhoudingen in de FVE waren door de brief van de Bamshoeve op scherp 
gezet en vormden de directe aanleiding voor een extra vergadering op 11 september van spin-
ners en spin-wevers in Enschede, waar de werkelijk betaalde lonen op tafel kwamen. Hierboven 
heb ik de daar noodgedwongen betoonde onderlinge openhartigheid over de aan mannen be-
taalde lonen laten zien (zie Tabel 33); hetzelfde deed men bij de vrouwenlonen. Spinnerij Room-
beek bepleitte er met kracht om in de loonpolitiek één lijn te trekken, omdat de fabrikanten an-
ders door de arbeiders tegen elkaar uitgespeeld zouden worden, ‘hetgeen dan ook in de afgeloo-
pen periode steeds geschiedde’. Zij zag een bindend voorgeschreven maximumloon als de enige 
oplossing en de spinnerij was ervan overtuigd ‘dat de meeste fabrikanten een dergelijke oplos-
sing zullen voelen als een steun bij de dagelijksche druk, welke van arbeiderszijde op hen wordt 
uitgeoefend om de loonen telkens opnieuw te verhoogen en tegen welke druk elke fabrikant 
alleen niet bestand is.’ Het bedrijf stelde voor om in overleg met de vakbonden deze maximum-
lonen ‘met redelijke tusschenpoozen, indien noodzakelijk’ te verhogen, ‘zoodat niet elke dag 
loonconflicten aan de orde zijn, zooals thans het geval is’. In de dagen na deze vergadering 
werkten de Bamshoeve en Roombeek samen een voorstel uit voor het vastleggen van bindende 
minimum- en maximumlonen, die met accountantscontrole en een sanctieregeling moesten 
worden gehandhaafd. De beide spinnerijen wilden hiermee een controlemechanisme in het le-
ven roepen ter beteugeling van ‘de onbevredigende toestand, waarin speciaal de loonen van de 
vrouwelijke arbeiders thans verkeeren’. Ook al zagen zij de nadelen van een dergelijk systeem 
wel in, zij waren er van overtuigd ‘dat de eenheid onder de fabrikanten in deze tijd meer dan 
ooit noodzakelijk’ was en daarom was op korte termijn een gezamenlijke regeling gewenst.516 
Met de loonregeling van 22 oktober 1945 en vooral met de totstandkoming van de CAO werd 
deze doelstelling van beide bedrijven grotendeels bereikt (zie Tabel 34). 
 
In onderstaande tabel heb ik ter verduidelijking toegevoegd het maximale uurinkomen dat de 
arbeidsters in kwestie zouden mogen verdienen volgens het loonschema van 30 juli. Verder heb 
ik de looneisen zoals de spinnerij-arbeiders van de Bamshoeve die in oktober formuleerden, 
toegevoegd (zie bij voetnoot 444). Over één punt waren arbeiders en directie van deze spinnerij 
het eens: plukdrolsters moesten meer verdienen dan de andere arbeidsters in de voorspinnerij, 
maar dat was ook wel ongeveer alles. De looneisen gingen ver uit boven wat de Bamshoeve 
betaalde en dát was voor vrijwel alle functies meer dan de andere bedrijven betaalden en in alle 
gevallen was dit laatste weer meer dan wat de Looncommissie had geadviseerd en wat er op dat 
moment in Hengelo werd betaald. In de vergadering van de FVE van 11 september zag men 
geen andere mogelijkheid dan de maximale uurlonen voor vrouwen op een hoger niveau vast te 

                                                                                                                                               
Dat de Bamshoeve hier een maximum bedrag van 50 cent voor vrouwelijke drossers noemt is merkwaardig, omdat het loonschema 
van 30 juli voor vrouwen, voor zover ‘vrijwel geschoold’, als minimumuurloon 45 cent had gesuggereerd; op basis van 10% tarief 
zou dit neerkomen op een uurinkomen van circa 50 cent, maar de discussie ging over minimumuurlonen, die volgens de circulaire 
van 25 augustus voor de vrouwen tevens uurinkomen, dus het maximaal te betalen bedrag per uur, moest zijn. 
515 Vergadering FVA 20 juli 1945 te 10.30 ten kantore van de Katoenmaatschappij (Ten Cate (2), C-7c). 
516 Brief Spinnerij Roombeek aan A.C. van Eck, 10 september 1945 (TGTV, 329); brief Katoenspinnerij Bamshoeve en Spinnerij 
Roombeek aan A.C. van Eck, 17 september 1945 (TGTV, 327). Onderstr. in origineel. 
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stellen (zie de tabel hieronder); het uurinkomen zou, op basis van tarief, nog 10% hoger mogen 
uitkomen. In twee maanden tijd hadden de Enschedese fabrikanten zich gedwongen gezien om 
tot verhoudingsgewijs enorme loonsverhogingen over te gaan. Om nog eens te onderstrepen dat 
er bepaald geen samenhang zat in de lonen die werden uitbetaald en dat de krapte op de ar-
beidsmarkt vooral in Enschede enorm was, heb ik de uurlonen van enkele categorieën spinnerij-
arbeidsters bij Ten Cate, betaald met ingang van 6 augustus 1945, vermeld; die lagen aanmerke-
lijk dichter bij hetgeen de Looncommissie had voorgesteld.517 
 

Tabel 41 Uurloon voor enkele functies in de spinnerij in Enschede, begin september 1945  P
lukdrolsters 

H
alffijndrolsters 

F
ijndrolsters 

D
rossters 

Scheersters 

Spoelsters 

Gebr. Jannink 45 47 45 47 - - 
Van Heek & Co  52 49 47 49 50 44 
Rigtersbleek 46 42 - 42 - - 
Oosterveld 50 50 - - - - 
Blijdenstein & Co 50 45 45 50 50 45 
Tubantia 50 46 42 55 - 45 
E.K.S. 52 48 42 - - - 
Roombeek 55 53 51 60 - 45 
Gebr. Van Heek 47 50 - 63 50 48 
Bamshoeve 60 55 55 58 47 45 
H. ten Cate Hzn & Co 46 46 46 42  42 
       
Maximum uurinkomen volgens 
loonschema 30 juli 

45 45 45 45 45 40 

Gewenste vrouwenlonen volgens 
vergadering FVE, 11 sept. 

60 55 55 60 52 45 

Verschil tussen 30 juli en 11 sept. 133% 122% 122% 133% 116% 113% 
Looneis bij Bamshoeve 11 okt. 73 70 70 70  65 

Bron: Verslag vergadering van spinners en spin-wevers aangesloten bij de FVE, 11 september 1945 (FVE, 5); brief 
Katoenspinnerij Bamshoeve aan A.C. van Eck, 11 oktober 1945 (TGFV, 74). 
 
Van Eck vatte de conclusie van de vergadering van de FVE samen in een brief aan de Loon-
commissie die hij in afschrift ook toestuurde aan onder meer B.W. Swart, de secretaris van de 
HFK, en aan de directie van KNKS. In Enschede had steeds de stelregel gegolden, zo schreef 
hij, dat bij gemengde bezetting − vrouwen en mannen doen hetzelfde werk in een bepaalde af-
deling − in de weverijen en spinnerijen de tarieven voor mannen en vrouwen gelijk moesten 
zijn. Dit principe wenste men te handhaven, zeker nu een landelijke CAO voor de deur stond. 
Hierin waren immers ook de Brabantse textielfabrikanten deelgenoot die uitgingen van loon-
naar-behoefte en die verschillende tarieven voor mannen en vrouwen hanteerden. ‘Gezien het 
hopeloos tekort aan vrouwelijk personeel’ in Enschede achtte de FVE ‘een kruidenierspolitiek’ 
ten aanzien van de vrouwenlonen funest en de Enschedese fabrikanten waren daarom ‘niet al-
                                                 
517 Loonen ingegaan 6 augustus 1945, alles inclusief duurtetoeslag [interne notitie Ten Cate] (Ten Cate (1), 364). 
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leen gedwongen maar ook geheel gerechtvaardigd’ om lonen te betalen zoals in bovenstaande 
tabel vermeld. De FVE zou de rijksbemiddelaar toestemming vragen om deze lonen, ‘die door 
enkelen hunner reeds betaald worden’, te mogen betalen.518 
 
De Looncommissie vergaderde langdurig over deze zaak. Het ging Gorter van H. ten Cate Hzn 
& Co te ver om ‘een meisje van 15 jaar, een jonge vrouw van 22 en een gehuwde man met zoo-
veel kinderen van 30 jaar bij gelijke arbeidsprestatie ook hetzelfde loon te laten verdienen’. Ook 
H.T. Koning van KWF Stork vond het niet juist om zuiver op basis van prestatie te betalen en 
wilde een gedifferentieerde beloning voor mannen en vrouwen. Het waren niet alleen Almelose 
en Hengelose leden van de commissie die tegenstander waren van de “equal-work-equal-pay-
praktijk”. J. Scholten Juliuszn van de Enschedese weverij Scholten & Zn was het met hen eens. 
Hij had de kwestie met A. Menko van Spinnerij Roombeek besproken en zij waren tot de con-
clusie gekomen dat de eigenlijke vraag was wat mannenwerk en wat vrouwenwerk was. Bij het 
beantwoorden van die vraag bleven er zijns inziens slechts een paar grensgevallen over in ge-
mengde zalen. Drollen en drossen was zonder enige twijfel vrouwenwerk en volgens Gorter 
moesten mannen die vrouwenwerk zoals dit deden, een toeslag krijgen. Daarmee zou het pro-
bleem zich vanzelf oplossen. 
Toen de vergadering overeenstemming had bereikt over deze kwestie, beschuldigde Scholten 
A.J. Blijdenstein van de Bamshoeve ervan ‘dat de achtergrond van haar politiek niet anders is 
dan brutale loonopdrijving om de vrouwen naar haar bedrijf te lokken.’ Blijdenstein kon niet 
veel anders doen dan toegeven dat ‘inderdaad anders nooit aan het noodzakelijk kwantum 
vrouwelijke arbeiders gekomen kon worden’. Blijdenstein die als vertegenwoordiger van de 
single-spinners in de Looncommissie was opgenomen en voor wie dit zijn eerste vergadering 
was, slaagde er niet in het probleem met de vrouwelijke arbeiders en hun lonen, dat hij zo 
scherp had verwoord in zijn brief van 3 september en waarin hij was bijgevallen door Room-
beek, in zijn complexe omvang helder op tafel te krijgen. De overige commissieleden, geen van 
alle single-spinners, hadden niet in dergelijke mate te kampen met tekorten aan vrouwelijk per-
soneel, althans niet zodanig dat hun bedrijfsvoering dreigde te stokken.  
Scholten vond het besluit van de spinners en spin-wevers van de FVE van 11 september niet 
juist en vond het al helemaal verkeerd om deze zaak aan de rijksbemiddelaar voor te leggen; dat 
zou de totstandkoming van een CAO alleen maar bemoeilijken. De Looncommissie stelde ver-
volgens een nieuwe lijst op met ‘redelijke’ lonen voor spinnerij-arbeidsters. Scholten benadruk-
te verder nog het belang om de loonontwikkeling zoveel mogelijk af te remmen, aangezien de 
effecten van de geldsanering op dat moment nog onvoldoende te overzien waren. In het verslag 
van de Looncommissie zijn alle drolsters (pluk-, halffijn- en fijndrolsters) bij elkaar gevoegd, al 
was er de mogelijkheid om te differentiëren. De commissie vermeldde alleen de lonen inclusief 
10% tarief. Om een vergelijking mogelijk te maken heb ik berekend wat dit aan uurloon zou 
inhouden. De verschillen tussen wat de Looncommissie wilde en de praktijk in Enschede waren 
aanzienlijk.519 Hiermee kwam een scherp verschil tussen Enschede en de overige plaatsen naar 
voren, dat in de volgende jaren steeds geprononceerder vormen zou aannemen. 
 

                                                 
518 Brief A.C. van Eck aan de leden van de Looncommissie, 13 september 1945 (TGTV, 329). 
519 Verslag vergadering Looncommissie, 17 september 1945 (TGTV, 327); Vergadering FVA 18 september 1945 te 3 uur ten 
kantore van de Katoenmij. (Ten Cate (2), C-7c). 
Ledeboer en Gelderman waren wegens vakantie niet aanwezig bij deze vergadering van de Looncommissie en ook Van Eck was 
verhinderd. De voorzitter en secretaris van de FVE zouden Blijdenstein ongetwijfeld hebben gesteund in zijn standpunt, dat immers 
werd gedragen door de Enschedese spin-wevers en single-spinners. 
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Tabel 42 Vrouwenlonen volgens de Twentsche Looncommissie, 17 september 1945 
 Lonen volgens verg. FVE  

11 sept. 
Lonen volgens verg. Loon-

commissie, 17 sept. 
Uurloon  Uurinkomen, 

incl. 10% tarief 
Uurloon Uurinkomen, incl. 

10% tarief  

Drolsters 55-60 61-66 45-54 50-60 

Vrouwelijke drossers 60 66 45-50 50-55 

Scheersters 52 57 41-45 45-50 

Rijgsters 52 57 41-45 45-50 

Spoelsters 45 50 38-41 42-46 

 
In zijn verzoek aan Rijksbemiddelaar Van der Dussen om de Enschedese vrouwenlonen goed te 
keuren, schreef Van Eck dat er naar zijn overtuiging tegen de brief van de Enschedese spinners 
en spin-wevers aan de Looncommissie, die hij als bijlage had toegevoegd, niet veel in te bren-
gen was. De Looncommissie had echter, zo schreef hij, een geheel andere opvatting, omdat de 
Oldenzaalse en Hengelose spinnerijen geen gemengde bezetting kenden; er werkten alleen 
vrouwen, ‘wier tarief natuurlijk lager is gezet’. In Nijverdal en Almelo hechtten de ondernemers 
niet zo sterk aan de loon-naar-prestatie-theorie. Er was dan ook sprake van ‘een niet te over-
bruggen geschil’ en daarom verzocht hij de rijksbemiddelaar goed te keuren dat de vrouwelijke 
drossers een minimumuurloon van 60 cent werd uitbetaald (68 cent in tarief), zoals ook al voor 
de mannelijke drossers was goedgekeurd. Voor de plukdrolsters vroeg hij goedkeuring voor 
hetzelfde bedrag en voor de halffijn- en fijndrolsters een minimumuurloon van 55 cent. Het was 
nadrukkelijk niet de bedoeling dat de goedkeuring ook zou gelden voor de andere gemeentes 
‘waar de verhoudingen geheel anders zijn’. In november 1945 herhaalde Van Eck zijn verzoek 
aan het CRB, ditmaal in de persoon van Van der Ven. In deze brief adstrueerde hij zijn verzoek 
door te benadrukken dat in Enschede mannelijke en vrouwelijke drossers op dezelfde machines 
werkten, ‘dat de vrouwen in vele gevallen meer produceeren’ en dat de fabrikanten ‘in dergelij-
ke gevallen’ vasthielden aan het principe van gelijke lonen voor mannen en vrouwen. Ook de 
Bedrijfsunie huldigde dit principe en had het in haar programma opgenomen, zo voegde hij als 
extra argument toe. Op de brief van 19 september was geen reactie gekomen en Van Eck was 
bang ‘dat inmiddels talrijke ondernemingen geanticipeerd hebben op inwilliging er van’, hoe-
wel hij er steeds op had gewezen dat goedkeuring ‘hoogst onzeker’ was. Er was nu ‘een uiterst 
verwarde toestand ontstaan’ en Van Eck wilde graag weten waar men aan toe was. Een kleine 
maand later kaartte Van Eck deze kwestie voor de derde keer aan bij het CRB. ‘Ook al moge 
erkend worden’, zo schreef hij, ‘dat de spinnerijen onder de groote drang welke op hen uitgeoe-
fend werd om zoo snel mogelijk te gaan produceeren, zich eenige vrijheden ten aanzien van de 
loonen mochten permitteeren, dan kan toch de huidige toestand waarin formeel onrechtmatig 
vastgestelde loonen betaald worden en hun invloed op andere loonen uitoefenen, om der wille 
van de loonbeheersching niet bestendigd worden.’ In december was er nog geen reactie op dit 
verzoek ontvangen, zo liet Van Eck in een ledenvergadering van de TGFV en BTO weten.520 
 

                                                 
520 Brief A.C. van Eck aan J.A.H.J. van der Dussen, 19 september 1945; brief A.C. van Eck aan F.J.H.M. van der Ven, 12 novem-
ber 1945 (beide: TGTV, 329); brief A.C. van Eck aan College van Rijksbemiddelaars, 4 december 1945 (TGTV, 20); Verslag 
gecombineerde ledenvergadering BTO en TGFV, 7 december 1945 (BTO, 3). 
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8.2 Vrouwenlonen in de praktijk: bandeloosheid troef 

Onder invloed van de arbeidsmarktverhoudingen in Enschede waren de lonen er met een voor 
de textielarbeidsters bemoedigende opmars bezig. Eind oktober stuurde Ramie Union Van Eck 
ter illustratie hiervan een loonzakje toe van F. Ballast-Jongbloed, een arbeidster bij Van Heek & 
Co. Op 29 oktober had zij een weekloon van ƒ32,67 mee naar huis genomen. Dit bedrag be-
stond uit een basisloon van ƒ25,- (een uurloon dus van 52 cent!), ƒ4,52 ‘oververdienste’ en 
ƒ3,15 premie. Voor zover Ramie Union bekend, zo schreef het bedrijf, was de afspraak van de 
fabrikanten onderling nog steeds dat het hoogste uurloon 45 cent mocht zijn met in tarief 
maximaal 10% meer, oftewel een weekloon van ƒ23,76; een verschil van ƒ8,91. Deze vrouw 
verdiende 38% meer dan toegestaan! Door zich aan de afspraak, zoals vastgelegd in de circulai-
re van Van Eck van 30 juli, te houden konden de fabrikanten volgens Ramie Union voorkomen 
dat arbeidsters van de ene naar de andere fabriek werden getrokken. ‘Wanneer echter loonen 
betaald worden zooals op dit loonzakje vermeld, dan valt zulks geheel buiten elke verhouding 
en geeft aanleiding tot groote ontevredenheid bij meisjes, die de afgesproken loonen verdienen, 
zooals in ons bedrijf.’ Het antwoord van Van Eck getuigt van zijn frustratie over de gang van 
zaken. Hij sloot een afschrift bij van zijn brief aan de rijksbemiddelaar van 19 september, waar-
in hij goedkeuring had gevraagd voor de lonen die de Enschedese spinners en spin-wevers wil-
den betalen. ‘De gevraagde goedkeuring is nog niet ontvangen en zal vermoedelijk ook niet 
afkomen.’ Verder behelsde de circulaire van 30 juli geen afspraak, maar een advies van de 
Looncommissie, een advies dat ‘met hoon door vele fabrikanten begroet is’. Hij zou graag ge-
zien hebben dat het advies tot een afspraak had geleid, maar dat was dus bepaald niet het geval, 
sterker nog de situatie rond de vrouwenlonen was op dat moment ‘uiterst verward’. Maar, zo 
schreef Van Eck, en hier komt een fascinerend aspect naar voren, ‘het is mogelijk dat de loon-
contrôle door de Arbeidsinspectie daar eenige verbetering in zal brengen’. Wij zullen nog ver-
schillende gevallen tegenkomen, waarbij Van Eck doelbewust controle-instanties inschakelde 
om een bedrijf dat al te ver van de koers van de fabrikantenvereniging afweek, weer in het ga-
reel te (laten) dwingen. Of dat ook hier het geval was, heb ik niet kunnen achterhalen, maar Van 
Eck lijkt er wel op te zinspelen, zoals blijkt uit de slotzin van zijn brief: ‘Direct kan ik, hoe on-
gelukkig dit ook moge lijken, geen belangrijke invloed op de zaak uitoefenen.’ Suggereerde hij 
dat dit indirect wel mogelijk was? 
Ramie Union vond het gedrag van de spinnerijen ‘zeer afkeurenswaardig’ en hoopte van ganser 
harte dat de komende CAO ‘op drastische wijze’ een eind zou maken ‘aan het saboteeren van 
afspraken resp. adviezen van de besturen’. Ondertussen wilde het bedrijf nog wel een nieuw 
gevalletje van “weglokken” melden. Een afdelingsbaas van Van Heek & Co was kort daarvoor, 
notabene op een zondag zoals het bedrijf verontwaardigd aangaf, bij een zekere Bruinewoud-ter 
Weele, een spoelster, op bezoek geweest en had haar een uurloon van 45 cent geboden en, wan-
neer zij zich voor zes weken aan Van Heek & Co zou willen verbinden, ‘een wollen lap voor 
een japon’. De spoelster had het aanbod afgeslagen, ook al was de verleiding groot geweest, 
niet alleen vanwege de stof, maar ook omdat een spoelster als ‘geoefende’ volgens het schema 
niet boven de 40 cent uurloon mocht uitkomen.521 

                                                 
521 Circulaire A.C. van Eck aan Twents-Gelderse textielfabrikanten, 30 juli 1945 (Heemaf, 464, 202); brief Ramie Union aan A.C. 
van Eck, 31 oktober 1945; brief A.C. van Eck aan Ramie Union, 5 november 1945; brief Ramie Union aan A.C. van Eck, 7 novem-
ber 1945 (alle: TGTV, 327). 
Aan de namen te zien waren beide vrouwen getrouwd en behoorden daarmee tot een categorie arbeidsters die de fabrikanten traditi-
oneel als de ultieme arbeidsreserve hadden behandeld. Het contract dat mevr. Bruinewoud-ter Weele werd aangeboden, lijkt daar 
ook op te duiden. Zie Kuys, De vrees voor wat niet kwam, p. 96-103. Ramie Union was geen lid van de FVE maar wel van de 
Fabrikantenkring Enschede en had zich tot Van Eck gewend in zijn functie van secretaris van de FKE. 
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De directie van KSW wenste wel het schema van de Looncommissie van 17 september te han-
teren en betaalde haar drolsters 50 cent als minimumuurloon, scheersters 48 cent en spoelsters 
46 cent, met in tarief maximaal 10% meer. In het eerder vermelde overleg van de directie met 
de fabriekskern op 17 oktober bepleitte de kern een hoger loon voor meisjes in de voorspinzaal 
en een kleiner verschil tussen de drolsters en de spoelsters. De directie vond 55 cent voor drol-
sters bij werken in tarief ‘zeer behoorlijk’; in Enschede werden weliswaar hogere lonen betaald, 
maar daar heersten ‘abnormale toestanden, welke niet als maatstaf mogen dienen’. Dat mocht 
dan wel zo zijn, maar volgens Slok van Unitas heerste er onder de vrouwen in de spinnerij ‘zeer 
groote ontstemming’ over de nieuwe loonregeling. In een vergadering van de Bedrijfsunie met 
de spinnerij-arbeiders kaartten de spoelsters hun lonen aan; zij wilden evenveel verdienen als de 
drolsters. Directielid Van der Muelen vond het verschil van 4 cent tussen de drolsters en de 
spoelsters niet te groot, gezien het verschil in werkzaamheden en opleidingstijd voor beide soor-
ten werk. Hij probeerde olie op de golven te gooien door hier aan toe te voegen dat er binnen 
afzienbare tijd weer in tarief zou worden gewerkt en dan zouden de arbeidsters al snel hogere 
weekinkomens verdienen. Dit heeft niet mogen baten, want na een korte staking kwam de direc-
tie aan de wensen van de spoelsters tegemoet. Zij deed dit tot ergernis van Unitas zonder voor-
afgaand overleg met de Unie. En zo bleek ook in Nijverdal de invloed van de Looncommissie 
tanende: de lonen van vooral de vrouwen lieten zich vrijwel niet meer intomen.522 
 
Niet alleen in Nijverdal begonnen de relatief hoge vrouwenlonen in Enschede effect te hebben 
op de arbeidsverhoudingen ter plaatse. Gelderman klaagde in een vergadering van bij de FVE 
aangesloten spinners en spin-wevers in december dat de in Enschede betaalde vrouwenlonen 
ertoe leidden dat zijn vrouwelijk personeel er vandoor ging. Voorzitter Ledeboer gaf het sociaal 
wenselijke antwoord dat ‘andermans personeel geëerbiedigd’ zou worden en dat men zelf zijn 
eigen personeel opleidde. Het aanwezige lid van de directie van Bamshoeve had wat minder 
behoefte aan collegiale praat, wellicht nog geïrriteerd door de schrobbering die hem in de 
Looncommissie-vergadering  van 17 september ten deel was gevallen tijdens de discussie over 
de vrouwenlonen. Hij vond ‘dat wanneer ontslag verleend is en ook overigens de ontslagpapie-
ren in orde zijn, de betreffende werkkrachten bij een vrije economie volkomen vrij geacht kun-
nen worden zich aan een anderen werkgever om wat voor reden ook te verbinden’. De overige 
aanwezigen waren het geheel met Blijdenstein eens.523 
 

8.3 De CAO-onderhandelingen over de vrouwenlonen 

Terugkerend naar de onderhandelingstafel wil ik in herinnering roepen dat de fabrikanten en de 
Bedrijfsunie in hun overleg op 7 november 1945 hadden besloten om de Stichting om raad te 
vragen over het minimale minimumuurloon voor mannelijke arbeiders, wat op de 14e tot het 
“kale-rots-minimum” van Nederhorst had geleid. In de besprekingen van 7 november was niet 
alleen over de lonen van de mannen gesproken, maar ook de lonen voor de vrouwelijke arbei-
ders waren kort ter sprake gekomen. De Brabantse industrie had voorgesteld om voor de hoogst 
betaalde vrouwen een uurloon van 44 cent vast te stellen met de mogelijkheid om in tarief 10% 
extra te verdienen; de vakbonden vroegen voor de drie categorieën 40, 44 en 48 cent per uur 

                                                 
522 De Schakel, nr. 15, 26 oktober 1945; brief R. Slok, namens hoofdbesturen St.Lambertus, De Eendracht en Unitas, aan KSW, 1 
november 1945; brief G. van der Muelen aan A.C. van Eck, 6 november 1945; brief G. van der Muelen aan Unitas, 6 november 
1945 (alle: BTO, 31); Verslag vergadering DB Unitas, 11 december 1945 (Unitas, 1022). 
523 Verslag vergadering spinners en spin-wevers, 3 december 1945 (FVE, 5). 
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plus 10% in tarief. Het Brabantse voorstel lag dicht bij de suggestie van de Twentse Looncom-
missie van 30 juli waarin aan de hoogst betaalden 45 cent was toebedeeld, zij het dat dit op 
instigatie van de Hengelose fabrikanten was gepreciseerd als uurinkomen, dus inclusief toesla-
gen en/of tarief. In een poging de in Twente betaalde vrouwenlonen opnieuw in een vast kader 
te brengen, onder invloed van de Enschedese escapades op dit punt, had de Twentse Looncom-
missie op 17 september een ruimer voorstel geformuleerd, nl. een uurloon van 54 cent voor de 
hoogst betaalden, de plukdrolsters. De Enschedese spinners en spin-wevers vonden 60 cent een 
acceptabel uurloon voor deze arbeidsters, hoewel het correcter is om te zeggen dat zij zich ge-
dwongen zagen dit uurloon te betalen. 
 

Figuur 14 Het gemiddelde uurloon van vrouwelijke drossers in Enschede 

 
Bron: Gemiddelde uurloonen der arbeiders in dienst van ondernemingen aangesloten bij de FVE, de TGFV, de BTO, 
de FVA, 1945-1950 
 
Maar goed, 44 (Brabant), 48 (Bedrijfsunie), 54 (Twentse Looncommissie), 60 (Enschedese 
single spinners en spin-wevers), hoe breng je dat onder in een CAO? Van Eck’s verzuchting in 
een brief aan het Veenendaalse lid van de BTO dat de vrouwenlonen ‘in een hopeloozen staat 
van verwarring’ verkeerden, was gezien deze cijfers en gezien zijn recente ervaringen met de 
vrouwenlonen begrijpelijk. Het was logisch, zo schreef hij in een circulaire aan de textielfabri-
kanten, dat de vrouwenlonen proportioneel met de mannenlonen werden verhoogd, maar er was 
‘geen enkele sociale rechtvaardiging te vinden om de van oudsher bestaande marge tusschen het 
loon van den ongeschoolden man en dat van de vrouwen te verkleinen.’ Vanuit zijn standpunt 
duidelijk niet, maar spoelsters, die volgens Van Eck van oudsher 28% minder verdienden dan 
ongeschoolde mannen en nu dus op een uurloon van 45 cent zouden moeten uitkomen, hielden 
zich niet onledig met dit soort bespiegelingen. Zij zagen hun kans schoon een hoger loon te 
verdienen en dwongen dat, bij bijvoorbeeld de KSW, ook af. De ‘rauwe wet van vraag en aan-
bod’, zoals Van Eck het in een ledenvergadering van de FVE omschreef, werkte in Twente nu 
eindelijk in hun voordeel en dat lieten zij zich niet ontglippen. In Enschede was het hek hele-
maal van de dam. Daar verdienden vrouwelijke drossers evenveel als de mannen en hadden de 
fabrikanten aan de rijksbemiddelaar gevraagd om de plukdrolsters op hetzelfde peil te brengen, 
‘welke goedkeuring noch gegeven, noch geweigerd is. De toestand is dus met recht chaotisch.’ 
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Toch was er nog wel een lichtpuntje. Op 7 november 1945 had de Voorlopige Vakraad namelijk 
besloten om in de CAO een bepaling op te nemen dat ‘voor zover uit het beginsel “gelijk loon 
voor gelijken arbeid” voortvloeit, dat vrouwelijke of jeugdige arbeiders aan een hooger loon 
komen dan voor hen in de CAO is bepaald, dit geacht zal worden niet in strijd te zijn met de 
loonbepalingen.’524 Voor de Enschedese spinners en spin-wevers was dit een uiterst belangrijke 
uitspraak, omdat deze inhield dat welk loon er ook in de CAO stond voor vrouwen, men in de 
“gemengde” zalen mannenlonen mocht betalen. De herhaalde verzoeken om dispensatie die 
Van Eck aan het CRB had gericht, waren hiermee in feite ook overbodig. 
 
Tijdens het overleg tussen de vakbonden en de werkgevers op 22 november 1945, waar de niet-
Twentse werkgevers akkoord gingen met 69-72-75 als minimumuurlonen voor de mannen, 
werd eveneens overeenstemming bereikt over vrouwenlonen. Men kwam overeen dat deze 36, 
40 en 44 cent per uur zouden bedragen. Hiermee had het Brabantse voorstel geprevaleerd. De in 
februari 1946 door het CRB officieel vastgestelde CAO-lonen weken nauwelijks af van hetgeen 
in november was overeengekomen; voor de 3e Gemeenteklasse werden minimumuurlonen vast-
gesteld van 37, 40 en 44 cent/uur (zie Tabel 37).525  
Dat Twente hiermee akkoord ging is niet vreemd; vooral de bij de FVE aangesloten fabrikanten 
betaalden veel meer, maar bepaald niet van harte. Om een lager loon in de CAO vast te leggen 
was voor hen geen probleem vanwege het “ten-minste-artikel” en de overige Twentse fabrikan-
ten waren sowieso voorstander van een lager loon voor vrouwen en ook al stonden die vanwege 
het Enschedese voorbeeld onder druk, zij slaagden er in onder dit peil te blijven. De collegiali-
teit met de zuidelijke ondernemers deed daarna de rest en de vakbonden moesten zich bij de 
voldongen feiten neerleggen, of zoals De Eendracht het later zei: ‘De uurlonen voor de vrouwen 
en meisjes in de in Februari 1946 in werking getreden CAO waren het resultaat van een com-
promis tussen werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers, waarbij de laatsten uitdrukkelijk 
hadden vastgesteld, dat deze uurlonen te laag waren in verhouding tot de reeds toenmaals wer-
kelijk verdiende lonen. Hoewel de Twentse werkgevers in het algemeen dit standpunt deelden, 
hadden zij zich aangesloten bij het standpunt van de zuidelijke werkgevers.’526 
 
Tekorten aan vrouwelijk personeel kwamen, zoals aan het begin van dit hoofdstuk vermeld, niet 
alleen in de Twentse textielindustrie voor. Volgens het CRB had de spanning tussen vraag en 
aanbod van vrouwelijk personeel in geheel Nederland dusdanige vormen aangenomen, ‘dat 
hierdoor de arbeidsverhoudingen veelal zeer ongunstig worden beïnvloed’. Romme vroeg zich 

                                                 
524 Kort verslag van de vergadering van den Voorloopigen Vakraad voor de Textielindustrie gehouden te Utrecht, op woensdag 7 
november 1945 des voormiddags te elf uur (Industriebond NVV, Notulen Vakraad t/m 1947); circulaire A.C. van Eck aan 
Twentsch-Geldersche textielfabrikanten, 12 november 1945; Verslag ledenvergadering FVE, 3 december 1945 (FVE, 5); brief A.C. 
van Eck aan Veenendaalsche Stoomspinnerij en -Weverij, 12 november 1945; notitie A.C. van Eck, 6 december 1945 (alle: TGTV, 
327); brief A.C. van Eck aan leden van de Looncommissie, 28 november 1945 (TGTV, 184). 
In de CAO die m.i.v. 25 februari 1946 van kracht werd, was een Artikel 9 opgenomen dat voorzag in een regeling zoals in novem-
ber 1945 afgesproken: ‘Aan volslagen werknemers worden ten minste de in bijlage B voor hen vastgestelde uurloonen uitbetaald, 
ook wanneer door stagnatie van enigerlei aard de werkzaamheden geen voortgang hebben, echter slechts indien en voor zoolang, 
de werknemers in het bedrijf aanwezig zijn.’ Nederlandsche Staatscourant 12 maart 1946 (nr. 50). De bedoeling van dit artikel was 
een heel andere, namelijk het ondervangen van het gehate “wachtgeld”. Arbeiders kregen wachtgeld betaald, wanneer een machine 
niet functioneerde en zij er dus geen productie op konden draaien. In de jaren ’30 hadden fabrikanten uitbetaling van wachtgeld 
steeds vaker achterwege gelaten. Onderstr. van schr.  
NB. de nummering van de artikelen in de per 25 februari 1946 van kracht verklaarde Loonregeling wijkt af van de eerder geciteerde 
Concept-CAO van 1 februari 1946; zie voetnoot 483. 
525 Brief A.C. van Eck aan leden Looncommissie, 28 november 1945 (TGTV, 184). 
526 Jaarverslag De Eendracht 1945-1948, p. 35. 
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af welke maatregelen op het terrein van lonen en arbeidsvoorwaarden moesten worden geno-
men, ‘opdat de loonen van het vrouwelijk personeel weer binnen redelijke grenzen zullen ko-
men, zonder dat daardoor het aanbod van vrouwelijk personeel nog geringer zal worden’.527 
Om hier een antwoord op te formuleren riep de Stichting een “Commissie tot vaststelling van 
de normen tot belooning van vrouwen en meisjes” in het leven. In haar vergadering van 13 de-
cember 1945 maakte deze commissie een onderscheid tussen situaties waarin vrouwen en man-
nen hetzelfde werk deden en situaties waarin dat niet het geval was. De vergadering was het er 
over eens dat in het eerste geval – het moet commissielid Van Eck als muziek in de oren hebben 
geklonken – gelijkheid van lonen moest worden nagestreefd. Dit kwam alleen voor in de tex-
tiel- en sigarenindustrie. Ter adstructie vermeldde het verslag dat mannelijke en vrouwelijke 
drossers beide een uurloon van 80 cent per uur verdienden. In deze bedrijfstakken deden zich 
niet de grootste moeilijkheden voor – vanuit de optiek van deze commissie wel te verstaan – 
maar juist op die plaatsen waar zij verschíllend werk deden. En dat was weer gevolg van het feit 
dat bij de beloning van vrouwen het behoefte-element geen rol speelde. Immers, het loon van 
jonge fabrieksarbeidsters werd, volgens de commissie, vooral gebruikt voor extraatjes, voor za-
ken die ‘het leven veraangenamen’. En omdat er vrijwel niets te koop was op dit gebied, zou het 
tekort aan vrouwelijk personeel ook wel voortduren. In de mijnstreek daarentegen was veel 
meer te koop en daar keerden de jonge vrouwen terug in de fabrieken. Op welke basis vrouwen 
nu moesten worden beloond, prestatie of behoefte, was niet zo eenvoudig vast te stellen, aange-
zien mannenlonen in toenemende mate op basis van behoefte werden vastgesteld. Men besloot 
daarom cijfermateriaal te verzamelen over de verhouding van de lonen van vrouwelijke arbei-
ders en ongeschoolde mannelijke arbeiders in dezelfde bedrijfstak; hierbij diende te worden 
uitgegaan van de leeftijd waarop het volle, i.e. het volwassenenloon werd betaald. Opdracht was 
om te zoeken naar een jaar dat representatief was voor de situatie van vóór de oorlog en dat te 
vergelijken met 1945. 
 
In de Twentse textielindustrie kregen vrouwen op 19-jarige leeftijd het volle loon betaald, zo 
schreef Van Eck in antwoord op deze vragen (in de 1ste CAO gold dit ook nog, zie verderop). De 
eindlonen van deze arbeidsters bedroegen in de eerste helft van 1939 voor de drie groepen, die 
Van Eck ‘niet gaarne geschoold, geoefend en ongeschoold zou noemen, maar die toch onder-
verdeeld zijn naar gelang van bekwaamheid’: 32 cent/uur, 29½ cent/uur en 25 cent/uur. Gemid-
deld verdienden de ruim 3.000 arbeidsters om wie het hier ging 28,7 cent per uur. Op dit mo-
ment, eind 1945, verdienden deze zelfde groep arbeidsters, ‘voor zoover ik uit niet zeer volledi-
ge gegevens kan opmaken’ (zie Bijlage III): 60 cent/uur, 55 cent/uur en 50 cent/uur. De groep 
waarmee moest worden vergeleken, ongeschoolde arbeiders, bestond in de eerste helft van 1939 
uit circa 600 arbeiders die gemiddeld 36,7 cent per uur verdienden. Eind 1945 verdienden zij 
ruim 66 cent per uur en op basis van de ophanden zijnde CAO zou dit 69 cent uurloon en dus 
ongeveer 72 cent uurinkomen worden. Zoals al meerdere malen aangegeven werkten onge-
schoolden over het algemeen niet in tarief en kregen zij veelal een tariefdervingspremie van 
5%. Voor vrouwen, zo besloot Van Eck zijn bijdrage, waren nog geen lonen vastgesteld, wat 
strikt genomen klopt, omdat het CRB de voor vrouwen op 22 november overeengekomen lonen 
nog niet had goedgekeurd. Binnenkort zouden ook de vrouwenlonen in een CAO worden vast-
gesteld ‘en dan zullen inderdaad in sommige plaatsen de (werkelijk betaalde, schr.) vrouwen-
loonen ver boven de minimumloonen (van de ongeschoolde mannen, schr.) uitgaan.’  
 

                                                 
527 Brief C.P.M. Romme aan Stichting van den Arbeid, 6 november 1945 (StA, 430). 
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Op 27 februari 1946 besprak de Stichting van de Arbeid de bijdragen die de diverse commissie-
leden hadden aangeleverd en adviseerde de commissie om ‘gezien de abnormale verhoudingen 
ten aanzien van den vrouwelijken arbeid (…) het vaststellen van een definitieve richtlijn voor 
de belooning van vrouwen en meisjes aan te houden tot de verhoudingen zich meer gestabili-
seerd hebben’; verder leek het de Stichting juist om de leeftijd, waarop het volle loon zou wor-
den uitbetaald, te stellen op 21 jaar, behoudens enkele uitzonderingen, waarbij in het bijzonder 
de textielindustrie werd genoemd. De Stichting adviseerde dat het vrouwenloon minimaal 60% 
zou bedragen van het loon van een ongeschoolde arbeider in dezelfde onderneming (niét be-
drijfstak, schr.). Tot slot: ‘Indien vrouwen en mannen dezelfde arbeid verrichten, dient het loon 
voor beide categorieën gelijk te zijn.’ 
 
Van Eck zou tot kort voordien zeer content zijn geweest met de suggesties van de Stichting en 
hij was het er inhoudelijk ook volledig mee eens, maar het laatste punt kon hij niet meer onder-
schrijven. De consequenties van het principe dat bij gelijk werk ook gelijk loon behoorde, wa-
ren in de spinnerijen ‘niet meer te aanvaarden’. Met ingang van 25 februari was de CAO van 
kracht geworden en op basis daarvan verdiende een drosser in Enschede 72 cent per uur. Zijn 
uurinkomen zou bij een verwachte meerverdienste in tarief van gemiddeld 12% op 80 cent uit-
komen. Toepassing van bovenstaand principe impliceerde dat ook de vrouwelijke drossers 80 
cent betaald zouden krijgen en daarmee zouden zij ‘de geheele loonschaal voor vrouwen in de 
textielindustrie (…) beïnvloeden’. Hoe juist deze voorspelling zou blijken te zijn, wordt duide-
lijk uit Figuur 14, al ging het in werkelijkheid niet om de toepassing van een principe, maar om 
de werking van het mechanisme van vraag en aanbod. ‘De historische verhouding’, zo besloot 
Van Eck zijn brief, ‘dat de vrouwen ongeveer ¾ verdienden van het loon der ongeschoolde 
mannen, is reeds geheel ten gunste der vrouwen verstoord en verdere verstoringen ervan om der 
wille van een op zichzelf zeer juist principe durf ik niet voor mijn rekening te nemen.’528 
 

8.4 De vrouwenlonen op ijs gezet 

In een vergadering van de Enschedese spinners en spin-wevers enkele dagen eerder had men 
uitgebreid stil gestaan bij de vrouwenlonen, zoals die op grond van de CAO de week daarop 
van kracht zouden zijn. Deze lonen gaven het Brabantse peil aan, maar in Twente waren ze 
‘reeds ver daarboven (…) uitgegaan onder invloed van de wet van vraag en aanbod’, zo vatte 
Van Eck de stand van zaken nog maar eens samen. Het goede nieuws was dat hij ‘straffeloos-
heid’ voor Twente had bedongen voor overschrijding van het CAO-plafond op basis van het 
hiervoor al genoemde “ten-minste-artikel”; de verzoeken om dispensatie die hij in de voorbije 
maanden tot drie keer toe aan het CRB had gericht en waarop geen reactie was gekomen, waren 
daarmee overbodig geworden; althans, zo dacht men op dat moment nog. Van oudsher, aldus 
Van Eck, was de verhouding tussen vrouwenlonen en die van de ongeschoolde mannen 3:4; in 
onderstaande tabel heb ik onder de kop “historisch verantwoorde lonen” genoteerd, wat dit vol-

                                                 
528 Kort verslag van de vergadering van de Commissie tot vaststelling van de normen tot belooning van vrouwen en meisjes, 13 
december 1945 (VTO, 3, Vrouwenloonen); brief A.C. van Eck aan Commissie tot Bestudeering der loonen voor vrouwen en meis-
jes, 3 januari 1946; brief A.C. van Eck aan Commissie Loonen Vrouwen en Meisjes, 26 februari 1946 (beide: TGTV, 329); Brief 
Stichting van den Arbeid aan leden Commissie Loonen Vrouwen en Meisjes, 23 februari 1946 (VTO, 3 Vrouwenlonen). 
De commissie, die uiteindelijk bekend werd onder de naam ‘Commissie voor de bestudering van de richtlijnen, welke moeten 
worden aangehouden bij de beloning van vrouwen en meisjes’, bestond onder meer uit A. Vermeulen, J. Bosch, A.C. van Eck, G.F. 
Evelein, R.A.Th. Gevers Deynoot, F. Hin, A.J.R. Mauritz, I. Rijpstra, A.F. Stuvé, G.M. Nederhorst. Eind 1947 leverde de commis-
sie haar rapport op onder de titel Beloning van vrouwen en meisjes. 
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gens Van Eck zou hebben moeten inhouden. Hij ging uit van het gemiddelde eindloon van on-
geschoolde mannen voor de twee belangrijkste gemeenteklassen die in Twente voorkwamen, 68 
cent, en driekwart daarvan is 51 cent.  
Een ander belangrijk besluit van de vergadering was om af te stappen van het “equal-work-
equal-pay-principe” en, belangrijker, want praktisch, men besloot om de vrouwenlonen te be-
vriezen op het peil van dat moment, ook als dat hoger was dan de CAO toestond. En dat was 
voor alle functies het geval. 
 
Tabel 43 Lonen voorspinnerij-arbeidsters in Enschede bij het ingaan van de CAO in februari 1946 

  “Historisch  
verantwoorde 

lonen” 

Lonen 
volgens 
CAO 

Daadwerkelijk 
betaalde lonen 

Plukdrolsters 60 48 ±67 
Halffijndrolsters 60 48 ±63½ 
Fijndrolsters 60 48 ±60 
Scheersters 57 48 ±60 
Spoelsters 45 44 ±54 
Twijnsters 45 44  
Inrijgsters  44 ±56 

Bij de berekening van de “Lonen volgens CAO” ben ik uitgegaan van verdienste in tarief van 20%, het maximum vol-
gens de CAO, artikel 12. 
 
De vergadering begreep dat dit standpunt wel enige toelichting behoefde en Van Eck verstuurde 
op 26 februari twee circulaires naar de Twents-Gelderse fabrikanten. Van een van deze circulai-
res werd een afschrift verstuurd aan Middelhuis voor de Bedrijfsunie, Stuveling, de directeur 
van het GAB, Bureau Berenschot en de Arbeidsinspectie in Deventer. Daarnaast werd een cir-
culaire verstuurd aan de leden van de Looncommissie en aan de Twents-Gelderse fabrikanten. 
Deze laatste werd, om het belang ervan te onderstrepen, ook getekend door voorzitter Ledeboer.  
In de eerste circulaire gaf Van Eck met name een toelichting op de “historisch verantwoorde 
lonen”. Hij verwachtte dat het CRB en de Vakraad een ‘onnodige verstoring’ van de onderlinge 
verhouding tussen de mannen- en vrouwenlonen zouden tegengaan en hij bond de fabrikanten 
op het hart om de loonsverhoging voor de mannen niet te gebruiken om de vrouwenlonen, 
‘wanneer die al aan den hoogen kant zijn’, opnieuw te verhogen. De tweede circulaire, streng 
vertrouwelijk en persoonlijk, was aanmerkelijk openhartiger. Ledeboer en Van Eck blikten te-
rug op het besluit van de Enschedese spinners en spin-wevers van september 1945 om manne-
lijke en vrouwelijke drossers die hetzelfde werk deden, op gelijke voet te betalen. Zij hadden 
aan de rijksbemiddelaar toestemming hiervoor gevraagd, maar die was ‘nooit verkregen’. Veel 
Twentse ondernemingen hadden deze handelwijze ‘zeer afgekeurd’, ook al vond men in En-
schede nog steeds dat het onderliggende principe juist was. Nu als gevolg van de stijging van de 
kosten van levensonderhoud de mannenlonen opnieuw ‘aanmerkelijk’ stegen, waren zij tot de 
conclusie gekomen dat hun aanvankelijke standpunt niet vol te houden was. De Enschedese 
spinners en spin-wevers hadden daarom besloten om de lonen van de vrouwelijke drossers te 
bevriezen. In bedrijven waar mannen en vrouwen samen werkten, hield dit bevriezen in dat de 
mannen wekelijks een toeslag kregen van ƒ2,40 en de vrouwen niet. Op deze manier werd voor 
de mannen recht gedaan aan de nieuwe CAO-lonen. Men had besloten om niet alleen de lonen 
van de drossters te bevriezen, maar ook die van ‘hun overig vrouwelijk personeel’, omdat ‘deze 
loonen relatief reeds meer gestegen waren dan historisch en sociaal gerechtvaardigd is’. Tot slot 
verwezen zij ‘om onrustbarende verhalen de kop in te drukken’ naar de “daadwerkelijk betaalde 
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lonen” zoals die in Tabel 43 staan vermeld. Al deze lonen lagen meer dan 20% boven het mini-
mumuurloon zoals in de CAO vermeld en dus mochten die, ‘ook al is daar straffeloosheid voor 
bedongen, onder geen voorwaarde verder verhoogd’ worden.529 
 
Dit was een enorme tournure van de Enschedese spinners en spin-wevers, waarbij de schaamlap 
van het “equal-work-equal-pay-principe” viel voor de wens om de spinnerij-arbeidsters uit kos-
tenoverwegingen zo weinig mogelijk te betalen. In de directievergadering van Van Heek & Co 
lichtte Ledeboer het besluit toe voor zijn collega’s: het standpunt om bij gelijk werk, gelijk loon 
te betalen was niet vol te houden, nu de mannenlonen stegen op basis van de ontwikkeling van 
de kosten van levensonderhoud.530 Anders gezegd, het loon dat vrouwen verdienden werd al-
gemeen beschouwd als een aanvulling op dat van hun man of vader en kon om die reden best 
een heel stuk lager liggen. Arbeidsters verkeerden op dat moment echter in een positie waar-
door ze dit niet hoéfden en in een stemming waarin ze dit niet wílden accepteren. De wet van 
vraag en aanbod zou de fabrikanten dan ook nog voor enorme problemen stellen. 
 

8.5 Het CRB is gegriefd 

De inleiding van deze problemen diende zich op 13 maart 1946 aan bij een bezoek van CRB-
medewerkster J.F.M. Bosch aan A.J.A. van Gerwen, de secretaris van de Voorlopige Vakraad 
voor de Textielindustrie. Aanleiding voor het bezoek was dat het CRB tot de conclusie was 
gekomen dat het met de totstandkoming van de CAO de vrouwenlonen ‘in het geheel niet in de 
hand gekregen’ had en dat bepaalde werkgeversorganisaties spraken over ‘straffeloosheid’ bij 
het overschrijden van in de CAO vastgelegde lonen voor vrouwen. Dat het belangrijkste orgaan 
in het kader van de loonpolitiek tot deze slotsom was gekomen, was schokkend en het voor-
spelde niet veel goeds, vooral niet voor de Twentse textielfabrikanten die de aanstichters waren 
van al dit onheil. Het CRB snapte heel goed, zo liet Bosch weten, dat het nergens zou komen 
zonder medewerking van het bedrijfsleven en het wilde het “zelf doen” ervan ook zoveel moge-
lijk bevorderen. Maar dat fabrikantenverenigingen op eigen houtje aan het ‘dokteren’ waren 
geslagen ‘zonder eenig overleg met het College en in sommige concrete gevallen zelfs tegen 
den draad van het College in, moet tot misverstanden en wederzijdsche grieven en gevoelighe-
den leiden, die aan de zaak geen goed zullen doen’. Het College had er begrip voor dat er op het 
punt van de vrouwenlonen ‘bepaalde gegroeide verhoudingen zijn, doch ziet nog niet in, hoe 
men daaraan tegemoet kan komen en toch de zaak voldoende in de hand kan houden’. De op-
lossing hiervoor lag volgens Bosch in nauw overleg tussen het College en het georganiseerde 
bedrijfsleven. Na goedkeuring van de CAO en de formele instelling van de Vakraad, zo keek 
Bosch in de toekomst, zouden geleidelijk bevoegdheden van het College, eventueel binnen be-
paalde grenzen, worden overgedragen en uiteindelijk zou het College verdwijnen en zou het 
georganiseerde bedrijfsleven zelf de zaak regelen.531 
In de vergadering van het CRB van 18 maart meldde Josephus Jitta dat hoewel de CAO nog 
niet was getekend en door het College goedgekeurd, de Vakraad ‘reeds met zijn werkzaamhe-

                                                 
529 Verslag vergadering spinners en spin-wevers, 23 februari 1946 (FVE, 5); circulaire A.C. van Eck aan Twentsch-Geldersche 
textielfabrikanten, 26 februari 1946; circulaire H.B.N. Ledeboer en A.C. van Eck aan leden Looncommissie en andere Twentsch-
Geldersche textielfabrikanten, 26 februari 1946 (beide: TGTV, 20); Verslag gecombineerde ledenvergadering BTO, TGFV en FVA, 
8 maart 1946 (BTO, 3). 
530 Verslag vergadering van de directie, 27 februari 1946 (Van Heek, 43). 
531 Rapport van een bespreking met Mej.Mr. Bosch van het Secretariaat van het CRB op 13 maart 1946 te Tilburg (TGTV, 219). 
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den begonnen (was) en (…) zichzelf meer bevoegdheden aan(meette) dan hij waarschijnlijk zal 
toegewezen krijgen’. Het College vond het ‘gewenscht hier eenig paal en perk aan te stellen’ en 
besloot om Gevers Deynoot en Bosch naar Utrecht te sturen om de heren er op te wijzen ‘dat er 
nog geen vakraad bestaat en dat, als er wel één is, deze geen dispensatiebevoegdheid zal krij-
gen, omdat het College deze bevoegdheid thans aan zich wil houden’.  
Van Eck nam in Utrecht direct het woord om te vertellen dat de vrouwenlonen in de CAO op 
een lager peil waren vastgesteld, dan wat in Twente werd betaald en dat hij gemeend had er op 
te mogen vertrouwen dat met de feitelijk gegroeide situatie rekening zou worden gehouden. 
Gevers Deynoot antwoordde dat bij de uitvoering van de loonregeling drie aspecten van belang 
waren. Om te beginnen de interpretatie ervan; het uiteindelijke oordeel daarover was aan de 
rechter, maar het was van groot belang dat de werkgevers- en werknemersorganisaties het daar 
onderling over eens waren. Als tweede noemde hij dispensatie; de bevoegdheid hiertoe was 
uitsluitend voorbehouden aan het College van Rijksbemiddelaars, dat deze geleidelijk aan een 
orgaan als de Vakraad voor de Textielindustrie zou kunnen overdragen, van bijvoorbeeld alleen 
adviserend naar een delegatie van bevoegdheden. Tot slot memoreerde hij controle; de Vakraad 
kon hier een belangrijke taak vervullen in het bij de diverse instanties signaleren van overtre-
dingen en misstanden. 
Van Eck erkende dat de Vakraad onder supervisie stond van het CRB en vond dat ook dringend 
noodzakelijk: ‘Het tot de orde roepen van delinquenten kan niet aan de organen van het be-
drijfsleven worden overgelaten.’ Hij vroeg zich af of het College een bevredigende oplossing 
zou kunnen vinden voor overschrijdingen van het loonpeil en of het zich in staat achtte om de te 
hoge lonen naar het in de CAO vastgelegde peil terug te brengen. Volgens Bosch moest hier-
voor in onderlinge samenwerking een oplossing worden gevonden, omdat anders de situatie in 
Twente als een olievlek zou kunnen werken. Van Eck achtte de medewerking van het CRB van 
groot belang om te voorkomen dat de vrouwenlonen nog verder zouden stijgen. Hij wilde over-
treders publiekelijk aan de schandpaal nagelen door uitspraken, die tegen overtreders zouden 
worden gedaan, in de pers te publiceren. ‘Van het College zal op dit punt kracht moeten uit-
gaan.’ Het College was het toch wel met hem eens, zo vervolgde Van Eck, dat op de eerste 
plaats degenen moesten worden aangepakt, die de lonen nog wilden opvoeren boven het peil, 
waarop zij nu waren bevroren en dat dit voorrang moest hebben boven het aanpakken van be-
drijven die weliswaar meer betaalden dan de CAO toestond, maar niet meer dan het inmiddels 
gebruikelijke peil.  
Deze poging van de Twentse fabrikantensecretaris om via een subtiele omweg, waarbij hij zich 
als de nederige maar machteloze dienaar van het algemeen belang presenteerde, alsnog een 
ontheffing voor de in Twente en vooral in Enschede gehanteerde praktijk binnen te halen, werd 
niet met zoveel woorden afgewezen. Aangenomen mag worden, zo repliceerde Gevers Dey-
noot, ‘dat het College op dit punt practisch zal zijn’ en verder adviseerde hij Van Eck om zich 
van steun van de Arbeidsinspectie te vergewissen ‘bij het tegengaan van verdere loonopdrij-
ving’.532 
Dit staaltje van onderhandelen leverde de Twentse fabrikanten de impliciete steun van het Col-
lege op, mits zij in nauwe samenwerking met het CRB de drie fundamenten van het loonbeleid 
verder vorm zouden geven. Van Eck kon zich in het vervolg verschuilen achter de brede rug 

                                                 
532 Notulen van de vergadering van het College van Rijksbemiddelaars, 18 maart 1946 (CRB, 224); Verslag van de vergadering 
van den Voorloopigen Vakraad voor de Textielindustrie op dinsdag 19 maart 1946 te Utrecht (TGTV, 202). 
Bij de behandeling van de notulen van de vergadering van het CRB van 18 maart is in het verslag het woordje ‘thans’ toegevoegd, 
zodat de zin kwam te luiden: ‘(…) omdat het College deze bevoegdheid thans aan zich wil houden’. 
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van het College om ‘delinquenten’ in eigen gelederen tot de orde te roepen en in het gareel te 
dwingen. Het College had in feite geen andere opties, want zonder medewerking van het be-
drijfsleven was het nergens, zoals het zelf heel goed wist. Dit komt ook helder naar voren in het 
verslag dat Gevers Deynoot aan het College uitbracht over de vergadering met de Vakraad. Hij 
had de indruk gekregen dat hij de Vakraad er van had weten te overtuigen ‘dat zij maar niet 
alles zelfstandig kunnen bedisselen, doch dat er met name in Twenthe nog groote weerstanden 
te overwinnen zijn’. Een kleine week na deze besprekingen zegde de Voorlopige Vakraad 
schriftelijk toe om verzoeken tot afwijking van de loonregeling met een advies aan het CRB 
voor te zullen leggen en om voortaan nauw contact te onderhouden over de uitvoering van de 
loonregeling. Het CRB was hier mee ingenomen, omdat het er van overtuigd was dat alleen in 
een goede samenwerking tussen de Vakraad en het CRB het best mogelijke resultaat bereikt zou 
kunnen worden voor de gehele Nederlandse textielindustrie. Evenwel, zo voegde het College er 
als waarschuwing aan toe, omdat de Vakraad nog niet definitief was opgericht, achtte het Col-
lege het niet juist ‘reeds nu’ aan de Vakraad de bevoegdheid te delegeren om afwijkingen toe te 
staan met betrekking tot de arbeidsduur en toeslagen bij werken in ploegendienst. De Vakraad 
moest eerst maar eens tonen zich aan de regels te kunnen en willen houden, zo klonk het nauw 
verholen tussen de regels door.533 
 
Voordat ik in ga op het vervolg van dit traject, wil ik eerst de formele afronding van de eerste 
CAO voor de gehele Nederlandse textielindustrie behandelen. Het College van Rijksbemidde-
laars had, als gezegd, ‘een aantal bepalingen’ uit de CAO goedgekeurd vanuit de overweging 
‘dat het wenschelijk is, dat een landelijke regeling van loonen voor de textielindustrie tot stand 
komt’ en had deze in doen gaan per 25 februari. In de oprichtingsvergadering van de Vakraad 
voor de Textielindustrie – daarvoor had een Voorloopige Vakraad bestaan, in afwachting van 
goedkeuring van de CAO – op 14 mei 1946 werd de CAO ondertekend door de vertegenwoor-
digers van de Fabrikantenvereeniging te Almelo; de Bond van Textielondernemingen in en 
buiten Twenthe; de Fabrikantenvereeniging te Enschede; de Twentsch-Geldersche Fabrikanten-
vereeniging; de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollen Stoffen; de Nederland-
sche R.K. Vereeniging van Werkgevers in de Textielnijverheid; de Leidsche Vereeniging van 
Industrieelen; de Algemeene Werkgeversvereeniging; de groep van de Brei-, Tricotage-, Kou-
sen- en Sokkenfabrikanten, de Nederlandsche R.K. Textielarbeidersbond “St.Lambertus”, de 
Algemeene Bond van Arbeiders(sters) in de Textiel- en Kleedingbedrijven “De Eendracht” en 
Nederlandsche Christelijke Textielarbeidersbond “Unitas”. De ter tafel voorliggende CAO, met 
inbegrip uiteraard van de door het CRB vastgestelde onderdelen, stuurde de Vakraad op naar 
het College met het verzoek deze goed te keuren en algemeen verbindend te verklaren.534 
 

8.6 ‘Moeilijkheden in verband met de naleving der textielregeling’, tweede acte 

Gezien de ervaringen sinds de bevrijding lag het niet voor de hand dat de spinnerij-arbeidsters 
in Twente onder invloed van de nieuwe CAO hun verlangens zouden matigen, zeker niet omdat 
de daarin vastgelegde lonen veelal een stuk lager waren dan ze op dat moment verdienden. In-
tegendeel, zij wilden meer en probeerden dat waar mogelijk te realiseren.  

                                                 
533 Notulen van de vergadering van het College van Rijksbemiddelaars, 25 maart en 1 april 1946 (CRB, 224); brief College van 
Rijksbemiddelaars aan Voorloopige Vakraad voor de Textielindustrie, 20 april 1946 (Lb 15-01D Text.1947). 
534 Nederlandsche Staatscourant 12 maart 1946 (nr. 50); Verslag van de oprichtingsvergadering van den Vakraad voor de Textiel-
industrie, gehouden op dinsdag 14 mei 1946, des voormiddags om 9 uur te ‘s Gravenhage (TGTV, 202). 
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De drolsters van de Enschedese spinnerij Gebr. Jannink waren er op 14 februari 1946 mee ak-
koord gegaan dat de vaste premie die tot dan toe bovenop het uurloon werd betaald, zou worden 
vervangen door een tariefstelsel. Nadat op vrijdagavond de 22ste de nieuwe tarieven in de afde-
lingen waren opgehangen, legden de arbeidsters op zaterdag het werk neer. Zij hadden uit het 
overleg met de directie begrepen dat de productietarieven betaald zouden worden bóvenop het 
minimumuurloon plus de vaste premie en weigerden het werk te hervatten als dat niet zou ge-
beuren. Toen de staking zich op maandagochtend voortzette, verzocht de directie de staaksters 
het bedrijf te verlaten. Deze vroegen daarop een ontslagbewijs, zodat ze bij een ander bedrijf 
aan het werk zouden kunnen; een gezien de krappe arbeidsmarkt goed gekozen drukmiddel.  
Aan het eind van de middag gaf een delegatie van de arbeidsters te kennen te willen onderhan-
delen en legde als eisen op tafel dat de premie, waarvoor het tarief in de plaats was gekomen, 
alsnog zou worden uitbetaald en dat de stakingsuren doorbetaald zouden worden. De looneisen 
van deze ‘jongedames’ betekenden volgens Van Eck voor de plukdrolsters een verhoging van 
55 naar 65½ cent, voor de halffijndrolsters van 55 naar 62½ en voor de fijndrolsters van 50 naar 
56 cent. Boven dit uurloon zouden zij nog 10-20% in tarief kunnen verdienen. De eerste eis 
mocht het bedrijf naar eigen zeggen zonder toestemming van het CRB niet doorvoeren. Op het 
tweede punt wilde de directie niet ingaan. Directeur W.H. Jannink verzocht het GAB om met de 
Rijksbemiddelaar te overleggen hoe deze kwestie op te lossen en hoe te voorkomen dat de 160 
andere arbeiders van het bedrijf zonder werk zouden komen te zitten. Van Eck schreef de rijks-
bemiddelaar dat de vrouwenlonen historisch gezien altijd op 75% van het loon van een onge-
schoolde arbeider hadden gelegen en dat dit voor de drolsters een uurloon van ongeveer 60 cent 
zou inhouden. ‘In feite ligt het aanmerkelijk hooger.’ Hij sloot ter informatie ook de tweede, 
streng vertrouwelijke en persoonlijke circulaire van enkele dagen daarvoor bij, om hem te laten 
zien wat het standpunt van de Enschedese spinnerijen was ten aanzien van de vrouwenlonen. 
Onder deze omstandigheden vond Van Eck de eisen ‘volkomen onredelijk’ en hij verzocht het 
CRB om deze geheel af te wijzen. Op basis van de CAO – ‘de minimumloonen zijn voor Twen-
the theoretisch, omdat zij meer op Brabant ingesteld zijn’ – was het maximale loon 44 cent plus 
20%, oftewel 53 cent uurinkomen.  
Het College wees begin maart het verzoek van Gebr. Jannink om loonsverhoging af, omdat de 
voorgestelde lonen ‘het ten deze gebruikelijke loonpeil overschrijden’. Niet omdat zij het CAO-
peil overschreden, maar het gebruikelijke peil, met andere woorden de “daadwerkelijk betaalde 
lonen” in Tabel 43. Het is heel wel mogelijk dat Van Eck in deze formulering een uitweg had 
gezien voor de onvermijdelijke confrontatie met het CRB zoals die een kleine week later, op 19 
maart, plaatsvond in de vergadering van de Vakraad.535 
 
Bij Gebr. Van Heek legden de 40 drolsters op 1 maart het werk neer waardoor het gehele spin-
nerijpersoneel zonder werk kwam te zitten. Zij stelden volgens de directeur van het GAB geen 
concrete eisen, maar wilden gewoon loonsverhoging. De drolsters verdienden gemiddeld ƒ31,- 
à ƒ32,- per week en volgens hen verdienden drolsters bij andere spinnerijen 36 à 37 gulden per 
week en zoveel wilden zij ook. Na enkele dagen hervatten zij, voor zover ik heb kunnen na-
gaan, hun werk op de oude voorwaarden. 
Op 13 maart brak een staking uit van 30 twijnsters en spoelsters bij Arntzenius Jannink in Goor. 
Een aantal jonge mannen, in de leeftijd van 18 tot 21 jaar, die op dezelfde afdeling werkten, 

                                                 
535 Brief Gebr. Jannink aan GAB, 25 februari 1945; brief A.C. van Eck aan CRB, 27 februari 1945; brief A.C. Josephus Jitta en J. 
Bosch aan Gebr. Jannink, 13 maart 1946 (alle: TGTV, 74); brief I.F.H. Stuveling aan CRB, 4 maart 1946 (Lb 15-9646 I). 
Gebr. Jannink had op 1 januari 1946 185 personeelsleden in dienst; dit getal omvatte ook het kantoorpersoneel (zie Bijlage II). 
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verklaarde zich solidair en sloot zich bij de staking aan. Na enkele dagen werd de staking be-
eindigd door een interventie van de Uniebonden, die bij het geschil zelf niet betrokken waren. 
Zij dienden bij de Vakraad het verzoek in om de maximale oververdienste in tarief op 30% te 
brengen. Op deze manier bleef de loonstructuur zelf gehandhaafd, maar konden de arbeidsters 
toch een hoger uurinkomen bereiken. In het verdere verloop van dit verhaal zullen wij deze 
indirecte methode van loonsverhoging nog vaker tegenkomen. Bosch noteerde in haar rapport 
dat zij het bedrijf had gewaarschuwd om geen veranderingen in de arbeidsvoorwaarden aan te 
brengen zonder vergunning van het CRB. In reactie hierop liet Van Eck aan Bosch nogmaals 
weten dat de vrouwenlonen in Twente ‘onder den invloed van de harde wet van vraag en aan-
bod aanmerkelijk hooger’ waren dan de CAO toestond. Haar brief aan Jannink, waarin zij het 
bedrijf er op had gewezen dat het niet zonder vergunning van het CRB van de landelijke loon-
regeling mocht afwijken, had zijn volledige instemming. Hij had de onderneming er zelf ook al 
‘zeer scherp’ op gewezen dat zwichten voor looneisen zonder toestemming van het College 
‘uitgesloten’ was. ‘Wij doen’, zo besloot hij zijn brief, ‘onze uiterste best de reeds te hooge 
vrouwenloonen niet verder te laten stijgen en in dit streven kunnen wij een krachtigen steun van 
het College van Rijksbemiddelaars niet missen.’ Deze passage ontlokte aan een medewerker 
van het CRB, ‘D’, (J.J. Dieleman?), de venijnige kanttekening in de marge van Bosch’ rapport: 
‘Van Eck schrijft ons een brief hierover. Ik houd niet van dit soort schrijven, waarbij hij het 
College als boeman tegen zijn stoute kinderen wil gebruiken.’  
Als bijzonderheid bij dit conflict had het GAB aan Bosch laten weten ‘dat bij deze staking van 
extremistischen invloed geen sprake is. Meisjes uit Enter, in overwegend RK buurtschap, vor-
men de kern’. Het is opvallend hoe de autoriteiten steeds opnieuw verbaasd stonden te kijken, 
wanneer arbeiders zelfstandig iets ondernamen. Dat dit mogelijk was zonder “extremistische 
inblazingen”, waarbij men meestal dacht aan “EVC-gewroet”, was voor hen onbestaanbaar.536 
 
De problemen met de vrouwelijke arbeiders begonnen het College van Rijksbemiddelaars 
steeds meer zorgen te baren, zeker omdat in zijn ogen de fabrikanten niet bepaald constructief 
meewerkten aan een oplossing. De achtergrond van de hele kwestie was door Stuveling naar 
aanleiding van het loonconflict bij Gebr. Jannink voor het College op een rij gezet. ‘De oorzaak 
der hooge vrouwenlonen in Twenthe’, zo schreef hij, ‘moet worden gezocht in het geringe ef-
fectieve aanbod, dat blijkens een genomen steekproef over 300 willekeurige vrouwen, slechts 
weinig geringer is dan het potentiële (volgens een ander rapport waren er onder deze 300 
‘slechts 8 stuks’ die niet werkten, schr.). In de eerste maanden na de bevrijding trokken de con-
fectiebedrijven vrouwelijk personeel aan. Zij zogen dit weg bij de textielbedrijven, door over-
bieding steeg het loon. Toen de textielbedrijven na augustus langzamerhand weer op gang 
kwamen, ging de stroom in tegenovergestelde richting. Opnieuw steeg het vrouwenloon. De 
werkgevers in de textielindustrie overbieden ook elkaar, wat bij de toenemende schaarste aan 
vrouwelijke arbeidskrachten, het vrouwenloon in een naar boven zeer inelastisch verloopende 
curve brengt.’ De gang van zaken bij Gebr. Jannink onderstreepte volgens hem de wenselijk-
heid om de bestaande lonen te bevriezen en een loonplafond te construeren. De overheid zou dit 
met harde hand moeten handhaven. 
Bosch herhaalde in haar rapport aan Josephus Jitta van 1 april nog eens het besluit van de FVE 
om de vrouwenlonen te bevriezen. Het voor de drolsters vastgelegde loon van ƒ32,- per week 

                                                 
536 Moeilijkheden in verband met de naleving der textielregeling, rapport voor A.C. Josephus Jitta, 1 april 1946 (Lb 15-01 D Text. 
ind. 1946); brief A.C. van Eck aan J. Bosch, 10 april 1946 (TGTV, 20); Jaarverslag St.Lambertus over 1946 en 1947, p. 68. 
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lag aanzienlijk boven het loon dat op basis van de CAO was toegestaan. Naar zij had begrepen 
waren fabrikanten en vakbonden al tijdens de onderhandelingen over de loonregeling met elkaar 
overeengekomen ‘dat het hooge vrouwenloon in Twenthe zou blijven gehandhaafd’. Het leek 
haar dan ook verstandig om als CRB ‘voor geheel Twente’ te onderzoeken in hoeverre de 
nieuwe loonregeling kon worden nageleefd.537 Zij doelde hierbij nadrukkelijk ook op de pro-
blemen met de mannenlonen die eveneens tot een aantal stakingen hadden geleid, zoals ik aan 
het eind van Hfdst. 7 heb beschreven. In april herhaalde zij haar zorgen op dit punt in een brief 
aan de TGFV. Zonder overleg met de gehele textielindustrie konden de vrouwenlonen niet ef-
fectief worden aangepakt, omdat, naar haar overtuiging, iedere beslissing daarover die zich 
beperkte tot Twente, repercussies in de rest van het land zou hebben.538 
 
Ondertussen bleven de tekorten aan vrouwelijke arbeiders bestaan en naarmate de productie 
zich verder uitbreidde, begonnen deze tekorten steeds nijpender te worden. In vervolg op de 
eerdere onderzoeken naar tekorten aan vrouwelijk personeel liet de Katoenspinnerij Bamshoeve 
aan het Directoraat-Generaal van de Arbeid weten 100 geschoolde vrouwen tekort te komen. 
J.F. Scholten & Zonen in Enschede kwam er 50 tekort en Ten Cate in Almelo liet weten 5 half-
fijndrolsters en 12 drolsters nodig te hebben. Deze onderneming had al regelmatig mannelijke 
arbeiders in dienst genomen en hun het vak geleerd, maar om in de onmiddellijke behoefte te 
kunnen voorzien waren arbeidsters dringend gewenst. Bij de KSW kon de productie wegens 
gebrek aan arbeidsters nauwelijks worden uitgebreid. Bij Van Heek & Co hoopte in maart het 
garen zich op doordat de spoelsters en scheersters het werk niet konden bijhouden. Het bedrijf 
deed ‘al het mogelijke (…) om meisjes te krijgen’. In augustus bleek de campagne om meer 
spoelsters aan te trekken geen succes te zijn geweest; deze had maar 1 à 2 spoelsters opgele-
verd. Van Heek & Co constateerde dat de spoelmachines wel bezet waren, maar dat de ‘indivi-
dueele productie’ onvoldoende was. De komende periode wilde de onderneming de productie 
van de individuele spoelsters gaan opvoeren en slechte spoelsters vervangen door goeie.539 
Het was in feite dus wachten tot het volgende probleem zich zou aandienen en de kwestie rond 
de vrouwenlonen ècht uit de hand zou lopen. Een dispuut over de vrouwenlonen bij Spinnerij 
Oosterveld zou het breekijzer in deze kwestie worden. De personeelschef van Van Heek & Co, 
Ch. Leerkamp, die uit hoofde van zijn functie nauwgezet in de gaten hield hoe de ontwikkelin-
gen op de arbeidsmarkt waren, meldde in een overlegvergadering van de directie van Van Heek 
& Co met de afdelingshoofden op 1 april 1946, dat Oosterveld zich niet aan de afspraken over 
de drosserslonen hield. De vergadering besloot om dit te melden aan Van Eck. 

                                                 
537 Brief I.F.H. Stuveling aan CRB, 4 maart 1946 (Lb 15-9646 I); Moeilijkheden in verband met de naleving, a.w. 
538 Brief J. Bosch aan Twentsch-Geldersche Fabrikanten-Vereeniging, 24 april 1946 (VTO, Gerechtelijke vervolgingen wegens 
betalingen van te hooge loonen, 88). 
539 Brief Katoenspinnerij Bamshoeve aan Directoraat-Generaal van de Arbeid, 25 maart 1946; brief KSW aan Directoraat-
Generaal van de Arbeid, 25 maart 1946; brief J.F. Scholten & Zonen aan Directoraat-Generaal van de Arbeid, 11 april 1946; brief 
H. ten Cate Hzn & Co aan Directoraat-Generaal van de Arbeid, 9 april 1946 (alle: DGA, 23.3); Verslag vergadering van de directie 
met de afdelingshoofden [van Van Heek & Co.], 18 maart en 26 augustus 1946 (Van Heek, 52). 
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Figuur 15 Leeftijdsverdeling (M/V) in de spoelerij van H.P. Gelderman & Zn in augustus 1946 

 
Bron: Verslag onderzoek van de gezondheidstoestand der arbeiders van de textielfabriek H.P. Gelderman en Zonen te 
Oldenzaal (Gelderman (2), 70). 
 
Enige tijd daarvoor had een ander lid van de FVE eveneens aan het bestuur doorgegeven dat 
Oosterveld al op 1 februari de lonen van de nieuwe CAO had ingevoerd. Het bestuur keurde dit 
ten sterkste af, ook al had het begrip voor het bedrijf dat door oorlogshandelingen zo zwaar 
getroffen was en daardoor lange tijd stil had gelegen. Nu Oosterveld pas zo laat op gang was 
gekomen, waren de meeste arbeidsters al onder dak en moest deze spinnerij wel met heel sterke 
argumenten komen om hen ertoe te bewegen bij haar te komen werken. Gezien ook tegen de 
achtergrond van ‘de niet altijd even fraaie wijze waarop de strijd om de arbeiders gevoerd is 
door andere ondernemingen die zijn blijven werken’, snapte het bestuur de problemen volledig, 
‘maar’, zo schreef het aan Oosterveld, ‘het ontkent dat deze omstandigheden U aanleiding 
mochten geven tot een stap als deze, welke zoo volkomen officieel indruischt tegen een organi-
satorischen gang’ van zaken. Het bedrijf wees de beschuldigingen van de hand en betoogde dat 
andere bedrijven na de bevrijding de richtlijnen van het bestuur ‘niet alleen vaak in den wind 
geslagen, maar ook willens en wetens overtreden’ hadden. Omdat dit door bleef gaan, had de 
spinnerij zich gedwongen gezien zo te handelen, ‘daar wij anders geheel achter het net zouden 
vissen, ten opzichte van den toevoer van arbeidskrachten’.  
Het bestuur besloot uiteindelijk de kwestie met de mantel der liefde te bedekken. De fabrikan-
ten hadden al genoeg moeilijkheden met de arbeiders en het was zaak de eigen rijen gesloten te 
houden. Interne conflicten, gevolg van de concurrentieverhoudingen waarin de fabrikanten te-
genover elkaar stonden, moesten worden bijgelegd in het belang van de ondernemers als groep. 
Een van de bestuursleden formuleerde dit haarscherp: ‘Het is vooral gewenscht naar buiten te 
toonen, dat er een behoorlijke samenwerking tusschen de diverse fabrikanten bestaat. Deze kan 
slechts tot uiting komen in het gezamenlijk nemen van besluiten van algemeenen aard, zoodat 
vooral bij de fabriekscommissies de indruk wordt gevestigd, dat men hier met een goed georga-
niseerd overleg te maken heeft. Ik krijg nu sterk de indruk, dat bij vele bedrijven het overleg 
met deze commissies al zoodanig is, dat indien dit zoo doorgaat, zij ons de wet geheel gaan 
voorschrijven. Het sterkste wapen tegen een dergelijk optreden is een geregeld contact tusschen 
de leden onderling, waarbij alle moeilijkheden besproken worden en hierdoor zooveel mogelijk 
wordt getracht een uniforme oplossing te vinden. De arbeiders’, zo besloot hij zijn betoog, ‘leg-
gen zich bij een gezamenlijk door de fabrikanten genomen besluit veel eerder neer, wanneer zij 
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bemerken, dat de genomen besluiten bij alle fabrieken worden nagekomen.’540 Misschien had 
het bestuurslid in dit laatste wel gelijk − voor de oorlog hadden de ondernemers hun besluiten 
veelal met harde hand weten door te zetten en dat gaf hem waarschijnlijk vertrouwen voor dat 
moment − maar de besluiten wérden niet nagekomen en de arbeiders hadden dat gauw genoeg 
in de gaten.  
 
De plukdrolsters bij de Spinnerij Tubantia eisten ogenblikkelijk óók ƒ37,50 per week, net als bij 
Oosterveld. Bij Tubantia verdienden de plukdrolsters gemiddeld ƒ32,50 à ƒ33,50 met een top 
van ƒ34,10; het officiële maximale CAO-loon lag iets boven de ƒ25,-. Ten einde raad, Tubantia 
dreigde namelijk ‘te zwichten’, wendde Van Eck zich namens de FVE tot het CRB met het ver-
zoek ‘oogenblikkelijk in te grijpen’. Enkele dagen later onderstreepten de drolsters dit, toen een 
van hen, J. Jongbloed, een telegram aan het College van Rijksbemiddelaars stuurde dat het loon 
van de drolsters bij Tubantia tussen de ƒ29,- en ƒ33,- lag. Zij verzocht een verhoging van het 
loonpeil naar ƒ33 tot ƒ36,- ‘zoals bij andere spinnerijen gebruikelijk’.  
De directeur van het GAB ging opnieuw op onderzoek uit en constateerde dat de zaak ‘er vrij 
naargeestig’ bij lag. De spinnerijen in Enschede hadden elkaar in februari plechtig beloofd het 
vrouwenloon te bevriezen en bovendien geen personeel van elkaar over te nemen. De eerste 
belofte was in het begin vrij aardig nagekomen − al strooide Oosterveld nogal wat roet in het 
eten − maar de tweede belofte was totaal op niets uitgelopen. Er werd vanaf maart door vrijwel 
alle bedrijven weer in tarief gewerkt en dit had er toe geleid dat de maxima weer de neiging 
vertoonden op te lopen. In een poging de productie zoveel mogelijk op te voeren probeerden de 
bedrijven voortdurend arbeidsters bij elkaar weg te lokken, wat men dan weer trachtte tegen te 
gaan door hogere lonen te bieden op voorwaarde dat de arbeidsters zouden blijven. Zo bleef van 
de eerste belofte evenmin iets over. Slechts radicaal ingrijpen leek hier baat te hebben en Stuve-
ling stelde om te beginnen voor dat het CRB het niet zou accepteren dat Oosterveld ƒ37,50 per 
week betaalde voor een plukdrolster. Als tweede maatregel wilde hij de voorspinnerij-arbeid-
sters opnieuw over de verschillende bedrijven verdelen. Dit zou moeten gebeuren doordat het 
GAB de vrouwen een aanstellingsvergunning gaf voor een bepaald bedrijf, waarbij rekening 
gehouden zou moeten worden met lopende orders, garenbehoefte enzovoorts. Verder stelde hij 
voor een grondig loononderzoek in te stellen, waarbij de Arbeidsinspectie met een ‘levens-
groote commissie de verschillende bedrijven (zou moeten) overvallen, opdat er een weinig 
schrik worde gebracht in de gelederen der opstandige spinners’. Op basis van dit onderzoek 
moest men een nieuw maximumloon vaststellen dat in toekomst zou kunnen worden verlaagd. 
Stuveling bond het College op het hart om in actie te komen. Hij begreep dat het CRB zich in 
een moeilijke positie bevond, maar hoe langer met ingrijpen zou worden gewacht, hoe moeilij-
ker het zou worden.541  
Enkele dagen eerder had de inspecteur van het College in Oost-Nederland, C.H.Th. Bruens, zijn 
analyse van de oorzaak van de hoge vrouwenlonen naar het CRB gestuurd, te weten ‘het te 
kleine aanbod’. In Brabant hadden de vrouwenlonen altijd op een lager peil gelegen dan in 
Twente, omdat daar het aanbod van vrouwen groter was als gevolg van de gemiddeld grotere 
gezinnen. De Twentse textiel- en confectiebedrijven boden steeds hogere lonen om ‘in de steeds 
grooter wordende schaarschte aan vrouwelijk personeel te voorzien. Is dit niet mogelijk, dan zal 
                                                 
540 Rondschrijven A.C. van Eck aan bestuur fabrikantenverenigingen, 26 maart 1946; brief A.C. van Eck aan Spinnerij Oosterveld, 
2 april 1946; brief Spinnerij Oosterveld aan A.C. van Eck, 15 april 1946; brief bestuurslid fabrikantenvereniging aan A.C. van Eck, 
27 april 1946 (alle: VTO, CAO II); Verslag vergadering van de directie met de afdelingshoofden, 1 april 1946 (Van Heek, 52). 
541 Telegram A.C. van Eck aan College van Rijksbemiddelaars, 20 mei 1946; telegram J. Jongbloed aan College van Rijksbemid-
delaars, 23 mei 1946 (beide: Lb 15-9517); brief directeur GAB aan College van Rijksbemiddelaars, 22 mei 1946 (TGTV, 329). 
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dit op de productie van invloed zijn, daar het aantal beschikbare vrouwen b.v. in een voorspin-
nerij het aantal mannelijke werkkrachten werkzaam in het verdere productieproces bepaalt.’ De 
meeste wrijvingen en stakingen ontstonden in Twente in die afdelingen, waar mannen en vrou-
wen naast elkaar werkten en hetzelfde werk deden, werk dat volgens de Loonregeling echter 
verschillend werd betaald. Hij lichtte dit toe in een kort overzicht van de verschillen in beloning 
tussen mannen en vrouwen. 
 

Tabel 44 Het verschil in uurloon tussen mannen en vrouwen (geoefenden) 
 Uurloon V in % 

van M 
Leeftijd Mannen Vrouwen  

16 0,29 0,28 97% 
17 0,33 0,32 97% 
18 0,38 0,36 95% 
19 0,43 0,40 93% 
20 0,48 0,40 83% 
21 0,54 0,40 74% 
22 0,60 0,40 67% 
23 0,66 0,40 61% 

24 en ouder 0,72 0,40 56% 
Bron: Regeling van loonen voor de textielindustrie (Nederlandsche Staatscourant, 12 maart 1946, nr. 50) 
 
Naarmate vrouwen ouder werden, werd het verschil in betaling met hun mannelijke collega’s 
groter en bleef vanaf hun 24ste constant. Een deel van het tekort aan vrouwen in de productie liet 
zich verklaren doordat veel vrouwen kantoorwerk deden en daar veelal vergelijkbare salarissen 
verdienden als mannen. Bruens vond het grote verschil in beloning tussen mannen en vrouwen 
niet terecht, omdat ‘voor sommige werkzaamheden, waarvoor bijzondere vingervlugheid (ver-
eist was) of voor monotoon werk de vrouw beter geschikt is dan de man’. Het leek hem dan ook 
van groot belang teneinde ‘aan de eventueel nog komende stakingen het hoofd te bieden’, om 
de verhouding tussen mannen- en vrouwenlonen aan te passen.542 
 
In zijn reactie op de brief van Stuveling liet Van Eck het College weten dat Oosterveld spinnij-
dig op hem was, omdat hij uit de school had geklapt, maar, zo schreef hij, ‘ik (kan) niet aan de 
gang (…) blijven’. Hoewel hij het met de strekking van de brief van Stuveling helemaal eens 
was, leek hem het denkbeeld ‘om het betrekkelijk kleine aantal van de zeer schaarsche, een 
belangrijke sleutelpositie hebbende, plukdrolsters als een groepje kaarten op te nemen en op-
nieuw uit te delen’ onuitvoerbaar. Hij had ervaring met deze van oudsher ‘hoogst betaalde en 
meest pretentieuze’ arbeidsters en zo'n methode ‘zou vermoedelijk tot een algemeene opstand 
leiden’. Wel uitvoerbaar leek het hem om voor de Twentse arbeidsters een nieuw maximumloon 
vast te stellen. Refererend aan de brief van Bosch van 4 april (zie hierboven) schreef hij dat de 
angst van het CRB dat een aparte beslissing over de vrouwenlonen in Twente direct zijn weer-
slag zou hebben in andere delen van het land, ongegrond was. Tijdens de CAO-onderhandelin-
gen had hij steeds en met grote nadruk verklaard dat ‘Twenthe niet van plan was zijn hooge 
vrouwenlonen op Brabant te enten, omdat wij wisten, dat de omstandigheden daar geheel an-
ders waren en het aanbod veel grooter’. De in de CAO vastgelegde lonen waren voor Twente 

                                                 
542 Brief C. Bruens aan College van Rijksbemiddelaars, 15 mei 1946 (Lb 15-01D 1946). 
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‘volkomen theoretisch’ en ‘slechts collegiale gevoelens’ hadden de Twentse ondernemers ervan 
weerhouden ‘om de arbeidersvakbonden steun te geven in hun streven om de minimumloonen 
der CAO voor vrouwen op te jagen met behulp van de hoogere Twentsche cijfers’.543 
 

Figuur 16 Gemiddelde uurlonen (in centen) van plukdrolsters in Enschede 

 
Bron: Gemiddelde uurloonen der arbeiders in dienst van ondernemingen aangesloten bij de FVE, de TGFV, de BTO, 
de FVA, 1945-1950. In Enschede werd onderscheid gemaakt tussen plukdrolsters die “fijn” en die “grof” garen verwerk-
ten. 
 
Tabel 70 geeft een overzicht van de aantallen plukdrolsters en Figuur 16 geeft een beeld van de 
ontwikkeling van de gemiddelde uurlonen die zij uitbetaald kregen (voor zover werkzaam bij 
een bedrijf dat lid was van de FVE). Zoals Van Eck in zijn brief aangaf, ging het steeds om 
slechts een klein aantal vrouwen, tussen de 100 en 120 in de jaren 1946 tot 1950. De cijfers uit 
september 1945 onderstrepen nog eens hoe geweldig cq. rampzalig de arbeidsmarktpositie van 
deze vrouwen was (voor een nadere uiteenzetting over de loonstatistieken zie Bijlagen III en IV; 
daar ook gegevens over de positie van de plukdrolsters in de rest van Twente en over de positie 
van de overige drolsters). Het aantal mannelijke plukdrollers in Enschede was te verwaarlozen; 
deze werden van het begin af aan vrijwel allemaal ingezet in ploegendiensten.544 
 
In de loop van juni bereikten de sociale spanningen een climax doordat de druk op de lonen 
werd vermengd met discussies over werken in ploegen en met eisen tot kledingverstrekking. 
Spinnerij Tubantia was een van de eerste bedrijven die in juni 1946 de situatie als onhoudbaar 
betitelde: ‘Wij krijgen hoe langer hoe meer onrust in ons bedrijf en kunnen daardoor onze pro-

                                                 
543 Brief A.C. van Eck aan College van Rijksbemiddelaars, 4 juni 1946 (TGTV, 329). 
544 In de loonstatistieken over 1946 en de 1ste helft van 1947 werden de aantallen arbeiders die in ploegendienst werkten, nog niet 
apart vermeld (Ten Cate (2), C-21).  
Over de bruikbaarheid van de loonstatistieken voor een beeld van de werkelijke inhoud van het loonzakje is Kuys, De vrees voor 
wat niet kwam, p. 86, terecht kritisch. Na de oorlog was de situatie in zoverre gewijzigd dat de gegevens niet meer werden vertroe-
beld, doordat er short-time werd gewerkt. Ik heb sterk de indruk dat de loonstatistieken na de oorlog een redelijk goede afspiegeling 
zijn van het werkelijk verdiende loon en dat de uurlonen naar elkaar toe kropen; immers, bedrijven waarvan bekend werd dat ze ‘te 
weinig’ betaalden, werden vrijwel direct geconfronteerd met een staking of met vertrek van arbeidsters en ‘te veel’ betalen – in 
relatie tot de CAO – deden alle bedrijven. 
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ductie niet op peil houden en nog minder een tweede ploeg instellen’.545 De inspecteur van het 
CRB in Oost-Nederland, C. Bruens, deed in navolging van eerdere nota’s van GAB-directeur 
Stuveling ook een duit in het zakje met een eigen rapport over de toestand. Vanwege het grote 
tekort aan vrouwen verdienden zij lonen die een stuk uitgingen boven wat volgens de CAO was 
toegestaan. Een ander gevolg van dit tekort was, zo schreef hij, dat een aantal bedrijven ook 
mannen te werk stelde in de spinnerijen. Daar kwam dan direct weer de vraag op tafel of de 
vrouwen evenveel moesten verdienen als de mannen. Op grond van de tekst van de CAO was 
dit niet verboden; het betrof in zulke gevallen immers niet meer ‘uitsluitend aan vrouwen opge-
dragen arbeid’. Veel bedrijven betaalden dan ook de hogere lonen om de rust althans enigszins 
te bewaren, waarmee de eerder binnen de FVE afgesproken ‘bevriezing’ alweer voorbij was. 
Volgens de CRB-inspecteur werden in Enschede in juni 1946 gemiddeld de volgende lonen 
betaald:  
 drossers: ongeveer 72 cent per uur, plus gemiddeld 15% in tarief; in totaal dus 83 cent uur-

inkomen;  
 drossters: ongeveer 66 cent per uur plus gemiddeld 15% in tarief; oftewel 76 cent uurinko-

men;  
 plukdrolsters: ongeveer ƒ34,50 per week; dit varieerde van ƒ32,- tot ƒ37,50, terwijl er ook 

weken waren dat zij bruto ƒ41,19 verdienden;  
 halffijndrolsters: ongeveer ƒ33,- per week;  
 fijndrolsters: ƒ31,- à ƒ32,50 per week;  
 scheersters en twijnsters: ƒ26,- à ƒ31,- per week;  
 spoelsters: ongeveer ƒ25,- per week. 
 
Vergeleken met eind februari was dit al weer een flinke stijging (zie Tabel 43), hoewel het offici-
ele, maximaal toegestane loon voor spinnerij-arbeidsters in Enschede nog steeds ƒ23,04 was en 
dan moesten zij minstens 19 jaar oud zijn. In juli voerde een medewerker van Bruens een con-
trole uit naar de lonen die bij Gebr. Van Heek en Tubantia in de vier weken van juni waren ver-
diend. Bij Gebr. Van Heek hadden de zeven plukdrolsters in die weken gemiddeld ƒ35,08 per 
week verdiend (ƒ0,82/uur), de negen plukdrolsters bij Tubantia verdienden in die periode ge-
middeld ƒ32,50; de drieëntwintig halffijndrolsters bij Gebr. Van Heek verdienden gemiddeld 
ƒ30,72 per week (ƒ0,72/uur), hun twintig collega’s bij Tubantia verdienden ƒ28,31; de vijf 
fijndrolsters bij Gebr. Van Heek hadden ƒ27,92 verdiend (ƒ0,73/uur), bij Tubantia werkte in 
deze periode maar één fijn-drolster en zij had gemiddeld ƒ28,04 verdiend.  
Een tweede punt waren de emolumenten. Omdat inmiddels bekend was geworden dat per 1 au-
gustus 1946 de verstrekking van goederen in natura stopgezet moest worden, probeerden de 
meeste fabrikanten nog snel zoveel mogelijk personeel te krijgen. ‘Dat hierdoor de arbeiders in 
een zeer gunstige positie verkeeren behoeft geen verder betoog’, aldus Bruens (het verstrekken 
van textiel, de zogeheten emolumenten, komt uitgebreid aan de orde in §9.3). 
Goede raad leek bijna even duur als de arbeiders op dat moment, want doordat de ondernemers 
steeds probeerden personeel bij elkaar weg te lokken werd de arbeidsonrust ‘steeds grooter en 
zal uiteindelijk in ernstige botsingen uitloopen’. De CRB-inspecteur achtte een aanstellingsver-
gunning noodzakelijk; verder moest worden bepaald dat vanaf een bepaalde datum ‘ALLE’ lo-
nen een zeker maximum niet mochten overschrijden. Daarna zou er een scherpe controle moe-
ten volgen en moesten in overleg met Brabant nieuwe landelijke gemiddelden worden vastge-

                                                 
545 Brief Spinnerij Tubantia aan College van Rijksbemiddelaars, 7 juni 1946 (Lb 15-9517). 
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steld. Hij stelde voor om bij overtreding ‘drastische maatregelen te nemen, zooals sluiting, stop-
zetting toevoer grondstoffen etc.’ Als laatste maatregel stelde hij een totale afschaffing van de 
emolumenten voor. In plaats daarvan zou er een soort centraal magazijn moeten komen, waar 
arbeiders uit álle bedrijfstakken goederen konden krijgen tegen inlevering van bonnen. Als deze 
maatregelen niet genomen werden, zou men ‘steeds verder van het beoogde doel: de loonbe-
heersching, geraken met alle noodlottige gevolgen van dien’. Dat hij de ernst van de situatie 
goed weergaf, werd enkele dagen later door Van Eck nog eens onderstreept toen hij in een uit-
nodiging aan de textielfabrikanten voor een vergadering over de vrouwenlonen sprak van ‘een 
duidelijke gezagscrisis’.546 

                                                 
546 Brief C. Bruens aan College van Rijksbemiddelaars, 17 juni 1946 (Lb 15-01 D 1946); brief A.C. van Eck aan de Twentsche 
leden der textielwerkgeversfederatie, 22 juni 1946 (VTO, 3, Vrouwenloonen); rapport nr. 15-40 van onleesbaar, Assistent Inspec-
teur, 12 juli 1946 (Lb 15-9646 I); rapport nr. 15-36 van onleesbaar, Assistent Inspecteur, 11 juli 1946 (Lb 15-9517).  
In het rapport over Gebr. Van Heek is vermeld hoeveel uren de betrokken arbeidsters gemiddeld per week werkten, zodat een 
gemiddeld uurloon kon worden berekend. De plukdrolsters werkten gemiddeld 42,7 uur, de halffijndrolsters hetzelfde en de fijn-
drolsters werkten gemiddeld 38,4 uur. Dit is niet terug te voeren op de leeftijd van de betrokken arbeidsters. Een 17-jarige fijndrol-
ster werkte achtereenvolgens 26½, 39½, 48 en 30½ uur. In het rapport over Tubantia ontbreken deze gegevens. Of dit nabranders 
waren van de voordien veelvuldig geuite wens van een 40-uren-week is mij niet duidelijk. Het was in ieder geval géén voorbeeld 
van “short-time”; er was immers werk te over. 
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9 Een duidelijke gezagscrisis 
De arbeiders lieten bij voortduring merken alles wat ook maar in de verste verte deed denken 
aan de vooroorlogse verhoudingen beslist af te wijzen. Zij wilden een goed loon, zij namen 
geen genoegen met de sterke stijging van de kosten van levensonderhoud, zij wilden profiteren 
van het feit dat zij in de textielindustrie werkten en hun veelal schamele kleding aanvullen, zij 
wilden geen hele lange werkweken maken, ’s avonds en op zaterdagmiddag vrij zijn. Zij wilden 
iets anders, nu was hún tijd gekomen. Vele jaren later keken textielarbeiders nog met genoegen 
terug op deze periode, waarin de fabrikant en het andere leidinggevende personeel, de bazen, 
niet meer almachtig waren en zij hun rug durfden te rechten. Een voormalig textielarbeider ver-
telde in 1980 met kennelijke voldoening: ‘Zo’n baas kreeg dan in een bepaalde situatie niet 
meer met de knuppel in de hand de zaak recht. Dan zei zo’n arbeider gewoon: “Val maar dood.” 
Of ze zeiden tegen de baas: “Weet je wat het is jong, als het oe niet ansteet, dan haal me de 
papieren maar op.” En dat was wat, vroeger, als je zei, haal me de papieren maar op, nou, dan 
had je ze al, ik zou haast zeggen, de dag ervoor.’547 Een wever gaf op drastische wijze te ken-
nen dat de tijden waren veranderd. Voor de oorlog blonken volgens hem ‘bepaalde hoofdbazen 
uit in onmenselijk gedrag’. Een van die bazen, die dacht dat hij op de oude voet kon doorgaan, 
kwam van een oude kermis thuis. ‘Hij was zeer verbaasd, toen een wever de wrede behandeling 
die hij moest ondergaan, zat was en hem onder zijn kaken sloeg!’548 
Veel arbeiders vertrokken zonder op te zeggen of lokten ontslag op staande voet uit als een 
middel om van baan te kunnen veranderen. Juist in deze periode, bij een krappe arbeidsmarkt, 
konden zij zich dit permitteren; veelal dus niet zozeer om de textiel als zodanig de rug toe te 
keren − veel alternatieven waren er in Twente niet − maar om van baan te veranderen voor een 
beter loon, voor een fietsband, voor een lap stof. 
 
De textielfabrikanten hadden zich zeer terughoudend opgesteld tegenover loonsverhogingen en 
alle andere verbeteringen van de arbeidsvoorwaarden van hun personeel. Zij wilden zoveel mo-
gelijk ‘remmend’ optreden, zoals H.B.N. Ledeboer eind augustus 1945 in een vergadering van 
de Enschedesche Fabrikantenkring had aangegeven. Als gevolg van de grote tekorten aan per-
soneel ontstond er een wilde jacht op arbeiders, vooral op jonge vrouwen, en alle afspraken 
over het onder controle houden van de loonontwikkeling bleken iedere keer weer een volstrekte 
illusie te zijn. Dit speelde het sterkst in Enschede, maar ook in de rest van Twente konden de 
arbeiders als gevolg van hun sterke positie op de arbeidsmarkt looneisen vaak succesvol door-
zetten. In het jaarverslag van de FVE over de eerste twee jaar na de bevrijding besteedde het 
bestuur uitvoerig aandacht aan ‘de algemeene gezagscrisis die zich sinds de Bevrijding deed 
gelden’. Deze ‘werkte haast even sterk op den fabrikant als op den arbeider in. Het meerendeel 
der werkgevers trad met onvoldoende kracht op tegen de bandeloosheid van het fabrieksperso-
neel, dat van zijn kant steeds meer vrijheden nam. Groote conflicten mogen ons bespaard zijn 
gebleven, wilde stakingen waren niet van de lucht. Het kwam voor, dat er vijf of zes op één dag 
te Enschede waren, de meesten weliswaar van korten duur, maar ontwrichtend voor het bedrijf 
en nog meer ontwrichtend voor het gezag. Psychologisch moge deze gezagscrisis na een vijfja-
rige bezetting, die uitsluitend op macht maar niet op gezag berustte, verklaarbaar zijn, toch 
spreken wij de hoop uit, dat deze geestesgesteldheid geleidelijk zal wijken voor de normale 

                                                 
547 Inslag, mensen uit de streek vertellen, nr. 1, 1980, p. 11. 
548 Voorhuis, a.w., p. 39. 
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ordelievendheid, die ons en onze arbeiders vroeger heeft gekenmerkt.’549 Bij de Twentse fabri-
kanten speelde in hun gedrag nog een ander belangrijk aspect mee, nl. hun weerstand tegen de 
macht van de staat, vertegenwoordigd door het College van Rijksbemiddelaars. Zij kregen on-
der het regiem van de geleide loonpolitiek te maken met een aanzienlijke beperking van hun 
handelingsvrijheid. Zeker in een periode waarin zij zich gemakkelijk hogere lonen konden ver-
oorloven, gezien de schreeuwende vraag naar hun producten, was dit nauwelijks te verteren. Zij 
werden in hun expansiedrang geremd, zij mochten hun bedrijf niet meer runnen zoals zij ge-
wend waren. 
 
De in de Bedrijfsunie samenwerkende vakbonden hadden als belangrijkste doelstelling het ver-
schaffen van bestaanszekerheid aan de textielarbeiders. Nu dat met de eerste CAO voor een 
groot deel, in vergelijking met de vóór die tijd bestaande situatie, was gerealiseerd, aarzelden zij 
niet zich met beslistheid tegen arbeiders te keren die door stakingen of andere acties de met veel 
pijn en moeite opgebouwde overlegstructuur leken te ondergraven. Zij weigerden in vrijwel alle 
gevallen stakingen te ondersteunen en slaagden er in meerdere gevallen in de sociale onrust in 
te dammen. De Unie handelde daarmee geheel in lijn met de opvattingen van de drie centrales. 
Het NVV had zijn bezwaren tegen stakingen onder meer als volgt verwoord: ‘(…) elke staking 
betekent nu, dat de wederopbouw van ons land wordt vertraagd, dat het langer duurt, voordat in 
het ergste gebrek kan worden voorzien.’550 In het voorgaande hebben we alle vele voorbeelden 
hiervan gezien en er zullen nog vele volgen. Het dilemma van de vakbeweging – zij kan haar 
doelstelling alleen maar realiseren binnen de bestaande maatschappelijke verhoudingen en is 
dus gedwongen zich teweer te stellen tegen arbeiders die deze verhoudingen door hun prakti-
sche handelen ter discussie stellen – is zelden helderder verwoord dan door Unitas-voorzitter J. 
Wind naar aanleiding van de weigering van wevers bij Gelderman om, op proef, akkoord te 
gaan met uitbreiding van het aantal door hen te bedienen getouwen. Hij trok uit hun gedrag de 
conclusie ‘dat er bij de arbeiders nog niet het juiste verantwoordelijkheidsbesef is. Op deze 
manier gaat het effect van onze CAO teloor. We dienen ons aan de rechtsnormen en rechtspraak 
van onze CAO te onderwerpen. Ook moeten we de hoogst mogelijke productie hebben, willen 
we niet ondergaan.’551 
 
Het CRB dat zonder de loyale medewerking van de vakbonden en fabrikanten niet in staat was 
zijn rol in de beheersing van de loonontwikkeling te spelen, werd door de fabrikanten herhaal-
delijk voor aap gezet. Binnenskamers was de irritatie over het gedrag van de fabrikanten al her-
haaldelijk onomwonden geuit, maar het College moest in het openbaar zijn tanden laten zien, 
wilde het ook in Twente zijn van regeringswege verstrekte autoriteit en daarmee dus ook die 
van de regering zelf, handhaven, en om te beginnen vestigen. 
De gezagscrisis was dan ook niet alleen gevolg van het steeds verder uit de hand lopen van ac-
ties van arbeiders, maar ook van het gebrek aan bereidwilligheid om mee te werken van de kant 
van vele ondernemingen. De afzet- en dus de winstmogelijkheden waren enorm en hogere lonen 
dan zij eigenlijk zelf wilden, namen de fabrikanten, met tegenzin maar noodgedwongen, op de 
koop toe. In de Twentse textielindustrie waren de nieuwe verhoudingen in het sociaal-econo-
misch leven nog bepaald geen werkelijkheid geworden. Het CRB had geen keus dan “Twente” 
onder dwang de nieuwe tijd in te duwen. De feitelijke ontwikkeling van de lonen in de textiel-

                                                 
549 Jaarverslag FVE over 1945 en 1946, p. 4. (FVE, 63). 
550 De Vakbeweging, nr. 8, november 1945. 
551 Verslag Hoofdbestuursvergadering Unitas op 5 juli 1946 in Utrecht (Unitas, 1013). 
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industrie – verderop komen nog vele andere brandende kwesties aan de orde – was een tijdbom 
onder de loonbeheersing. Deze moest onschadelijk worden gemaakt. Dan maar geen vriendelij-
ke verhoudingen in de polder. 
 
Na meerdere rapporten over de stand van zaken van de directeur van het GAB, Stuveling, en 
van de inspecteur van het CRB zelf, Bruens, die beiden met min of meer gelijkluidende advie-
zen kwamen, achtte Bosch de tijd meer dan rijp voor actie. Op 11 april 1946 toog zij naar De-
venter voor diepgaand overleg met vertegenwoordigers van de Arbeidsinspectie, het Geweste-
lijk Arbeidsbureau en van de Raden van Arbeid over ‘de wanorde in de textiel in Twenthe’.552 
Het eerste probleem dat ter tafel kwam, was het ontbreken van een vaklijst, een lijst van de in 
de textielindustrie voorkomende functies, met een algemeen geldende indeling van elke functie 
in een bepaalde looncategorie. In de loonregeling in de CAO was wel een indeling in de loon-
groepen I, II en III (geschoolden, geoefenden, ongeschoolden) opgenomen, maar welke functie 
nou in welke loongroep thuishoorde was niet eenduidig vastgesteld. De beraadslagingen daar-
over in de Vakraad waren nog gaande. De Arbeidsinspectie had geen idee welke functies onder 
die loongroepen vielen en kon dus ook geen controle uitoefenen. In de praktijk plaatsten veel 
bedrijven hun arbeiders in groep I om zo een hoger loon te kunnen betalen, ook al had Van Eck 
daar namens de Looncommissie steeds met kracht tegen gewaarschuwd. De fabriekscommissies 
in de verschillende bedrijven hadden hierbij een zeker inspraakrecht en de arbeiders uit deze 
commissies stonden onder constante druk van hun collega’s om hun werk in de loongroep ‘ge-
schoold’ op te nemen. Ik behandel de indeling in groepen verder in Bijlage III. 
 
Als tweede onderwerp behandelde men de woorden “ten minste” uit de loonregeling. Zoals we 
al gezien hebben, bevatte de Loonregeling een artikel waarin te lezen stond dat een volslagen 
arbeider ‘ten minste’ het minimumloon moest ontvangen. Deze formulering hing ten nauwste 
samen met de angst die de ondernemers tijdens de CAO-onderhandelingen hadden geuit, dat de 
arbeiders “op het kussen van het minimumloon” zouden gaan zitten. Daarom was het minimum 
tamelijk laag vastgesteld; het tarief zou de arbeiders wel prikkelen tot grotere inspanning. Om 
nu te voorkomen dat de arbeiders vrijwel helemaal zonder inkomen zouden komen, als er om de 
een of andere reden niet gewerkt kon worden – zoals voor de oorlog regelmatig was voorgeko-
men – waren de woorden ‘ten minste’ opgenomen. In de praktijk kwam het er op neer dat een 
ondernemer straffeloos meer kon betalen, als hij op die manier arbeiders in zijn bedrijf wilde 
krijgen of houden. Volgens de Arbeidsinspectie was dit een rechtstreeks gevolg van de formule-
ring in de Loonregeling. Zo dreigde het kussen niet meer voor het vermeende zitgenot van de 
arbeiders te fungeren, maar de loonbeheersing te verstikken. Bosch was van mening dat het op 
basis van artikel 17.2 van het BBA 1945 niet was toegestaan boven de CAO-lonen te betalen, 
maar volgens de Arbeidsinspectie was het niet mogelijk juridisch op te treden vanwege de 
woorden ‘ten minste’.553 
De Arbeidsinspectie had ook grote problemen met het begrip, of liever, de praktijk van het 
‘maximum gemiddeld tarief’. Dit hield in dat een groep arbeiders in een bepaalde afdeling ge-

                                                 
552 J. Bosch, Verslag van de bespreking te Deventer op 11 April 1946 met de Arbeidsinspectie, Gewestelijk Arbeidsbureau en 
Raden van Arbeid, in verband met de wanorde in de Textiel in Twenthe, ten behoeve van J.J. Dieleman (Lb 15-01 D 1946). 
553 Artikel 17, lid 2 van het BBA luidde: ‘Indien met betrekking tot de regeling van loonen of andere arbeidsvoorwaarden van 
werknemers door het College krachtens artikel 16 richtlijnen zijn vastgesteld, is het den werkgever verboden loonen of andere 
arbeidsvoorwaarden toe te kennen, welke daarvan afwijken.’ De Arbeidsinspectie had gelijk met haar interpretatie, want de Loon-
regeling met de gewraakte passage was door het College zelf vastgesteld en de werkgevers waren gehouden zich hieraan te confor-
meren. 
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middeld niet meer mocht verdienen dan een bepaald bedrag. Het loon dat een individuele arbei-
der verdiende was daarmee echter niet bekend en dus kon de Arbeidsinspectie ook geen proces-
verbaal opmaken, indien dit loon te hoog zou zijn. De redenering van Bosch dat proces-verbaal 
kon worden opgemaakt wanneer een groep arbeiders meer dan 20% boven het vastgestelde 
uurloon verdiende raakte ‘kant noch wal’, zoals zij het zelf omschreef. ‘Begrijpen doe ik het 
niet’, was haar conclusie en hiermee stuitten de beleidsmakers uit Den Haag op de subtiliteiten 
van de rechtspraak, nl. dat een proces-verbaal uitsluitend kan worden opgemaakt tegen indivi-
duen, niet tegen groepen. 
Een ander probleem waar de textielfabrikanten mee te kampen hadden, waren de hoge reiskos-
ten. Van de mannelijke arbeiders in de textielindustrie kwam 18% van buiten de gemeente waar 
het bedrijf stond. Voor de arbeidsters was dit maar liefst 34%. Vrijwel alle textielfabrieken be-
steedden jaarlijks grote bedragen aan reiskosten voor hun personeel; Palthe in Almelo bijvoor-
beeld besteedde hieraan jaarlijks ƒ52.000,-. Overigens was dit geen nieuw verschijnsel. Ook 
voor de oorlog was het gebruikelijk dat een groot gedeelte van de textielarbeiders elke dag een 
eind reisde om op het werk te komen, al werd toen hiervoor weinig of geen vergoeding gege-
ven. Na de oorlog was de omvang van dit reizen sterk toegenomen. Direct na de bevrijding, dus 
voor de textielindustrie goed op gang gekomen was, beschreef een Almelose ambtenaar de vol-
gende ‘eigenaardige’ toestand. ‘Groote groepen volwaardige stedelijke arbeiders wenschen niet 
meer in de textielindustrie te werken en gaan voor de DUW ontginningsarbeid verrichten. De 
fabrieken betrekken een groot deel van hun werkkrachten van het omringende platteland − 
meest meisjes en jonge mannen. En zoo kan men telkendage zoo'n soort dubbele volksverhui-
zing waarnemen, waarbij stedelingen in landwerk en plattelanders in fabriekswerk terecht ko-
men!’554 Met het op gang komen van de textielindustrie en het daarmee gepaard gaande aflopen 
van de DUW, viel een deel van deze dagelijkse volksverhuizing weg. 
 
Als vierde agendapunt kwamen de hoge vrouwenlonen aan de orde. De oorzaak hiervan werd 
op typisch Nederlandse, namelijk bijbelse, wijze besproken. Er waren, aldus enkele vertegen-
woordigers van het GAB, te weinig mannen in Twente en omdat ‘de vrouw is te beschouwen 
als biologisch afvalproduct van den man’, was er dus te weinig afval. In Hfdst. 8 heb ik al uit-
voerig aandacht besteed aan de tekorten aan vrouwen. Die waren groot toen de textielindustrie 
weer op gang aan het komen was en naarmate de productie verder werd uitgebreid, namen deze 
tekorten alleen maar toe. Een complicerende factor, naast het algemene tekort aan arbeidsters, 
was dat in spinnerijen vrouwen vaak naast mannen werkten en hetzelfde loon verdienden. Het 
was de vergadering bekend dat de Enschedese fabrikanten het vrouwenloon bevroren hadden op 
ƒ32,- per week, omdat zij overlopen werden door de voorspinsters. ‘De onderkant’ wilde de 
FVE ‘niet bevriezen’, zo constateerde de vergadering. 
Tot slot besteedde de vergadering aandacht aan het verstrekken van giften in natura, emolumen-
ten genaamd, als middel om personeel te krijgen. ‘De fabrieken ruilen ook onderling alle moge-
lijke dingen ten gerieve van het personeel. Zoo krijgen zij in een spinnerij ondergoed uit Vrie-
zenveen; de meisjes van Bendien dragen kousen van Hin; een katoenspinnerij in Almelo schijnt 
schoenen aan zijn personeel te verstrekken etc.’ Bosch sloot haar notitie af met de sombere 
conclusie dat er geen enkel contact werd onderhouden tussen de Arbeidsinspectie, de verschil-

                                                 
554 H.D. de Vries Reilingh, De discussie over annexatie, in: Het Gemenebest 16 (1945) 3, p. 83.  
De strekking van dit artikel was overigens dat volgens de schrijver vele Twentse ondernemers tégen annexatie van gedeelten van 
Duitsland waren, ‘omdat zij vrezen, dat de werkkrachten, die zij van het platteland betrekken, dan over de oude grens naar het 
nieuwe land zullen vertrekken’. 
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lende Arbeidsbureaus en de Raden van Arbeid, ‘zij controleerden allemaal op eigen gelegen-
heid en wenschten vooral geen proces-verbaal op te maken.’ 
 

9.1 “Ten minste” uit de loonregeling geschrapt 

De eerste stap naar het afdwingen van zijn gezag zette het CRB door twee woorden in de loon-
regeling van februari 1946 door te strepen. Formeel gesproken was dat juist. Volgens de loon-
regeling moesten ten minste de in de regeling genoemde lonen betaald worden. Minder mocht 
dus niet, maar op basis van de letterlijke tekst was het wel toegestaan om méér te betalen. 
Hiermee was de tekst van de loonregeling in strijd met het BBA 1945 dat bepaalde dat de mi-
nimumlonen tegelijkertijd de maximumlonen waren. Door nu ‘ten minste’ te schrappen trok het 
College de zaak weer recht. Het College zal niet de illusie hebben gehad dat het met één pen-
nenstreek de arbeidsvoorwaarden in de Twentse textielindustrie kon normaliseren; men had er 
voldoende realiteitsbesef dat de krachtsverhoudingen op de arbeidsmarkt het op dat moment 
onmogelijk maakten dat een dergelijke regeling werd nageleefd. 
Het schrappen van ‘ten minste’ moet dan ook begrepen worden als een poging ondernemers en 
vakbonden van de ernst van de situatie te doordringen en hun duidelijk te maken dat het het 
College menens was: de arbeidsvoorwaarden in Twente konden niet door de officiële beugel. 
Door deze maatregel waren evenwel zeer veel, zo niet alle ondernemers strafbaar geworden. 
Van Eck had herhaaldelijk met veel aplomb verkondigd dat hij dankzij de woorden “ten minste” 
‘straffeloosheid’ had bedongen. Zijn herhaalde verzoeken aan het CRB voor dispensatie voor de 
hoge vrouwenlonen in Enschede waren er volgens hem zelfs overbodig door geworden. Van 
Eck had in diverse circulaires die hij in opdracht van zijn besturen na de bevrijding aan de tex-
tielfabrikanten had gestuurd, bepaalde marges genoemd waarbinnen de lonen van de arbeiders 
zich konden bewegen. Dit was bijvoorbeeld gebeurd bij het loonschema van 30 juli 1945 en ook 
nog in de circulaire die hij samen met de secretarissen van de andere textielwerkgeversorganisa-
ties in den lande op 1 februari 1946 had rondgestuurd. Hierin stond te lezen ‘dat men aan de in 
uurloon werkende arbeiders van groep I en II, wier positie en prestatie daartoe aanleiding ge-
ven, één of twee cent méér mag betalen (…) echter niet zoveel dat ze daardoor in een hogere 
loonklasse zouden komen’.  
Op 6 juni 1946 liet het College de ‘1ste Wijziging van de Loonregeling voor de Textielindustrie’ 
in De Staatscourant opnemen. De woorden ‘ten minste’ hadden aanleiding gegeven, zo viel 
daar te lezen, tot misverstanden ten aanzien van de strekking van de in de regeling opgenomen 
uurlonen. Deze moesten ‘uiteraard niet als minimum loonen, doch als standaardloonen’ worden 
beschouwd.555 
 
Over deze aanpassing van de loonregeling had het College geen voorafgaand overleg gepleegd 
met de Vakraad, een teken dat het niet bijster veel vertrouwen had in dit orgaan. De Vakraad 
was dan ook laaiend. In de textielindustrie was nu een situatie geschapen, zo zei Van Spaen-
donck in de vergadering van 19 juni, die sterk leek op die in de schoenindustrie, waar ook niet 
méér mocht worden betaald dan precies het vastgestelde uurloon. In die bedrijfstak waren vrij 
snel quasi-tariefstelsels in het leven geroepen op basis waarvan men de arbeiders zonder meer 
20% boven het uurloon betaalde. De textielindustrie moest naar zijn mening de vrijheid hebben 
om ‘binnen zekere grenzen’ differentiatie in de uurlonen toe te passen. Hij had er eerder al met 
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Dieleman en Bosch over gesproken en naar verluidt was de overweging van het College ge-
weest dat er in de oorspronkelijke regeling geen plafond voor in uurloon werkende arbeiders 
was vastgelegd. Als gevolg hiervan konden de fabrikanten de regeling ‘geheel illusoir’ maken 
door hun arbeiders op uurloon te laten werken. Formeel zouden zij de vrijheid hebben om hun 
personeel ‘onverschillig welk loon uit te betalen’, zolang het maar niet minder was dan het 
vastgestelde uurloon. Zijn voorstel dat het College een plafond van 10% boven het uurloon zou 
vaststellen voor die arbeiders die niet in tarief maar alleen in uurloon werkten, kon geen genade 
vinden bij de andere leden van de Vakraad, omdat dit in de praktijk zou inhouden dat de uurlo-
nen 10% zouden stijgen. Gelderman, Van Eck en Stuvé waren het met de andere leden van de 
Vakraad eens dat dit een van de grondslagen van de CAO op losse schroeven zou zetten.556 
De Vakraad stuurde een boze brief naar het CRB dat het nu een toestand had geschapen, waar-
van het de consequenties in het geheel niet kon overzien en die ‘bovendien met de behoeften en 
mogelijkheden van de praktijk (…) in ernstig conflict’ kwam. Als voorbeeld noemde de Vak-
raad arbeiders uit loongroep III. Zij werkten merendeels niet in tarief, maar konden beslist niet 
over één kam geschoren worden, omdat zij zeer uiteenlopende functies uitoefenden. ‘Het zou 
dan ook niet alleen ontevredenheid en onrust veroorzaken in de ondernemingen, doch boven-
dien onbillijk zijn’ als een fabrikant niet zelf enige verschillen in de lonen mocht aanbrengen. 
Ook de Stichting van de Arbeid bemoeide zich met de kwestie. Het was gebruikelijk dat veran-
deringen zoals het CRB nu doorvoerde, pas plaatsvonden na overleg met de Stichting. Had hier 
wellicht ‘een onwillekeurige omissie’ plaatsgevonden? zo vroeg zij zich af.557 
 
Volgens het CRB was het allemaal vrij eenvoudig. Het was ‘onder de huidige omstandigheden’ 
niet mogelijk lonen vast te stellen die niet tegelijkertijd minimum én maximum waren. Iets an-
ders was nooit bedoeld en met het schrappen van ‘ten minste’ deed het College niets anders dan 
duidelijk vastleggen wat de bedoeling was.558 De Vakraad vond dat het CRB er maar bar wei-
nig van begreep en kwam in zijn vergadering van 1 augustus tot de slotsom dat het gewenst was 
dat de lonen van arbeiders in de groepen III en II, die niet in tarief maar op uurloon werkten, 
konden fluctueren van 69 tot 72, respectievelijk van 72 tot 75 cent per uur (zie Tabel 37). De 
lonen van de arbeiders in groep I behoorden te worden begrensd door de marge van 20%, zodat 
zij, op tarief werkend, maximaal 90 cent per uur (75 cent + 20%) zouden kunnen verdienen; dit 
ter beoordeling van de ondernemer. De vergadering besloot het CRB te laten weten dat het zich 
moest beperken tot de grote lijnen en dat het de uitwerking en toepassing daarvan moest overla-
ten aan de Vakraad. Kortom, het College moest paragraaf 1 van de Eerste Wijziging (‘In artikel 
9 van de Regeling vervallen de woorden “ten minste”.’) ‘onverwijld’ intrekken en het moest 
‘ten spoedigste’ aan de Vakraad de bevoegdheid delegeren om binnen het kader van de Loonre-
geling afwijkingen toe te staan.559 
De Vakraad voegde in zijn brief hier nog aan toe dat de in de dagelijkse praktijk voorkomende 
omstandigheden zich niet in een ‘keurslijf’ lieten persen, ook al was hij overtuigd van de nood-
zaak ‘van een straffe loonbeheersching onder de huidige omstandigheden’. De overheid moest 
zich volgens de Vakraad beperken ‘tot het trekken van enkele groote lijnen’ en de uitwerking 
                                                 
556 Notulen van de vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, gehouden op woensdag 19 juni 1946, des voormiddags 
te half elf in Esplanade te Utrecht (TGTV, 202). 
557 Brief A.F. Stuvé en A.J.A. van Gerwen, namens de Vakraad voor de Textielindustrie, aan CRB, 21 juni 1946; brief B.C. Slote-
maker, namens Stichting van den Arbeid, aan CRB, 25 juni 1946 (beide: Lb15-01 D 1946). 
558 Brief J.J. Dieleman, namens CRB, aan de Vakraad voor de Textielindustrie, 21 juni 1946 (Lb15-01 D 1946). 
559 Notulen van de vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, gehouden op 1 augustus 1946, des voormiddags om half 
elf te Utrecht (TGTV, 202). Voor de tekst van Artikel 9 zie voetnoot 524. 
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van de details overlaten ‘aan de organen van het bedrijfsleven die immers alleen competent zijn 
om de behoeften en mogelijkheden van telkens een bepaalden bedrijfstak te overzien en met 
kennis van zaken te beoordelen’. Als het College zich met alle mogelijke details zou blijven 
bemoeien, zou er voor beide partijen ‘een onhoudbare toestand’ ontstaan.560 
 
Het College liet zich door deze brief niet van de wijs brengen. Het gaf grif toe dat het voor de 
overheid niet mogelijk was om ‘alle moeilijkheden van het bedrijfsleven centraal op te lossen’ 
en daarom vroeg het ook steeds advies aan de Vakraad voordat het een beslissing nam. Het 
College werd er echter regelmatig mee geconfronteerd dat beslissingen in incidentele gevallen 
gevolgen hadden voor het algemene loonpeil. ‘Onder de huidige omstandigheden is het derhal-
ve voorshands geboden, dat, ook bij incidentele verzoeken tot afwijking van de regeling van 
loonen voor de Textielindustrie, de uiteindelijke beslissing bleef berusten bij het orgaan, dat de 
verantwoordelijkheid draagt voor de algemene loonvorming.’ Op dit moment vormden in de 
textielindustrie niet zozeer de minimumlonen het probleem, als wel de maxima en daarom 
mocht het College de maxima niet buiten beschouwing laten. Het was niet verantwoord dat elk 
bedrijf ‘ongestraft’ meer zou mogen betalen dan in de Loonregeling was vastgelegd. Indien 
bedrijven speciale groepen arbeiders meer wilden betalen dan op grond van Loonregeling was 
toegestaan, dan had het CRB daar alle begrip voor en kon te allen tijde dispensatie bij het Col-
lege worden gevraagd.561 
Net als het CRB hield ook de Vakraad aan zijn standpunt vast. Men realiseerde zich in de ver-
gadering van 20 september dat verdere correspondentie over dit punt geen soelaas zou bieden 
en besloot om de zaak mondeling te gaan bespreken.562 Een maand later was de irritatie van de 
Vakraad over deze kwestie nog niet verminderd en men besloot andermaal een gesprek met 
Rijksbemiddelaar Josephus Jitta en zo mogelijk met Berger, de voorzitter van het College, aan 
te vragen, omdat men zich onder curatele gesteld voelde. Uit het verslag is niet op te maken of 
deze onvrede extra was gegroeid door een kort voordien in dezelfde vergadering behandelde 
adviesaanvraag van het College. Deze had betrekking op arbeiders van onder meer de Twent-
sche Stoombleekerij en de Twentsche Katoendrukkerij die door de aard van hun werkzaamhe-
den niet in tarief konden werken. Was de Vakraad het er mee eens, zo luidde de adviesaanvraag 
van het CRB, om hun een loon uit te betalen dat ongeveer gelijk zou zijn aan het gemiddelde 
loon van een arbeider die wèl in tarief werkte? (voor een uitgebreider antwoord op deze vraag zie bij 
voetnoot 846).563 
Het is opvallend dat de Vakraad bij zijn besprekingen niet refereerde aan het twistpunt met het 
CRB – dat althans is uit de notulen niet op te maken – omdat deze casus zich goed leende om 
aan te geven dat dit nou net de details waren waar de Vakraad zelf over wilde kunnen beslissen. 
Bovendien gaven de aanwezige ondernemers in dit geval ook zelf aan zich te bekommeren om 
mogelijke gevolgen elders van het toekennen van een toeslag boven het uurloon (zij hadden er 
dan ook bezwaar tegen) en dat was exact het argument van het College om, na ingewonnen 
advies bij de Vakraad, zèlf de uiteindelijke beslissing te blijven nemen, zoals Josephus Jitta op 
2 september had geschreven. Het pijnpunt voor de ondernemers bestond er dan ook vooral in 
dat zij niet langer zélf, autonoom mochten beslissen. 

                                                 
560 Brief A.J.A. van Gerwen, namens de Vakraad voor de Textielindustrie, aan het CRB, 13 augustus 1946 (TGTV, 219). 
561 Brief A.C. Josephus Jitta, namens het CRB, aan de Vakraad voor de Textielindustrie, 2 september 1946 (TGTV, 219). 
562 Notulen van de vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, 20 september 1946 (TGTV, 202). 
563 Notulen van de vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, 17 oktober 1946 (TGTV, 202). 
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De Bedrijfsunie wendde zich begin november in een apart schrijven tot het CRB. De bonden 
vroegen om de lonen in de textielindustrie met 10% te verhogen, omdat zij het nog steeds niet 
juist achtten dat textielarbeiders via tarief 10% “bij” moesten verdienen, voordat zij een loon 
bereikten dat door de Stichting van de Arbeid was vastgesteld voor een “normale” prestatie. Zij 
bekritiseerden verder uitvoerig het in hun ogen eigenzinnige gedrag van het College en de ei-
genmachtig doorgevoerde wijziging van de Loonregeling. Het had jaren van moeizame strijd 
gekost, zo schreven zij vol verbittering, om de ondernemers te winnen voor minimum cq garan-
tielonen en nu had het CRB die met één pennenstreek in standaardlonen veranderd! Dit konden 
en wilden de vakorganisaties niet aanvaarden. De wijziging was ‘in de praktijk niet uitvoerbaar 
en zij wordt dan ook niet uitgevoerd’. De bonden herhaalden de door de Vakraad geventileerde 
opvatting dat het ‘absurd’ was om het bedrijfsleven in een ‘ambtelijk keurslijf’ te dwingen. In 
het hypothetische geval dat de bonden ‘niet-verantwoorde verbeteringen’ zouden vragen die tot 
een stijging van het loonpeil leidden, zouden die wensen wel worden ‘geneutraliseerd’ door de 
werkgevers die vóór alles de belangen van de onderneming voor ogen hielden. ‘Het kost vaak 
zeer veel moeite’, benadrukten de Uniebonden, ‘en niet dan na rijp beraad en rustig overleg is 
het mogelijk tot een compromis te komen.’ Maar omdat het College niet de gehele CAO had 
goedgekeurd en daarmee de Vakraad de nodige bevoegdheden onthield, werd dit proces ernstig 
gefrustreerd. Het CRB eiste ‘voor alle mogelijke zaken, ook zelfs in de eenvoudigste interne 
aangelegenheden binnen een onderneming, het recht van beslissing op’. Dat was in de praktijk 
onwerkbaar en bovendien had het College niet de noodzakelijke kennis van de interne verhou-
dingen in het bedrijf.564 
 

9.1.1 De centraal geleide loonpolitiek versus de “rauwe” loonpraktijk in het 
Twentse 

Ten behoeve van de bespreking met het College van Rijksbemiddelaars had Van Gerwen voor 
de delegatie van de Vakraad een document opgesteld, waarin hij de bezwaren en wensen nog 
eens op een rij zette. Deze kwamen er op neer dat het College ‘zijn wantrouwen in de objectivi-
teit’ van de Vakraad moest laten varen. Als het CRB niet verstrikt wilde raken in de details van 
de vele regelingen, dan moest het de moed hebben om het regelen van deze details aan de Vak-
raad over te laten. Bosch had op haar beurt een notitie opgesteld voor Berger, waarin zij een 
aantal voorbeelden opsomde van de wijze waarop de Vakraad zich had opgesteld.565 De brief 
van de Bedrijfsunie van 4 november voegde zij er als bijlage aan toe. Bosch had gecorrespon-
deerd over een tariefsverhoging voor de kousen- en voor de tricotage-industrie, maar zij was er 
‘tot nu toe niet uitgekomen’. Naar men haar had geschreven, zou de verhoging voor de kousen-
industrie eigenlijk geen verhoging betekenen, omdat men in die bedrijfstak een ander tariefstel-
sel hanteerde. Voor de tricotage-industrie had men ‘zelfs niet getracht mij iets dergelijks aan-
nemelijk te maken’. De Vakraad had buiten het College om Delden-Stad in gemeenteklasse III 
geplaatst. Zij was daar achter gekomen, toen een bedrijf uit die plaats toestemming had ge-
vraagd om lonen voor die gemeenteklasse te mogen betalen. Haar was verder gebleken dat arti-

                                                 
564 Brief Bedrijfsunie aan College van Rijksbemiddelaars, 4 november 1946 (Lb15-01 D 1946). 
565 A.J.A. van Gerwen, Nota voor de bespreking met het College van Rijksbemiddelaars in zake de collectieve arbeidsovereen-
komst voor de textielindustrie, 6 december 1946 (TGTV, 36); notitie zonder titel (hoogst waarschijnlijk van J. Bosch) voor J.A. 
Berger, december 1946 (Lb 15-01D text.ind.1946). 
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kel 12 van de loonregeling te ruim was geredigeerd.566 Het tariefloon van jonge arbeiders kon 
op basis daarvan geheel op het loon van volwassen arbeiders worden bepaald. Wanneer er dan 
ook nog eens een man in een afdeling met voornamelijk meisjes werkte, kon hun loon worden 
vastgesteld conform het loon voor mannen. ‘Onze controleur trof in Twenthe jeugdige meisjes 
aan die ruim ƒ42,- verdienen.’567 Tot slot, er was wel een, grove, groepsindeling voor mannen, 
maar er was voor vrouwen op dit punt niets vastgelegd. Bij Jansen & Tilanus had dit al eens tot 
een staking geleid, waar de kunstzijde-spoelsters allemaal in groep I wilden worden geplaatst, 
zo schreef Bosch. 
 
Met deze gepolariseerde en uiterst heldere standpunten kwam een delegatie uit de Vakraad sa-
men met het CRB, dat vertegenwoordigd was door Berger, Josephus Jitta en Bosch. Berger, die 
de bespreking voorzat, gaf allereerst een uiteenzetting van de al eerder door vertegenwoordigers 
van het CRB naar voren gebrachte opvatting dat op de kortst mogelijke termijn de eigen werk-
zaamheid en zelfstandigheid van de organen van het bedrijfsleven moesten worden hersteld. 
‘Zoolang echter’, zo liet hij daar direct op volgen, ‘de omstandigheden worden beheerscht door 
een ernstig tekort aan arbeidskrachten, met de spanningen, die daaruit voortvloeien, kan niet aan 
een orgaan, dat slechts één bepaalden bedrijfstak overziet, de vrije hand worden gelaten, doch is 
het onafwendbare noodzaak, dat de overheid de supervisie houdt.’568 Na deze korte uiteenzet-
ting van de essentie van de geleide loonpolitiek – waarmee de bespreking in feite al was afge-
rond, vóórdat zij goed en wel was begonnen – verzekerde hij de Vakraad-delegatie dat het Col-
lege geen enkele beslissing zou nemen zonder advies van de Vakraad te hebben ingewonnen; 
ook zou het slechts in zeer dringende gevallen van deze adviezen afwijken. Helaas moest het 
advies van de Vakraad om het schrappen van de woorden “ten minste” uit de Loonregeling 
ongedaan te maken, wijken voor een dergelijke dringende noodzaak. Het was absoluut niet de 
bedoeling van het CRB om de door de Vakraad voorgestane differentiatie in de lonen van ar-
beiders die niet in tarief werkten, uit te sluiten, maar er moest wel een plafond voor worden 
vastgesteld. Men kwam uiteindelijk overeen naar een formulering te zoeken die zou voorzien in 

                                                 
566 Artikel 12, zoals opgenomen in de Regeling van loonen voor de textielindustrie (Nederlandsche Staatscourant 12 maart 1946, 
nr. 50): ‘De tarieven en stukloonen, premie-regelingen daaronder begrepen, moeten zoodanig vastgesteld worden, dat het uurinko-
men van de aan gelijksoortigen arbeid te werk gestelde werknemers gemiddeld niet meer dan 20% boven de volgens artikel 9 voor 
mannelijke werknemers van 24 jaar en ouder vastgestelde uurloonen uitgaat; voor zooveel vrouwelijke werknemers betreft en tarie-
ven, geldend voor uitsluitend aan vrouwen opgedragen arbeid, mag het uurinkomen gemiddeld niet meer dan 20 % uitgaan boven 
de volgens artikel 9 voor vrouwen van 19 jaar en ouder vastgestelde uurloonen.’ In de Concept Collectieve Arbeidsovereenkomst 
voor de Textiel-industrie, van 1 februari 1946, was deze tekst opgenomen in artikel 20, lid 1. Er was in deze concept-CAO, waar-
over ondernemers en vakbonden het onderling volledig eens waren, nog een art. 20, lid 2 en dat luidde: ‘De Vakraad is bevoegd, 
inzooverre bijzondere omstandigheden in bepaalde ondernemingen of groepen van ondernemingen daartoe aanleiding geven, het in 
lid 1 genoemde percentage hooger of lager vast te stellen.’ Dit 2e lid was in de door het CRB op 7 maart vastgestelde Regeling van 
loonen voor de textielindustrie, níet opgenomen. Vanuit de overwegingen van het CRB dat de verantwoordelijkheid voor en de 
beslissingsbevoegdheid over het loonbeleid bij hem lag, was het begrijpelijk dat het College dit lid had weggelaten. Toen het tarief-
plafond van 20% steeds meer begon te knellen, anders gezegd, toen de noodzaak om hogere lonen te gaan betalen steeds groter 
werd, leidde dit tot heftige discussies tussen de Vakraad en het College, zie m.n. §11.3 en 11.5. De oplossing voor deze meningsver-
schillen, de steen der wijzen, bleek uiteindelijk te worden gevonden in de combinatie werkclassificatie en loondispensatie. 
567 In de Vakraad (Notulen van de vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, 17 oktober 1946 (TGTV, 202)) was deze 
kwestie aan de orde geweest naar aanleiding van een vraag van het Sociaal Werkgeversverbond voor de Confectie- industrie over de 
interpretatie van dit artikel. De gekozen formulering was nadrukkelijk bedoeld, aldus de Vakraad, ‘om de mogelijkheid open te 
laten om voor jeugdige in tarief werkende arbeiders het beginsel gelijk loon voor gelijke prestatie toe te passen’. Anders gezegd, de 
conclusie van Bosch was correct. 
568 Verslag van de bespreking van een delegatie van den Vakraad met de Rijksbemiddelaars Mr. J.A. Berger en Prof. Josephus 
Jitta, gehouden op vrijdag 13 december 1946 des voormiddags te 10.00 uur (TGTV, 36). 
De delegatie van de Vakraad bestond uit A.C. van Eck, W.J. Fijlstra, A. van der Meijs, B.J.M. van Spaendonck, A.F. Stuvé, F.J.J. 
Trapman, J. Wind en A.J.A. van Gerwen. 



 

 
 

294

garantielonen − een term waar Berger de voorkeur aan gaf boven “minimumuurloon” − en in 
plafondlonen. 
 
In de daaropvolgende maanden deden zich nog herhaaldelijk situaties voor, waarbij het CRB en 
de Vakraad flink met elkaar in botsing kwamen en in een terugblik op de bespreking van de-
cember 1946 zei Van Eck enkele maanden later enigszins cynisch dat het College Bergers toe-
zegging van gegarandeerd overleg met de Vakraad alweer was vergeten. Als het College op 
deze weg door zou gaan, dan moest de Vakraad op een gegeven moment aan het College laten 
weten ‘dat wij voor de eer om verder mede te werken bedanken’. A.C. Jas, werkgeversverte-
genwoordiger in de Vakraad namens de brei-, tricot-, kousen- en sokkenindustrie, vond op dat 
moment de tijd al rijp om een ‘ultimatum’ aan het CRB te stellen en de vergadering besloot om 
nogmaals een brief te schrijven en een gesprek aan te vragen met het CRB en het bestuur van de 
Stichting van de Arbeid gezamenlijk.569 
 
Dit overleg vond plaats in maart 1947. Aanleiding voor het overleg was opnieuw of nog steeds 
de kwestie van de bevoegdheden van de Vakraad versus die van het College. In december van 
het voorgaande jaar had de discussie zich geconcentreerd op het schrappen van de “ten minste”-
passage in de Loonregeling die het CRB in maart 1946 bindend had vastgesteld. De Loonrege-
ling omvatte vooral de zogeheten materiële bepalingen van de CAO en daarmee had het College 
tevens alle bepalingen die enige substantiële bevoegdheid bij de Vakraad neerlegden, geschrapt. 
In zijn eerste Jaarverslag schreef de Vakraad dat er meer dan een jaar was besteed aan overleg 
met het College om tot een oplossing van ‘deze onverkwikkelijke situatie’ te komen. In de ogen 
van de Vakraad kostte het het CRB aanvankelijk moeite om zoveel vertrouwen in de raad te 
stellen dat het zaken uit handen wilde geven en om zich te realiseren dat de Vakraad bij uitstek 
competent was om binnen de door de overheid vastgestelde loonpolitieke kaders de details rond 
de lonen en arbeidsvoorwaarden te regelen. Dit was een correcte weergave, want het CRB had, 
zoals we hiervoor al hebben gezien, erg weinig fiducie in de Vakraad ten aanzien van vooral 
deze aspecten.  
In de voorbespreking voor het overleg met het College in maart 1947 gaf Van Eck aan er niet 
voor te voelen om deel uit te maken van de delegatie in verband met de problemen rond de 
vrouwenlonen in Twente, maar Menko drong er op aan dat hij wel zou gaan om het College 
duidelijk te zeggen waar het op stond. Volgens hem moest er niet te veel op details worden 
ingegaan, maar moest de delegatie van de Vakraad het principiële standpunt innemen dat de 
Vakraad zijn functie slechts wilde blijven uitoefenen, wanneer hij de bevoegdheden zou krijgen 
die voor het vervullen van zijn taak nodig was. 
Voorzitter Berger begon met te herhalen wat hij in december 1946 al had gezegd, nl. dat hij 
veel respect had voor de Vakraad en hem erkende als het aangewezen orgaan voor de beoorde-
ling van kwesties op het gebied van lonen en arbeidsvoorwaarden in de textielindustrie. Wan-
neer het College beslissingen had genomen zonder voorafgaand overleg met de raad, dan speet 
hem dat in hoge mate. Hoe eerder de Vakraad de taak van het CRB kon overnemen, hoe liever 
het hem was. Het College kon het echter niet goedkeuren dat de Vakraad zelfstandig beslissin-
gen nam in kwesties waar hij niet toe bevoegd was, zoals het indelen van gemeentes in een ho-
gere Gemeenteklasse. Van der Meijs verwoordde de opvattingen van de Vakraad dat het CRB 
zich met alle details van de regeling van lonen en arbeidsvoorwaarden wilde bemoeien. Het was 
voldoende wanneer de Rijksbemiddelaars de loonvloer en het loonplafond vastlegden en datge-

                                                 
569 Notulen van de vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, 10 februari 1947 (TGTV, 202). 
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ne wat daartussen lag, zouden overlaten aan organen zoals de Vakraad. De ervaringen die de 
raad had opgedaan, hadden ertoe geleid dat men de banden langzamerhand liever los wilde la-
ten. Realiseerde Berger zich wel de betekenis van de CAO voor de gehele textielindustrie − 
‘iets wat vroeger ondenkbaar was’ − en van een Vakraad waarin fabrikanten en vakbonden sa-
menwerkten? Het zou wel heel erg jammer zijn, zo vervolgde Van der Meijs, als de politiek van 
het College ertoe zou leiden ‘dat, wat met veel moeite bij elkaar gebracht is, weer uiteen zou 
vallen’. Waar het om ging, aldus Berger, was dat ‘in normale omstandigheden’ de Vakraad be-
voegd zou zijn om regelend op te treden op het gebied van lonen en arbeidsvoorwaarden, maar 
vanwege ‘de nog bestaande abnormale omstandigheden’ kon die bevoegdheid nog niet worden 
overgedragen. Van Eck fulmineerde tegen de totale bevoogding van het bedrijfsleven, ook over 
zaken, waarover slechts insiders konden oordelen en ook Stuvé bezwoer Berger dat de Vakraad 
uiterst voorzichtig met zijn bevoegdheden om zou gaan, bijvoorbeeld bij de indeling van de 
functiegroepen, ‘daar dit alleen al geboden wordt door het belang van handhaving van den in-
ternen bedrijfsvrede’. 
Van Spaendonck verklaarde dat de Vakraad absoluut niet de noodzaak ontkende van een coör-
dinerend orgaan dat er op toe moest zien dat de verschillende bedrijfstakken niet met elkaar in 
conflict kwamen en ‘niet de loonen in onderlingen wedijver opjagen’. Maar, inhakend op eerde-
re opmerkingen van Berger, drong hij aan op het vastleggen van een aantal welomschreven 
bevoegdheden van de Vakraad. Een daarvan zou wat hem betreft zijn de bevoegdheid ‘om tus-
schen den loonvloer en het loonplafond de zaken zelf te regelen’. Een tweede bevoegdheid zou 
wat hem betreft zijn het recht om afwijkingen in het tarief-plafond-percentage toe te staan tot 
bijvoorbeeld maximaal 25%. Verder drong hij aan op goedkeuring van de volledige CAO, 
waarmee de Vakraad het recht en de mogelijkheid zou krijgen om toezicht uit te oefenen op het 
naleven van de CAO-bepalingen en tegen overtreders ervan zou kunnen optreden. Daarnaast 
drong hij er op aan dat het CRB, ‘langs de wegen, die het College daarvoor wel zal kennen’, 
instructies zou geven aan controle-organen zoals de Centrale Dienst voor de Economische Con-
trôle (CDEC) en de Arbeidsinspectie, om overleg te plegen met de Vakraad vóórdat zij proces-
sen-verbaal zouden doorgeven aan het Openbaar Ministerie. Op die manier zou de Vakraad een 
oordeel kunnen uitspreken over de vraag of de geconstateerde overtreding ‘werkelijk een in-
breuk beteekent op de orde, die de regeling van loonen en arbeidsvoorwaarden beoogt te bren-
gen’. Het was volgens Van Spaendonck ontoelaatbaar dat de Vakraad volledig werd genegeerd 
en dat het bedrijfsleven was overgeleverd aan controleurs die er herhaaldelijk blijk van gaven 
‘niet het minste begrip te hebben van de zaak, waar het over gaat’. Berger wilde graag tegemoet 
komen aan de door Van Spaendonck geuite wensen en was bereid daarin zo ver te gaan ‘als het 
College maar eenigszins met zijn verantwoordelijkheid in overeenstemming kan brengen’. Toe-
stemming aan de Vakraad om het tariefplafond naar eigen inzicht tot 25% te verhogen viel hier 
buiten. Wanneer de Vakraad echter met ‘wetenschappelijk gefundeerde’ voorstellen zou komen, 
die een overschrijding van het loonplafond zouden inhouden, dan was hij bereid om zelfs verder 
te gaan dan 25%. Voorlopig zou dit op basis van individuele dispensatie gebeuren, in een later 
stadium zou de Vakraad misschien algemene richtlijnen kunnen ontwerpen op grond waarvan 
het CRB de bevoegdheden op dit punt aan de Vakraad zou kunnen delegeren. Op de controleurs 
kon het CRB geen directe invloed uitoefenen, maar hij was graag bereid om met Directeur-
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Generaal van de Arbeid Z.Th. Fetter570 zijn suggestie te bespreken en hij was graag bereid Van 
Spaendonck voor dat gesprek uit te nodigen.571 
De spanning tussen het centraal geleide loonbeleid en de rauwe werkelijkheid van de effecten 
van vraag en aanbod op lonen en arbeidsvoorwaarden, leidden in de bijkomsten van december 
1946 en maart 1947 tot stevige conflicten tussen het College en de Textielfabrikanten, die hierin 
werden gesteund door de vakorganisaties die vooral hun zegeningen (een CAO en georgani-
seerd overleg) telden en verder niet veel anders konden doen dan wijzen op de onwil onder de 
textielarbeiders om zich te voegen naar wat voldoende voor hen werd geacht. Het College 
stuurde aan op werkclassificatie als basis voor de vaststelling van tarieven en was op die voor-
waarde bereid forse dispensaties te geven. Langs die weg verwachtte (en hoopte) het CRB lang-
zaam meer grip op deze en andere bedrijfstakken te krijgen en daarmee op de praktijk van de 
loon- en arbeidsvoorwaarden. De Twentse textielfabrikanten zagen wel in dat zij de overheid, 
en daarmee dus het College, nodig hadden als stok achter de deur om de arbeiders zoveel moge-
lijk binnen de perken te houden, maar de stok had de onbedwingbare neiging om het voortouw 
te nemen, om hun absolute zeggenschap in eigen bedrijf weg te nemen en daar hadden zij een 
hartgrondige afkeer van. 
 

9.2 Ongeoorloofd verzuim, diefstal, Zwarte Lijst, verloop 

In deze paragraaf behandel ik een aantal onderwerpen die onderstrepen dat veel textielarbeiders 
de kans zagen en grepen om hun eigen gang te gaan en zich weinig aantrokken van wettelijke 
regels en dat het ontzag voor de werkgever, voor zover dat voordien bestaan had, sterk was 
getaand. Een aanzienlijk aantal arbeiders overtrad de wet: het BBA op grond waarvan het ver-
boden was om zonder toestemming van het GAB ontslag bij hun werkgever te nemen572, het 
Burgerlijk Wetboek dat diefstal strafbaar stelt, de ziektewet die simuleren van ziekte verbiedt, 
kortom een aanzienlijk aantal wetten en regels werd door velen onder hen – hoeveel is niet na te 
gaan – in meerdere of mindere mate aan hun laars gelapt. Dit was geen nieuw verschijnsel, 
maar het door mij gevonden materiaal wijst er op dat het wijder was verbreid dan vóór de oor-
log en dat het een hardnekkig verschijnsel was. Werkgevers, vakbeweging en burgerlijke autori-
teiten, zoals het GAB, keerden zich eenstemmig tegen dit gedrag dat zij veelal toeschreven aan 
een als verderfelijk omschreven mentaliteit. Zij traden met grote felheid hiertegen op, probeer-
den overtreders op alle mogelijke manieren te treffen opdat zij hun gedrag zouden wijzigen, 

                                                 
570 Z.Th. Fetter was afkomstig van Philips, waar hij in 1921 hoofd was geworden van de in dat jaar opgerichte afdeling Perso-
neelszaken. Vóór die tijd had hij aan het hoofd gestaan van de Arbeidsinspectie. Als subafdeling van de afdeling Personeelszaken 
ontstond vooral op Fetters instigatie in 1922 het Psychotechnisch Laboratorium dat zich ging bezighouden met een aanname- en 
ontslagbeleid van in eerste instantie productiearbeiders op basis van de psychotechniek. Fetter volgde in september 1946 A.H.W. 
Hacke op als Directeur-Generaal van de Arbeid. Zie: E. Haas, Op de juiste plaats. De opkomst van de bedrijfs- en schoolpsycholo-
gische beroepspraktijk in Nederland, Hilversum 1995. Diss. Groningen, p. 61-65.  
571 Notulen van de vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, 25 maart 1947 (TGTV, 202); Verslag van de bespreking 
tusschen vertegenwoordigers van het College van Rijksbemiddelaars, de Stichting van den Arbeid en den Vakraad voor de Textiel-
industrie, op dinsdag 25 maart 1947 des namiddags om 1.00 uur (TGTV, 36); Beknopt verslag van de werkzaamheden van de 
Vakraad voor de Textielindustrie over het tijdvak 14 mei 1946 t.m. 31 december 1947, p. 8-10. 
Aanwezig waren J.A. Berger, R.A.Th. Gevers Deynoot, J.C. van Gorkom en J.F.M. Bosch namens het College van Rijksbemidde-
laars, W. Strijbis, D. Roemers, A. Boersma, J.M.C. Teppema, A.J.R. Mauritz, W. de Jong en P.S. Pels namens de Stichting van den 
Arbeid en A. van der Meijs, B.J.M. van Spaendonck, A.C. van Eck, F.M.H. Hin, A.F. Stuvé, J. Wind, W.J. Fijlstra, J.A. Middelhuis 
en A.J.A. van Gerwen namens de Vakraad voor de Textielindustrie. 
572 De tekst van Artikel 6, 1ste lid van het BBA luidde: ‘Het is den werkgever en den werknemer verboden de arbeidsverhouding te 
beëindigen zonder toestemming van den directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau.’ 
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maar dit haalde slechts in beperkte mate iets uit; klaarblijkelijk was de moraal van grote groe-
pen textielarbeiders er een van ‘wij pakken waarvan wij vinden dat het ons toekomt’.  
 
Een van de eerste voorbeelden van deze houding heb ik aan het begin van Hoofdstuk 8 beschre-
ven: een aantal vrouwen weigerde het werk te hervatten, nadat ze een tijd lang een wachtgeld-
uitkering hadden ontvangen. Deze weigering was niet beperkt tot vrouwen. In §6.5 heb ik het 
GAB-rapport “Arbeidsschuwheid in de textielindustrie” besproken, waarin de weerzin tegen het 
hervatten van het werk in de textielindustrie naar voren komt onder mannen die in de DUW aan 
het werk waren. 
Na de oorlog genoten arbeiders bescherming tegen ontslag door hun werkgever onder de bepa-
ling in het BBA ‘45 dat het ondernemers verboden was om personeel zonder toestemming van 
het GAB te ontslaan; op hun beurt hadden arbeiders eveneens toestemming van het Arbeidsbu-
reau nodig om ontslag te kunnen nemen op straffe van maximaal een maand hechtenis of een 
geldboete van ten hoogste ƒ300,-. In de praktijk bleek hier niet veel van terecht te komen. De 
hierboven gememoreerde vergadering in Deventer in april 1946 had zelfs geconcludeerd dat 
alleen een aanstellingsvergunning uitkomst zou kunnen bieden. Dit zou inhouden dat een arbei-
der toestemming moest hebben van het GAB om bij een ander bedrijf te gaan werken. ‘De 
werknemers die door een werkgever worden weggelokt’, zo was de slotsom in Deventer, ‘krij-
gen een kleine boete, die door den nieuwen werkgever wordt betaald. Bovendien is de oude 
werkgever die zich tegen het ontslag verzet de kwade pier en wil het meisje (ditzelfde gold ui-
teraard voor alle arbeiders, schr.) doorgaans toch niet meer naar den ouden werkgever terug.’573 
Het voordeel van een aanstellingsvergunning was dat alles zou lopen via het GAB. Dit zou heel 
snel merken wanneer veel arbeiders naar een bepaalde fabriek wilden. Als de reden daarvoor 
het verstrekken van emolumenten – een van de heetste hangijzers (zie §9.3) – zou zijn, zou het 
GAB een aanstellingsvergunning weigeren. ‘Het gevaar blijft natuurlijk steeds dat alles buiten 
het arbeidsbureau omgaat’, zo voegde het verslag er aan toe. Die vrees was niet ongegrond blij-
kens een klein krantenbericht in september van dat jaar: op een niet met name genoemde tex-
tielfabriek in Enschede waren 82 arbeiders betrapt op het werken zonder arbeidsvergunning.574 
Was dit het spreekwoordelijke topje van de ijsberg? Het is niet met zekerheid te zeggen, maar 
gezien het feit dat men van tevoren al bang was dat zoiets zou gebeuren en gezien het feit dat 
deze arbeiders waarschijnlijk bij toeval werden ontdekt, lijkt het mij heel wel mogelijk. 
 
De kwestie van het zonder vergunning verbreken van de arbeidsverhouding kwam eveneens in 
de Vakraad aan de orde. Van Spaendonck pleitte er in de vergadering van 28 juni voor om aan 
de Ministers voor Sociale Zaken en Justitie te vragen om de Vakraad in te schakelen bij het 
vaststellen van de volgorde, waarin dit soort overtredingen van het BBA in de textielindustrie 
behandeld moest worden. Op die manier wilde hij voorkomen dat veel van deze zaken zou ver-
dwijnen ‘in den vloed van dossiers’ die de rechters op dit punt moesten behandelen. Volgens 
Wind waren de problemen zo ernstig dat het steeds moeilijker werd om het kwaad te keren en 
hij drong aan op voortvarende actie. Van der Heeg van De Eendracht was het weliswaar ook 
met Van Spaendonck eens, maar vond dat de oorzaak toch in de eerste plaats bij de onderne-
mers lag die de arbeiders met alle mogelijke middelen weglokten. De werkgever moest z.i. ver-
plicht worden zich er van te vergewissen dat een arbeider zijn vorige baan niet onrechtmatig 

                                                 
573 J. Bosch, Verslag van de bespreking te Deventer (Lb 15-01 D 1946). 
574 VTAC 12 september 1946. 
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had beëindigd. De Vakraad kwam tot de slotsom dat de Textielwerkgevers-Federatie het initia-
tief moest nemen tot een overeenkomst waarin zou worden vastgelegd dat de ondernemers (zo 
mogelijk uit te breiden met de confectie-industrie), op straffe van een zware boete, geen perso-
neel zonder ontslagvergunning aan zouden nemen en dat zij personeel dat rechtmatig ontslag 
nam, een ontslagbewijs zouden geven. In deze overeenkomst zou eveneens moeten worden 
vastgelegd dat de fabrikanten voortaan juridische stappen zouden ondernemen tegen arbeiders 
die de arbeidsverhouding onrechtmatig verbraken. Deze overeenkomst zouden de ondernemers 
via een aanplakbiljet in hun bedrijf bekend maken en daarin zouden zij ook aankondigen dat zij 
arbeiders die de dienstbetrekking onrechtmatig zouden verbreken, juridisch zouden vervol-
gen.575 De vakbeweging nam haar verantwoordelijkheid voor de nieuwe, georganiseerde ar-
beidsverhoudingen kortom zeer serieus. 
In de volgende vergadering, op 1 augustus, bleek de werkelijkheid de bespiegelingen al te heb-
ben ingehaald: op 18 juli was in De Staatscourant een beschikking van de Minister van Sociale 
Zaken gepubliceerd die inhield dat voor het werken in de textielindustrie voortaan een aanstel-
lingsvergunning was vereist; af te geven door het GAB. Van Spaendonck stelde namens de 
secretarissen van de werkgeversorganisaties voor om bij het Rijksarbeidsbureau te bepleiten dat 
er bij elk GAB een paritair samengestelde commissie zou worden benoemd die de directeur van 
het GAB kon adviseren over de aanstellingsvergunningen voor de textielindustrie. Het verbaas-
de de vergadering dat deze regeling, waarvan men met stelligheid meende te weten dat Minister 
Drees er tegenstander van was, zo plotseling was ingevoerd.576 
 
Met het invoeren van een aanstellingsvergunning was evenwel nog geen oplossing bereikt, want 
al snel werkte een, onbekend, aantal arbeiders illegaal. Maar afgezien daarvan, ook in de rege-
ling zelf zaten nog mazen. Als een textielarbeider naar een ander bedrijf wilde, maar dat niet 
mocht van het GAB, dan kon hij nog altijd naar de confectie, waar ook een groot tekort aan 
personeel was en waar geen aanstellingsvergunning vereist was. Hierdoor had volgens de in-
specteur van het CRB ‘de aanstellingsvergunning voor de textielindustrie, althans in Twente, 
voor een groot gedeelte haar waarde (…) verloren’. Vooral vrouwen werkten ook liever in de 
confectie dan in de textiel, omdat de confectie sociaal in hoger aanzien stond. Bovendien kon-
den arbeidsters daar ‘gemakkelijk een costuum voor hun vader of broer krijgen of een mantel 
voor hun moeder etc.’ Daarbij bestonden er in Twente gecombineerde confectie- en textielbe-
drijven in één onderneming, bijvoorbeeld Jansen & Tilanus in Vriezenveen. Dit soort onderne-
mingen kon de aanstellingsvergunning ontduiken door personeel via het confectiebedrijf aan te 
nemen en uiteindelijk in het textielbedrijf te werk te stellen. Toen het College dit hoorde, belde 
het direct naar Sociale Zaken, waar men ‘met schrik bemerkt, dat confectie is vergeten’.577 
 
Toch begon de aanvulling van het BBA met een aanstellingsvergunning na enige tijd vruchten 
af te werpen. Het jaarverslag van het GAB Enschede over 1946 concludeerde dat de combinatie 
van beide vergunningen in belangrijke mate had bijgedragen aan het herstel en de handhaving 
van de arbeidsrust. Het Bijkantoor Almelo uitte zich in zijn jaarverslag over dat jaar in soortge-
lijke bewoordingen. De verstrekkingen in natura, vooral van kleding, deden de positieve effec-
ten echter voor een deel teniet, omdat deze vooral op de vrouwelijke arbeiders ‘een groote aan-
trekkingskracht uitoefenden’. In Almelo had het GAB-kantoor in 1946 vooral als gevolg hier-

                                                 
575 Notulen van de vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, 28 juni 1946 (TGTV, 202). 
576 Notulen van de vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, 1 augustus 1946 (TGTV, 202). 
577 Brief C. Bruens aan CRB, 15 augustus 1946 (Sijes, 132); brief J. Bosch aan C. Bruens, 17 augustus 1946 (Lb15-01 D 1946). 
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van 222 ontslagaanvragen van vrouwen moeten behandelen; meer dan de helft van het totaal 
van 406.578 
 

Tabel 45 Ontslagaanvragen op basis van de bepalingen in het BBA in Enschede 
Aanvragen ingediend door werkgevers 

 Mannen Vrouwen 
 Aanvragen Toegestaan Geweigerd Aanvragen Toegestaan Geweigerd 

1947 187 12 33 36 23 5 
1948 142 75 16 43 29 7 

1949 137 82 14 21 10 7 
 

 Aanvragen ingediend door werknemers 
1947 633 329 269 300 125 158 

1948 645 283 296 260 114 132 
1949 381 169 164 374 157 200 

Bron: Beknopt Jaarverslag [1947, 1948 en 1949] van het Gewestelijk Arbeidsbureau te Enschede, opgenomen in: 
Verslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Overijssel te Hengelo (O) over het jaar 1947-1949. 
 
De aantallen ontslagaanvragen in alle industrietakken in Enschede (zie Tabel 45) wijken niet 
sterk af van de (schaarse) gegevens over Almelo en zijn niet bepaald opzienbarend. Volgens het 
GAB-Enschede was echter in 1947 het aantal gevallen, waarin bij arbeiders of fabrikanten spra-
ke was van onwil of van het opzettelijk negeren van de bepalingen van het BBA in verhouding 
tot het aantal behandelde ontslagaanvragen zeer gering. Het Arbeidsbureau had daarom in 
slechts een beperkt aantal gevallen proces-verbaal op laten maken.579 
 

9.2.1 De Zwarte Lijst 

Bij de Katoenspinnerij Bamshoeve hadden in januari 1946 twee getrouwde drossters ontslag 
genomen met als argument dat zij thuis wilden blijven. Zij hadden echter ook aan het bedrijf 
laten weten dat zij te veel spillen moesten bedienen en dat andere bedrijven meer emolumenten 
verstrekten. Dit laatste was juist, zo erkende de Bamshoeve. Als spinnerij kon zij niet anders 
doen dan garen aan weverijen beschikbaar stellen om er kleding van te laten weven. Dit verliep 
niet vlot, mede omdat de betrokken weverij weinig belang had bij de opdracht. De Bamshoeve 
had zijn personeel nog steeds geen ondergoed, jurken en andere kleding kunnen verstrekken, 
alleen schorten en overallstof. Een ander punt was de arbeidsprestatie die het bedrijf van zijn 
personeel verlangde. Deze lag hoger dan bij veel andere spinnerijen, omdat de drossers bij 
Bamshoeve op moderne machines werkten, waarop zij meer spillen konden bedienen dan voor-
heen. Een aantal arbeidsters had zich om die reden aangemeld bij Oosterveld, aangezien zij daar 
minder hard hoefden te werken. Op het verzoek van Oosterveld om deze arbeiders een ontslag-
vergunning te geven had de directie van de Bamshoeve niet in willen gaan. De overgang naar 
de andere spinnerij zou voor betrokken arbeiders op zich wel een positieverbetering opleveren – 
dit was een erkend argument om een ontslagvergunning te verlenen – maar de Bamshoeve vond 
                                                 
578 Jaarverslag 1946 van het GAB Enschede, p. 7; Jaarverslag 1946 van het Bijkantoor Almelo van het GAB Enschede, p. 28 
(beide: GAB Almelo, 1). 
579 Beknopt Jaarverslag [1947] van het Gewestelijk Arbeidsbureau te Enschede, opgenomen in: Verslag van de Kamer van Koop-
handel en Fabrieken voor Overijssel te Hengelo (O) over het jaar 1947, p. 174. 
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het aanbod van een lagere arbeidsprestatie tegen hetzelfde loon of een grotere uitkering van 
goederen geen argument voor het goedkeuren van een ontslagaanvrage. Van Eck wilde de twee 
getrouwde vrouwen, die hadden aangegeven “thuis” te willen blijven, niet op de Zwarte Lijst 
zetten. ‘Dit zou zoo’n belangrijke, principieele wijziging zijn in ons standpunt en zoozeer gaan 
lijken op beperking van de rechten van den individueelen arbeider, dat ik er niet aan durf te 
beginnen.’ De arbeidsters die naar Oosterveld wilden daarentegen ‘zou ik zeker ook ontslag 
weigeren’.580 
 
Hier komt een machtsmiddel aan de orde dat de fabrikanten hanteerden al ver voor er sprake 
was van het BBA. Het opstellen van een Zwarte Lijst met de namen van arbeiders die na een 
staking niet meer mochten worden aangenomen wegens opruiend gedrag, was een van de eerste 
activiteiten geweest van de FVE na zijn oprichting in 1888.581 Een arbeider die ‘zwarte papie-
ren’ kreeg – zoals het verschijnsel onder arbeiders zelf werd genoemd582 – kon gedurende een 
bepaalde periode niet meer bij een ander lid van de fabrikantenvereniging aan het werk; via het 
secretariaat vonden deze “zwarte papieren” hun weg naar de leden. Dat de fabrikanten in 1945 
en de jaren daarna vasthielden aan het instrument van de Zwarte Lijst is begrijpelijk. Zij be-
schikten op deze manier immers niet alleen over hun eigen, onderling functionerend machts-
middel om hun personeel te disciplineren, het BBA verschafte hen daarenboven een aantal wet-
telijke instrumenten. In de praktijk fungeerde het BBA als een aanvulling op de Zwarte Lijst. 
Ook de Almelose fabrikantenkring, dus niet alleen de in de FVA samenwerkende textielfabri-
kanten, maakte intensief gebruik van de Zwarte Lijst. In het voorjaar van 1946 spraken de leden 
met elkaar af dat men geen personeel van elkaar over zou nemen zonder voorafgaand overleg 
tussen de oude en de beoogde nieuwe werkgever. Personeel dat uit dienst ging, zou pas na drie 
maanden door een ander lid worden aangenomen, tenzij deze met instemming van de oude 
werkgever was vertrokken. Verder spraken de leden van de FAO af elkaar op de hoogte te hou-
den van ontslag wegens diefstal of ander wangedrag door de naam door te geven aan de secreta-
ris, die voor doorgifte zorg zou dragen.583 
 
De Zwarte Lijst werd soms ook verspreid onder fabrikanten die niet waren aangesloten bij een 
fabrikantenorganisatie. De Textielfabriek “Holland” in Enschede kreeg ze regelmatig toege-
stuurd en vroeg de FVE in oktober 1945 of men wellicht opgave wilde ontvangen van arbeiders 
die bij dít bedrijf ontslag hadden gekregen. Van Eck was daar geen voorstander van; hij be-
schouwde het toesturen van de Zwarte Lijst vooral als ‘een beleefdheid’ en ging er van uit dat 
niet-leden die de lijst ontvingen, de ‘gebrandmerkten’ niet in dienst zouden nemen of houden. 
Voorzitter Ledeboer was wèl voorstander van uitwisseling en ook bestuurslid Krudop van de 
Twentsche Textielmaatschappij zag geen bezwaar, temeer omdat kort daarvoor in de ledenver-

                                                 
580 Brief Katoenspinnerij Bamshoeve aan A.C. van Eck, 17 januari 1946; brief A.C. van Eck aan Katoenspinnerij Bamshoeve, 18 
januari 1946 (beide: TGTV, 82). 
581 Stegeman, a.w., p. 8. 
Een befaamd voorbeeld van een arbeider die op de zwarte lijst kwam te staan, en van de gevolgen die dit voor zijn gezin had, is 
terug te vinden in G.J.M. van het Reve, Mijn rode jaren. Herinneringen van een ex-bolsjewiek, Haarlem 1982, p. 50-53.  
582 Verslag ledenvergadering van de afd. Enschede van Unitas, 15 december 1948 (Unitas, 1079). 
583 Jaarverslag 1946 van het Bijkantoor Almelo van het GAB Enschede, p. 28 (GAB Almelo, 1); brief B. Doedes Breuning ten 
Cate, secretaris FAO, aan Fa. L.E. Hofkes & Co, in Wierden, 3 juni 1948; Verslag vergadering FAO, 27 oktober 1948 (beide: Ten 
Cate (1), 372) 
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gadering van de FVE de wens naar voren was gekomen dat de “Holland” lid zou worden van de 
FVE.584 
 
Op 16 september 1946 spraken de Officier van Justitie van de Rechtbank in Almelo, W.L. de 
Walle, en de directeur van het GAB, I.F.H. Stuveling over het verschijnsel Zwarte Lijst. Deze 
werd door de ondernemers veelvuldig gebruikt om diefstal te bestraffen en zij hadden het GAB 
verzocht om arbeiders die op de Zwarte Lijst waren gezet, niet in hun eigen beroep te bemidde-
len, maar hen ander, ‘minder aangenaam werk’ te geven. Beide heren waren het met elkaar eens 
dat het niet op de weg van het GAB lag om een bijkomende straf op te leggen, maar dat alleen 
de rechter hiertoe bevoegd was. Als nadeel van de Zwarte Lijst zagen zij dat deze was geba-
seerd op het subjectieve oordeel van de betrokken fabrikant, waardoor de beoordeling van ver-
gelijkbare gevallen soms erg uiteenliep. Daarnaast was het in de voorbij periode herhaaldelijk 
voorgekomen dat fabrikanten zich zelf niet aan de lijst hielden.  
De Officier en de directeur van het GAB erkenden wel de bezwaren van de fabrikanten, dat het 
justitieel apparaat te traag werkte om diefstal effectief te kunnen bestrijden. Zij kwamen over-
een dat de Rechtbank door Stuveling als ernstig aangemerkte gevallen voortaan met voorrang 
zou behandelen. Om dit soepel te laten verlopen zou hij de hoofden van politie verzoeken om 
aan daarvoor in aanmerking komende gevallen een brief van de directeur van het GAB toe te 
voegen, zodat de versnelde procedure in gang zou worden gezet. De Walle zou bij berechting 
pleiten voor onmiddellijke insluiting van arbeiders die wegens diefstal van textielgoederen wer-
den veroordeeld; aan de vonnissen van de door Stuveling als bijzonder aangemerkte gevallen 
zou meer ruchtbaarheid worden gegeven. ‘Van publicatie in de pers zal ongetwijfeld een be-
langrijke preventieve werking uitgaan.’585 De volgende dag al stuurde Stuveling aan de hoofden 
van politie in het rayon van het GAB een afschrift van zijn gespreksverslag met de Officier van 
Justitie met het verzoek om bij het opmaken van processen-verbaal rekening te houden met de 
daarin vervatte afspraken, ‘die ook de instemming heeft van genoemde Officier’.586 
 
De bedenkingen die in het overleg van de Officier van Justitie en de directeur van het GAB 
waren geuit over de Zwarte Lijst, zijn van invloed geweest op de besluitvorming in de leden-
vergadering van de FVE op 22 oktober van dat jaar. Van Eck bracht in die bijeenkomst naar 
voren dat het Arbeidsbureau textielarbeiders die op de Zwarte Lijst stonden, toch bemiddelde 
vanwege de grote tekorten aan personeel. Hij stelde daarom voor om vermeldingen op de Zwar-
te Lijst voortaan niet na 6 maanden maar na 3 maanden te laten vervallen, ook al vonden de 
autoriteiten ‘dat de zwarte lijst door ons met zorg behandeld wordt’. De ledenvergadering is met 
dit voorstel akkoord gegaan. Arbeiders die op de Zwarte Lijst stonden, mochten voortaan na 
drie maanden in dienst worden genomen, zo bevestigde Van Eck de volgende dag het besluit 
van de vergadering, ‘behoudens’, zo voegde hij er met een opgeheven vingertje aan toe, ‘een 
aanstellingsvergunning van het GAB’. Justitie en het GAB waren bereid de ondernemers ter 
wille te zijn bij de juridische vervolging, ook al konden zij formeel niet met de Zwarte Lijst 

                                                 
584 Brief Textielfabriek “Holland” aan de FVE, 4 oktober 1945; rondschrijven A.C. van Eck aan bestuur FVE, 6 oktober 1945 
(beide: FVE, 82). 
585 Brief I.F.H. Stuveling aan de Officier van Justitie te Almelo, 26 september 1946 (GAH, 2138).  
586 Brief I.F.H. Stuveling aan de Heeren Hoofden van Politie in het Rayon van het GAB, 27 september 1946 (GAH, 2138).  
Het rayon van het GAB omvatte de plaatsen Almelo, Borne, Ambt en Stad Delden, Denekamp, Diepenheim, Enschede, Goor, 
Gramsbergen, Haaksbergen, Hardenberg, Hellendoorn, Hengelo, Losser, Markelo, Nijverdal, Oldenzaal, Ootmarsum, Rijssen, 
Tubbergen, Vriezenveen, Weerselo, Wierden. In 1945 in totaal circa 343.000 mensen. GAB Enschede, Rapport omtrent de bevin-
dingen bij de GAB’s in de provincie Overijssel, 1 mei 1945 (PMC Overijssel, 3). 
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instemmen. Het lijkt er sterk op dat de verkorting van de werkingsduur van de Zwarte Lijst een 
gebaar van de FVE was, een quid pro quo, al zal de werkingsduur van de Zwarte Lijst bij de 
FAO ook wel van invloed zijn geweest in het kader van de strijd om personeel.587 
 
Een voorstel van voorzitter Ledeboer in de bestuursvergadering van juni 1948 om de werkings-
duur weer te verlengen tot zes maanden ontraadde Van Eck met klem. Gezien de campagne van 
het Arbeidsbureau tegen de Zwarte Lijst op dat moment was dit voorstel volgens hem uiterst 
onverstandig. Ook de vakbondsvertegenwoordigers in de Commissie Silberer (zie voetnoot 637) 
hadden hem laten weten een Zwarte Lijst ‘niet bevorderlijk voor het aanzien van de textiel’ te 
achten. Het bestuur was het wel met Van Eck eens dat er verschil moest zijn tussen de periode 
dat iemand op de Zwarte Lijst stond in geval van dienstweigering of van diefstal; dan zou diffe-
rentiatie op zijn plaats zijn.588 Ruim een half jaar later gaf Van Eck de leden van de FVE in 
overweging de Zwarte Lijst verder aan te passen of zelfs geheel af te schaffen. ‘Dit instituut is 
een harde steen des aanstoots voor de arbeiders en hun organisaties. Ook het Gewestelijk Ar-
beidsbureau is er fel tegen gekant en spreekt zelfs van misbruik van macht’, zo liet hij de verga-
dering weten. Ledeboer was het hier absoluut niet mee eens en sprak van ‘een noodzakelijke 
zelfverdediging’ die niet gemist kon worden. Ook de meeste aanwezige leden beschouwden 
opheffen van de Zwarte Lijst als ‘noodlottig’, al mochten de scherpe kanten wat worden weg-
genomen.589 De laatste keer dat de FVE er in de periode dit die onderzoek bestrijkt, aandacht 
aan besteedde was in april 1949. Het bestuur erkende toen dat het bestraffen via plaatsing op de 
Zwarte Lijst van zoveel verschillende soorten vergrijp eigenlijk niet juist was, maar ‘minder 
zware’ vergrijpen kwamen zo weinig voor dat het de moeite niet loonde daar apart aandacht aan 
te besteden. Verder was men bang dat dit aantal weer zou toenemen, ‘ten detrimente van de 
bedrijfsrust’, als het minder zwaar zou worden bestraft.590 
 
In het merendeel van de gevallen dat een arbeider op de Zwarte Lijst werd geplaatst voerde het 
desbetreffende bedrijf − globaal in volgorde van frequentie − aan: zonder opgaaf van reden 
vertrokken, zonder behoorlijke opzegging vertrokken, ongeoorloofd verzuim, dienstweigering, 
diefstal, bestelen medearbeiders, brutaliteit, roken in de fabriek, handtastelijkheden. Elke week 
verspreidde het secretariaat van de FVE een ‘opgave van personen, die niet aan hunne verplich-
tingen hebben voldaan en dientengevolge niet in dienst genomen mogen worden’. Wanneer een 
bedrijf iemand die op de Zwarte Lijst stond, per ongeluk toch in dienst had genomen, dan moest 
die arbeider onmiddellijk worden ontslagen. Ook de secretaris van de FAO verspreidde regel-
matig strookjes met de namen van arbeiders die door anderen volgens afspraak niet mochten 
worden aangenomen. Bij N.J. Menko hadden in april 1947 twee Drentse jongemannen (16 en 
19 jaar oud) te kennen gegeven dat zij weg wilden. Menko was daarmee akkoord gegaan op 
voorwaarde dat zij de opzegtermijn in acht zouden nemen. De mannen waren evenwel direct 
opgestapt met achterlating van hun werkkleding. Het loon van één week dat zij nog tegoed had-

                                                 
587 Verslag ledenvergadering FVE, 22 oktober 1946 (FVE, 5); circulaire A.C. van Eck aan leden FVE, 23 oktober 1946 (TGTV, 
412).  
In de vergadering van de Contact-Commissie Personeelschefs van 11 augustus 1947 kwam naar voren dat de werkingsduur van de 
Zwarte Lijst op verzoek van het arbeidsbureau was verlaagd naar drie maanden, omdat het GAB de lange werkingsduur als ‘een 
beperking van zijn bemiddeling’ beschouwde. Bovendien was de afspraak gemaakt om incidenteel arbeiders van de lijst af te voeren 
vóór de termijn was verstreken. (FVE, 57). 
588 Verslag vergadering Bestuur FVE, 15 juni 1948 (FVE, 7). 
589 Verslag jaarlijksche algemeene ledenvergadering FVE, 28 februari 1949 (FVE, 5). 
590 Verslag vergadering Bestuur FVE, 14 april 1949 (FVE, 7). 
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den, zou niet worden uitbetaald. In december 1947 ontsloeg dit bedrijf drie arbeiders op staande 
voet wegens ‘knoeierij met picksklokken’. In september van dat jaar bleven bij de spinnerij 
Tubantia drie arbeiders zonder opgave weg, twee van hen (16 en 21 jaar oud) waren afkomstig 
uit Drenthe. Een 17-jarige spoelster bij Gebr. Van Heek kreeg in juni 1947 ontslag wegens ver-
regaande brutaliteit. De achterliggende reden hiervoor was waarschijnlijk dat aan de zus van 
deze jonge vrouw, die bij Tubantia werkte, ‘zeer hoge lonen’ waren geboden. Zij had herhaal-
delijk ontslag gevraagd, maar niet gekregen en had nu op eigen houtje de machines stopgezet. 
Een 30-jarige afzetter uit Losser kreeg in dezelfde maand ontslag bij L. van Heek & Zn nadat 
hij in de fabriek met messen had geworpen, waardoor een andere arbeider onder meer in zijn 
voet was geraakt. In september ontsloeg dit bedrijf twee duivelkamerarbeiders (39 en 44 jaar 
oud) op staande voet ‘daar bij gehouden controle in samenwerking met de politie en daarop 
volgend politioneel onderzoek, is gebleken dat betrokkenen zich aan frauduleuze handelingen in 
verband met de productie hadden schuldig gemaakt.’ Bij Blenken kreeg in oktober 1947 een 
vrouw van 24 jaar ontslag wegens ‘hardhandig optreden tegen de baas’ en ook bij Rigtersbleek 
werd een arbeider, een 19-jarige hulp in de kunstzijdespoelerij, ontslagen wegens ‘brutaliteit en 
dreigementen’. Van Heek & Co werkte klaarblijkelijk zo veelvuldig met de Zwarte Lijst dat het 
voorbedrukte formulieren hanteerde, waarop de gegevens van het ontslagen personeelslid kon-
den worden ingevuld.591 In sommige gevallen streek de directie Van Heek & Co over haar hart, 
nadat zij een arbeider had ontslagen. Een 35 jarige wever van dit bedrijf, met een gezin met 4 
kinderen, was tot drie keer toe betrapt op diefstal van enkele cops. Hij mocht na enkele weken 
weer terugkomen, omdat hij de diefstal uit ‘nooddruft’ had gepleegd. Een andere arbeider die na 
diefstal ontslagen was, mocht al na een paar dagen weer terugkomen, omdat hij 44 dienstjaren 
had.592 
De FVE heeft de Zwarte Lijst in ieder geval gehandhaafd tot en met 1950. In de ‘Wekelijksche 
opgave’ van 19 december 1950 komen de namen voor van negen arbeiders van wie er vier 
‘zonder opzage vertrokken’ waren, één was ontslagen wegens ongeoorloofd verzuim, de zesde 
was ontslagen wegens oplichting, twee arbeiders waren ‘zonder kennisgeving weggebleven’ en 
de laatste had ‘zonder toestemming het werk verlaten’. De oudste van deze arbeiders, een dros-
ser bij Blijdenstein die in Nordhorn woonde, was op dat moment 36 jaar oud en de jongste was 
19, geboren op 21 september 1931. Hij was stukmeter bij Blijdenstein en woonde in Ensche-
de.593 
 
Ik heb slechts één geval gevonden, waarin het ontslag een rechtstreeks politieke achtergrond 
had. Bij van Heek & Co werd in juli 1945 een sociale werkster ontslagen ‘op grond van haar 
politieke instelling’. De Zwarte Lijst werd vanzelfsprekend ook gebruikt als strafmaatregel te-
gen stakers, het doel waarvoor hij in 1888 was ingesteld. Een 20-tal arbeiders van Van Heek & 
Co had in juni 1945 geweigerd om onder de Heidemij op het vliegveld te werken. De directie 
besloot hen daarop aan te melden voor de Zwarte Lijst. Ditzelfde gold voor een 10-tal chapons-
ters (= afvalspinsters) die rond dezelfde tijd in staking waren gegaan vanwege de invoering van 

                                                 
591 Brief N.J. Menko, 28 april 1947; brief Gebr. Van Heek, 28 juni 1947; brief L. van Heek & Zonen, 16 juni 1947 (alle: FVE, 18); 
brief Tubantia, 16 september 1947; brief L. van Heek & Zonen, 4 september 1947; brief N.J. Menko, 2 december 1947; brief Fa. H. 
Blenken, 15 oktober 1947; brief Rigtersbleek, 18 september 1947 (alle: FVE, 21). Alle brieven waren gericht aan het secretariaat 
van de FVE. 
592 Verslag van de vergadering van de directie, 26 juni 1945 (Van Heek, 43). 
593 Opgave van personen, die niet aan hunne verplichtingen hebben voldaan en dientengevolge niet in dienst genomen mogen 
worden, 19 december 1950 (TGTV, 1260). 
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de wachtgeldregeling die naar hun mening onvoordelig voor hen uitpakte.594 De Enschedesche 
Katoenspinnerij meldde in januari 1947 30 arbeiders aan voor de lijst, nadat zij op de 27ste van 
die maand wegens een staking het werk hadden verlaten. Het secretariaat van de FVE voegde 
aan de lijst als commentaar toe dat de staking op 3 februari was beëindigd en dat de arbeiders 
niet langer op de lijst moesten worden vermeld.595 In de wekelijkse opgave van 24 mei 1948 
stond vermeld dat 14 stakers van Oosterveld ‘geblokkeerd’ waren tot 8 juni van dat jaar. ‘Het 
Bestuur acht het echter uiterst gewenscht, dat de NV Spinnerij Oosterveld – welke toch al zoo 
te lijden heeft gehad van gebrek aan personeel – deze stakers terugkrijgt en het doet dus een 
dringend beroep op u om hen minstens voor een jaar als geblokkeerd te beschouwen.’596 
 
In sommige gevallen werkte de Zwarte Lijst als een boemerang, doordat bedrijven hem gingen 
gebruiken ter aanvulling voor hun personeelsbestand, ‘speciaal van die werkkrachten, waarom 
zij dringend verlegen zijn’. Om die reden weigerde Oosterveld in 1948 uiteindelijk om nog 
langer de beroepen te vermelden van de arbeiders die zij op de lijst plaatste.597 Aan dit besluit 
waren meerdere incidenten vooraf gegaan, waarbij bedrijven arbeiders die op de Zwarte Lijst 
stonden, tegen de nadrukkelijke afspraken in op hun bedrijf aan het werk lieten gaan. 
De Textielfabriek Setex in Enschede ontving, zoals wel vaker gebeurde, de Zwarte Lijst, hoe-
wel het bedrijf niet bij de FVE was aangesloten. Dit gebeurde, zoals Van Eck het bedrijf in au-
gustus 1946 liet weten, in de hoop dat het bedrijf ‘gesignaleerde’ arbeiders niet in dienst zou 
nemen. ‘Immers het geheele systeem berust op het streven om orde en gezag in het bedrijf hoog 
te houden en elkander te beschermen tegen ongewenschte elementen.’ De Setex had dit systeem 
verstoord. Zij had namelijk geweigerd om de arbeidsovereenkomst met twee arbeiders die door 
Menko wegens diefstal waren ontslagen, te verbreken. Zo werd de Zwarte Lijst ‘in een tijd van 
schaarschte aan werkkrachten een soort aanbeveling (…) van arbeiders die een straf verdienen’; 
om die reden kreeg het bedrijf de Zwarte Lijst niet meer toegestuurd.598 In augustus 1946 bleek 
de 21-jarige drolster M.B. Bouwman uit Glanerbrug die in maart van dat jaar bij Oosterveld 
was weggelopen en vervolgens op de Zwarte Lijst was geplaatst, bij Blijdenstein aan het werk 
te zijn. Oosterveld protesteerde bij de Fabrikantenvereniging tegen dit ‘symptomatisch ver-
schijnsel’. Het bedrijf besloot zijn brief met ‘wij hebben ook werk voor drolsters’. Na een ver-
manende brief van Van Eck – hij wilde weten ‘waarom u niet bereid bent de ten aanzien van de 
Zwarte Lijst aangegane overeenkomsten na te komen – liet Blijdenstein weten dat het de jonge 
vrouw ontslag had gegeven.599 Jansen & Tilanus kreeg in 1949 ook het verwijt dat het bedrijf 
het bestaande gentlemen-agreement volkomen negeerde, toen deze onderneming een vrouw in 
dienst wilde nemen die bij de Leeuwarder Textiel-Maatschappij werkte.600 
De Zwarte Lijst was kortom een doelbewust streven om de toch al zeer beperkte vrijheid op de 
arbeidsmarkt voor de arbeiders nog verder te verkleinen. Vanuit de ondernemers gezien was hij 
onmisbaar om de mogelijkheden voor de textielarbeiders om ergens te gaan werken waar zij een 
                                                 
594 Verslag van de vergadering van de directie, 18 juni en 16 juli 1945 (Van Heek, 43). 
595 Brief Enschedesche Katoenspinnerij aan FVE, 28 januari 1947 (FVE 18). 
596 Opgave van personen, die niet aan hunne verplichtingen hebben voldaan en dientengevolge niet in dienst genomen mogen 
worden, 24 mei 1948 (VTO, Zwarte lijst). Onderstreping in origineel. 
597 Brief Spinnerij Oosterveld aan A.C. van Eck, 13 januari (VTO, Zwarte lijst). 
598 Brief A.C. van Eck aan Textielfabriek Setex, 9 augustus 1946 (TGTV, 82). 
599 Brief Spinnerij Oosterveld aan A.C. van Eck, 17 augustus 1946; brief A.C. van Eck aan Blijdenstein & Co, 19 augustus 1946; 
brief Blijdenstein & Co aan FVE, 23 augustus 1946 (alle: TGTV, 82). 
600 Brief Leeuwarder Textiel-Maatschappij aan B. Doedes Breuning ten Cate, secretaris FAO, 16 september 1949 (Ten Cate (1), 
368). 
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beter loon konden krijgen, zo klein mogelijk te houden. Dát was de loonpolitiek voor de arbei-
ders. 
 

9.2.2 Selectief snelrecht om absenteïsme en diefstal de kop in te drukken 

Zoals hierboven vermeld (zie voetnoot 578) was het jaarverslag van het GAB over 1946 positief 
over de manier waarop de ontslagverordening van het BBA functioneerde. Toch waren er naar 
het oordeel van directeur Stuveling teveel uitzonderingen en die vormden z.i. een bedreiging 
voor de goede gang van zaken. Op 16 september pleegde hij uitvoerig overleg, zoals in de vori-
ge paragraaf al is aangegeven, met W.L. de Walle, de Officier van Justitie van de Rechtbank te 
Almelo, over de vervolging van arbeiders die zonder ontslagvergunning en dus in strijd met de 
bepalingen van het BBA, van baan veranderden. Het GAB gaf dit soort gevallen herhaaldelijk 
aan de politie door, die dan proces-verbaal opmaakte, maar een veroordeling door de rechter liet 
vaak erg lang op zich wachten. Bovendien werd de boete in veel gevallen door de nieuwe 
werkgever betaald. Dit was ‘in hooge mate ongewenscht’, schreef Stuveling in een resumé van 
het gesprek. Hij wees er op dat het werk van het GAB gericht was op ‘een doelmatige verde-
ling’ van de arbeiders en dat het ‘onnoodig verloop van het eene bedrijf naar het andere’ pro-
beerde te voorkomen. ‘Op het belang van de grootst mogelijke rust in de bedrijven’ hoefde z.i. 
niet nader gewezen te worden. In het gesprek was hem duidelijk geworden dat het voor de 
Rechtbank ondoenlijk was om alle overtredingen binnen korte tijd te behandelen en daarom 
pleitte hij er voor om bepaalde nader aan te wijzen gevallen zo spoedig mogelijk te behandelen. 
Het effect van een veroordeling die pas een aantal maanden naderhand plaats vond, was name-
lijk nihil. Afgesproken werd, al goot Stuveling het formeel in een verzoek, dat hij voortaan bij 
de politie aan zou geven welke gevallen belangrijk waren en dat de Rechtbank deze dan met 
voorrang zou berechten. Het aantal van deze zaken zou hij uiteraard zoveel mogelijk beperken. 
Over de op te leggen straf had hij ook uitgesproken ideeën. Een kleine geldboete had geen zin, 
het was veel effectiever om de betrokken arbeider te veroordelen tot een voorwaardelijke ge-
vangenisstraf, waarbij de voorwaarde zou zijn dat betrokkene terug zou keren naar zijn vorige 
werkgever. Een dwangsom voor elke dag dat de veroordeelde bij zijn vorige werkgever weg-
bleef, leek hem minder effectief.601 
 
Enige tijd voordat de Officier van Justitie en de directeur van het GAB zich beraadden over de 
beste manier van optreden tegen arbeiders die in strijd met het BBA ontslag namen of wegens 
diefstal op de Zwarte Lijst terecht kwamen, was het bestuur van de FVE tot de conclusie geko-
men dat met straffe hand moest worden opgetreden tegen het gedrag dat veel, te veel arbeiders 
vertoonden. Onnodig verzuim begon naar zijn opvatting ‘onrustbarende vormen’ aan te nemen. 
In de Vakraadsvergadering van 1 augustus bracht Van Eck ter sprake dat de veelvuldige absen-
tie een van de belangrijkste oorzaken was van het onvoldoende stijgen van de garenproductie. 
Op zijn vraag naar ervaringen elders in het land kon Van Spaendonck hem vertellen dat zowel 
de aantallen arbeiders als de arbeidsproductiviteit in de voorbije periode waren toegenomen en 
dat er in het zuiden op dit punt geen klachten waren. Voor J. van Deventer, de werkgeversver-
tegenwoordiger in de Vakraad voor de bastvezelindustrie, en Stuvé was Van Eck’s relaas reden 

                                                 
601 Brief I.F.H. Stuveling aan de Officier van Justitie te Almelo, 26 september 1946 (GAH, 2138). 
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om te pleiten voor verscherping van de controle op het ziekteverzuim, met speciale aandacht 
voor simulatie.602  
Uit deze en andere ervaringen trok het bestuur van de FVE de conclusie dat het absenteïsme 
niet ‘onderdrukt’ zou kunnen worden ‘tenzij de werkgever bereid is zijn gezag krachtig te doen 
gelden’. Van Eck stuurde een circulaire aan de leden, waarin hij omstandig inging op het toe-
nemende ziekteverzuim en op het absenteïsme dat daarachter schuil ging.603  
Een arbeider uit Enschede die ziek was, moest zich volgens de voorschriften van het Admini-
stratiekantoor Ziekenfonds voor Enschede en Lonneker ’s morgens vóór tien uur ziek gemeld 
hebben. In een tijd waarin arbeiders nog geen telefoon hadden, betekende dit dat een gezinslid 
dat persoonlijk bij de fabriek moest gaan melden. Een arbeider die buiten Enschede woonde, 
moest zo spoedig mogelijk een (schriftelijk) bericht sturen. Volgens Van Eck kon ‘met groote 
waarschijnlijkheid’ worden aangenomen dat een arbeider die niet op zijn werk verscheen zon-
der zich ziek te hebben gemeld, ‘onrechtmatig verzuim’ pleegde. Het leek hem nuttig om arbei-
ders die zich hieraan schuldig maakten, er op te wijzen dat zij om die reden ontslag op staande 
voet zouden kunnen krijgen volgens het Burgerlijk Wetboek.604 Wanneer een arbeider om die 
reden ontslag zou krijgen, was hij bovendien een schadeloosstelling verschuldigd. 
Van Eck had zich in deze materie verdiept, omdat arbeiders die op staande voet ontslagen wa-
ren, steeds op de Zwarte Lijst werden geplaatst. Over het algemeen voelden arbeiders zich vol-
gens hem hierdoor ‘niet zoo zwaar getroffen’, ‘maar zij zouden er heel anders over denken, 
wanneer de wettelijke eisch tot schadeloosstelling tegen hen werd ingediend en wanneer het 
geld ook werd ingevorderd, desnoods met behulp van een loonbeslag bij een volgenden werk-
gever’. De meeste ondernemers gingen liever niet tot dergelijke stappen over uit angst de enige 
te zijn en ‘daarom moeilijker in de toekomst arbeiders te zullen krijgen dan de zachtmoediger 
collega’s’. Daarom stelde het bestuur voor dat alle leden van de FVE binnen een bepaalde ter-
mijn elk twee arbeiders om deze reden zouden vervolgen en een schadeloosstelling innen. Hier 
zou ‘een ongehoorde preventieve werking’ van uitgaan en geen van de fabrikanten zou indivi-
dueel ‘een bijzonder odium’ op zich laden. ‘Vermoedelijk’, zo besloot Van Eck de circulaire, 
‘zou na een dergelijke campagne het absenteïsme vrijwel geheel verdwenen zijn.’ 
 
In een brief aan het CSWV ging van Eck in op de onderliggende problematiek van het veelvul-
dige absenteïsme van m.n. het vrouwelijke personeel. Hij betoogde dat een wijziging van de 
wet die het ziektegeld regelde, noodzakelijk was. Alleen op die manier kon dit probleem, dat 
naar zijn overtuiging ook buiten Twente speelde, goed worden aangepakt. Het verzuim was 
inmiddels zo sterk toegenomen, zo schreef hij, dat de controle-instanties onvoldoende tijd had-
den om snel te kunnen reageren op ziekmeldingen. Dit droeg er toe bij dat het verzuim onder 
het mom van ziekte nog verder toenam. Het belangrijkste probleem was echter dat bij ziekte 
80% van het loon werd betaald. Daardoor was het verschil aan inkomsten tussen een werkende 
en een zieke arbeidster eenvoudig te klein. Van het loon van circa ƒ33,- per week, ofwel ƒ143,- 
per maand, bleef na aftrek van loonbelasting ongeveer ƒ130,- over; hiervan moest dan nog een 
klein bedrag aan premies worden betaald. Bij ziekte ontving deze zelfde arbeidster ƒ114,40 per 

                                                 
602 Notulen van de vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, 1 augustus 1946 (TGTV, 202). 
603 Circulaire A.C. van Eck aan de leden van de FVE, 2 september 1946 (TGTV, 379). 
604 Art. 1639p van het BW luidde: ‘Zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, dat van de werkgever 
redelijkerwijze niet kan worden gevraagd de dienstbetrekking te laten voortduren.’ 
Interessant detail over het in 1867 opgerichte Ziekenfonds voor Enschede en Lonneker is dat dit op instigatie van G.J. van Heek van 
Van Heek & Co met behulp van een detachement cavalerie is doorgedrukt, toen de arbeiders in verzet kwamen tegen hun gedwon-
gen opname in het Ziekenfonds, zie: W.H. Nijhof, ‘Hard als het staal van hun brandkast’, p. 34. 
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maand (80% van ƒ143,-) zonder verdere inhouding van premies. Het na de oorlog sterk vermin-
derde verantwoordelijkheidsgevoel onder de arbeiders en de geringe geneigdheid van de werk-
gever om scherp op te treden, dreigden volgens Van Eck ‘iedere deugdzaamheid’ met betrek-
king tot de ziektekosten voor lange tijd teniet te doen. Het CSWV stuurde de brief door naar de 
Stichting van de Arbeid, die hem op haar beurt naar de Vakraad voor de Textielindustrie ver-
wees, waar hij op de agenda voor de vergadering van 26 november werd gezet.605 
 
In de vergadering van de Vakraad van 20 september 1946 werd vanuit de Brabantse textielindu-
strie het probleem van diefstal door eigen personeel nadrukkelijk aan de orde gesteld. J. Brou-
wers’ Lakenfabrieken uit Tilburg had voorgesteld, naar Van Spaendonck vertelde, om portiers 
en nachtwakers de bevoegdheid te geven om personeel op het fabrieksterrein te fouilleren, maar 
gebleken was dat hiervoor toestemming van de Commissaris van de Koningin vereist was. Bij 
Raymakers in Helmond was een onbezoldigde rijksveldwachter als bedrijfsrechercheur aan de 
slag gegaan; de arbeiders hadden hier volgens de directie geen bezwaar tegen. In de discussie 
die zich vervolgens ontspon, verklaarde Stuvé dat de vakbonden de veelvuldig voorkomende 
diefstallen scherp afkeurden en tegen fouillering geen bezwaar hadden. Menko wilde stappen 
ondernemen om arbeiders die zich aan diefstal schuldig maakten, achter slot en grendel te laten 
zetten. In de praktijk werden zij op dat moment direct vrijgelaten en kregen slechts een boete. 
Het irriteerde hem dat het Arbeidsbureau in Twente arbeiders die wegens diefstal waren ontsla-
gen, naar een andere plaats bemiddelde, wanneer ondernemers van de ene plaats de onderlinge 
afspraak hadden om dergelijke arbeiders binnen twee maanden niet aan te nemen − hij (of de 
notulist) vermeed zorgvuldig om de woorden “Zwarte Lijst” in de mond te nemen (de wer-
kingssfeer daarvan bedroeg op dat moment overigens zes maanden). Slok van Unitas onder-
streepte dat de Bedrijfsunie diefstal met wortel en tak wilde uitroeien. Om die reden had hij aan 
het hoofdbestuur voorgesteld om dieven uit de organisatie te royeren. Stuvé en Van der Meijs 
stelden voor dat de Bedrijfsunie deze zaak in eigen kring nog eens zouden bespreken om er later 
op terug te komen. Het was duidelijk dat de Vakraad eenstemmig van mening was dat hard 
ingrijpen noodzakelijk en gerechtvaardigd was.606 Het lijkt er niet op dat de leden van de Vak-
raad zich er rekenschap van gaven dat ruim een jaar eerder, in juni 1945, het optreden van de 
Binnenlandse Strijdkrachten tegen (vermeende) diefstal door Rotterdamse havenarbeiders de 
directe aanleiding was geweest voor een omvangrijke havenstaking (zie §6.4). 
 
De circulaire van het bestuur van 2 september kwam in de ledenvergadering van de FVE van 22 
oktober aan de orde. De leden verbonden zich om uiterlijk twee maanden later ‘ten minste één 
geval van diefstal en één geval van onrechtmatig wegblijven van het werk, met alle ter beschik-
king staande civiel- en strafrechtelijke maatregelen te laten vervolgen’. Kennelijk was het voor 
geen enkele onderneming lastig om die gevallen te leveren. De vergadering besloot bovendien 
te proberen om ‘de veelvuldig optredende absentie en diefstal’ aan de kaak stellen door in sa-
menwerking met de Vakraad een aanplakbiljet in de fabrieken te laten ophangen.607 Dit initia-
tief was afgestemd met De Walle en Stuveling, zoals Van Eck liet weten aan de vakbondsverte-
genwoordigers in de Regionale Commissie van de Vakraad, Gönning, Vunderink en Middel-

                                                 
605 Brief A.C. van Eck aan CSWV, 16 oktober 1946 (StA, 49); brief A.J.A. van Gerwen aan de leden van de Vakraad voor de 
Textielindustrie, 19 november 1946 (TGTV, 219).  
Wegens tijdgebrek is de brief niet besproken, ook niet in een latere vergadering van de Vakraad. 
606 Notulen van de vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, 20 september 1946 (TGTV, 202). 
607 Verslag ledenvergadering FVE, 22 oktober 1946 (FVE, 5). 
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huis, aan wie hij eveneens ondersteuning voor deze actie vroeg. Bij eerdere discussies hierover 
had hij de indruk gekregen dat zij het met hem eens waren. Waren zij bereid een oproep aan de 
textielarbeiders mede te ondertekenen en met hem te bezien ‘welke gevallen zich voor een 
scherpe vervolging leenen’?608 Vunderink liet Van Eck per kerende post weten dat het aanplak-
biljet zijn ‘volledige instemming’ had en dat hij van Middelhuis gehoord had dat die het er ook 
mee eens was.609  
Door hen geruggensteund benaderde Van Eck ook de andere fabrikantenverenigingen in Twen-
te. Hij memoreerde de afspraak van de leden van de FVE om diefstal en onrechtmatig verzuim 
met alle rechtsmiddelen te vervolgen. Hij kon de andere Twentse textielfabrikanten meedelen 
dat de Officier van Justitie bereid was volledig mee te werken, mits hij niet met gevallen over-
stroomd werd. Met dit doel zou de Regionale Commissie van de Vakraad en het GAB de in 
aanmerking komende gevallen onderzoeken ‘op hun geschiktheid om te vuur en te zwaard ver-
volgd te worden’. Ook dit keer benadrukte hij dat door deze onderlinge afspraak geen enkele 
werkgever bang zou hoeven zijn het ‘odium van hardvochtigheid’ op zich te laden. Hij kondig-
de aan dat zij, rechtstreeks vanaf de drukker, een aanplakbiljet toegestuurd zouden krijgen, 
waarin de Regionale Commissie de actie toelichtte. Hij bond de ondernemers op het hart het 
aanplakbiljet in hun bedrijf op te hangen, omdat hij zich niet kon voorstellen dat diefstal en 
onrechtmatig verzuim niet ook bij hen veelvuldig voorkwamen. ‘Men kan zich op het standpunt 
stellen’, zo besloot hij de brief, ‘dat beide misstanden op den duur wel zullen uitzieken, maar 
men vergeet daarbij dat, hoe langer dit ziekteproces duurt, hoe ernstiger en blijvender de mora-
liteit der arbeidersbevolking wordt aangetast.’610 
Eind november 1946 richtten de Enschedese spinnerijen zich in een aparte brief tot Officier van 
Justitie De Walle om hem te informeren over de regelmatig voorkomende, omvangrijke diefstal 
van garens uit hun bedrijf. Zij gingen er van uit dat dit door hun eigen personeel werd gedaan. 
De spinners adviseerden de Officier om huiszoeking te laten doen bij een aantal kleine breiere-
ijen in Glanerbrug. De garencops die men daar waarschijnlijk zou aantreffen, waren gemakke-
lijk te herleiden tot de spinnerij waar de garens vandaan kwamen vanwege specifieke kentekens 
op de hulzen.611 Mij is niet bekend of De Walle naar aanleiding van deze brief actie heeft on-
dernomen. 
 
De ondernemers konden aldus de ordeproblemen met hun personeel met volledige instemming 
van en ondersteuning door de Uniebonden aanpakken. Dit bleek uit de reactie van Vunderink, 
maar al eerder, in de Vakraad, hadden de vertegenwoordigers van de Bedrijfsunie zich achter de 
initiatieven van de FVE geschaard. In de fabrieken van de leden van de FVE werd het volgende 
plakkaat aangeplakt.612 Ook in de bedrijven van de leden van de drie andere verenigingen is het 
aanplakbiljet opgehangen.613 

                                                 
608 Brief A.C. van Eck aan de Werknemers Vertegenwoordigers in de Regionale Commissie uit de Vakraad, 23 oktober 1946 
(TGTV, 379). 
609 Brief J. Vunderink aan A.C. van Eck, 24 oktober 1946 (TGTV, 379). 
610 Circulaire A.C. van Eck aan de Leden der Fabrikanten-Vereenigingen buiten Enschede, 31 oktober 1946 (TGTV 379). Af-
schrift van deze circulaire is verstuurd naar het Ziekenfonds en het GAB. 
611 Brief H.J.F. ten Cate namens de Ondervakgroep Katoenspinnerij aan de Officier van Justitie te Almelo, 29 november 1946 
(TGTV, 379). 
612 Aanplakbiljet ‘Aan de Twentsche textielarbeiders’ (TGTV 379). Op het exemplaar in het archief van de FVE is vermeld dat het 
op 5 november 1946 is verstuurd aan de leden van de vier fabrikantenverenigingen, aan het Ziekenfonds, aan alle leden van de 
Vakraad voor de Textielindustrie, aan de drie ondertekenaars van het biljet en aan H. Huijsmans van St.Lambertus, aan Officier van 
Justitie De Walle, Stuveling van het GAB en aan A.P. Drost van de Arbeidsinspectie. H. Gönning was districtsbestuurder van De 
Eendracht in Enschede. 
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Onder het agendapunt ‘Bestrijding van de euvelen: absenteïsme, diefstal, vernieling en beschadiging van eigendommen van den 
werkgever, het onrechtmatig verbreken van de dienstbetrekking’ was onder meer dit aanplakbiljet geagendeerd voor de vergadering 
van de Vakraad op 26 november 1946. Pas in de vergadering van 22 januari 1947 kwam dit agendapunt kort aan de orde toen Trap-
man meedeelde dat de politierechter in Leiden in dit soort zaken voortaan ‘snel en straf’ optrad. Voorzitter Van der Meijs adviseer-
de de vergadering ‘dat ieder zal trachten in eigen streek ditzelfde te bereiken.’ Notulen van de vergadering van den Vakraad voor de 
Textielindustrie van woensdag 22 januari 1947 des voormiddags om half elf in “Esplanade” te Utrecht (TGTV, 202). 
De Bedrijfsunie had voor de vergadering van 26 november 1946 zelf een tekst opgesteld voor een aanplakbiljet, dat namens de ge-
hele Vakraad in de bedrijven zou moeten worden aangeplakt. Dit naar aanleiding van de discussies in de vergadering van 20 sep-
tember. De tekst luidde:  
‘Herhaaldelijk komen bij de Vakraad klachten binnen over talrijke diefstallen, kwaadaardige vernielingen van diverse voorwerpen 
en ergerlijke vervuiling van diverse WC’s, kleed- en wasgelegenheden, waartegen bij deze door de Vakraad met klem gewaar-
schuwd wordt. Wij zijn er van overtuigd, dat het overgrote deel der werknemers hieraan geen schuld heeft en deze daden verfoeit en 
verafschuwt, waarom bij deze een krachtig beroep gedaan wordt op hun positieve medewerking, teneinde deze euveldaden den kop 
in te drukken. De enkelingen, die door hun handelwijze de gehele groep in discrediet brengen, dienen door Uwe medewerking een 
krachtig halt te worden toegeroepen. In het bewustzijn dat we op de medewerking van de grote meerderheid der werknemers mogen 
rekenen en om de krasse en afdoende maatregelen, die anders zeker nodig zijn en waaraan allen zich zullen moeten onderwerpen, 
alsnog te voorkomen, doen wij deze dringende oproep tot medewerking aan alle werknemers, van hoog tot laag. Breng de enkele 
bedrijvers der genoemde euveldaden tot de overtuiging van het verkeerde hunner handelingen en indien dat geen resultaat heeft, 
werkt er aan mede dat dergelijke mensen uit Uw midden verwijderd worden.’ 
613 In het verslag van de Vergadering FVA op 5 november 1946 ten kantore van de Katoenmaatschappij (Ten Cate (2), C-7c) staat 
dat de Katoenmaatschappij het biljet al had aangeplakt en dat de andere bedrijven het zouden gaan doen. In het archief van de 
KWF, lid van de TGFV, bevindt zich een plakboek met bekendmakingen aan het personeel met daarin een afschrift van het aan-
plakbiljet van 24 oktober (KWF, 106).  
Het aanplakbiljet is eveneens afgedrukt in het dagblad Tubantia van 6 november 1946. 
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AAN DE TWENTSCHE TEXTIELARBEIDERS 
 

DE REGIONALE COMMISSIE TWENTHE UIT DEN VAKRAAD VOOR DE TEXTIELINDUSTRIE IS 

ERNSTIG VERONTRUST OVER DE DIEFSTALLEN IN TEXTIELBEDRIJVEN. DAGELIJKS WORDEN 

MANNELIJKE EN VROUWELIJKE ARBEIDERS OP DIEFSTAL BETRAPT EN OM DIE REDEN OP 

STAANDEN VOET ONTSLAGEN. DE COMMISSIE WEET, DAT DE GROOTE MEERDERHEID VAN 

ONZE ARBEIDERSBEVOLKING – DAT DEEL DAT ZICH ZELF RESPECTEERT – MET ERGERNIS EN 

VERONTWAARDIGING WAARNEEMT, DAT DEZE MISSTAND SCHIJNT TOE TE NEMEN. ZIJ DOET 

DAAROM EEN BEROEP OP DIE MEERDERHEID OM ER AAN MEDE TE WERKEN DIT KWAAD ZOO 

GAUW MOGELIJK MET WORTEL EN TAK UIT TE ROEIEN.  
NEDERLAND IS NOOIT EEN LAND VAN DIEVEN GEWEEST EN IN TWENTHE WAREN DE MEN-

SCHEN OP ZIJN MINST ZOO EERLIJK ALS ELDERS IN HET LAND. ZOO MOET HET OOK, EN ZOO 

ZAL HET OOK WEER WORDEN, WANNEER DE GOEDE ARBEIDER ER ZIJN BEST VOOR DOET. DE 

COMMISSIE ZAL VAN HAAR KANT HET NOODIGE DOEN OM DIEFSTALLEN MET DE UITERSTE 

GESTRENGHEID TE LATEN BESTRAFFEN.  
EEN TWEEDE KWAAD, DAT MET DEN DAG ERGER SCHIJNT TE WORDEN, IS HET ONRECHTMA-

TIG VERZUIM VAN HET WERK. IN SOMMIGE BEDRIJVEN STAGNEERT DE GEHEELE PRODUCTIE 

OMDAT BEPAALDE WERKKRACHTEN DEN EENEN DAG WERKEN EN DEN ANDEREN DAG ZON-

DER EENIGE GELDIGE REDEN THUIS BLIJVEN. SOMMIGE ARBEIDERS, EN IN HET BIJZONDER 

VROUWELIJKE, TREKKEN ZICH VAN OPZEGGINGSTERMIJNEN NIETS AAN: ZIJ LOOPEN IN EN 

UIT DE FABRIEK NAARMATE HET HUN PAST EN MAKEN ZELFS MISBRUIK VAN DE ZIEKTEVER-

ZEKERING OM HUN AFWEZIGHEID EEN SCHIJN VAN RECHT TE GEVEN. OOK AAN DEZEN ON-

WAARDIGEN TOESTAND MOET EEN EIND KOMEN. DE LEDEN VAN DE REGIONALE COMMISSIE 

HEBBEN EENIGE ERVARING IN DE ZIEKTEVERZEKERING EN ZIJ KUNNEN VERKLAREN, DAT ER 

OP DAT GEBIED IN TWENTHE VAN 1930 TOT 1940 WEINIG OF NIET GEKNOEID WERD.  
ZIJ ZULLEN ALLES DOEN WAT IN HUN MACHT IS OM DEZEN GOEDEN TOESTAND TERUG TE 

KRIJGEN EN ZIJ DOEN WEDEROM EEN BEROEP OP DE GOEDWILLENDE ARBEIDERS OM HEN 

DAARBIJ TE HELPEN. DE TEXTIELNOOD IN NEDERLAND IS GROOT EN ALLE TEXTIELARBEI-

DERS, OOK DE VROUWELIJKE, MOETEN BESEFFEN, DAT ZIJ EEN VERANTWOORDELIJKE TAAK 

HEBBEN IN HET LENIGEN VAN DIE NOOD. DE REGIONALE COMMISSIE ZAL IN SAMENWERKING 

MET DE AUTORITEITEN HET EUVEL VAN HET ONRECHTMATIG VERZUIM MET KRACHT BE-

STRIJDEN EN ZIJ REKENT ER OP, DAT HET ZICH ZELF-RESPECTEERENDE DEEL VAN ONZE 

FABRIEKSBEVOLKING HAAR DAARBIJ ONVERDEELD ZAL STEUNEN.  
DE REGIONALE COMMISSIE TWENTHE UIT  

DEN VAKRAAD VOOR DE TEXTIELINDUSTRIE 
 

A.C. VAN ECK 
H. GÖNNING 

J.A. MIDDELHUIS 
J. VUNDERINK 

24 OCTOBER 1946 
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Eind oktober gaf Van Eck de leden van de FVE enkele handvatten voor het aanpakken van 
kansrijke gevallen. Het was geen goed idee om een getrouwde vrouw wegens onrechtmatige 
afwezigheid te vervolgen, omdat een getrouwde vrouw in principe in haar gezin hoorde te zijn 
en omdat het in bepaalde omstandigheden ‘vergeeflijk’ was, wanneer zij haar ‘gezinsplicht’ 
zwaarder liet wegen dan haar arbeidsovereenkomst. Een niet-getrouwde vrouw echter, ‘die 
zonder opzegging haar werk in de steek laat om elders werk aan te nemen, leent zich zeer goed 
voor het stellen van een voorbeeld’.614 J. Rouwenhorst, adjunct-secretaris van de fabrikanten-
verenigingen, werkte dit verder uit en stelde een checklist op met behulp waarvan de onderne-
mers snel konden zien welke maatregel in aanmerking kwam.615 Bij arbeiders die vertrokken 
zonder de opzeggingstermijn in acht te hebben genomen en zonder ontslag te hebben gevraagd, 
waren er twee mogelijkheden. De werkgever wilde de overtreder terughebben (gehuwde vrou-
wen moesten worden uitgezonderd van de strafmaatregelen voor deze categorie) of hij wilde dat 
niet. In beide gevallen moest betrokkene op de Zwarte Lijst worden gezet. Wanneer de onder-
nemer betrokkene niet terug wilde, moest het GAB hierover worden geïnformeerd en kon hij 
‘naar believen’ een civiele schadeactie instellen. Indien de fabrikant de arbeider wèl terug wil-
de, stond hem een scala aan maatregelen ter beschikking. Wanneer een arbeider een diefstal had 
gepleegd, onderscheidde de checklist ook weer twee mogelijkheden. Enerzijds zwaardere dief-
stallen en lichtere diefstallen door recidivisten, anderzijds lichte, ‘c.q. vergeeflijke gevallen van 
diefstal’. 
 
In de loop van december startte een advocatenkantoor in opdracht van de FVE met de juridische 
procedures.616 De 19-jarige M. van Veen uit Glanerbrug, arbeidster bij Rigtersbleek, was op 4 
december 1946 op heterdaad betrapt op de diefstal van 10 garencops. Bij haar thuis werden 
door de recherche nog 30 andere cops aangetroffen. Zij was op 10 november 1945 bij Rigters-
bleek in dienst gekomen en werkte op een contract met een opzegtermijn van één week. Zij 
verdiende bij een 48-urige werkweek een brutoloon van ƒ23,14. Vanwege de opzeggingstermijn 
kreeg advocaat Meerburg opdracht om namens Rigtersbleek een schadeclaim in te dienen van 
ƒ33,48. Toen Rouwenhorst in oktober 1947 informeerde hoever het stond met deze zaak, be-
richtte de advocaat dat hij het niet verantwoord achtte om voor een dergelijk klein bedrag een 
zaak aan te spannen. Dat was niet aan hem om te beoordelen, schreef een geïrriteerde Rouwen-
horst in de kantlijn van deze brief, maar omdat het nu te laat was om nog een procedure aan te 
spannen, besloot hij de zaak te laten rusten.617 
 
De 21-jarige P. Spin uit Enschede, arbeidster bij Blijdenstein & Co, kreeg op maandag 9 de-
cember 1946 ontslag op staande voet vanwege herhaald ongeoorloofd verzuim; de 2½ dag die 
zij in de week daarvoor zonder kennisgeving was thuis gebleven, waren de druppel die voor het 
bedrijf de emmer deed overlopen. Spin was op 17 juni 1946 in dienst gekomen en verdiende 
ƒ0,67 per uur. Blijdenstein wilde haar niet terug hebben en de advocaat hoefde dus geen beroep 
te doen op de bepalingen in het BBA, maar kon zich beperken tot het vorderen van een schade-

                                                 
614 Circulaire A.C. van Eck aan leden FVE, 25 oktober 1946 (TGTV, 379). Afschrift van deze circulaire is verzonden aan het GAB 
en aan het Ziekenfonds. 
615 Notitie [zonder titel] van J.J. Rouwenhorst, 29 oktober 1946 (TGTV, 379). 
616 Brief J.J. Rouwenhorst aan D.P.S. Meerburg, 19 december 1946 (TGTV, 379). 
De eerste drie hierna behandelde zaken staan vermeld in deze brief. 
617 Brief J.J. Rouwenhorst aan D.P.S. Meerburg, 2 oktober 1947; brief D.P.S. Meerburg aan FVE, 11 oktober 1947 (beide: TGTV, 
379). 
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loosstelling van ƒ64,32; twee weken loon. Afgezien van het feit dat mevrouw Spin aanmerke-
lijk meer verdiende dan op grond van de CAO was toegestaan, speelde hier nog een andere, 
voor Blijdenstein ietwat ongemakkelijke kwestie. Spin had bij de firma nog een aantal onbe-
taalde rekeningen open staan voor verstrekkingen in natura, waarschijnlijk kleding. Het pro-
bleem was alleen dat het verstrekken van emolumenten vanaf 1 augustus van dat jaar verboden 
was. Toch wilde Blijdenstein dat alsnog zou worden betaald en suggereerde dat hiervoor het 
geld zou worden gebruikt dat Spin had gespaard gedurende het halve jaar dat zij bij het bedrijf 
had gewerkt. Nog ingewikkelder werd het toen bleek dat Blijdenstein de gewoonte had om aan 
iedere nieuwe arbeider ƒ20,- voorschot op het loon te betalen aan het einde van diens eerste 
werkweek. Dit geld wilde de onderneming terug van Spin. Om geen slapende honden wakker te 
maken besloot Blijdenstein dit deel van de vordering niet nader specificeren, maar gewoon het 
voorgeschoten bedrag van ƒ20,- te vorderen; alles bij elkaar dus ƒ84,32. 
 
De 26-jarige C.M. Thijssen uit Losser werkte sinds 18 juni 1945 bij Gebr. Van Heek tot zij op 
maandag 2 december 1946 op staande voet werd ontslagen. Thijssen had een contract met een 
opzegtermijn van één week en verdiende ƒ0,58 per uur. Nadat zij enige tijd ziek was geweest, 
had de controlerend geneesheer haar met ingang van 28 oktober hersteld verklaard. Zij was 
echter niet op het werk verschenen. Van Heek had haar vervolgens gesommeerd om op 2 de-
cember op de fabriek te komen en had haar ontslagen, toen zij niet was komen opdagen. De 
onderneming wilde haar niet meer terug, maar wilde haar wel als voorbeeld stellen en vorderde 
een schadeloosstelling van twee weken loon, ƒ55,68. 
Zowel Spin als Thijssen hebben zich tijdens het proces verweerd tegen de eisen van de advocaat 
van de FVE. Voor de rechter is dit aanleiding geweest om in het voorjaar een nader onderzoek 
te gelasten, voordat hij uitspraak zou doen.618 Niet lang daarna, op 17 april, is P. Spin veroor-
deeld tot betaling van ƒ64,32 plus kosten; de vordering voor niet betaalde emolumenten is dus 
niet gehonoreerd. In oktober 1947 had zij echter nog steeds niet betaald en advocaat Meerburg 
vreesde dat er niet veel te halen zou zijn. Rouwenhorst had er grote moeite mee om de zaak te 
laten rusten, nu het zoveel moeite had gekost om haar veroordeeld te krijgen.619 In december 
1947 liet de advocaat een gerechtelijk bevel tot betaling bij haar bezorgen, maar ook daar rea-
geerde zij niet op. In september 1948 (!) stelde hij daarom voor de zaak als afgedaan te be-
schouwen. Knarsetandend kwam Rouwenhorst tot de conclusie ‘ook deze ongelukkige zaak 
maar af te doen’. Voor Blijdenstein resteerde uiteindelijk een rekening van ƒ89,75 aan advo-
caatskosten.620 
 
Gelderman in Oldenzaal had al in oktober 1945 maatregelen genomen om diefstal in het bedrijf 
tegen te gaan door een controleur aan te stellen. De arbeiders van Gelderman waren hier zeer 
verontwaardigd over en spraken er over als een ‘Duitsche methode’. Er was via in het bedrijf 
circulerende briefjes opgeroepen tot een staking en op 16 oktober 1945 legden de arbeiders het 
werk neer. Het Twentsch Parool dat over de staking berichtte, tekende uit hun mond op: ‘Wij 
wenschen niet als arbeiders die in een kamp zitten, behandeld te worden.’ De staking was door 
het personeel uitgeroepen na onderling overleg, zonder hun verontwaardiging aan de directie 

                                                 
618 Brief J.J. Rouwenhorst aan GAB, 4 april 1947 (TGTV, 379). 
619 Brief D.P.S. Meerburg aan FVE, 11 oktober 1947; brief J.J. Rouwenhorst aan D.P.S. Meerburg, 23 oktober 1947 (beide: 
TGTV, 379). Rouwenhorst sprak van een ‘chicaneus verweer’ door P. Spin. 
620 D.P.S. Meerburg aan FVE, 23 september 1948; brief J.J. Rouwenhorst aan D.P.S. Meerburg, 30 september 1948 (beide: TGTV, 
379). 
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bekend te maken en zonder voorafgaand overleg met de vakbonden.621 De gebeurtenissen bij 
Gelderman tonen aan dat ondernemers zich al zeer snel nadat de productie weer op gang was 
gekomen, gedwongen zagen actie te ondernemen tegen diefstal in hun bedrijf. Er blijkt ook uit 
dat de arbeiders van die bedrijven zich dit type controlemaatregelen niet meer lieten welgeval-
len. Hierna zal blijken dat de felle vervolging van arbeiders die de regels overtraden, geen noe-
menswaardig effect had, behalve natuurlijk voor hen die direct werden getroffen, want de boe-
tes van enkele weeklonen waren vanzelfsprekend een rib uit hun lijf. 
 
De 20-jarige J. Vos en M. Kiewiet (geen leeftijd vermeld), beiden uit Klazienaveen, hadden een 
tijd bij N.J. Menko gewerkt, maar waren in december 1947 weer naar Drenthe vertrokken. Naar 
het GAB had begrepen van de moeder van Vos, voldeed het kosthuis van haar dochter in En-
schede niet en was de opzegtermijn door haar in acht genomen. Kiewiet had aan het Arbeidsbu-
reau laten weten dat zij was afgekeurd voor werken in de spinnerij en dat zij zich eveneens aan 
de opzegtermijn had gehouden. Rouwenhorst vroeg naar aanleiding van de brief van het GAB 
bij Menko na hoe de vork in de steel zat. Het was namelijk te verwachten dat deze zaak in 
Drenthe zou vóórkomen en het was niet duidelijk of de rechter ter plaatse zaken als deze ‘met 
even groote scherpte wil beteugelen als zijn Almelosche collega’. Wanneer beide jonge vrou-
wen hun bezwaren aannemelijk zouden kunnen maken bij de rechter in Drenthe, zou er mis-
schien wel ontslag van rechtsvervolging of op zijn hoogst een kleine geldboete uit kunnen rol-
len ‘en wij zouden dan per slot van rekening een gevoelige prestige nederlaag lijden’. Vandaar 
dat het secretariaat van de FVE graag van de hoed en de rand wilde weten. De FVE had in ieder 
geval het voordeel dat het de argumenten van beide jonge vrouwen nu kende en wist wat zij bij 
de rechter naar voren zouden brengen. Een niet te onderschatten voordeel, een zo hechte sa-
menwerking tussen fabrikanten en Arbeidsbureau. Aan het GAB liet Rouwenhorst weten dat 
Menko er zeer veel aan gelegen was dat de beide vrouwen veroordeeld zouden worden tot te-
rugkeer naar het bedrijf, ‘aangezien zij anders haar geheele Drentsche bevolking dreigt te ver-
liezen’. De onderneming had om die reden ook alleen een strafrechtelijke vervolging, op basis 
van overtreding van het BBA, ingesteld en geen civielrechtelijke.622 
Eind april liet het secretariaat van de FVE aan Bijkerk van het GAB, die veel van dit soort za-
ken behandelde, weten dat J. Vos tegen de adviezen van Menko in zelf meerdere kosthuizen 
had uitgekozen. Het bedrijf bestreed eveneens dat zij de opzeggingstermijn in acht had geno-
men. Vos is uiteindelijk met de schrik vrij gekomen: op de brief van Rouwenhorst aan het GAB 
is met de pen geschreven: ‘blijkt geen aanstellingsverg. voor Mej. Vos verkregen te zijn; intrek-
ken.’ Niet echt een florissante afloop voor de onderneming. Ten eerste niet omdat Menko haar 
op deze manier niet als voorbeeld kon stellen tegenover de andere Drentse arbeiders en ten 
tweede omdat dit bedrijf, zoals zoveel andere, in zijn jacht op personeel zelf meermalen de hand 
had gelicht met de regels. Ook de behandeling van de zaak tegen M. Kiewiet maakte weinig 
vorderingen. Volgens Rouwenhorst was zij medisch goedgekeurd voor werk in de spinnerij. Na 
klachten over hoofdpijn was haar werk in de spoelerij aangeboden. Kiewiets reactie daarop zou 
zijn geweest dat het werk haar niet beviel en dat zij ontslag wilde, hetgeen was geweigerd.623  
In zijn brief aan het GAB van 4 april 1947 ging Rouwenhorst ook nog in op de vervolging van 
tien andere textielarbeiders die waren ontslagen, in alle gevallen wegens diefstal. Een aantal van 
                                                 
621 Het Twentsch Parool 17 oktober 1945. 
622 Brief J. Bijkerk namens het GAB aan FVE, 29 maart 1947; brief J.J. Rouwenhorst aan N.J. Menko, 2 april 1947; brief J.J. 
Rouwenhorst aan GAB, 4 april 1947 (alle: TGTV, 379). 
623 Brief J.J. Rouwenhorst aan GAB, 24 april 1947 (TGTV, 379). 
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deze zaken was al maanden daarvoor aan de politie doorgegeven en er had nog steeds geen 
veroordeling plaats gevonden. Omdat van diefstal verdachte arbeiders in de regel al na één of 
twee dagen hechtenis weer vrij kwamen, werd het door de FVE beoogde doel niet bereikt: ‘door 
een snelle berechting van gevallen die tot voorbeeld in de fabriek gesteld moeten worden, het 
kwaad energiek en voorbeeldig te beteugelen.’ Hij drong er bij het Arbeidsbureau op aan om 
deze gevallen met de Officier van Justitie te bespreken en bij hem te bepleiten om op de kortst 
mogelijke termijn tot berechting over te gaan, zoals op 16 september was afgesproken.624 
 
De 42-jarige nachtwaker-portier J.W. Talens uit Enschede werd op 31 juli 1947 op staande voet 
ontslagen door Gerh. Jannink & Zn wegens diefstal. Talens werkte sinds november 1938 bij 
Jannink op een contract met een opzegtermijn van twee weken; op het moment van zijn ontslag 
verdiende hij gemiddeld ƒ40,86 per week. Tijdens de fabrieksvakantie, toen hij zelf wel werkte, 
had hij bepaalde, niet nader gespecificeerde goederen meegenomen. Jannink eiste een schade-
vergoeding van ƒ74,52. Unitas, tot wie Talens zich had gewend, liet de advocaat weten dat hij 
de vordering erkende en dat hij met Jannink was overeengekomen om het bedrag in maandelijk-
se termijnen van ƒ10,- terug te betalen; hij had inmiddels een andere baan. In oktober 1948 kon 
advocaat Meerburg aan de FVE berichten dat Talens de gehele schadevergoeding had betaald; 
de kosten voor zijn bemoeiingen bedroegen ƒ10,30.625 
 
De inschatting door Meerburg over de juridische haalbaarheid van bepaalde zaken en door hem 
geconstateerde feitelijke onjuistheden in de aanklacht leidden meermaals tot stevige discussies 
tussen hem en de FVE. Een zekere A.M. van Brummelen was door Spinnerij Tubantia op 22 
maart 1947 wegens diefstal ontslagen. Op 11 oktober van dat jaar schreef de advocaat aan het 
secretariaat van de FVE dat hij de zaak liet rusten, omdat hij de vordering te gering achtte in 
verhouding tot de relatief hoge kosten van een procedure. Eenzelfde conclusie had hij getrokken 
in de zaak van Rigtersbleek tegen M. van Veen (zie voetnoot 617). Rouwenhorst was not amused. 
Het was de bedoeling, zo schreef hij Meerburg, om afgezien van de hoogte van het te vorderen 
bedrag en ongeacht de te maken proceskosten in principiële gevallen ‘met alle mogelijke mid-
delen’ op te treden. Diefstal kwam zo veel voor dat de fabrikanten in overleg met de overheid 
tot deze beleidslijn hadden besloten, temeer omdat betrapping op heterdaad heel moeilijk was 
en dit de neiging om te stelen kon vergroten. Naar aanleiding van enkele andere zaken die zich 
al lang voortsleepten, schreef Rouwenhorst dat het de bedoeling was om ‘met snelle strafrechte-
lijke en civielrechtelijke behandelingen een soort “schoktherapie” toe te passen om het kwaad 
doeltreffend uit te roeien’. Met zaken die meer dan een jaar duurden ‘bereiken wij dan ook geen 
enkele opvoeding en dreigen ons alleen maar belachelijk te maken’. De zaken in kwestie moes-
ten dan ook maar blijven rusten.626 
 
In juli 1948 gaf de firma E. ter Kuile en Zn ontslag op staande voet aan L. Loff wegens ‘dienst-
weigering’, wat waarschijnlijk inhield dat hij een bepaalde hem opgedragen taak niet had willen 
uitvoeren. De eerste zitting met betrekking tot deze zaak vond plaats op 5 augustus van dat jaar 
en pas in februari 1951 kon het secretariaat van de FVE aan Ter Kuile melden dat de zaak was 
afgerond: de boete van ƒ48,60 en de kosten van de rechtszaak waren door Loff betaald. Advo-
                                                 
624 Brief J.J. Rouwenhorst aan GAB, 4 april 1947 (TGTV, 379). 
625 Brief J.J. Rouwenhorst aan D.P.S. Meerburg, 22 augustus 1947; brieven D.P.S. Meerburg aan FVE, 11 oktober 1947 en 1 
oktober 1948 (alle: TGTV, 379). 
626 Brief D.P.S. Meerburg aan FVE, 11 oktober 1947; brief J.J. Rouwenhorst aan D.P.S. Meerburg, 23 oktober 1947 (beide: 
TGTV, 379). 



 

 
 
 

315

caat Meerburg bracht hiervoor een bedrag van ƒ77,60 in rekening. Ook in dit geval moest Rou-
wenhorst constateren dat de juridische procedure weer erg lang, in dit geval zelfs twee en een 
half jaar, had geduurd en dat de FVE daarmee zijn doel voorbij geschoten was: ‘met snelle be-
rechtingen voorbeelden (…) stellen, waarvan een praeventieve werking uitgaat’. Een zolang 
zich voortslepende rechtszaak berokkende de FVE eigenlijk meer schade, dan dat hij een op-
voedend effect had. Hij vroeg de onderneming om het geld dat de advocaat nog tegoed had over 
te maken ‘en wij doen dan maar het beste er verder geen aandacht meer aan te besteden’.627 
 
In het najaar van 1946 had de FVE met vliegend vaandel en slaande trom de juridische strijd 
aangebonden met arbeiders die zich “misdroegen”, maar had tot haar grote ergernis herhaalde-
lijk moeten constateren dat de juridische molens langzaam draaiden en dat het effect beperkt 
was. Meermaals moest het secretariaat zichzelf de vraag stellen of de hele gang van zaken niet 
eerder negatief voor de fabrikanten uitpakte. In een niet gedateerde notitie blikte de FVE na 
enkele jaren terug op de zaken die in handen van advocaat Meerburg waren gesteld: dit waren 
18 zaken wegens diefstal, 10 zaken wegens absentie, waarbij in 6 gevallen vervolging was inge-
steld op grond van het Burgerlijk Wetboek en in 4 gevallen op basis van overtreding van het 
BBA. Er was 1 geval van dienstweigering vervolgd en 2 wegens ‘wangedrag’.628 Alles bij el-
kaar dus 31 juridische procedures, waarvan er 7 (23%) waren ingetrokken; in één geval omdat 
de betrokken arbeidster was teruggekeerd naar het bedrijf. De bedoeling, zoals in de ledenver-
gadering van 22 oktober 1946 overeengekomen en zoals afgesproken met Officier van Justitie 
De Walle en GAB-directeur Stuveling, was om 20 gevallen wegens diefstal en 20 gevallen we-
gens absentie te vervolgen. Dat was dus niet gelukt. Ook hadden niet alle bedrijven zaken aan-
geleverd. Van Heek & Co had drie gevallen aangeleverd, maar de directie moest in juni 1947 
constateren dat het absenteïsme van vooral vrouwen nog steeds een grote handicap was. ‘De 
daaruit voortvloeiende loonderving schijnt hun niet te interesseeren’, was de wat mismoedige 
conclusie. De onderneming had in de spinnerij enkele machines moeten laten stil zetten, omdat 
de garens niet verder verwerkt konden worden.629 
 
De fabrikanten aangesloten bij de andere drie verenigingen, hadden het aanplakbiljet waarin 
ondernemers en vakbonden gezamenlijk hun afschuw uitspraken over het gedrag van arbeiders 
die zich aan absentie en/of diefstal schuldig maakten, ook in hun bedrijf aangeplakt. Velen van 
hen hebben, zo is mijn stellige indruk, ook de strijd aangebonden met hun personeel dat de re-
gels overtrad. De FVA, TGFV en BTO deden dat niet op een georganiseerde manier zoals de 
FVE, maar traden individueel op. De KNKS, van welk bedrijf ik gegevens heb gevonden, scha-

                                                 
627 Brief J.J. Rouwenhorst aan D.P.S. Meerburg, 30 september 1948; brief D.P.S. Meerburg aan FVE, 1 oktober 1948; brief J.J. 
Rouwenhorst aan E. ter Kuile & Zoon’s Textielfabrieken, 19 februari 1951 (alle: TGTV, 379). 
628 Notitie met als opschrift ‘Diefstal/Absentie’. Deze notitie is waarschijnlijk eind 1947 opgesteld, in 1948 zijn er met de hand nog 
gegevens aan toegevoegd. De volgende twaalf leden hebben zaken aangedragen:  
Van Heek & Co. 3 Gerh. Jannink & Zonen 3 

Gebr. Van Heek Schuttersveld 1 Katoenspinnerij Bamshoeve 5 

E. ter Kuile & Zoon's Textielfabrieken 1 Spinnerij Oosterveld 2 

N.J. Menko 4 Spinnerij Roombeek 1 

Blijdenstein & Co. 3 Spinnerij “Tubantia” v/h B.W. & H. ter Kuile 2 

J.F. Scholten & Zonen 4 Rigtersbleek v/h G.J. van Heek & Zonen 2 

 
629 Verslag vergadering van de directie, 9 juni 1947 (Van Heek, 43). 
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kelde geen advocaat in, maar handelde deze kwesties zelf af. De spinnerij schreef in augustus 
1947 aan W. Meijlof uit Almelo, die zonder toestemming van het werk was weggebleven, dat 
het bedrijf recht had op een schadevergoeding gelijk aan één week loon. De door hem gevraag-
de uitbetaling van het vakantiegeld (één week loon), zou de KNKS dan ook niet doen. Enkele 
weken later kreeg E.W. Thijssen uit Almelo ontslag op staande voet wegens diefstal. De KNKS 
hield het loon dat Thijssen nog van het bedrijf tegoed had, in en sommeerde haar om uiterlijk op 
25 augustus ƒ7,13 aan het bedrijf te betalen als nog open staande betaling voor textielverstrek-
kingen in dat jaar. In september 1949 kreeg H.A. Hofste uit Almelo een gepeperde brief van de 
KNKS, omdat hij na de schafttijd zonder geldige reden de spinnerij had verlaten. De onderne-
ming beschouwde dit als onrechtmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst en liet hem 
weten recht te hebben op een schadevergoeding gelijk aan het loon van de opzegtermijn. Het 
bedrijf wees op een uitspraak van de Rechtbank in Zwolle die had bepaald dat een arbeider een 
dwangsom van ƒ50,- per dag verschuldigd was voor elke dag dat hij niet op zijn werk ver-
scheen. Als Hofste niet ogenblikkelijk weer op het werk zou verschijnen, zou de KNKS ‘on-
verwijld’ een procedure bij de kantonrechter beginnen. ‘Wij verwachten U morgen op tijd op 
het werk’, zo besloot het bedrijf de brief.630 
 
Ik heb uiteraard slechts een selectie van de aangespannen juridische procedures besproken, 
maar zij illustreren glashelder hoe verbeten de fabrikanten overtreders achter hun vodden zaten 
en hoe kwetsbaar zij tegelijkertijd waren vanwege de relatieve onkwetsbaarheid van de arbei-
ders als groep (voor de goede orde: niet als individu!). Het ging om het handhaven/herstellen 
van het gezag van de ondernemer over zijn personeel en dat lukte, op zijn zachtst gezegd, maar 
in beperkte mate. De ondernemers gingen zelf regelmatig creatief met de regels om (achterwege 
laten van een aanstellingsvergunning, betalen van zwarte lonen, verstrekken van emolumenten) 
en dat maakte hun zaak er bij de rechter niet altijd sterker op. Dat het Arbeidsbureau en het 
Openbaar Ministerie hun opvatting deelden dat de wederopbouw van Nederland streng optreden 
tegen overtreders van de regels rechtvaardigde, was een belangrijke strategische hulp in hun 
rug. Volgens het jaarverslag van het GAB-Enschede, de regionale hoofdvestiging, was in 1948 
tegen werknemers 118 maal en tegen werkgevers 3 maal proces-verbaal opgemaakt wegens 
overtreding van artikel 6 van het BBA (zie voetnoot 572); op grond van artikel 7 van het BBA 
waren 26 processen-verbaal tegen werkgevers opgemaakt. ‘Dank zij de uitstekende medewer-
king, die de Rechtbank in deze verleende, zijn van de 147 gevallen er reeds 134 berecht, het-
geen de effectiviteit van het BBA ten zeerste heeft verhoogd.’631 Het Bijkantoor Almelo plaats-
te ongewild de nodige kanttekeningen bij dit optimistische beeld door in zijn eigen jaarverslag 
over 1948 te schrijven dat het niet tevreden was over de ‘milde straffen’ die door de rechter 
waren opgelegd aan overtreders van het ontslagverbod en dat het als gevolg hiervan niet moge-
lijk was om effectief op te treden tegen ‘dit voor het bedrijfsleven zeer onaangename verschijn-
sel’.632 
 

                                                 
630 Brief KNKS aan W. Meijlof, 1 augustus 1947; brief KNKS aan E.W. Thijssen, 21 augustus 1947; brief KNKS aan H.A. Hofste, 
29 september 1949 (alle: KNKS, 827). 
631 Beknopt Jaarverslag [1948] van het Gewestelijk Arbeidsbureau te Enschede, opgenomen in: Verslag van de Kamer van Koop-
handel en Fabrieken voor Overijssel te Hengelo (O) over het jaar 1948, p. 178. 
Artikel 7 van het BBA 1945 luidde: ‘Onze Minister kan bepalen, dat voor het aangaan van arbeidsverhoudingen met door hem 
aangewezen werknemers of groepen van werknemers (…) de toestemming van den Directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau 
vereischt is.’ 
632 Jaarverslag 1948 van het Bijkantoor Almelo van het GAB Enschede (GAB Almelo, 1). 
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De vakorganisaties mochten dan als vanzelfsprekend meewerken aan het terugdringen van dief-
stal en absentie, een beroepsgroep die in het kader van absentie veel contact had met de arbei-
ders, weigerde wèl zijn medewerking te verlenen. Namens de FVE wendde Rouwenhorst zich 
in oktober 1947 tot de Enschedese afdeling van de Nederlandsche Maatschappij ter bevorde-
ring der Geneeskunst, omdat het herhaaldelijk voor kwam dat arbeiders die toestemming had-
den gekregen voor een doktersbezoek, hun werk onnodig lang onderbraken of zelfs helemaal 
niet naar de dokter gingen. De ‘naoorlogsche psychose onder de arbeidersbevolking’ had geleid 
tot een dusdanige absentie dat de textielproductie er onder leed. De fabrikanten waren druk 
doende deze absentie te beteugelen en zij verzochten de artsenvereniging om medewerking aan 
een systeem dat ‘valschelijk voorgewend doktersbezoek’ beoogde uit te sluiten. Hiertoe zouden 
de artsen een kaart die de betrokken arbeider van zijn bedrijf had meegekregen, moeten afstem-
pelen en bij voorkeur zouden zij het tijdstip van het bezoek vermelden. De artsen lieten weten 
hiertoe niet bereid te zijn. In Almelo hanteerden Ten Cate en de Katoenmaatschappij het beleid 
dat een vergoeding van maximaal één uur werd gegeven voor een bezoek aan de eigen Be-
drijfsgeneeskundige Dienst, omdat daar controle op was. Bezoek aan de huisarts werd niet ver-
goed, omdat zij ook in Almelo weigerden een controlebriefje te tekenen; alleen wanneer een 
arbeider met een recept of een ander bewijs kon aantonen dat hij naar de huisarts was geweest, 
werd een vergoeding betaald. In 1948 was een enkele huisarts hier wel toe bereid.633 
 
Het moge duidelijk zijn dat de ondernemers de gezagsproblemen niet langer met repressie kon-
den oplossen. Dat veel arbeiders lak aan die regels hadden, is voor een groot deel terug te voe-
ren op hun sterke positie op de arbeidsmarkt. Zij konden nu eindelijk de regels naar hun hand 
zetten of, als dat niet lukte, konden zij zich permitteren de hand te lichten met de regels; regels 
die zij al gauw als Duits ‘angehaucht’ en dus verwerpelijk beschouwden, zoals de staking bij 
Gelderman in oktober 1945 illustreert. En dat niet zozeer omdat het Duits was, maar omdat het 
refereerde aan de brute onderdrukking van de jaren daarvoor. En daar had de overgrote meer-
derheid, gestapeld als die was op de bittere ellende van de crisis, een diepe afkeer van. 
 

9.2.3 Personeelsverloop 

Was het voor de oorlog nog gebruikelijk ‘dat de ene generatie in een arbeidersfamilie de andere 
in het bedrijf volgde en opvolgde’, na de oorlog werd het, in de woorden van de toenrmalige 
personeelschef van Van Heek & Co, Ch. Leerkamp, ‘hoe langer hoe moeilijker om mensen uit 
de familie van de eigen werknemers te recruteren.’634 Het verloop was bovendien erg hoog. Bij 

                                                 
633 Brief J.J. Rouwenhorst aan C.M. Hulshoff, secretaresse van de Afdeeling Enschede der Nederlandsche Maatschappij ter bevor-
dering der Geneeskunst, 9 oktober 1947, brief C.M. Hulshoff aan FVE, 1 december 1947 (beide: FVE, 57); Vergadering FVA, 16 
mei 1947 en 19 april 1948 (beide: Ten Cate (2), C-7c).  
Al in oktober 1945 had de Machinefabriek Gebr. Stork & Co bij de Stichting van de Arbeid het probleem aangekaart dat de dokto-
ren in Hengelo per 1 oktober weigerden om af te tekenen dat een bepaalde arbeider op spreekuur was geweest, ‘zulks om ongeoor-
loofd verzuim te voorkomen’. De onderneming achtte het niet uitgesloten dat zij om deze reden de uitbetaling van verzuimde uren 
zou staken. Deze kwestie kwam aan de orde in de vergadering van de Stichting op 9 november 1945 en daar bleek dat alle artsen 
deze houding aannamen. De Stichting zou hierover in gesprek gaan met Medisch Contact. Klaarblijkelijk heeft dit geen oplossing 
gebracht. (Brief D.W. Stork aan B.C. Slotemaker, 20 oktober 1945; Verslag vergadering Stichting van de Arbeid, 9 november 1945 
(beide: StA, Agenda’s Bestuursverg. 1945)). Deze discussies zijn in feite een rechtstreekse voortzetting van de pogingen die vóór de 
oorlog werden gedaan om een ‘arbeidsboekje’ in te voeren en van de maatregelen die tijdens de oorlog in Londen door Minister 
A.A. van Rhijn werden voorbereid voor een beheersing van de naoorlogse arbeidsmarkt en in Den Haag door de kring rond Hacke, 
zie: Kuys, De vrees voor wat niet kwam, p. 329-336 en 609-610. 
634 Ch. Leerkamp, in: Van Waarden, Fabriekslevens, p. 117. 
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Van Heek & Co bedroegen de verlooppercentages in 1948 21%, in 1949 18% en in 1950 
24%.635 Ook de KSW had te maken met ‘relatief veel verloop’. Nijverdalse jongeren zochten 
hun heil elders – jonge vrouwen werkten in groten getale in de Almelose confectie – en foren-
sen uit omliggende plaatsen verwisselden het bedrijf gemakkelijk en veelvuldig voor een andere 
onderneming.636 Ten Cate in Almelo had in de hier onderzochte periode eveneens te maken met 
een groot, zij het licht dalend verloop en verzamelde in ieder geval al in 1947 systematisch cij-
fers om het verloop bij te houden. 
Dat steeds meer bedrijven het verloop van hun personeel systematisch gingen bijhouden was 
uitvloeisel van het besef dat het werven en vooral vasthouden van personeel een gemeenschap-
pelijk probleem was. Er werd op initiatief van J.A. Ledeboer een commissie in het leven geroe-
pen, waarin P. Silberer, een vakgenoot en nauwe associé van Berenschot uit Zwitserland, een 
belangrijke rol speelde (zie §12.3). Deze Commissie Silberer moest plannen maken voor een 
grootscheepse wervingsactie ‘beoogende een oogenblikkelijke werving en het “textiel-minded” 
maken van de arbeidersbevolking’. In deze commissie hadden ook vertegenwoordigers van de 
vakbeweging zitting.637 De plannen werden uiteindelijk niet uitgevoerd, omdat men zich reali-
seerde dat een wervingscampagne weinig zin had, wanneer men niets zou doen aan de onder-
liggende oorzaken. 
 

Figuur 17 Verloop bij H. ten Cate Hzn & Co, 1947-1949 

 
Bron: Arch. Ten Cate (2), C-23 

 
De Stichting Textielvak, opgericht als uitvloeisel van de zojuist genoemde discussies over ‘het 
aanzienlijk arbeiderstekort in de eerste naoorlogse jaren’, organiseerde in 1950 voor het eerst 
een systematisch onderzoek naar het verloop onder 21 Enschedese bedrijven. De resultaten van 
deze enquête – ‘belangrijke en onrustbarende gegevens’ – werden gepubliceerd in het eerste 
nummer van het tijdschrift Notities van de Stichting Textielvak, dat bestemd was voor ‘de lei-
ding der aangesloten bedrijven’. De conclusies uit het onderzoek luidden dat er nog geen sprake 
was van een sterk verouderde personeelsbezetting; dat verwaarlozing van opleiding en werving 

                                                 
635 Van Schelven, Onderneming en familisme, p. 114. 
636 De Groot, De Jong, a.w., p. 42. 
637 Verslag ledenvergadering FVE, 10 oktober 1947 (FVE, 5); A.L. van Schelven, Bestrijding van arbeiderstekort en arbeidersver-
loop in de katoenindustrie. Industrial relations in de practijk, in: ESB, Jrg. 39 (1954) 24 november, p. 932-934. 
P. Silberer was al in 1938 op uitnodiging van Bureau Berenschot naar Twente gekomen voor het opzetten van personeelstests, zie: 
Kuys, De vrees voor wat niet kwam, p. 174. 
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in economisch moeilijke tijden zich later zou wreken; dat bijzondere aandacht vereist was voor 
de werving van arbeiders in de leeftijd van 18 tot 22 jaar; dat het verloop in de Enschedese tex-
tielindustrie ‘ontstellend groot’ was; dat onderzoek naar de oorzaken en de mogelijkheden tot 
vermindering ervan noodzakelijk waren en tot slot dat herhaling van de enquête, maar dan in de 
gehele regio, gewenst was.638 Waren de verloopcijfers voor de gezamenlijke Enschedese be-
drijven al erg hoog, tussen de afzonderlijke bedrijven bestonden er nog aanzienlijke verschillen. 
De percentages voor mannen varieerden tussen de 5% en 41,1%, voor de vrouwen liepen ze 
uiteen van 8,3% tot 104,1% (hierboven hebben we al de cijfers van Ten Cate en van Van Heek 
& Co gezien). 
 

Tabel 46 Verloop bij 21 Enschedese textielfabrieken in 1949 
 Mannen Vrouwen 

1. Arbeiders in dienst op 31-12-1948 11.555  4.380  
2. Arbeiders in dienst op 31-12-1949 12.399  4.501  
3. Gemiddelde personeelssterkte in 1949 11.977 4.441 
4. Toename in 1949 844 7,0% 121 2,7% 
5. Gepensioneerd of overleden in 1949 121 1,0% 9 0,2% 
6. Verloop in 1949 2.108 17,6% 1.659 37,4% 
7. Nieuw aangesteld personeel in 1949 3.073 25,7% 1.789 40,3% 
8. Hiervan afkomstig uit de textiel blijkens aanstellings-
vergunning GAB 

941 7,9% 763 17,2% 

9. In 1949 nieuw aangesteld personeel, nog nimmer in de 
textiel werkzaam geweest 

2.132 17,8% 1.026 23,1% 

10. Weggevloeid uit de Enschedese textielindustrie in 
1949 (6 minus 8) 

1.167 9,7% 896 20,2% 

Bron: A.L. van Schelven, De leeftijdsopbouw en het verloop in de Enschedese textiel-industrie, in: Notities van de 
Stichting Textielvak, nr. 1, feb.1951, p. 2-6. 
 
De uitkomst van de enquête was dusdanig dat de Stichting besloot het onderzoek over de gehele 
regio uit te breiden. Om het verloop te kunnen bestrijden, waren recente gegevens noodzakelijk, 
zo motiveerde Enklaar het onderzoek voor de leden van de vier samenwerkende fabrikantenver-
enigingen.639 Het onderzoek werd in de jaren daarna herhaald. 
 

Tabel 47 Verloop in de Twents-Achterhoekse textielindustrie, 1950-1953 

                                                 
638 Van Schelven, Bestrijding van arbeiderstekort, p. 932; A.L. van Schelven, De leeftijdsopbouw en het verloop in de Enschedese 
textiel-industrie, in: Notities van de Stichting Textielvak, nr. 1, februari 1951, p. 2-6. 
639 Circulaire Th. Enklaar aan textielondernemingen in Twenthe en de Geldersche Achterhoek, 30 maart 1951 (Ten Cate (2), C-
23). 

  Mannen Vrouwen Totaal 
  Te ver-

mijden 
Totaal Te ver-

mijden 
Totaal Te ver-

mijden 
Totaal 

1950 Totale gebied 10,80 14,10 19,80 30,00 13,20 18,30 
 Enschede 12,10 16,60 24,50 37,40 16,70 23,40 
 Rest 9,10 11,30 15,40 23,20 10,80 14,50 
1951 Totale gebied 13,50 16,30 33,40 43,30 18,50 22,90 
 Enschede 16,80 19,25 38,39 46,44 21,81 26,50 
 Rest 11,32 13,92 28,89 37,65 15,83 19,99 
1952 Totale gebied 11,90 15,50 29,60 36,40 16,20 20,60 
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Bron: A.L. van Schelven, Bestrijding van arbeiderstekort en arbeidersverloop in de katoenindustrie. Industrial relations 
in de practijk, in: ESB, Jrg. 39 (1954) 24 nov., p. 932. 
In de tabel is onderscheid gemaakt naar ‘onvermijdeli jk’ en ‘te vermijden’ verloop. Onder de eerste rubriek viel het 
vertrek wegens overlijden, pensionering, ziekte, huwelijk, verhuizing, militaire dienst; onder te vermijden verloop 
schaarde men vertrek op eigen verzoek, ontslag wegens zonder opgave vertrokken, slapte in het bedrijf, ongeschikt-
heid en andere redenen. Ik heb alleen het te vermijden verloop overgenomen. 
 
Ook nu weer waarschuwde het onderzoeksverslag dat de cijfers gemiddelden waren en dat er 
grote verschillen bestonden tussen afzonderlijke bedrijven.640 
 

Tabel 48 Hoogste en laagste percentage in personeelsverloop in 1950 
 Hoogste percentage Laagste percentage 
 Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal 

Enschede 41,7 70,8 46,8 6,4 20,0 7,3 
Buiten Enschede 37,2 57,5 43,7 3,8 8,7 6,9 

Bron: De leeftijdsopbouw en het verloop der arbeiders in de Twents-Achterhoekse textiel- industrie, in: Notities van de Stichting 
Textielvak, nr. 2, juni 1950, p. 5. 
 
Over het waarom van het verloop gaven de beide onderzoeken geen uitsluitsel, al was men zich 
er in fabrikantenkringen zeer wel van bewust dat de arbeiders niet bepaald textiel-minded wa-
ren. Voor vrouwen kwam hier nog een argument bij: verreweg de belangrijkste reden voor 
vrouwelijke arbeiders om hun baan op te zeggen was het huwelijk, zo concludeerde Van Eck in 
1947. Voor jonge vrouwen was trouwen een middel om aan de fabrieksarbeid te ontsnappen. Zij 
werkten in de fabriek (textiel, confectie) in de overtuiging er na een aantal jaren weer mee op te 
kunnen houden.641 
In de confectie-industrie, een geduchte concurrent van de textielindustrie op het gebied van 
vrouwelijke arbeiders, werkten eind 1954 1.262 arbeiders in de 18 bedrijven die Enschede in 
deze bedrijfstak telde. Een kleine 900 van deze arbeiders waren ongetrouwde jonge vrouwen in 
de leeftijd van 16 t/m 24 jaar. Het verloop in de confectie-industrie bedroeg in dat jaar 30,7%. 
In Almelo werkten in de 14 confectiebedrijven eind 1954 2.055 arbeiders van wie er ruim 1.300 
ongetrouwde jonge vrouwen waren van 16 t/m 24 jaar. Het verloop bedroeg in dat jaar in Alme-
lo 35,3%.642 
 
Het hoge verloop was overigens geen exclusief Twentse aangelegenheid. De Eindhovense Fa-
brikantenkring waarmee een intensieve informatie-uitwisseling plaatsvond, constateerde in 

                                                 
640 De leeftijdsopbouw en het verloop der arbeiders in de Twents-Achterhoekse textiel-industrie, in: Notities van de Stichting Tex-
tielvak, nr. 2, juni 1950, p. 1-7. 
641 Van Eck verklaarde dit in de vergadering van de Commissie inzake registratie van arbeidskrachten op Dinsdag 11 November 
1947 ten huize van den Heer van Lidth de Jeude te ‘s-Gravenhage (NMHN, 600; met dank aan Gerard Kuys); zie ook Bronnenboek, 
a.w., p. 247. Deze commissie bouwde voort op het rapport van een vóór de oorlog door de Maatschappij voor Nijverheid en Handel 
in het leven geroepen commissie die diverse ideeën had ontwikkeld op het gebied van de registratie van werklozen. 
642 Verloop confectie-industrie, rapport van een onderzoek ingesteld in 18 confectiebedrijven in Enschede naar het verloop van 
personeel in 1954, Amsterdam 1954 (Publicatie van het Productiviteitscentrum van de Confectie-Industrie ; 4); Verloop confectie-
industrie, rapport van een onderzoek ingesteld in 14 confectiebedrijven in Almelo naar het verloop van personeel in 1954, Amster-
dam 1954 (Publicatie van het Productiviteitscentrum van de Confectie-Industrie ; 5). 

 Enschede 12,50 16,30 37,60 42,80 18,80 23,00 
 Rest 11,40 14,80 22,60 30,80 14,10 18,60 
1953 Totale gebied 11,24 14,69 26,94 33,98 15,10 19,43 
 Enschede 13,15 16,68 34,74 40,09 18,64 22,78 
 Rest 9,57 12,96 19,60 27,64 11,45 16,46 
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1949 dat het verloop in de Brabantse industrie in 1948 weliswaar was gedaald t.o.v. 1946 en 
1947 maar dat het ‘nog steeds zeer groot’ was.643 
 

Tabel 49 Verloop in de Eindhovense industrie, 1946-1948 
Mannen 1946 1947 1948 1949 1950 

Philips 28 19 14   
Textiel 25 27 21 20 21,5 

Sigaren 21 18 16   
Divers 52 41 41   

Vrouwen      
Philips 50 46 39   

Textiel 63 64 51 44 60 
Sigaren 32 27 27   

Divers 75 66 72   
Bron: Eindhovensche Fabrikantenkring, 3e enquête bezetting en verloop over 1948, juli 1949 
De cijfers hebben betrekking op Philips en op 14 textielfabrieken aangesloten bij de Fabrikantenkring, 6 sigarenfabrie-
ken en 10 fabrieken waar andere, niet nader gespecificeerde producten werden vervaardigd; Notities van de Stichting 
Textielvak, nr. 2, juni 1951, p. 5. 
 

9.3 Textielverstrekkingen: begeerte heeft ons aangeraakt 

Het gigantische tekort aan kleding en andere textiel maakte het voor de fabrikanten mogelijk 
om hun producten gemakkelijk en tegen goede prijzen te verkopen, zoals in Hoofdstuk 4 ver-
meld; onder de arbeiders leidde het tekort dat zij al tijdens de crisis en in de oorlog hadden moe-
ten meemaken, tot een grote vraag naar textiel, naar kleding. In oktober 1945 schreef A. Menko, 
directeur van de spinnerij Roombeek, over deze problematiek een beleidsnotitie, die een goed 
inzicht geeft in de kwesties waar de fabrikanten rekening mee moesten houden.644 
In oktober vergde de distributie van levensmiddelen aan de arbeiders geen hulp meer van de 
ondernemers. De lonen lagen inmiddels op een niveau, aldus Menko, dat men de levensmidde-
len uit het distributiepakket kon betalen. Op andere terreinen lag de zaak gecompliceerder: ‘de 
linnenkast was leeg, het schoeisel versleten, de stoffeering van de woning kaduuk’. De arbei-
ders verdienden niet genoeg om geld opzij te kunnen leggen om dit binnen afzienbare tijd op te 
kunnen lossen, ook niet wanneer deze goederen weer in grotere hoeveelheden beschikbaar zou-
den komen. Omdat bovendien de winter naderde en er onvoldoende brandstof was om de hui-
zen goed te kunnen verwarmen, was het niet ondenkbaar dat de arbeiders een gewillig oor zou-
den verlenen aan ‘opruiende elementen’ die probeerden hier politieke munt uit te slaan.  
Naast deze politieke overwegingen wilde Menko ook voortbouwen op de ervaringen uit de oor-
log, toen ondernemers hun personeel ondersteuning hadden geboden. Het pakket goederen dat 
hij op het oog had, hoefde geen textiel te bevatten, omdat de textielarbeiders op dit punt bevoor-
recht waren in vergelijking met arbeiders in andere bedrijfstakken. Het moest vooral huishoude-

                                                 
643 Verslag 67ste vergadering Eindhovense Fabrikantenkring op 7 october1949 (Ten Cate (1), 368). In de Notities van de Stichting 
Textielvak zijn deze cijfers overgenomen en men voegde voor de Eindhovense textielindustrie nog de cijfers van de meest recente 
jaren toe. Overigens vermelden de Notities voor de Eindhovense textielindustrie een verlooppercentage voor de vrouwen van 60% 
over 1946. 
644 A. Menko, Verschaffing van verbruiksgoederen, anders dan levensmiddelen, aan textielarbeiders, Enschede, oktober 1945 
(TGTV, 408). 
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lijke artikelen, schoeisel en ook extra brandstof bevatten. Dit laatste was van groot belang, im-
mers ‘een koude lijdende arbeidersbevolking is politiek onbetrouwbaar.’ 
Medewerking van de regering achtte hij noodzakelijk maar geen onoverkomelijk probleem. 
Schermerhorn had zich niet lang daarvoor, op 21 september 1945 (zie bij voetnoot 473), persoon-
lijk van ‘de nooden van Twente’ op de hoogte laten stellen en de regering had er evenveel be-
lang bij als de Twentse textielindustrie ‘om de extremisten de wind uit de zeilen te nemen’. 
Menko verwachtte dat het op de regering een goede indruk zou maken dat de fabrikanten de 
arbeiders wilden ondersteunen vóórdat deze met stakingen eisen tot verstrekking van goederen 
kracht bij zouden zetten. Naast voedsel en brandstof behoorde immers kleding tot de belangrijk-
ste levensbehoeften. Door nu voor de textielarbeiders, net als voor de mijnwerkers was gebeurd, 
iets extra’s te doen kon men tevens het verwijt ontzenuwen dat de textielarbeiders ten achter 
stonden bij arbeiders in andere bedrijfstakken. 
Voor zover ik heb kunnen nagaan heeft deze notitie geen praktische gevolgen gehad, behalve 
misschien het besluit van de FVE in december van dat jaar om de arbeiders een hoeveelheid 
bruinkool als brandstof cadeau te doen (zij moesten alleen een bijdrage van ƒ5,- in de transport-
kosten betalen). De calorische waarde van deze bruinkool was gering, zo erkende de ledenver-
gadering, maar hopelijk droeg dit er toe bij, zo zal de redenering geweest zijn, dat de arbeiders 
geen amok zouden maken om zich op te warmen.645 
 
Voor de textielarbeiders moesten kleding en lappen stof beschikbaar worden gesteld om hen uit 
handen van radicale groepen te houden, maar ook, zoals we al eerder hebben gezien (zie bij voet-
noot 160), om hun productiviteit te verhogen. Textiel was een “inducement good”, een hulpmid-
del om mensen aan het werk te krijgen. Een groep arbeiders voor wie dit in de eerste jaren na de 
oorlog in zeer sterke mate gold, waren de mijnwerkers, aan wie Menko refereerde in zijn noti-
tie. Zij kregen een breed scala aan emolumenten geleverd in de hoop dat dit hun productiviteit 
zou doen stijgen. Er was een Stichting Mijnwerkersvoorziening opgericht om de levering van 
de diverse goederen te coördineren. In de loop van 1945 had deze stichting ten behoeve van de 
mijnwerkers keramiek, metaalwaren, schoenen, niet nader gespecificeerde producten van Phi-
lips en een hoeveelheid steenkool voor eigen gebruik ontvangen. Ook de textielindustrie werd 
geacht zijn steentje hieraan bij te dragen, maar bleek eind 1945 nog niet aan zijn verplichtingen 
te hebben voldaan. De textielfabrieken die in dit kader orders hadden gekregen, werden er op 
gewezen dat de andere bedrijfstakken hun bestellingen vlot hadden afgewerkt en dat als gevolg 
van het falen van de textielindustrie de productie van de mijnen al met 2.000 ton per dag was 
teruggelopen. Dit zou onherroepelijk gevolgen hebben voor het herstel van het gehele Neder-
landse bedrijfsleven en zou ook forse consequenties voor de textielindustrie hebben die immers 
zo afhankelijk was van de leveranties van kolen.646 Dit bericht schoot bij de directie van de 
KSW in het verkeerde keelgat. De spinnerij van de KSW lag stil wegens gebrek aan steenkolen, 
maar toch probeerde het bedrijf de bestelde goederen te leveren. De directie vond de mentaliteit 
van de mijnwerkers bedroevend, volgens haar waren zij ‘de verwende kinderen van Nederland’. 
Voor de textielarbeiders was een ‘allerminst vrijgevige regeling’ tot stand gekomen, waarbij zij 

                                                 
645 Verslag ledenvergadering FVE, 3 december 1945 (FVE, 5). 
646 Brief W. Kats, adjunct-directeur van het Rijksbureau voor Textiel, aan de spinners, wevers en finishers der orders voor de 
Stichting Mijnwerkersvoorziening, 28 januari 1946 (KSW, 176). 
De textiel die de stichting ten behoeve van de mijnwerkers ontving, werd voor diverse toepassingen gebruikt. De Schutterij Sint 
Joseph uit Vijlen stak haar wakkere leden in 1947 in een nieuwe outfit; de broeken waren gemaakt uit beddenlakens die waren 
geleverd door de stichting; de uniformjassen waren afkomstig van het Canadese leger (http://www.schutterij-vijlen.nl/1.html, ge-
raadpleegd op 14 oktober 2009). 
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voor 2% van hun loon goederen uit het bedrijf waar zij werkten, konden kopen. De regering had 
die regeling echter getorpedeerd, zoals de KSW het omschreef. ‘Zouden wij dan niet met nog 
meer recht kunnen zeggen’, zo vroeg de directie zich af, ‘dat de productie van de textielarbei-
ders niet op peil te krijgen is, omdat die nu maar zoo verschrikkelijk weinig extra van het eigen 
product krijgen en van producten van andere industrieën in het geheel niets?’647 De kritiek die 
de KSW op de mijnwerkers had, werd gedeeld door onder meer Minister G.W.M. Huysmans 
die, wanneer wij Van Eck mogen geloven, tijdens een overleg met de Vakraad in augustus 1946 
had gezegd ‘dat wanneer de Nederlandsche bevolking wist, op welke afschuwelijk royale en tot 
misbruik aanleiding gevende wijze de mijnwerkers voorzien waren, er een revolutie zou ont-
staan.’648 
 
De vraag die de directie van de KSW stelde was, zoals zo vaak, hem beantwoorden, want ook 
de Twentse textielarbeiders lieten in een eindeloze rij conflicten merken kleding te willen en 
anders de productie drastisch te verlagen. 
Bij Spinnerij Tubantia legden de spoelsters op 3 oktober 1945 het werk neer, omdat zij vonden 
dat de directie hun belangen onvoldoende behartigde door nog steeds geen bedrijfskleding uit te 
delen. Zij noemden tegenover de directie de namen van bedrijven waar schorten en lappen stof 
werden uitgedeeld. Het bedrijf vreesde dat de verstandhouding met zijn personeel voor langere 
tijd bedorven zou worden, omdat het zich aan de afspraken wilde houden om geen kleding te 
verstrekken en als gevolg daarvan het verwijt kreeg ‘een zeer asociale houding’ tegenover zijn 
personeel aan te nemen. De directie vroeg zich af wanneer zij bedrijfskleding zou kunnen ver-
strekken, want zij voorzag dat op een andere manier de arbeidsvrede niet kon worden gehand-
haafd.649  
Het is niet helemaal helder waar de directie van Tubantia op doelde met de zinsnede dat zij zich 
hield aan afspraak ‘geen kleeding af te geven’. Misschien werd hiermee bedoeld dat men geen 
andere kleding dan bedrijfskleding wilde uitdelen en dat men die nog niet ter beschikking had. 
Als spinnerij beschikte Tubantia immers alleen over garen. Hoe dit ook zij, de textielonderne-
mingen hadden wèl permissie om textiel aan hun personeel uit te delen. Het Rijksbureau voor 
Textiel had dit toegestaan en de regeling hield in dat aan arbeiders goederen mochten worden 
verstrekt ter waarde van 2% van hun loon.650 Op 12 september, kort voordat Tubantia haar 
noodkreet had geuit aan het adres van het Rijksbureau, was in een vergadering van de besturen 
van de diverse vakgroepen in de textielindustrie afgesproken om de regeling voortaan zo in te 
vullen dat arbeiders elke maand ¾m2 stof zouden ontvangen in de vorm van bedrijfskleding. Of 
dit voldoende tegemoet zou komen aan de wensen van de arbeiders werd door sommigen be-
twijfeld, omdat de confectie-industrie al vanaf 1 mei van dat jaar elke maand ¾m2 stof verstrek-
te aan haar personeel, veelal in de vorm van japonnen, mantels en dergelijke, wat vanzelfspre-
kend aantrekkelijker was dan bedrijfskleding.651 
 

                                                 
647 Brief KSW aan Rijksbureau voor Textiel, 30 januari 1946 (KSW, 176). 
Drees had zich tijdens het eerste SDAP-congres van ná de oorlog, op 5 en 6 september 1946, eveneens uiterst negatief uitgelaten 
over de extra’s die aan de mijnwerkers werden verstrekt teneinde hun weerzin te overwinnen. Drees aan het woord. Geschriften en 
redevoeringen bijeengebracht en ingeleid door K. Voskuil, Amsterdam 1952, p. 98/9. 
648 Brief A.C. van Eck aan Gerh. Jannink & Zn, 28 augustus 1946 (TGTV, 255). 
649 Brief Spinnerij Tubantia aan Rijksbureau voor Textiel, 3 oktober 1945 (TGTV, 255). 
650 Brief A.C van Eck aan Gebr. Jannink, 14 november 1945 (TGTV, 255). 
651 Nota betreffende het beschikbaar stellen van textielgoederen aan arbeiders, Hengelo, 3 oktober 1945 (TGTV, 255). 
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Via alle mogelijke kanalen stelden de textielarbeiders doorlopend aan de orde dat zij textielgoe-
deren wensten; een van die kanalen was de fabriekskern. Slechts van een beperkt aantal bedrij-
ven zijn de verslagen van de besprekingen van de directies met de kern bewaard gebleven, maar 
zij spreken duidelijke taal. De directie van Hedeman, een bedrijf uit Almelo en lid van de FVA, 
deelde de kern op 18 september 1945 mee dat zij een aantal overalls te pakken had kunnen krij-
gen en beloofde om op de kortst mogelijke termijn doeken en ander goed te zullen verstrekken. 
In oktober kwam het verzoek van een aantal arbeidsters ter tafel die graag een stuk kunstzijde 
wilden ontvangen van de partij die op dat moment werd geweven en in november kon de direc-
tie aan de kern laten weten dat er voor elk personeelslid een stel ondergoed beschikbaar was, zij 
het dat hiervoor moest worden betaald.652 De directie van Hedeman zegde in augustus 1946 aan 
de fabriekscommissie toe dat het bedrijf 4 meter lakenkatoen (om hemden van te maken) zou 
uitdelen aan niet-gehuwden en 10m aan getrouwde arbeiders; voor het vrouwelijk personeel zou 
er japonstof beschikbaar komen. Ter gelegenheid van Sinterklaas stelde Hedeman tegen beta-
ling aan de mannen 8 meter overhemdenstof ter beschikking en aan de vrouwen 4 meter kunst-
zijden japonstof. In mei van 1947 kregen alle gepensioneerden van Hedeman een pakket textiel 
ter waarde van ƒ8,-. De directie wees de fabriekscommissie er in deze vergadering op dat de 
door het bedrijf verstrekte stofjassen eigendom waren en bleven van de fabriek. Het was niet 
toegestaan, zoals diverse jonge vrouwen deden, om ze gewoon mee naar huis te nemen.653 
Ook bij de KNKS kwam in de vergaderingen van de directie met de fabriekscommissie zeer 
regelmatig de vraag naar textiel op tafel. In juni 1946 bleek dat veel mannen japonstof voor hun 
vrouw hadden gevraagd. In reactie daarop gaf directeur J.J. de Monchy aan ‘dat door ons reeds 
veel meer stoffen uitgegeven zijn dan wij mochten’. Naar een lid van de fabriekscommissie 
beweerde, had men bij de KWF stof voor een schort en een jurk gekregen en met de Pinksteren 
hadden de arbeiders daar ook al een pakket ontvangen. In oktober van dat jaar bespraken de 
directie en de fabriekscommissie de grote commotie die er bestond binnen de Hengelosche Fa-
brikantenkring die sterk gekant was tegen de voorgenomen nieuwe regeling (zie verderop), maar, 
zo stelde de directie de commissie gerust, wat al was beloofd zou in ieder geval worden gege-
ven.654  
 
In november 1945 liet Gebr. Jannink aan de FVE weten dat de Bamshoeve textielpakketten aan 
een deel van zijn arbeiders had gegeven. Van Eck legde de kwestie aan het bestuur voor om te 
vragen wat hier mee moest worden gedaan. Naar verluidt was de verstrekking gedaan door de 
sociaal werkster van de Bamshoeve om de grote tekorten aan textiel enigszins te lenigen. Het 
sarcastisch commentaar van Van Eck hierop was dat bedrijven ook voedingsspecialisten in de 
arm zouden kunnen nemen om te onderzoeken of het personeel verlegen zat om slaolie, of ‘een 
rijwielhandelaar om een uitdeeling van rijwielen voor te bereiden’. Hij verwachtte dat de 
Bamshoeve zou tegenwerpen dat deze spinnerij in vergelijking met weverijen altijd een grote 
achterstand had gehad bij het uitdelen van geschenken en dat zij het de hoogste tijd vond deze 
achterstand in te halen.655 Het bestuur was verdeeld over deze kwestie. Voorzitter Ledeboer 
vond dat als een sociaal werkster dit soort problemen constateerde, het te ver ging om het be-
trokken bedrijf te verbieden het probleem op te lossen, op voorwaarde dat dit alleen werd ge-
daan voor arbeiders die al een tijd bij dit bedrijf werkten. Het bestuurslid E. ter Kuile Jr vond 

                                                 
652 Verslag van de vergadering van de kern met de directie, 18 september, 9 oktober, 28 november 1945 (Hedeman, L-38). 
653 Verslag vergadering van de kern met de directie, 6 augustus en 18 november 1946, 12 mei 1947 (Hedeman, L-38). 
654 Verslag vergadering directie KNKS met fabriekscommissie, 14 juni en 16 oktober 1946 (KNKS, 10). 
655 Rondschrijven A.C. van Eck aan bestuur FVE, 5 november 1945 (TGTV, 255). 
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dat het verstrekken van emolumenten een te hoge vlucht begon te nemen. Dit zou tot onover-
zichtelijke verhoudingen tussen de bedrijven leiden en tot hogere kosten. Hij was voorstander 
van ‘een eenigszins voorgeschreven gedragslijn’. Omdat de wolwevers, zo liet Van Eck aan 
Jannink weten, inmiddels toestemming hadden om elke maand één meter stof uit te delen, na-
men de problemen hand over hand toe. ‘Bonafide sociale verzorging en cadeaustelsel’ waren 
volgens hem niet goed uit elkaar te houden.656 
 
De vrees die ter Kuile Jr had geuit, begon in de maanden daarna bewaarheid te worden. Naar-
mate meer textielfabrieken het werk hervatten, nam de omvang van de verstrekking van textiel-
goederen steeds meer toe en vanzelfsprekend raakte ook het CRB er bij betrokken. Stafmede-
werkster J. Bosch heeft zich in ieder geval vanaf december 1945 met de Twentse textielindu-
strie beziggehouden (zie §6.5.3) en was inmiddels dus tamelijk goed op de hoogte van de sociale 
verhoudingen daar. Ten behoeve van een intern overleg binnen het CRB schreef zij in de loop 
van maart 1946 voor J. Dieleman een grimmig getoonzette notitie over wat haar bekend was 
over de verstrekking van textiel. Om in Twente iets te bereiken, zo begon zij haar notitie, was 
overleg met de Vakraad noodzakelijk, hoewel het de vraag was of er in dat overleg iets te berei-
ken viel. Want, zo vervolgde zij, ‘het zijn onwillige honden, vooral v. Eck, als vertegenwoordi-
ger van Twenthe’. Om goed beslagen ten ijs te komen wilde zij overleggen ‘met de Arbeidsin-
spectie, de directeuren van de verschillende GAB’s en onzen inspecteur, allemaal tegelijk’. (Dit 
overleg vond plaats op 11 april, zie bij voetnoot 552). 
Voor zover haar bekend was het tekort aan arbeidskrachten in Twente geen nieuw verschijnsel; 
dat had voor de oorlog ook al bestaan, al was het onder invloed van de crisis niet zo manifest 
geweest. Bosch geloofde ‘dat de beroerde loonpolitiek in Twenthe hieraan groote schuld heeft. 
Zoodra de zaken minder gingen (door export was textielindustrie zeer conjunctuurgevoelig) 
werd het loon ingrijpend verlaagd. Bestaanszekerheid kende de Twentse textielarbeider vrijwel 
niet.’ Het leek haar zelfs niet onwaarschijnlijk dat dit laatste een belangrijke rol had gespeeld bij 
de sterke daling van het geboortecijfer in Twente. Vanwege het bestaande grote tekort aan ar-
beiders konden de ondernemers alleen bij elkaar personeel wegkopen en hiervoor werd niet 
alleen het loon ingezet, maar in belangrijke mate ook het verstrekken van goederen. Het leek 
Bosch geen goed idee dat het CRB zelf een regeling op dit punt zou vaststellen, omdat controle 
op naleving ervan ‘ten eenenmale uitgesloten’ was. Dit zou door de bedrijfsgenoten zelf moeten 
gebeuren, maar omdat ‘de heeren te zeer genegen (waren) elkaar te beduvelen’ verwachtte zij 
ook daar niet veel heil van.  
Kortom, genoeg stof ‘ter overpeinzing en ter bespreking’, zoals zij in de aanhef van haar notitie 
had geschreven. Vooralsnog leek het haar het beste dat de arbeiders elke maand een deel van 
hun loon in hun bedrijf zouden kunnen besteden, al hadden bijvoorbeeld touw- en tapijtfabrie-
ken niet bepaald aantrekkelijke spullen voor hun personeel.657 
 
Een bedrijf met een onaantrekkelijk productpalet was de jutespinnerij en -weverij Ter Horst & 
Co in Rijssen. Het hoofdbestuur van Unitas besprak in mei 1946 berichten dat veel arbeiders uit 
dit bedrijf naar Almelo werden gezogen, omdat zij daar textiel konden krijgen.658 Een bedrijf 

                                                 
656 Brief A.C. van Eck aan Gebr. Jannink, 14 november 1945 (TGTV, 255). 
657 Brief J. Bosch aan J.J. Dieleman, in handschrift (Lb 15-01D 46). Deze brief is niet gedateerd, maar uit de context maak ik op 
dat de brief in maart 1946 is geschreven. Het gesprek waarnaar zij verwijst, vond op 11 april 1946 in Deventer plaats en dit was de 
enige keer dat een dergelijk overleg heeft plaats gevonden. 
658 Verslag vergadering Hoofdbestuur Unitas, 10 mei 1946 (Unitas, 1013). 



 

 
 

326

met juist een overvloed aan gewilde goederen was Jansen en Tilanus in Vriezenveen, zo liet W. 
van Wulfften-Palthe in april 1946 aan het CRB weten. Een strijkster bij Palthe had een zus die 
bij Jansen en Tilanus werkte. Deze strijkster was ook in Vriezenveen gaan werken en zij had 
daar een jurk gekregen en had er voor ƒ6,- ondergoed kunnen kopen. De zus die al bij bij Jansen 
en Tilanus in dienst was, had als beloning ook een jurk gekregen. De oorspronkelijke bedoeling 
van het verstrekken van emolumenten, nl. ¾ meter stof per maand per arbeider, was in de 
woorden van Van Wulfften-Palthe verworden tot ‘een attractieobject om arbeiders(sters) te 
winnen’.659 Waarmee hij de opvattingen van het CRB nog maar eens bevestigde. 
 
Wanneer er wordt gesproken over textielverstrekking of over het beschikbaar stellen van pak-
ketten blijft veelal in het ongewisse wat dit in werkelijkheid inhield. Een jurk zoals bij Jansen 
en Tilanus? Ondergoed, schorten? Hiervoor hebben we gezien wat Hedeman en de KNKS zoal 
verstrekten, in het vervolg zullen we nog enkele interessante zaken tegenkomen, maar er wer-
den ook omvangrijke pakketten beschikbaar gesteld. Gelderman maakte in april 1946 aan zijn 
personeel bekend dat ‘van tijd tot tijd (…) stoffen voor werkkleeding e.d.’ beschikbaar waren. 
Dit was niet de eerste en ongetwijfeld ook niet de laatste verstrekking, want in de bekendma-
king aan het personeel schreef het bedrijf: ‘personen, die de pakketten van de vorige uitgifte 
nog niet betaald hebben, kunnen niet voor verstrekking van een pakket in aanmerking komen’. 
De inhoud van de pakketten was alleen voor de arbeiders en hun gezin bestemd; verhandelen 
van de inhoud ervan was ten strengste verboden.  
Wat zat er zoal in dit pakket? Dat hing er van af welk pakket men koos. Er was een keuze uit elf 
verschillende pakketten: pakket A bevatte 5 meter ruw lakenkatoen en kostte ƒ6,-; pakket B: 7 
meter gekleurd katoendoek, lichte kleuren, geschikt voor overhemden enz. à ƒ5,-; pakket C: 7 
meter katoendoek, 3½ meter donkerblauw en 3½ meter bedrukt, voor werkschorten e.d. à ƒ5,-; 
pakket D: 7 meter blauwe keper voor overalls, werkpakken e.d. à ƒ6,-; pakket E: 5 meter ruwe 
shirtings en 5 meter ruwe keper voor ondergoed à ƒ5,-; pakket G: 5 meter witte lakenkatoen, 
gebleekt à ƒ7,-; pakket H: kunstzijden stof voor communiejurkje (‘gelieve op te geven welke 
kleur men bij voorkeur heeft’) à ƒ4,-; pakket J: 10 meter eenvoudige katoenen vitrage à ƒ6,-; 
pakket K: 7 meter gekleurde keperflanel à ƒ6,-; pakket L: 4 meter gekleurde kunstzijden ja-
ponstof van goede kwaliteit (‘gelieve op te geven welke kleur men bij voorkeur heeft’) à ƒ12,-; 
pakket M: 2¾ meter geverfde katoenen gabardine voor regenjas ‘met bijbehoorende katoenen 
binnenvoering’ à ƒ12,-.660 Rond dezelfde tijd stelde Van Heek & Co aan zijn personeel 2 flanel-
len en 2 katoenen hemden beschikbaar, voor zover zij kostwinners waren, de niet-kostwinners 
kregen van beide 1 exemplaar.661 
Een enkele keer heb ik informatie gevonden over het verstrekken van andere goederen dan tex-
tiel. Zo heeft Gebr. Jannink in augustus 1946 ieder personeelslid 20 Amerikaanse sigaretten 
gegeven; het bestuur van de FVE keurde dit achteraf goed.662 Er zijn bij diverse gelegenheden 
ook kolen verstrekt aan het personeel, in de meeste gevallen door individuele bedrijven, een 
enkele keer door de FVE. De firma Hedeman liet in maart 1946 aan de fabriekscommissie we-
ten dat het bedrijf klompen zou aanschaffen voor het personeel; dit om het tekort aan schoenen 

                                                 
659 Brief W. van Wulfften-Palthe aan J. Bosch, 16 april 1946 (Lb 15-01 D 1946). 
660 Bekendmaking (Gelderman (2), 71). In het archief bevinden zich twee vrijwel identieke Bekendmakingen, op de ene is in 
handschrift vermeld ‘Concept 20/4/46’. Het andere exemplaar is naar alle waarschijnlijkheid de bekendmaking die in de fabriek is 
aangeplakt; de citaten zijn afkomstig uit dit document.  
661 Verslag vergadering van de directie met de afdelingshoofden, 29 april 1946 (Van Heek, 52). 
662 Verslag vergadering uitgebreide bestuur FVE, 30 augustus 1946 (FVE, 7). 



 

 
 
 

327

tegen te gaan. In juli van dat jaar vroeg de Vakraad aan het Centraal Distributie Kantoor om een 
verruiming toe te staan van de categorieën textielarbeiders die voor het verstrekken van klom-
pen en werkschoenen in aanmerking kwamen, maar naar het Distributiekantoor liet weten, wer-
den er nog te weinig klompen gemaakt om dit toe te kunnen staan; alleen arbeiders in afdelin-
gen zoals de blekerij, ververij e.d. kwamen hiervoor in aanmerking. Voor werkschoenen kwa-
men textielarbeiders vooralsnog niet in aanmerking vanwege de grote tekorten daaraan. In ok-
tober 1946 diende ook het bestuur van de afdeling Unitas in Nijverdal, hierin gesteund door de 
burgemeester, een dringend verzoek in bij het Centraal Distributie Kantoor om klompen en 
schoenen beschikbaar te stellen voor de plaatselijke textielarbeiders. Het Distributie Kantoor 
kon in januari van het daaropvolgende jaar aan de Vakraad berichten dat klompen inmiddels 
vrijgesteld waren van distributie, zodat iedereen ze naar believen zelf kon kopen. Vanwege het 
nog immer voortdurende tekort aan schoenen, konden textielarbeiders niet worden toegevoegd 
aan de lijst van beroepen die voor verstrekking hiervan in aanmerking kwamen. In de algemene 
ledenvergadering van de FVE in 1949 kwam de vraag aan de orde of er bedrijven waren die 
sinaasappelen uitdeelden aan het personeel. De voorzitter raadde dit ten sterkste af, omdat ar-
beiders bedrijven steeds tegen elkaar probeerden uit te spelen met dit soort zaken. Hij noemde 
als voorbeeld het betalen van het schoolgeld voor de LTS. Een ander noemde de verstrekking 
van kamgaren pakken aan arbeiders: ‘De arbeiders in andere bedrijven gaan hier ook om zeu-
ren.’663 
 
Bosch had zich dan wel uiterst negatief uitgelaten over de Vakraad, maar deze had wel degelijk 
oog voor het probleem dat hier speelde. De leden realiseerden zich terdege dat de ontwikkelin-
gen rond het verstrekken van textiel een bedreiging waren gaan vormen voor het tot stand ko-
men van gereguleerde arbeidsvoorwaarden. In de CAO-besprekingen kwamen de onderhande-
laars daarom overeen een apart artikel hieraan te wijden, waarin zij vastlegden te zullen bevor-
deren dat er een uniforme regeling zou worden getroffen voor de verstrekking van textiel aan de 
textielarbeiders. Hiermee beoogde de voorlopige Vakraad ‘de misstanden’ uit de weg te ruimen, 
maar hield vast aan het ‘realistisch’ geachte standpunt “wie appelen vaart, zal appelen eten”.664 
Wanneer een dergelijke regeling eenmaal zou zijn vastgesteld, zou het de werkgevers verboden 
zijn om op een andere manier goederen in natura, al dan niet tegen betaling, ter beschikking te 
stellen.665 Omdat van deze CAO alleen de Loonregeling is goedgekeurd, is deze kwestie pas in 
de volgende CAO, die per 31 oktober 1947 in werking trad, vastgelegd. In artikel 38 van deze 
CAO stond dat het werkgevers verboden was om anders dan volgens een door de overheid 
vastgestelde of goedgekeurde regeling goederen in natura te verstrekken.666 Niet iedereen was 
gerustgesteld met deze voornemens. In de pers hadden eind 1945, begin 1946 berichten gestaan 
dat als uitvloeisel van de op handen zijnde CAO op grote schaal en tegen lage prijzen goederen 
aan textielarbeiders werden verstrekt. De detailhandel voelde zich buitengesloten en had bij 

                                                 
663 Verslag vergadering van de kern met de directie, 8 maart 1946 (Hedeman, L-38); Notulen van de vergadering van den Vakraad 
voor de Textielindustrie, 20 september 1946 en 22 januari 1947 (beide: TGTV, 202); Verslag bestuursvergadering Afd. Nijverdal 
Unitas, 21 oktober 1946 (Unitas, 1091); Verslag jaarlijksche algemeene ledenvergadering van de FVE op 28 februari 1949 (FVE, 
5).  
De Lagere Technische School (LTS) was een vervolgopleiding na de lagere school. 
664 Beknopt verslag van de werkzaamheden van de Vakraad voor de Textielindustrie over het tijdvak 14 mei 1946 t.m. 31 december 
1947, p. 14-15. 
665 Artikel 38, 1ste en 2e lid van de Concept Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Textiel-industrie, 1 februari 1946. 
666 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Textiel-industrie 1947-1948. 
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Van Spaendonck protest aangetekend. De Vakraad liet de detailhandel in februari weten dat 
deze juist nadrukkelijk zou worden betrokken bij het vaststellen van een dergelijke regeling.667 
 
In antwoord op Kamervragen van het Enschedese PvdA-Kamerlid H.A. Zwijnenberg over een 
fonds dat binnen afzienbare tijd buiten de distributie om textielgoederen aan textielarbeiders 
zou gaan verstrekken, antwoordde Minister Vos op 11 april dat hij niet van plan was een derge-
lijke regeling in te voeren en dat hij had besloten om de bestaande regeling ‘op een nader te 
bepalen tijdstip’ te zullen beëindigen. Enkele weken later, op 29 april, schreef hij aan de Vak-
raad dat het verstrekken van textiel met ingang van 1 augustus 1946 verboden was. Dit was op 
zijn zachtst gezegd een nogal verrassende reactie op het verzoek van de Vakraad om over de 
uitvoering van het desbetreffende CAO-artikel overleg te plegen. Naar alle waarschijnlijkheid 
heeft het CRB een belangrijke rol gespeeld in dit besluit van de minister, omdat zo’n verbod 
paste in de pogingen van het College van Rijksbemiddelaars om orde te scheppen in de textiel-
industrie en om de ondernemers te dwingen zich te onderwerpen aan de geleide loonpolitiek en 
alle daarmee samenhangende zaken. Het laat zich raden dat de Vakraad erg ontstemd was. Op 
voorstel van de ondernemers besloot de vergadering van 14 mei om bij Minister Vos aan te 
dringen op herziening van zijn besluit. De Vakraad zou meewerken aan een geordende extra-
distributie, zoals voorzien in de CAO, omdat een volledig verbod niet zou beletten dat de werk-
gevers ‘op eigen gelegenheid toch nu en dan iets extra’s’ zouden geven aan hun personeel. Het 
was daarom beter de verstrekking ordelijk te regelen en daarmee de onderlinge concurrentie op 
dit gebied uit te bannen, ‘dan haar aan de chaotische ontwikkeling van de praktijk prijs te ge-
ven’. Voor de zoveelste keer gaven de textielfabrikanten − en in hun voetspoor de Uniebonden 
− hiermee aan zich niet te storen aan besluiten van de regering en haar vertegenwoordigers, 
omdat zij niet anders konden, omdat de druk van de arbeidsmarkt hen geen ruimte liet èn omdat 
zij baas in eigen fabriek wilden blijven. In hun protestbrief aan de minister wezen zij er ook 
nadrukkelijk op dat mijnwerkers nog steeds extra kolen ontvingen en dat arbeiders in de tabaks-
verwerkende industrie nog steeds tabaksproducten kregen.668 
Vos schreef op 19 juni terug dat hij bij zijn besluit bleef vanwege het nog steeds bestaande ern-
stige tekort aan textielgoederen. Hij vond extra verstrekkingen buiten de distributie om niet 
langer verantwoord. De vergadering van de Vakraad van 28 juni besloot daarop een onderhoud 
aan te vragen om het standpunt van de textielindustrie te bepleiten, want, zoals Wind betoogde, 
de minister had de bedoelingen van de Vakraad verkeerd begrepen. Het streven was er immers 
op gericht om te voorkomen dat er te veel goederen zouden worden verstrekt. Het voorstel van 
Van der Heeg om in deze op te trekken met de confectie-industrie, aangezien de bedrijven in 
die bedrijfstak met dezelfde moeilijkheden te kampen hadden, vond algemene instemming. Al 
in de volgende vergadering kon de Vakraad een delegatie samenstellen vanwege een uitnodi-
ging van Minister G.W.M. Huysmans die dit dossier in het nieuwe kabinet Beel inmiddels van 
zijn collega Vos had overgenomen, om de textielverstrekkingen te komen bespreken.669 
 

                                                 
667 Kort verslag van de vergadering van den Voorloopigen Vakraad voor de Textielindustrie, gehouden op woensdag 6 februari 
1946 des namiddags om twee uur in Den Haag (TGTV, 202). 
668 Antwoord van den heer Vos, Minister van Handel en Nijverheid, ingezonden op 11 april 1946, op vragen van den heer Zwij-
nenberg betreffende het verstrekken van textielwaren aan textielarbeiders buiten de normale distributie om, ingezonden 14 maart 
1946 (Kamervraag 110, Aanhangsel tot het Verslag van de Handelingen der Tweede Kamer, p. 85); Verslag van de oprichtingsver-
gadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, gehouden op dinsdag 14 mei 1946, des voormiddags om 9 uur te ’s Gravenha-
ge (TGTV, 202). 
669 Brief H. Vos aan de Vakraad voor de Textielindustrie, 19 juni 1946 (TGTV, 255); Notulen van de vergadering van den Vak-
raad voor de Textielindustrie, 28 juni en 1 augustus 1946 (beide: TGTV, 202). 
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De tijd begon ook wel te dringen, want bij Gerh. Jannink & Zn hadden eind juli de spoelsters 
het werk neergelegd, gesteund door de wevers. Zij eisten onmiddellijke verstrekking van textiel 
op dezelfde manier als bij andere bedrijven. Volgens het personeel van Jannink had Van Heek 
& Co een wollen kostuum verstrekt, net als N.J. Menko. Dit bedrijf had bovendien nog onder-
goed en schorten verstrekt. Bij Rigtersbleek hadden de arbeiders voor ƒ40,- goederen kunnen 
kopen, zij het dat dit door de arbeiders was afgedwongen, toen zij hadden gehoord van de ver-
strekkingen bij Van Heek & Co en Menko. Gerh. Jannink had zich gedwongen gezien om te 
zwichten voor de eisen van de arbeiders. Weliswaar had het bedrijf geweigerd om de sta-
kingsuren te vergoeden, maar de directie vreesde dat dit tot een nieuwe staking zou leiden. Het 
bedrijf eiste met zoveel woorden ‘een vast omlijnd en definitief standpunt, maar dan een stand-
punt waar ook ieder der [bij de FVE] aangesloten fabrieken zich aan heeft te houden’.  
Op 2 augustus legde Van Eck de brief van Gerh. Jannink & Zn voor aan het bestuur. De staking 
bij Jannink was niet de eerste die was gericht op het verstrekken van textiel in plaats van op een 
looneis. Tubantia had volgens hem voordien een dergelijke staking ‘op een bewonderenswaar-
dige en zeer principieele wijze’ de kop ingedrukt. Waarschijnlijk doelde Van Eck op een con-
flict dat in oktober 1945 bij deze spinnerij was uitgebroken (zie bij voetnoot 649). Inmiddels had 
de Vakraad Minister Huysmans er van weten te overtuigen om de textielregeling niet per 1 au-
gustus stop te zetten en tijdens de audiëntie was besloten tot het instellen van een commissie die 
een nieuwe regeling zou ontwerpen. Deze zou in ieder geval inhouden dat single-spinners door 
wevers van goederen zouden worden voorzien; de op te stellen regeling zou streng worden toe-
gepast, zodat er ‘eenige orde in deze chaos’ zou ontstaan. 
Met instemming van het bestuur informeerde Van Eck Gerh. Jannink & Zn over de resultaten 
van de audiëntie bij de Minister van Economische Zaken, maar hij liet het bedrijf ook weten dat 
het, door voor de eisen te zwichten, er toe had bijgedragen om de chaos te vergroten. Hij voeg-
de er aan toe dat het het ‘vastomlijnde en definitieve standpunt’ van het bestuur was, ‘dat niets 
schadelijker kan zijn voor de toch al verwarde toestand, dan het zich door een staking laten 
afdwingen van een liberaliteit. Op deze wijze wordt een vrijgevigheid formeel omgezet in een 
onwettige loonsverhooging.’670 In zijn jaarverslag doelde het bestuur waarschijnlijk op onder 
meer dit conflict toen het schreef dat de ‘chaotische toestand’ die volgde op het einde van de tot 
dan toe bestaande regeling, ‘de verhoudingen in onze Vereeniging ongetwijfeld heeft ge-
schaad’.671 
 
Tijdens de bespreking in de Vakraad op 20 september 1946 van de conceptregeling die het 
Rijksbureau voor Textiel had opgesteld, werd verwezen naar een aantal stakingen dat in de 
voorbije periode had plaatsgevonden in de Twentse textielindustrie. Op 16 september was bij 
J.F. Scholten & Zn een staking uitgebroken in verband met de verstrekking van textiel. Naar het 
bedrijf aan het secretariaat liet weten, heerste er al langere tijd ontevredenheid onder zijn perso-
neel, omdat hij minder textiel verstrekte dan andere fabrieken en omdat de onderneming zich na 

                                                 
670 Brief Gerh. Jannink & Zn aan A.C. van Eck, zonder datum; rondschrijven A.C. van Eck aan bestuur FVE, 2 augustus 1946; 
brief A.C. van Eck aan Gerh. Jannink & Zn, 28 augustus 1946 (alle: TGTV, 255).  
Het rondschrijven had ruim twee weken op het bureau van bestuurslid E. Krudop gelegen wegens verblijf in het buitenland. H.G. 
Blijdenstein, van Blijdenstein & Co, schreef na zijn akkoordverklaring met het concept van Van Eck zonder met de ogen te knippe-
ren ‘dat Gerh. Jannink in overtreding van het CAO is’. 
De directie van Van Heek & Co had in februari 1946 opdracht gegeven aan NV Almelosche Confectiefabriek v/h H. Smits & Co 
om van wol kostuums te maken voor de mannelijke arbeiders. De kosten hiervan, ƒ45,- per pak, werden in termijnen ingehouden 
van het loon. (Verslag vergadering van de directie met de afdeelingshoofden, 4 februari 1946 (Van Heek, 52)). 
671 Jaarverslag FVE over 1945 en 1946, p. 4. (FVE, 63). 
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1 augustus, ‘conform de regeeringsvoorschriften’, van verstrekkingen had onthouden. De aan-
leiding voor de staking had gelegen in het verstrekken van textiel aan 25 meisjes die het bedrijf 
in Drenthe had geworven om het personeelstekort in de spinnerij wat te verlichten. Teneinde het 
voor deze arbeidsters wat aantrekkelijker te maken om in Enschede in een pension te wonen èn 
omdat zij geen fatsoenlijke onder- en bovenkleding bezaten, had Scholten hun een hoeveelheid 
textiel gegeven. Een aantal mannelijke arbeiders had er bezwaar tegen gemaakt dat de Drentse 
arbeidsters dit kregen en zij niet, maar had verder geen actie ondernomen. Het vrouwelijk per-
soneel, 150 vrouw sterk, daarentegen eiste dezelfde hoeveelheid textiel en vroeg, toen het be-
drijf hier niet op in wilde gaan, op 31 augustus massaal ontslag aan met ingang van 14 septem-
ber.  
Deze aanvraag was door de onderneming en het GAB geweigerd en op 16 september legden de 
vrouwen het werk neer. De Uniebonden waren niet bij het conflict betrokken en De Eendracht 
sprak er na afloop zijn afkeuring over uit, omdat stakingen in de toenmalige omstandigheden 
niet alleen de ondernemer maar ook de ‘gemeenschap’ troffen vanwege het tekort aan textiel-
goederen. De bond vond het ‘redelijk en uit practische overwegingen gewenst’ dat de arbeiders 
in de confectie- en textielindustrie een beperkte hoeveelheid textiel konden kopen, maar zij 
hadden niet recht op méér dan de rest van de bevolking. Toch sprak Vunderink op 18 september 
met de staaksters met de bedoeling het conflict te beëindigen. Hij vertelde hen dat het neerleg-
gen van het werk vanwege een hoeveelheid textiel niet juist was. Wat meer indruk op hen 
maakte was zijn mededeling dat er op korte termijn een nieuwe maatregel van het ministerie 
zou komen die de textielverstrekkingen opnieuw zou regelen. Hoewel deze regeling nog niet in 
kannen en kruiken was, accepteerden de arbeidsters haar en gingen op donderdag 19 september 
weer aan het werk. 
Fijlstra uitte er in de vergadering van de Vakraad zijn ongenoegen over dat in de pers berichten 
waren verschenen over de regeling die in voorbereiding was, ondanks het uitdrukkelijke ver-
zoek van Minister Huysmans om dit voorlopig nog niet in de openbaarheid te brengen. Vunde-
rink moest toen erkennen dat hij de staaksters had opgeroepen het werk te hervatten onder ver-
wijzing naar een op handen zijnde regeling. Hierover was ook het een en ander aan de pers 
doorgegeven ter verklaring voor de werkhervatting. 
De staking J.F. Scholten & Zn stond niet op zichzelf. In de week voorafgaande aan dit conflict 
waren er volgens het Hengelosch Dagblad bij twee andere, niet bij name genoemde Enschedese 
textielbedrijven ook korte stakingen geweest vanwege de emolumenten. Op dinsdag 17 septem-
ber volgden 400 arbeidsters van Van Heek & Co waardoor de fabrieken Noorderhagen , Trans-
vaal en Oostburg tot 24 september stil lagen; dit waren op 10 na alle jonge vrouwen die bij deze 
onderneming werkten. De reden voor deze staking was dat het bedrijf vóór 1 augustus aan deze 
jonge vrouwen de toezegging had gedaan dat zij weer textiel zouden ontvangen, maar deze be-
lofte niet was nagekomen, toen het verstrekken van textiel per 1 augustus verboden was. Dat de 
mannen bij Van Heek & Co een kostuum hebben gekregen, zoals ook Drost van de Arbeidsin-
spectie beweerde, was juist. Volgens het GAB hadden zij ook nadien textiel ontvangen. Het is 
zo goed als zeker dat ook de vrouwelijke arbeiders textiel hebben gekregen in deze periode, 
want in maart liet de directie aan de afdelingshoofden weten dat de vrouwen een schort ontvin-
gen tegen betaling van ƒ2,50. Bij deze gelegenheid kregen de mannen overalls. Het is uiteraard 
niet uitgesloten dat de vrouwen dit niet voldoende vonden. Ook bij deze onderneming werd de 
op handen zijnde nieuwe regeling van de verstrekking van textiel aangekondigd, waarop de 
staaksters op 24 september weer aan het werk gingen. De directie van Van Heek & Co betaalde 
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het personeel dat wegens de staking naar huis was gestuurd 80% van het gemiddelde loon.672 
De stakingen bij J.F. Scholten & Zn en Van Heek & Co eindigden volgens Drost met de af-
spraak dat de werkgever aan het eind van elk kwartaal aan elke arbeider een aantal waardeze-
gels zou verstrekken ter waarde van maximaal 5% van het in dat kwartaal uitbetaalde loon. Met 
deze zegels zouden de arbeiders in winkels in hun woonplaats textielgoederen kunnen kopen 
zonder dat daar distributiebonnen voor hoefden te worden ingeleverd.673 Dit kwam tamelijk 
goed overeen met hetgeen in de Vakraad was afgesproken als wenselijke aanpassingen van de 
door het Rijksbureau voor Textiel opgestelde regeling, maar de uiteindelijk door minister 
Huysmans vastgestelde regeling week hier nogal van af. Klaarblijkelijk konden de betrokken 
fabrikanten niet wachten om het goede nieuws te vertellen om zo de productie weer op gang te 
krijgen. 
 
Op 10 oktober legden elf arbeidsters van de Textielfabriek Bato in Enschede het werk neer, 
omdat zij een jas wilden maar niet kregen. Bij Ficker & Wap in Delden gingen eind oktober 
acht arbeidsters in staking, toen een arbeidster die ontslag wilde nemen, van de directie een lap 
stof kreeg aangeboden op voorwaarde dat zij zou blijven. De andere arbeidsters wilden toen ook 
een hoeveelheid textiel. Als wij het al eerder aangehaalde rapport van de inspecteur van het 
CRB uit november mogen geloven, hebben de arbeidsters grotendeels hun zin gekregen; “liever 
in overtreding dan in staking”, was hierbij het stilzwijgende motto der fabrikanten.674 
 
Tijdens het overleg met Minister Huysmans was gebleken dat hij, evenals zijn collega’s Drees 
van Sociale Zaken en S. Mansholt van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, de nodige 
bedenkingen had tegen het invoeren van een nieuwe regeling vanwege mogelijke repercussies 
op arbeiders in andere bedrijfstakken. Huysmans had om die reden geen definitieve toezegging 
willen doen dat een regeling voor de textielindustrie zou worden goedgekeurd. Zo’n groep ar-
beiders zou wel eens het personeel van de Nederlandsche Spoorwegen kunnen blijken te zijn. 
Van Spaendonck vermeldde in de vergadering van de Vakraad in ieder geval dat er onder het 
personeel van de Centrale Werkplaats van de NS in Tilburg onrust heerste over de regelmatige 
textielverstrekkingen aan textielarbeiders. Dit leek nog in de verste verten niet op het begin van 
een nieuwe spoorwegstaking, maar voorzichtigheid was toch geboden, zullen de ministers heb-
ben gedacht.675 Vanuit de Twentse metaalindustrie werd ook intensief gelobbyd tegen de voor-
gestelde regeling, juist omdat de verstrekking van textiel aan de textielarbeiders in die bedrijfs-
tak wel degelijk repercussies leek te hebben. In Hengelo waren de metaalarbeiders begin augus-
tus in actie gekomen vanwege de vele prijsstijgingen (zie §9.5). Dankzij het optreden van de 
directies van de vier grote metaalbedrijven in die plaats, was dit met een sisser afgelopen, maar 
helemaal rustig was het niet meer. Dit baarde de ondernemingen grote zorgen, juist omdat de 
metaalarbeiders tot dan toe ‘een zeer groote beheerschtheid getoond (hadden) in het vragen om 

                                                 
672 Brieven directeur GAB Enschede aan Minister Sociale Zaken, 16, 19, 24 en 27 september 1946 (alle: Arbeid II, 16); brief J.F. 
Scholten & Zn aan FVE, 18 september 1946 (TGTV, 255); notitie van 20 september 1946, op basis van telefonische inlichtingen 
verstrekt door A.P. Drost (DGA, 111.3); brief C. Bruens aan CRB, 27 september 1946 (Lb 15-9515 I); Verslag vergadering van de 
directie, 23 september 1946 (Van Heek, 43); Verslag vergadering van de directie met de afdelingshoofden, 18 maart 1946 (Van 
Heek, 52); Hengelosch Dagblad 16 september 1946; De Eendacht 1 oktober 1946; VTAC 16, 17, 20, 23, 25 september 1946; Tu-
bantia 16, 17, 20, 21, 23 september 1946; De Waarheid 19 september 1946; Jaarverslag St.Lambertus 1946, 1947, p. 64. 
673 Brief van A.P. Drost, de Hoofdinspecteur van den Arbeid in het 8ste district, aan de Directeur-Generaal van den Arbeid, 7 
oktober 1946 (DGA, 111.3). 
674 Brieven directeur GAB Enschede aan Minister Sociale Zaken, 14 en 25 oktober 1946 (beide: Arbeid II, 17). 
675 Notulen van de vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, 20 september 1946 (TGTV, 202). 
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loonsverhoging’. Zou de enorme onrust die onder de textielarbeiders bestond, nu ook op hen 
overslaan? Het begon er wel op te lijken. Met klem drongen directies en personeelsvertegen-
woordiging van de vier genoemde bedrijven er daarom begin september bij de minister op aan 
met spoed maatregelen te nemen. Om te beginnen vroegen zij nogmaals dringend om een audi-
entie, aangezien ‘dit de enige mogelijkheid is, om de gemoederen in Hengelo tot rust te brengen 
en eventuele ernstige uitbarstingen te voorkomen’.676 Enkele weken later stuurden zij een alar-
merend telegram over deze kwestie naar de beide betrokken ministers. Uit de pers hadden zij 
vernomen dat de Vakraad van plan was om textielarbeiders goederen te verstrekken ter waarde 
van 5% van hun loon. Dit had tot grote onrust geleid in de metaalbedrijven. 
De inspecteur van het CRB, C. Bruens, was eveneens uiterst negatief over de plannen van de 
Vakraad. Hij wees allereerst op de heftige protesten vanuit de metaalindustrie en vreesde dat er 
vanuit die hoek nog meer moeilijkheden zouden komen. Verder had hij grote twijfels over het 
nut van de verstrekkingen in relatie tot verhoging van de productie. Er waren in de voorbije 
maanden grote hoeveelheden uitgedeeld en toch was de productie niet zoveel gestegen. Naar 
zijn ervaring werden de verstrekkingen vooral gedaan om arbeiders aan een bedrijf te binden of 
aan te trekken van anderen. Hij verwachtte dat de verstrekkingen de arbeidsrust zouden blijven 
verstoren en dat zij ontevredenheid zouden opwekken in andere bedrijfstakken.677 
 
In de discussie over de conceptregeling in de hierboven genoemde vergadering van de Vakraad 
op 20 september kwamen diverse wijzigingsvoorstellen op tafel. Slok wilde de regeling aanpas-
sen, zodat gehuwde arbeiders een grotere hoeveelheid goederen zouden krijgen dan ongehuw-
den, maar Gorter van Ten Cate hechtte juist sterk aan een gelijke behandeling van beide groe-
pen, omdat dit de textielindustrie aantrekkelijker zou maken voor jonge arbeiders aan wie zo’n 
gebrek was. Het voorstel van het Rijksbureau dat arbeiders waardezegels zouden ontvangen die 
zij bij de detailhandel konden inwisselen voor goederen, deed bij Middelhuis de vraag opkomen 
of de arbeiders wel de nuttige, goedkope gebruiksartikelen zouden aanschaffen die zij nodig 
hadden. 
De Vakraad besloot uiteindelijk dat wat hem betreft de regeling van toepassing moest zijn op 
alle arbeiders in zowel de textiel- als de confectie-industrie; dat bij de berekening van de hoe-
veelheid bonnen die een arbeider zou ontvangen, ook de kinderbijslag zou meetellen, zodat 
gehuwden iets meer kregen dan ongehuwden; dat voor de waardebonnen alleen nuttige goede-
ren zouden worden geleverd: boven- en onderkleding, kousen, sokken en dergelijke; dat de ver-
koop zou geschieden via een beperkt aantal detaillisten die in overleg met de Regionale Com-
missies van de Vakraad moesten worden aangewezen; dat de winstmarge van de detaillisten 
beperkt zou worden tot de helft van de gebruikelijke opslag op de fabrieksprijs.678 
 
Op 5 oktober 1946 ontvingen de Ministers Drees en Huysmans een aantal werkgevers uit de 
Hengelose metaalindustrie en uit de Twentse textielindustrie. De metaalfabrikanten waren ver-

                                                 
676 Brief directie en personeelsvertegenwoordiging van G. Dikkers & Co, Hazemeyer, Heemaf en Machinefabriek Gebr. Stork & 
Co aan de Minister van Sociale Zaken, 6 september 1946 (Arbeid II, 78).  
De audiëntie die de metaalbedrijven in augustus hadden aangevraagd, was vanwege vakantie van de minister niet doorgegaan (zie 
§9.5). 
677 Brief C. Bruens aan College van Rijksbemiddelaars, 27 september 1946 (Lb 15-9515 I); telegram B.W. Swart namens directeur 
en personeelsvertegenwoordiging van G. Dikkers & Co, Hazemeyer, Heemaf en Machinefabriek Gebr. Stork & Co aan de Minister 
van Sociale Zaken en aan de Minister van Economische Zaken, 21 september 1946 (Arbeid II, 78). 
De datum waarop het telegram is verstuurd, is niet helemaal helder. Er staan twee data op: 21 september en 27 september. De eerste 
berichten in de pers, Tubantia en VTAC, dateren van 20 september 1946, dus beide data zijn mogelijk. 
678 Notulen van de vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, 20 september 1946 (TGTV, 202). 
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gezeld van een delegatie uit het personeel. Aanvankelijk zou ook voor deze tweede bespreking 
met de ministers de Vakraad worden uitgenodigd, maar, zo had Van Spaendonck begrepen, 
vanwege een dreigende staking van Hengelose metaalarbeiders die ook textielgoederen eisten 
(zie hierboven), hadden de ministers bij nader inzien te kennen gegeven alleen te willen praten 
met vertegenwoordigers uit Twente.679 
De personeelsvertegenwoordiging vroeg aandacht voor de stijgende kosten van levensonder-
houd en drong aan op een strengere prijsbeheersing en scherpere controle op de distributie. 
Volgens Drees konden de subsidies op levensmiddelen niet worden gehandhaafd en dit had 
inderdaad tot enkele prijsverhogingen geleid. Om de bevolking tegemoet te komen had de rege-
ring onder meer besloten om de kinderbijslag al bij het eerste kind te doen ingaan. De regering 
streefde naar prijsverlaging en zou de gehele bevolking inschakelen om de controle daarop te 
ondersteunen. Het regeringsbeleid was er volgens Drees op gericht dat ‘ongemotiveerde winst-
en’ zouden verdwijnen.  
De metaalwerkgevers voerden aan dat alle soorten arbeid voor de wederopbouw van even groot 
belang waren en dat het om die reden niet juist was om de ene soort arbeid te belonen met dis-
tributiegoederen en de andere niet, hoewel deze arbeiders daar evenveel behoefte aan hadden. In 
zijn terugkoppeling in de ledenvergadering van de FVE van enkele weken later vertelde Van 
Eck dat de metaalindustriëlen hadden aangegeven dat hun arbeiders zouden gaan staken, als de 
textielarbeiders een extra textielvoorziening zouden krijgen. In de brief aan Drees van 6 sep-
tember was dit ook nadrukkelijk als argument tégen een nieuwe regeling aangevoerd. 
Volgens de vertegenwoordigers van de textielindustrie berustte het verstrekken van goederen 
uit eigen productie op een oude traditie. De aanwezigen wisten echter allemaal dat de textielon-
dernemers ná de oorlog aanmerkelijk guller waren dan daarvoor. In de zojuist genoemde leden-
vergadering van de FVE verklaarde Van Eck dat de beide ministers het met hem eens waren dat 
‘het uit sociale en tactische overwegingen niet aangaat, den textielarbeider in het product dat 
hijzelf produceert, een overmatige armoede te laten lijden’. De textielfabrikanten wezen blij-
kens het officiële verslag ook op het ‘offer’ van de textielarbeiders die bereid waren om in ploe-
gen te werken en zo, in het belang van de wederopbouw, de productie aanzienlijk hadden ver-
hoogd. Zij onderschreven de noodzaak om uitwassen tegen te gaan en verwezen naar de rege-
ling die in voorbereiding was. Op grond hiervan zouden de textielarbeiders niets meer uit hun 
“eigen” fabriek krijgen, maar in staat gesteld worden om ‘een bescheiden deel van hun loon’ in 
een winkel in textiel om te zetten. Vanaf dat moment zou er daarmee ook geen sprake meer zijn 
van sterke bevoorrechting, maar slechts ‘van een voorsprong op het voorzieningspeil, dat al-
lengs voor allen zal worden bereikt’. Volgens Huysmans zou dit probleem zich alleen maar 
voordoen zolang de schaarste nog zou bestaan. Hij was het in principe met de metaalwerkge-
vers eens, maar erkende dat een abrupte beëindiging van verstrekkingen in natura, zoals die in 
vele bedrijfstakken bestonden, niet mogelijk was.680 
Als om dit te bevestigen schreef Van Eck een maand later aan Minister Huysmans dat er onder 
de textielarbeiders grote onrust was ontstaan, nu de oude regeling vanaf 1 augustus was verval-
                                                 
679 Notulen van de vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, 17 oktober 1946 (TGTV, 202). 
680 Officieel verslag van de bespreking op het Departement van Sociale Zaken op 5 oktober 1946 (Heemaf, 202); Verslag leden-
vergadering FVE, 22 oktober 1946 (FVE, 5). 
Het verslag van het onderhoud met de beide ministers is aan het personeel van de Hengelose metaalbedrijven uitgedeeld, omdat de 
secretaris van de Hengelosche Fabrikantenkring, B.W. Swart, het wenselijk vond er meer bekendheid aan te geven dat de perso-
neelsvertegenwoordiging op het punt van de verstrekkingen in natura ‘een zeer principieel standpunt’ had ingenomen, dat volgens 
hem getuigde van ‘gemeenschapszin en een bereidheid om offers in het algemeen belang te brengen’. (circulaire B.W. Swart aan de 
leden van de Hengelosche Fabrikantenkring, 17 oktober 1946 (Heemaf, 202)). 
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len en er nog geen nieuwe regeling was vastgesteld. De bedrijven die na 1 augustus de textiel-
verstrekking hadden stopgezet, waren geconfronteerd met ernstige moeilijkheden met hun per-
soneel; andere bedrijven anticipeerden op een nieuwe regeling en een derde categorie maakte 
gebruik van het feit dat er geen regeling was ‘door onstelselmatig en met kwistige hand’ goede-
ren uit te delen. De toestand was zeer chaotisch, ‘de arbeidersbevolking doet het hare om de 
chaos te vergrooten en de ordelievende fabrikanten worden de dupe hunner rechtschapenheid’. 
Van Eck drong er daarom namens de besturen van de vier verenigingen op aan dat de concept-
regeling snel in werking zou treden. ‘Iedere dag uitstel zal de misstanden vergrooten.’681 
 
De minister wilde wel een nieuwe regeling voor het verstrekken van textielgoederen voor ar-
beiders in de textiel- en confectie-industrie invoeren, zo liet hij het Rijksbureau voor Textiel op 
12 november weten, maar hij had toch enkele bezwaren tegen de conceptregeling die het Rijks-
bureau had opgesteld en die was geamendeerd door de Vakraad. De regeling moest zich beper-
ken tot in eigen bedrijf vervaardigde goederen − pech voor de arbeiders van onder meer Ter 
Horst & Co in Rijssen − en mocht alleen van toepassing zijn op bedrijven die ook vóór de oor-
log arbeiders de gelegenheid hadden geboden om textielproducten te kopen. Bovendien moest 
de regeling een aflopend karakter hebben. Huysmans was pertinent tegen een systeem, waarbij 
arbeiders tegen inwisseling van bonnen in bepaalde winkels goederen zouden kunnen verkrij-
gen. Dit zou een privilegiëring van bepaalde groepen arbeiders betekenen en tegenover arbei-
ders in andere bedrijfstakken niet verantwoord zijn. Of het Rijksbureau de conceptregeling in 
deze geest zou willen aanpassen.682 
In nader overleg tussen het Rijksbureau en het Departement van Economische Zaken was de 
conceptregeling zodanig aangepast dat de eis van de minister ‘van slechts traditioneele ver-
strekkingen’ was teruggebracht ‘tot het traditionele karakter van de verstrekkingen voor de be-
drijfstak als geheel’. Hierdoor konden toch alle ondernemingen in de textielindustrie van de 
regeling gebruik maken. Bedrijven zoals spinnerijen die producten maakten die in arbeidersge-
zinnen geen gangbare gebruiksartikelen waren, konden van het Rijksbureau toestemming krij-
gen om van andere ondernemingen goederen te betrekken die wèl bruikbaar waren. Geluk voor 
de arbeiders van onder meer Ter Horst & Co in Rijssen. Uitgaande van een gemiddeld loon van 
een textielarbeider van ƒ2.000,- per jaar, konden zij in 1947 voor ƒ60,- aan goederen kopen. 
Daarnaast kregen zij, net als alle andere burgers, in dat jaar in totaal 80 textielpunten waarmee 
goederen in reguliere winkels konden worden gekocht. Dit alles betekende volgens Van Spaen-
donck ‘een belangrijke prae’ voor de textielarbeiders. 
De vergadering van de Vakraad ging op 26 november akkoord met de nieuwe conceptregeling, 
alleen FVE-voorzitter Ledeboer betreurde het dat het percentage was verlaagd van 5% naar 3%. 
Dit achtte hij te weinig, maar Menko rekende hem voor dat de oorspronkelijke 5% gebaseerd 
was op detailhandelsprijzen en de nieuwe 3% op fabrieksprijzen en volgens Van Spaendonck 
was ƒ60,- voldoende om stof voor een kostuum, winterjas en eventueel nog een dameskleding-
stuk aan te schaffen.683 
Op 13 december bleek het de Vakraad dat Minister Huysmans de conceptregeling nog steeds 
niet had bekrachtigd. Dit leidde tot discussie over de vraag welke datum men aan hem als in-
gangsdatum zou adviseren. De Twentse fabrikanten bepleitten als ingangsdatum 1 oktober 
1946. Dan konden de eerste verstrekkingen op basis van de nieuwe regeling eind december 

                                                 
681 Brief A.C. van Eck aan Minister G.W.M. Huysmans, 4 november 1946 (TGTV, 255). 
682 Brief G.W.M. Huysmans aan Rijksbureau voor Textiel, 12 november 1946 (TGTV, 210). 
683 Notulen van de vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, 26 november 1946 (TGTV, 202). 



 

 
 
 

335

plaats vinden en zouden illegale verstrekkingen die in de voorbije periode hadden plaats gevon-
den, daarmee kunnen worden verrekend. Op 17 december ging een advies met die strekking 
naar de minister.684 Uiteindelijk heeft de regering besloten dat de regeling in ging per 1 januari 
1947. Volgens de regeling was het textiel- en confectiefabrieken die betrokken waren bij de 
productie van kleding en dekking, toegestaan om aan hun personeel een verstrekking te doen, 
waarbij het niet verplicht was om distributiebonnen in te leveren: in de laatste volle weken van 
maart en juni 1947 textielgoederen ter waarde van maximaal 3% van het door de desbetreffende 
arbeider/arbeidster in het eerste, respectievelijk tweede kwartaal verdiende loon; in de laatste 
volle weken van september en december 1947 mocht de waarde maximaal bedragen 1½ % van 
het in het derde, respectievelijk vierde kwartaal verdiende loon.685 
 
De naderende feestdagen wierpen al vroeg hun schaduw vooruit en leidden tot diverse bespre-
kingen over het verstrekken van textiel en het al dan niet geven van gratificaties. De FVA be-
sloot begin november al om in 1946 geen kerstgratificatie te geven, ‘noch in goed, noch in 
geld’; bedrijven die wel van plan waren om goederen beschikbaar te stellen, zouden dat niet met 
kerstmis of de jaarwisseling doen. De Fabrikantenkring Almelo werd benaderd met het verzoek 
zich hierbij aan te sluiten.686 De voorzitters van de vier Twentse verenigingen wilden graag een 
gezamenlijk standpunt en vooral een gezamenlijke gedragslijn van de Twentse textielfabrikan-
ten en om die reden riep Van Eck namens hen de leden op voor een vergadering op 2 december 
1946 in de Groote Sociëteit in Enschede, de FVE ’s morgens en de drie andere verenigingen ’s 
middags. Op de agenda stonden onder meer de vraag of de fabrieken zouden doorwerken rond 
de kerstdagen (zie §9.4) en de textielregeling. In de uitnodiging zette Van Eck uiteen wat de 
nieuwe regeling van de Minister van Economische Zaken globaal in zou houden. Wanneer de 
regeling op korte termijn tot stand zou komen, dan zou zij rust brengen in de bestaande chaoti-
sche toestand en zou tevens iedere verstrekking van onderling tegen elkaar opbiedende pakket-
ten met de feestdagen van de baan zijn. Indien de beoogde regeling er zou komen, was er dan 
aanleiding om een uniforme gratificatie in geld te geven?687  
In beide vergaderingen kwamen de leden overeen om in december geen textielgoederen te ver-
strekken, niet gratis en ook niet tegen betaling. Verder spraken de leden in beide vergaderingen 
af om begin 1947 ‘getrouwelijk en stiptelijk’ na te gaan of men sinds 1 augustus textiel had 
verstrekt voor een hogere waarde dan 5% van het loon. Mocht dat het geval zijn, dan zou de be-
trokken fabrikant nieuwe verstrekkingen achterwege laten, totdat die op basis van de nieuwe re-
geling gerechtvaardigd zouden zijn. De zoveelste belofte van de ondernemers aan elkaar om 
zich aan de regels te houden! In de vergadering van de FVE bleek een aantal leden met het oog 
op ‘de ongunstige financieele positie van den arbeider bij de huidige spanning tusschen loonen 
en prijzen’ wèl een gratificatie te willen geven. Ook in de vergadering van de andere drie vere-
nigingen wilde een aantal leden een kerstgratificatie geven. Besloten werd dat elke fabrikant 
een kerstgratificatie mocht geven van ten hoogste ƒ20,- voor gehuwden en kostwinners en voor 
de overigen van ten hoogste ƒ10,-. Voor deze gratificatie was volgens Van Eck geen toestem-
ming van de Rijksbemiddelaar nodig, omdat deze al sinds 1939 werd gegeven.  

                                                 
684 Notulen van de vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, 13 december 1946 en 10 februari 1947 (beide: TGTV, 
202). 
685 Leveringen van textielgoederen aan eigen werknemers in 1947, 21 december 1946 (KWF, 106); Tubantia 30 december 1946. 
686 Vergadering FVA 5 november 1946 ten kantore van de Katoenmaatschappij (Ten Cate (2), C-7c). 
687 Circulaire A.C. van Eck aan de leden der Twentsch-Geldersche Fabrikanten-Vereenigingen, 27 november 1946 (TGTV, 412). 
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Van Eck schreef zijn collega’s van andere werkgeversverenigingen het te betreuren dat hij er 
niet in was geslaagd om het standpunt van de Brabantse verenigingen, dat aanvankelijk door de 
Almelose en Winterswijkse fabrikanten werd gedeeld, aanvaard te krijgen. De Brabantse tex-
tielfabrikanten hadden besloten geen kerstgratificatie te geven, omdat de lonen er in vergelij-
king met voor de oorlog sterk waren gestegen. Van Eck was wel blij dat er was overeengeko-
men om geen textiel te verstrekken met de kerst.688 Hij stelde ook de leden van de Fabrikanten-
kring Enschede op de hoogte van deze besluiten, omdat hij verwachtte dat de leden van de FVE 
de kerstgratificatie vrijwel allemaal zouden geven.689  
 
Begin november had Van Eck aan Minister Huysmans geschreven dat het iedere dag meer uit 
de hand liep met de verstrekking van textiel. Dat was ook de ervaring van de inspecteur van het 
College van Rijksbemiddelaars C. Bruens. Eind november rapporteerde hij dat de textielfabri-
kanten er ondanks het verbod rustig mee door gingen. ‘Het personeel gaat steeds grootere ei-
schen stellen en de fabrikanten geven toe om stakingen te beperken of te voorkomen.’ De tex-
tielverstrekkingen schiepen volgens hem ‘hoogst gevaarlijke situaties op de arbeidsmarkt. Aan 
het verbod om emolumenten en textiel te verstrekken wordt dan ook niet de hand gehouden, 
ook al omdat geenerlei actie wordt gevoerd (...) om het verbod kracht bij te zetten door b.v. 
controles te houden.’690 Vier dagen na de ferme afspraken van de vier fabrikantenverenigingen 
schreef Bruens aan het CRB dat er in de meeste bedrijven in Twente weer textiel werd ver-
strekt. Naar hem ter ore was gekomen zou in verschillende bedrijven met Kerstmis een extra 
pakket worden verstrekt met een fabriekswaarde van ƒ25,-.691 Volgens het jaarverslag over 
1946 van het GAB-Enschede had het besluit zelfs niet het minste effect gehad.692 De hierna 
volgende voorbeelden onderstrepen de rapportage van Bruens. 
 
De Weefgoederenfabriek Stork in Hengelo hing op 6 november een ‘Bekendmaking’ op in het 
bedrijf, met een telegram dat het had gestuurd naar de Ministers Drees en Huysmans vanwege 
het uitblijven van een regeling voor het verstrekken van textiel. De KWF, zo stond in het tele-
gram te lezen, had zich vóór 1 augustus steeds nauwkeurig aan de voorschriften gehouden en 
had de verstrekking van textiel na die datum stop gezet. Het bedrijf kon de ontevredenheid on-
der het personeel nu niet meer onder controle houden en verwachtte vóór 15 november bevredi-
gende voorschriften. Als dit niet zou gebeuren ‘zullen wij gedwongen moeten overgaan tot tex-
tielverstrekking, voorloopig op basis van gemiddeld vijf procent van het loon.’ Ook de KNKS 
stuurde beide bewindspersonen een telegram met deze inhoud. Indien niet op korte termijn een 
regeling zou worden vastgesteld, zou de spinnerij er zelf een formuleren, teneinde het eigen 
personeel niet al te zeer in het nadeel te laten zijn bij andere fabrieken. De directie deelde aan de 
fabriekscommissie mee dat het gehele mannelijke personeel een stel ondergoed zou ontvangen, 
de vrouwen een wollen jurk, voor de kinderen van het personeel werd een lap flanel beschik-
baar gesteld en de jonge arbeidsters kregen een stel ondergoed en een jurk. De KNKS had het 
telegram ook aangeplakt in het bedrijf, zodat alle arbeiders het konden lezen. Het is niet waar-

                                                 
688 Verslag ledenvergadering FVE, 2 december 1946 (FVE, 5); Verslag gecombineerde ledenvergadering BTO, TGFV en FVA, 2 
december 1946 (BTO, 3); circulaire A.C. van Eck aan de leden van de FVE, 3 december 1946 (TGTV, 151); brief A.C. van Eck aan 
de Werkgevers-Vereenigingen, aangesloten bij de Textielwerkgevers-Federatie, 3 december 1946; circulaire A.C. van Eck, namens 
de besturen van de TGFV, BTO, FVA, aan de leden, 4 december 1946 (beide: TGTV, 255). 
689 Circulaire A.C. van Eck aan de leden van de Fabrikantenkring, 3 december 1946 (TGTV, 255). 
690 Brief C. Bruens aan College van Rijksbemiddelaars, 25 november 1946 (Sijes, 132). 
691 Brief C. Bruens aan College van Rijksbemiddelaars, 6 december 1946 (Lb15-01 D 1947). 
692 Canne Meijer, Bijkerk, a.w., p. V-26/27. 
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schijnlijk, gezien de opstelling van de metaalbedrijven op dit punt dat het hier om een gecoördi-
neerde actie ging van de textielfabrikanten aangesloten bij de Hengelosche Fabrikantenkring, 
maar wellicht is er contact over geweest tussen de leden van de BTO en de TGFV, die destijds 
al nauw samenwerkten. 
Anderhalve maand later, op 21 december 1946, kon de KWF in een nieuwe bekendmaking aan 
het personeel laten weten dat Minister Huysmans op 19 december had meegedeeld dat de tex-
tielverstrekkingen het karakter hadden gekregen van een ‘ongemotiveerde bevoordeeling’ van 
de textielarbeiders. Om die reden had hij besloten om verstrekking van textiel te verbieden, 
maar vanwege ‘de overwegende bezwaren’ tegen een onmiddellijke afschaffing was het in 1947 
nog toegestaan; daarna niet meer. In de rest van de bekendmaking werden de details van de 
regeling vermeld.693 
 
Rigtersbleek in Enschede was op 12 december geconfronteerd met een staking van het perso-
neel van de voorspinnerij. Het bedrijf had met een confectiebedrijf in Amsterdam afgesproken 
dat het voor het mannelijk personeel een kostuum zou leveren en voor het vrouwelijk personeel 
een winterjas. Deze kleding zou worden geleverd via een winkel in Enschede tegen inlevering 
van 60, respectievelijk 40 distributiepunten. Het bedrijf had deze actie ondernomen, omdat de 
arbeiders overdag werkten en niet in de gelegenheid waren om naar een winkel te gaan. Het 
verzoek van de arbeiders om de kleding tegen een geringer aantal punten te kunnen verkrijgen 
werd door de verantwoordelijke instanties afgewezen. Op het bericht van de directie van Rig-
tersbleek dat het niet mogelijk was om een andere regeling te treffen, legde het personeel van de 
voorspinnerij het werk neer. Op 16 december werd het werk weer hervat; of er op enigerlei 
wijze aan de wensen van het personeel tegemoet is gekomen, is mij niet bekend.694 
In een tweede ledenvergadering van de FVE in december bleek dat Oosterveld, Blijdenstein & 
Co en de Twentsche Textielmaatschappij in de voorgaande periode emolumenten hadden ver-
strekt, hoewel ook zij ermee in gestemd hadden om dit niet te doen. De suggestie om de Tex-
tielinspectie hiervan op de hoogte te stellen vonden de aanwezige leden te ver gaan. Het was 
beter om deze kwestie intern op te lossen, temeer, zo merkte Van Eck op, omdat ‘wij van Au-
gustus tot December allen in overtreding zijn geweest en wanneer de nieuwe regeling niet spoe-
dig na 1 Januari afkomt, zullen wij wederom allen in overtreding zijn, zoodat wij in deze zaak 
moeilijk de overheid kunnen betrekken.’ K.W. Ledeboer van Oosterveld voerde ter verdediging 
aan dat zijn bedrijf door oorlogsschade pas laat aan de gang had kunnen komen, waardoor het 
grotere moeite had gehad dan andere bedrijven om personeel te werven. Bovendien had hij als 
single-spinner minder aan de textielverstrekking kunnen doen dan andere werkgevers. ‘Na deze 
uiteenzettingen wordt besloten van een verdere behandeling van dit geval af te zien.’ Blijdens-
tein bleek evenwel nog meer op zijn kerfstok te hebben. Het bedrijf had zijn fabriekskern op 22 
november beloofd om met Sinterklaas een hoeveelheid stof te geven en ook in januari zou er 
mantelstof worden uitgedeeld. Het in de vergadering aanwezige directielid probeerde er onder 
uit te komen door te zeggen dat deze hele kwestie door een ander directielid was behandeld en 
hij er pas laat over had gehoord. Dit ging het bestuur van de FVE toch net iets te ver en Lede-

                                                 
693 Bekendmaking [door de directie van de KWF], 6 november 1946; Leveringen van textielgoederen aan eigen werknemers in 
1947, 21 december 1946 (beide: KWF, 106); Verslag vergadering directie KNKS met Fabriekscommissie, 14 november 1946 
(KNKS, 10). 
694 Tubantia, 13 en 16 december 1946; VTAC 14 en 17 december 1946. 
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boer zei ‘dat dit bedrijf telkenmale opnieuw tracht in de Vereeniging een chaos te scheppen, 
waarom te overwegen valt de mogelijkheid, om interne sancties toe te passen.’695 
 
De fabriekscommissie van de KNKS kaartte in haar vergadering met de directie op 23 januari 
1947 de toestand in de Twentse textielwereld aan. De directie had bij monde van A. de Monchy 
toegezegd dat indien de regering geen regeling zou treffen, ‘hij wel een manier zou vinden, om 
toch tot textielverstrekking over te gaan’. Hij had verder toegezegd dat de arbeiders van de 
KNKS er geen schade van zouden ondervinden dat de textielvoorziening, in afwachting van de 
regeling, tijdelijk was stopgezet. Het personeel vond, zo zei commissielid Van Ommen, ‘dat 
door de laatste textieluitdeeling aan de fabriek de achterstand niet is ingehaald’. Het was nu 
januari, de nieuwe regeling was er ‘en toch gaan andere fabrieken, o.a. Borne, door met uitge-
ven’. D.J. Wissink (op dat moment stafmedewerker en vanaf 1947 lid van de directie) ant-
woordde dat bij Spanjaard tussen 1 augustus 1946 en dat moment niets was verstrekt, net als bij 
de KNKS. Inmiddels had de directie van Spanjaard ‘evenals bij ons de vrijheid genomen om nu 
het een en ander uit te deelen’. Volgens de regeling was het pas toegestaan om eind maart tex-
tiel te verstrekken en dat vonden beide bedrijven te lang duren. En, zo voegde Wissink er aan 
toe, wat de KNKS begin december had uitgedeeld, was veel meer dan ¾ meter en de fabrieks-
commissie was het toch wel met hem eens dat zwarte handel moest worden vermeden. ‘Op 
eigen gezag hebben wij meer gedaan dan de minister toestond.’ De fabriekscommissie gaf ver-
volgens een overzicht van wat er op dat moment door andere bedrijven zou zijn gegeven. Spin-
nerij Tubantia had op 6 januari één wollen deken verstrekt en zou in februari een kostuum ver-
strekken; Oosterveld had op 7 en 8 januari het volgende verstrekt: aan gehuwde arbeiders: 1 lap 
japonstof, 3 kussenslopen, 2 zakdoeken, 1 paar kousen; aan ongehuwde arbeiders: 2 kussenslo-
pen, 1 zakdoek, 1 paar kousen; Spanjaard: aan gehuwde arbeiders: 15 meter flanel, handdoeken, 
theedoeken, boezeroens, kousen, sokken, 6 knotten garen; aan ongehuwde arbeiders: 5 meter 
rood en wit flanel, 1 badhanddoek, 1 hemd, 3 meter witte katoen; voor ploegwerkers was nog 
extra verstrekt: 5 meter flanel en 300 turven; Gebr. Van Heek had een toezegging gedaan ter 
waarde van ƒ45,- aan textielgoederen naar keuze en ook Van Heek & Co had een toezegging 
gedaan. Deze behelsde, volgens een mededeling van de directie van dit bedrijf aan de afde-
lingshoofden, dat de mannelijke arbeiders ‘werkmanskleding’ ontvingen en de vrouwen een lap 
stof; in beide gevallen tegen betaling. 
Vervolgens ontspon zich een interessante discussie waarbij Wissink aanvoerde dat er geen orde 
te krijgen was in de textielverstrekking door in het wilde weg tegen elkaar op te bieden. De 
enige manier was, zo vond hij, om deze kwestie bij hogere instanties aanhangig te maken. Van 
Ommen was er voorstander van ‘om ook hier [=bij de KNKS] een grove overtreding te maken’, 
hoewel hij wist dat dat niet netjes was. Ondanks de nieuwe regeling ging iedereen zijn gang. Hij 
vond dat de regering op een andere manier aan haar verstand moest worden gebracht ‘dat zij in 
gebreke is gebleven’. Het lid Weustink viel Van Ommen bij: ‘de minister houdt toch de handen 
voor de oogen, dan moet hij maar gedwongen worden. Gaat het niet goedschiks, dan maar 
kwaadschiks.’ Weer een ander lid van de fabriekscommissie, Ter Beke, vond dat er wel een 
krachtig protest moest worden afgegeven, maar dat men met het voorstel van Van Ommen ‘lijn-
recht in conflict’ kwam met wat de metaalindustrie had besloten. De vertegenwoordiger van de 
directie Wissink vond dat men alle rechten had verloren op het moment dat men de regeling zelf 
overtrad. De KNKS moest laten weten wat er op de andere fabrieken gebeurde. Dat was een 
krachtig protest. Het was ‘een wanhopig vechten’, maar zoals de zaken nu liepen, ging het mis. 

                                                 
695 Verslag ledenvergadering FVE, 6 december 1946 (FVE, 5). 
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‘Wat wij gedaan hebben, kan niemand ons verwijten. Wij hebben de verstrekking van te voren 
bij den minister aangekondigd. Wij willen het rechte pad bewandelen, anders handelen wij ten 
nadeele van degenen, die niets krijgen.’ Volgens hem moest de KNKS de metaalindustrie on-
dersteunen. Dit ontlokte aan weer een ander lid, Ten Bloemendal, de opmerking: ‘Als andere 
fabrieken maar doorgaan met geven, dan komen wij achter.’ Volgens Wissink kwamen juist 
degenen achter die niets kregen. ‘Gerekend naar wat wij mochten geven, hebben wij meer ge-
daan dan wij mochten.’ 
Bij de bespreking van de verstrekking die de KNKS eind maart mocht doen, gaf Wissink aan 
dat het personeel kon opgeven wat men het meeste nodig had; zoals steeds zou het bedrijf daar 
rekening mee houden. Het bedrijf heeft zich bij de verstrekking eind maart strikt aan de regels 
gehouden. Op een vraag waarom de directie niet meer had verstrekt, zoals in zoveel andere 
ondernemingen was gebeurd, antwoordde De Monchy dat hij dan weer last met de metaalindu-
strie zou krijgen.696 
 
Arbeiders van de Textielfabriek Almelo hadden eind 1946 aan de directie van hun fabriek laten 
weten dat zij graag vitragestof wilden ontvangen. Hoewel het bedrijf niet was ingesteld op het 
vervaardigen van vitrage, is de onderneming dit toch gaan produceren ‘om aan de verlangens 
der werknemers te kunnen voldoen’. Als uitvloeisel van de ministeriële beschikking over de 
hoeveelheden textiel die mochten worden verstrekt, ontvingen de arbeiders eind maart een pak-
ket met flanel en overhemdenstof, maar geen vitrage. Twee in de EVC georganiseerde scheers-
ters, de 39-jarige A.H. Reekers-Zandstra en de 42-jarige W. Bonvanie-Schoenmaker, en twaalf 
spoelsters legden hierop het werk neer. Om tot een oplossing te komen verlaagde de directie 
toen de prijs van het kwartaalpakket, zodat een deel van de vitrage toch kon worden verstrekt. 
Het rapport van de politie Almelo, waaraan ik deze gegevens ontleen, merkte op dat dit ‘mis-
schien niet geheel volgens de voorschriften (was), doch de directie heeft gemeend deze maatre-
gel te moeten nemen, om een uitbreiding van het conflict te voorkomen’. Na vier dagen staking 
was hiermee dit conflict beëindigd.697 
In februari 1947 verzocht de directie van Gebr. Van Heek dringend om ‘de textielvoorziening 
aan de arbeiders’ op de agenda van de ledenvergadering te zetten. De ‘twijfelachtige’ periode 
van 1 augustus t/m 31 december 1946 was nog maar net voorbij en elke dag kwamen er steeds 
dringender geluiden vanuit de fabriek om de goederen die officieel aan het eind van het eerste 
kwartaal van 1947 geleverd mochten worden, alvast beschikbaar te stellen. Het bedrijf betwij-
felde of het zijn standpunt om niet eerder te leveren, kon handhaven, omdat er zoveel andere 
bedrijven waren die al langere tijd bezig waren met het verstrekken van goederen. Naar de di-
rectie van de fabriekscommissie had begrepen, hielden meerdere bedrijven zich niet aan het 
voorgeschreven maximum van 3%, wat bij een weekloon van ƒ40,- zou neerkomen op ƒ15,- per 
eind maart. Gebr. Van Heek had bedragen horen noemen van verstrekkingen ter waarde van 
ƒ30,- en meer. ‘Er wordt zoo vaak gesproken over bedrijfsrust’, zo verzuchtte de onderneming, 
maar daarvoor was absolute overeenstemming op dit punt noodzakelijk. Dit hield dan niet al-

                                                 
696 Fabrieks-Commissie vergadering op Donderdag, 23 januari 1947; Vergadering van Directie en Fabriekscommissie op Woens-
dag 26 februari 1947, des namiddags om 3.30 uur (beide: KNKS, 10); Verslag vergadering van de directie met de afdelingshoof-
den, 21 januari 1946 (Van Heek, 52). 
697 Rapport van de politie Almelo, Plaats gehad hebbende staking bij de NV Textielfabriek “Almelo” te Almelo, 16 april 1947 
(Prov.Overijssel, 8910). 
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leen in dat men het eens was over het bedrag, maar ook over de aan het personeel te berekenen 
prijzen voor die goederen.698 
In de ledenvergadering van 28 februari is de brief van Gebr. Van Heek wegens een overbelaste 
agenda slechts heel kort aan de orde geweest, waarbij het bestuur als zijn standpunt meedeelde 
dat iedereen zich aan de wettelijke regeling moest houden. Niet lang daarna kwam Van Eck 
schriftelijk op deze zaak terug, waarbij hij betoogde dat de fabrikanten een duidelijk gemeen-
schappelijk belang hadden, te weten het stipt nakomen van de voorschriften. De twijfel van 
Gebr. Van Heek of dit te handhaven was, ondermijnde à priori dit gemeenschappelijk belang. 
Hij riep de directie op om ‘vage praatjes’ te controleren en wanneer die op waarheid berustten, 
dan moest het bedrijf de overtreder aangeven bij de bevoegde instanties. De ondernemingen 
reageerden steeds met ‘heilige verontwaardiging’ op een dergelijk voorstel van Van Eck, maar 
volgens hem was het ‘veel minder verwerpelijk om hem, die het gemeenschappelijk belang in 
gevaar brengt, aan te brengen, dan om, opgestookt door geruchten, die men niet wil of kan veri-
fieeren, zelf de overtreedingen te begaan, die dat gemeenschappelijk belang schaden.’699 FVE-
voorzitter Ledeboer was het met de opvattingen van secretaris Van Eck op dit punt niet eens; 
het was volgens hem op de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de officiële instanties om 
overtreders te berechten. Bovendien liep de vereniging in zijn ogen het risico dat de onderlinge 
verhoudingen er ernstig van te lijden zouden hebben, wanneer leden vermeende overtreders 
zouden gaan aangeven. Indien de vereniging hiertoe over zou gaan, zo vroeg Ledeboer zich af, 
zou men dan niet ook het lid moeten straffen dat een ander lid valselijk had beschuldigd?700 
Toch begon de noodzaak voor het bestuur van de FVE om in te grijpen steeds groter te worden. 
Enkele dagen later, op 25 maart, wendde de directie van Oosterveld zich tot Van Eck met het 
bericht dat volgens de fabriekscommissie van deze spinnerij nog steeds bepaalde bedrijven tex-
tielgoederen aan hun personeel verstrekten die hun in 1946 beloofd waren en die daarmee bui-
ten de 3% over het eerste kwartaal van 1947 vielen. Bindende voorschriften van het bestuur 
waren dringend gewenst, anders zou er een bron blijven bestaan van ‘voortdurende onrust en 
elkaar de loef afsteken’.701  
Klaarblijkelijk was dit de bekende druppel, want op 26 maart hield het secretariaat van de FVE 
een spoedenquête die helderheid moest verschaffen over de aanhoudende geruchten dat veel 
ondernemingen de nieuwe regeling negeerden en overschreden. Uit het onderzoek bleek dat 
betrekkelijk onbeduidende toezeggingen (‘hetzij financieel wel van belang, maar aan een klein 
aantal arbeiders, hetzij aan alle of nagenoeg alle arbeiders, maar financieel van weinig belang’) 
nog zouden worden nagekomen door Blijdenstein & Co, Gebr. Van Heek, Ter Kuile Cromhoff 
en Oosterveld. Daarnaast zouden toezeggingen met een grotere financiële waarde nog worden 
nagekomen door Katoenspinnerij Bamshoeve, Enschedesche Katoenspinnerij, Spinnerij Tuban-
tia, Van Heek & Co en Scholten & Van Heek. De overige leden van de FVE hadden alle toe-
zeggingen afgewikkeld. Hiermee was duidelijk welke bedrijven nog verstrekkingen aan het 
afwikkelen waren en kon aan arbeiders die uit verstrekkingen bij bepaalde bedrijven argumen-
ten ontleenden om eisen te stellen, ‘op krachtige wijze het zwijgen worden opgelegd’. 
 

                                                 
698 Brief Gebr. Van Heek aan A.C. van Eck, 24 februari 1947 (TGTV, 255); telegram directeur GAB Enschede aan College van 
Rijksbemiddelaars, 10 januari 1947 (Lb 15-01D 1947). 
699 Verslag jaarlijksche algemeene ledenvergadering FVE, 28 februari 1947 (FVE, 5); brief A.C. van Eck aan Gebr. Van Heek, 14 
maart 1947 (TGTV, 255). 
700 Rondschrijven H.B.N. Ledeboer aan bestuur FVE, 18 maart 1947 (TGTV, 255). 
701 Brief Spinnerij Oosterveld aan A.C. van Eck, 25 maart 1946 (TGTV, 255). 
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Afbeelding 8 Katoenspinnerij Bamshoeve 

 
Bron: www.enschedeinansichten.nl 

 
De conceptcirculaire waaraan bovenstaande is ontleend, is niet naar de leden verstuurd; waar-
schijnlijk vond het bestuur het niet goed dat de namen van de betrokken bedrijven op deze ma-
nier werden verspreid met het risico dat de bevoegde instanties er achter zouden komen en wel-
licht tot strafvervolging zouden overgaan. Begin april liet Van Eck de leden weten dat uit de 
enquête was gebleken dat elf van de twintig leden alles hadden afgewikkeld, dat vijf leden von-
den dat zij onbeduidende toezeggingen nog moesten nakomen en dat vier leden nog toezeggin-
gen van enig belang moesten honoreren. De inhoud van alle negen toezeggingen was bij het 
secretariaat bekend. In deze circulaire werd tevens een aantal vragen aan de leden voorgelegd 
betreffende de verstrekking over het eerste kwartaal van 1947.702 De Boekelosche Stoombleek-
erij liet weten dat de verstrekking over het eerste kwartaal nog niet had plaatsgevonden, maar 
dat dit uiterlijk 1 mei wel zou gebeuren. Eerder was voor de onderneming niet mogelijk, omdat 
het de goederen van een andere fabriek moest betrekken. Ook Van Heek & Co zou uiterlijk 1 
mei met het uitleveren beginnen en verwachtte hier wel de hele maand mee bezig te zullen zijn 
vanwege de omvang van het bedrijf. Het personeel kon er kiezen uit een ruime collectie gang-
bare artikelen.703 
 

                                                 
702 Concept circulaire aan de leden van de FVE, maart 1947; circulaire A.C. van Eck aan de leden van de FVE, 4 april 1947 (beide: 
TGTV, 255). In de conceptcirculaire was sprake van 4 leden met ‘onbeduidende’ toezeggingen en van 5 leden met toezeggingen 
van ‘enig belang’. 
703 Brief Boekelosche Stoombleekerij aan FVE, 11 april 1947; brief Van Heek & Co aan A.C. van Eck, 17 april 1947 (beide: 
TGTV, 255). 
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Alle afspraken ten spijt bleven bedrijven doorgaan met het verstrekken van textiel, in vele ge-
vallen in veel ruimere mate dan de regeling toestond. De fabriekscommissie van Nico ter Kuile 
informeerde de directie in mei over een ‘overstelpend’ aantal overtredingen. Een bepaald be-
drijf gaf het vrouwelijke personeel bij haar huwelijk voor ƒ50,- textiel en ook tussentijdse ver-
strekkingen zonder inlevering van distributiebonnen waren aan de orde van de dag. Een en an-
der leidde volgens directeur N.H. ter Kuile tot een systeem van loven en bieden. In zijn reactie 
ging Van Eck in op het ‘eigenaardige’ feit dat volgens andere klachten die hem van diverse 
kanten ter ore waren gekomen, Nico ter Kuile via allerhande constructies met zogenaamd oude 
toezeggingen aan het einde van het kwartaal zijn personeel ‘min of meer (had) volgestopt’ met 
goederen. Hierdoor had de reguliere kwartaalverstrekking achterwege kunnen blijven en zou het 
bedrijf aan het einde van het tweede kwartaal met een dubbele verstrekking komen en daarmee 
zijn collega’s in grote moeilijkheden brengen. Van het ‘construeeren van oude toezeggingen’ 
was volgens Nico ter Kuile geen sprake. Wat de onderneming aan zijn personeel had verstrekt, 
had uitsluitend betrekking op afspraken die binnen de FVE onderling waren gemaakt, aldus de 
tamelijk cryptische reactie. Nico ter Kuile had zich volledig gehouden aan de met collega-
fabrikanten gemaakte afspraken ‘hoeveel moeilijkheden met ons personeel dit ook heeft veroor-
zaakt’. Dat de arbeiders van dit bedrijf volgestopt waren met goed was ‘volkomen uit de lucht 
gegrepen’. Voor zover er sprake van was dat zij volgestopt waren met goed, zou de vergelijking 
moeten zijn: ‘onze arbeiders waren minder “volgestopt” en die van andere bedrijven (tenminste 
verschillende ervan) waren meer “volgestopt”.’ Een waarlijk interessant tijdverdrijf, zo’n woor-
denspel, dat maar één conclusie open laat: (bijna) elk bedrijf gaf (veel) meer dan toegestaan. 
De verstrekking over het eerste kwartaal was inderdaad opgeschort, maar dat was gebeurd in 
overleg met de fabriekscommissie. De reden was de hoge prijs van de gekozen artikelen ge-
weest, waardoor het beter was om de uitreiking in één keer te doen. Iets anders was er niet aan 
de hand geweest en Ter Kuile wenste hier nog aan toe te voegen dat bij sommige bedrijven 
nieuwe arbeiders praktisch direct bij het begin van hun werkzaamheden textiel ontvingen. Een 
ander bedrijf bood zijn personeel en hun partner een gratis vakantiereisje aan, ondanks de uit-
drukkelijke afspraken om dit niet te doen. Nico ter Kuile wilde zich graag aan de regeling blij-
ven houden, maar niet wanneer anderen deze naast zich neer legden.704 Binnen de FVA hield 
men zich naar eigen zeggen aan de 3% regeling van het loonbedrag van het betreffende kwar-
taal, al zouden de aangesloten fabrikanten ook iets voor de gepensioneerden ter beschikking 
stellen.705 
 
Ondertussen zette de Vakraad zijn verwoede pogingen voort om de regeling zoveel mogelijk op 
te rekken teneinde ruimte te creëren voor de bedrijven. Soortgelijke inspanningen moest de 
Vakraad korte tijd later eveneens verrichten met betrekking tot de loonregeling, waarover hij in 
een verbeten gevecht gewikkeld raakte met het College van Rijksbemiddelaars (zie §9.1). De 
Vakraad besprak op 22 januari 1947 het besluit van Minister Huysmans om de nieuwe regeling 
in te laten gaan per 1 januari 1947. Voorzitter Van Spaendonck concludeerde uit het feit dat de 
regeling geen terugwerkende kracht had tot 1 oktober 1946, dat claims, zoals die schriftelijk 
waren gemeld door onder meer de firma N.J. Menko, elke grond misten. Deze interpretatie 
hield overigens ook in dat het standpunt van de Twentse fabrikantenverenigingen, zoals dat 
onder meer in de vergaderingen op 2 december 1946 was ingenomen, en zeker de door de 

                                                 
704 Brieven N.H. ter Kuile, namens Nico ter Kuile & Zn, aan A.C. van Eck, 29 mei en 2 juni 1947; brief A.C. van Eck aan Nico ter 
Kuile & Zn, 30 mei 1947 (alle: TGTV, 255); verslag vergadering bestuur FVE, 31 mei 1947 (FVE, 7). 
705 Vergadering FVA op 21 juni 1947, ten kantore van de Katoenmaatschappij (Ten Cate (2), C-7c). 
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Twentse fabrikanten gehanteerde praktijk, niet strookten met de regeling. De beide Twentse 
vertegenwoordigers die de vergadering bijwoonden, A. Menko en A.C. van Eck, bewaarden een 
oorverdovend stilzwijgen. Ook de beperking van de waarde van de te verstrekken goederen tot 
1½ % van het loon, ongeveer ƒ7,50, stuitte op grote bezwaren. De Vakraad besloot opnieuw een 
audiëntie bij de minister aan te vragen. 
Op 10 februari besprak de Vakraad het verschil tussen de eigen wensen en de tekst van de rege-
ling, nl. dat de eerste verstrekking niet was toegestaan per eind december 1946, maar aan het 
einde van het eerste kwartaal van 1947. Dit was gedaan, aldus de brief van Drees, omdat in het 
laatste kwartaal van 1946 ‘reeds ongeoorloofde verstrekkingen hadden plaats gehad, zoodat het 
toestaan van een verstrekking in december 1946 juist het door U gesignaleerde gevaar van on-
zekerheid omtrent de geoorloofdheid van verstrekking zou hebben meegebracht’. Hij kende zijn 
pappenheimers en was waarschijnlijk dankzij het CRB op de hoogte van de praktijken op dit 
gebied in de textielindustrie. Het voorstel van de Vakraad om de hoogte van het bedrag op basis 
waarvan verstrekkingen konden worden gedaan, te maximeren op ƒ50,- plus kinderbijslag, nam 
hij met graagte over, evenals de suggestie om uitkeringen ingevolge de Ziektewet en de Onge-
vallenwet als loon aan te merken.706 Met deze antwoorden was de Vakraad nog niet helemaal 
tevreden en hij zette in een brief aan de minister op een rij welke wijzigingen wat hem betreft 
noodzakelijk waren. Om te beginnen had Minister Huysmans de regeling beperkt tot textiel- en 
confectiefabrieken die betrokken waren bij de productie van kleding en dekking. De Vakraad 
zou de regeling – voor zover het de textielindustrie betrof – graag van toepassing zien op alle 
bedrijven die onder de dekking van de CAO voor de textielindustrie vielen. Verder was de Vak-
raad onaangenaam verrast doordat de regeling de verstrekkingen in de tweede helft van 1947 
reduceerde tot slechts 1½ % van het loon. Daarnaast waren er nog enkele kleinere punten waar-
op de Vakraad graag een aanpassing van de regeling zag. Een dameskousenfabriek bijvoorbeeld 
produceerde weliswaar goederen die erg gewild waren onder de arbeiders, maar wanneer zo’n 
onderneming een waarde van 3% van het uitbetaalde loon in de vorm van dameskousen zou 
verstrekken, dan was de kans levensgroot aanwezig dat een deel ervan in de zwarte handel zou 
verdwijnen. De Vakraad wilde om die reden dat dergelijke bedrijven vergunning kregen om 
goederen van andere bedrijven te betrekken.707 
In de audiëntie op 21 maart die naar aanleiding van onder meer bovenstaande brief van de Vak-
raad was belegd, had Huysmans zich hard opgesteld en geen enkele bereidheid getoond om 
concessies te doen. Dit had volgens Van Gerwen die in de vergadering van de Vakraad verslag 
deed van de bespreking, sterk te maken met de bestaande situatie in de textielindustrie en met 
de klachten die van diverse kanten over de regeling waren geuit. De minister had alleen willen 
praten over de uitvoering van de regeling. Toch had hij op dit punt een interessante toezegging 
gedaan. Het was een ondernemer toegestaan om de verstrekking van 3% vast te stellen op basis 
van het gemiddelde loon in zijn bedrijf en hij mocht de verstrekking aan iedere arbeider afzon-
derlijk binnen dit raam zelf bepalen. Dit impliceerde dat een fabrikant een zekere speelruimte 
had om sommige arbeiders meer textiel te verstrekken dan andere. Verder was hij bereid om te 
overwegen om ook in de tweede helft van 1947 de textielverstrekking 3% van het loon te laten 
bedragen, op voorwaarde dat Drees hier ook voorstander van zou zijn.708 

                                                 
706 Notulen van de vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, 22 januari en 10 februari 1947 (beide: TGTV, 202). 
707 Brief A.F. Stuvé en A.J.A. van Gerwen, namens de Vakraad voor de Textielindustrie, aan G.W.M. Huysmans, 13 februari 1947 
(TGTV, 219). 
708 Notulen van de vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, 25 maart 1947 (TGTV, 202). 
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Enkele dagen later formuleerde het Rijksbureau voor Textiel in opdracht van Minister Huys-
mans een aangepaste versie van de regeling. Hierin was onder meer vastgelegd dat een onder-
nemer het recht had om zelf de waarde te bepalen van de aan iedere individuele arbeider toe te 
kennen verstrekking, mits in totaal per onderneming niet meer werd verstrekt dan het aantal 
personeelsleden vermenigvuldigd met ƒ15,- in de maanden maart en juni en met ƒ7,50 in de 
maanden september en december 1947. Verstrekkingen op andere tijdstippen of van grotere 
hoeveelheden waren niet toegestaan.709 
 
Omdat noch de textielindustrie noch de confectie-industrie akkoord wilden gaan met het verla-
gen van de maximaal toegestane verstrekking naar ƒ7,50 in de tweede helft van 1947, besloten 
zij in mei van dat jaar om te proberen Minister Drees te overtuigen van het belang dit op ƒ15,- 
te handhaven. Trapman herinnerde de Vakraad er aan dat Minister Huysmans nog als extra 
voorwaarde had gesteld dat er in de textielindustrie sprake moest zijn van een aanwijsbare pro-
ductieverhoging.710  
Drees wees er op dat er allerlei reacties waren gekomen en dat er vooral in de Twentse metaal-
industrie grote moeilijkheden waren geweest, omdat de arbeiders in die bedrijfstak zich bij de 
textielarbeiders ten achter gesteld voelden. Naar hem was gebleken was de Stichting van de 
Arbeid het op dit punt met hem eens. Om die reden zag hij op voorhand geen reden om de be-
sprekingen over de regeling te hervatten en hij verwees door naar de Stichting.711 De Vakraad 
besloot om dit advies op te volgen, maar om tevens, op voorstel van Wind, aan Drees en Huys-
mans te laten weten dat als het besluit tot halvering van de verstrekking gehandhaafd bleef, de 
Vakraad geen verantwoordelijkheid kon aanvaarden voor wat er dan in de textielindustrie zou 
gebeuren.712 
Tot grote opluchting van de Vakraad had de Stichting aan Drees laten weten dat de textielver-
strekkingsregeling wel degelijk gemotiveerd was en zij adviseerde hem de regeling ook voor 
het derde kwartaal van 1947 voort te zetten. De vergadering van 8 oktober besloot de minister 
op te roepen tot een spoedig besluit, omdat de spanningen rond de verstrekkingen ‘tot het 
maximum’ waren gestegen. Fijlstra kon de Vakraad nog enkele nuttige tips geven, omdat hij 
kort daarvoor met Minister Drees had gesproken. Drees bleek te denken dat de ondernemers 
aanvankelijk akkoord waren gegaan met het aflopende karakter van de regeling, nl. dat die van 
3% zou teruglopen naar 1½ %. Hij nam het hen kwalijk dat ze nu op dat standpunt teruggeko-
men waren. Bovendien had Fijlstra van zijn partijgenoot begrepen dat de bezwaren tegen het 
voortzetten van de oude regeling in hoofdzaak van de Hengelose metaalfabrikanten afkomstig 
waren. Hij stelde daarom voor om allereerst een brief aan Drees te schrijven om de bij hem 
bestaande misverstanden uit de wereld te helpen en vervolgens de Vakraad voor de Metaalindu-
strie ertoe te bewegen hun bezwaren te laten varen. Dit laatste voorstel wees de vergadering af, 
omdat zij eerder een averechtse reactie verwachtten van een dergelijke poging.713 
 
Klaarblijkelijk hadden de Hengelose metaalfabrikanten lucht van de plannen gekregen, want op 
11 december 1947 belegde het CSWV een bijeenkomst van de voornaamste spelers. Aan tafel 
zaten M.H. Damme en J. de Kanter, de voorzitter en secretaris van de Metaalbond, C.T. Stork 

                                                 
709 Circulaire van W. Hoogland, namens het Rijksbureau voor Textiel, Sectie Confectie, 27 maart 1947 (TGTV, 255). 
710 Notulen van de vergadering van de Vakraad voor de Textielindustrie, 13 mei 1947 (TGTV, 202). 
711 Brief Minister W. Drees aan Sociaal Werkgevers-Verbond voor de Confectie- industrie, 4 augustus 1947 (TGTV, 219). 
712 Notulen van de vergadering van de Vakraad voor de Textielindustrie, 4 september 1947 (TGTV, 202). 
713 Notulen van de vergadering van de Vakraad voor de Textielindustrie, 8 oktober 1947 (TGTV, 202). 



 

 
 
 

345

als vertegenwoordiger van de Hengelose metaalindustrie, H.B.N. Ledeboer, voorzitter van de 
FVE en bestuurslid van de Textielwerkgevers-Federatie en Van Eck. Van Eck stuurde een ver-
slag van deze bijeenkomst naar de Stichting van de Arbeid met het verzoek om aan de betrok-
ken ministers te adviseren ‘niet onder pressie van de Afdeeling Hengelo van den Metaalbond de 
textielarbeiders in Nederland te brengen in een ongunstiger positie dan alle andere arbeiders, die 
gebruiksartikelen produceeren en om dus de huidige textielregeling onveranderd te continuee-
ren’. Enkele dagen daarvoor had de afdeling Hengelo van de Metaalbond een brief gestuurd 
naar Damme, die ook lid was van het bestuur van de Stichting, met het verzoek de kwestie tot 
een dusdanige oplossing te brengen ‘dat de textielwerknemers inzien dat hun houding niet in 
overeenstemming is met de nood der tijden en dat onder de Hengelosche metaalarbeiders, die 
ons inziens in deze wel een zeer ruim standpunt hebben ingenomen, geen onnodige onrust 
wordt verwekt’. 
De belangen waren groot, de tegenstellingen scherp en de emoties liepen hoog op onder de on-
dernemers, zowel in de textiel- als in de metaalindustrie; beide op dat moment belangrijke be-
drijfstakken, in Twente, maar ook voor de Nederlandse economie als geheel (zie Tabel 3). Van 
Eck schreef aan de Stichting dat in de bespreking op 11 december duidelijk was gebleken dat 
Damme het standpunt van de Hengelose metaalindustriëlen ‘onredelijk’ vond en dat ook Stork 
had moeten erkennen dat zijn bedrijf weinig last meer had van de textielverstrekkingen, sinds er 
een officiële regeling bestond. Ledeboer en hij hadden vervolgens tijdens de bespreking in 
Hengelo, op 16 december, hun best gedaan de metaalfabrikanten ervan te overtuigen dat overal 
ter wereld en ook overal elders in Nederland, arbeiders die een verbruiksartikel maakten, een 
‘redelijk’ deel hiervan ontvingen en dat het vreemd was dat dit alleen in Hengelo als een on-
recht werd ervaren. Het beroep van de metaalfabrikanten op de toezegging van de Ministers 
Huysmans en Drees dat de regeling af zou lopen, was niet reëel, zo hadden zij in Hengelo be-
toogd, aangezien de ministers een verbetering van de textieldistributie hadden verwacht. Dit 
was niet uitgekomen, integendeel, er was juist sprake van een verslechtering. Deze overweging 
ben ik elders in de bronnen niet tegengekomen en het lijkt een beetje een gelegenheidsargu-
ment. De bewering dat het afschaffen van de regeling ‘de chaos zou doen herleven’ was onte-
genzeggelijk een juiste inschatting. Evenals het argument ‘dat veel ongeregelder en omvangrij-
ker verstrekkingen’ zouden gaan plaatsvinden naast ‘oneindig veelvuldiger diefstallen’. Welke 
overheidsinstantie, zo vroeg van Eck zich af, zou in ernst van de textielfabrikanten kunnen eisen 
dat zij hun arbeiders geen textiel meer zouden verstrekken? Zeker omdat dit alleen zou gebeu-
ren, omdat de Hengelose metaalfabrikanten dit wilden. Aanvankelijk omdat zij zich verzetten 
tegen ‘chaotische toestanden’, maar dit streven werd ‘nu nog alleen gedragen (…) door gevoe-
lens van jaloezie van den metaalarbeider tegenover den textielarbeider’. 
De afspraak aan het einde van de bespreking in Hengelo was, volgens Van Eck, dat de metaal-
fabrikanten zich lijdelijk zouden opstellen, omdat hen duidelijk was dat textielverstrekking aan 
textielarbeiders evenmin was tegen te houden, als het verstrekken van kolen aan mijnwerkers en 
dat afschaffen van de regelgeving herleving van de vroegere chaos zou betekenen. 
In de brief van de Hengelose afdeling van de Metaalbond aan M.H. Damme werden de accenten 
wat anders gelegd. Het standpunt dat de metaalfabrikanten hadden verwoord in de audiëntie bij 
de Ministers Huysmans en Drees op 5 oktober 1947, waarvan zij het verslag als bijlage toe-
voegden, vonden zij nog steeds het enige principieel juiste standpunt. De argumenten van Le-
deboer en Van Eck waren naar hun mening niet voldoende om dit standpunt te laten varen. Het 
belangrijkste van de zijde van de textielindustrie aangevoerde argument, dat een compleet ver-
bod van textielverstrekkingen tot een herleving van de clandestiene verstrekkingen zou leiden 
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en dat de algemene toestand veel erger zou worden, konden zij niet in hun overwegingen mee-
nemen. Daarover moest de regering een besluit nemen. Wat zij wèl wisten, was dat de textiel-
verstrekkingen in 1947 tot grote onrust onder de metaalarbeiders hadden geleid. De metaalindu-
strie in Hengelo had daar zeer veel last van gehad en al het mogelijke moest worden gedaan om 
een herhaling van dergelijke toestanden te voorkomen. Uit gesprekken met plaatselijke bestuur-
ders van de metaalbonden hadden de ondernemers begrepen dat de kwestie van de textielver-
strekkingen nog sterk leefde onder de metaalarbeiders en dat de enige reden dat het in Hengelo 
nog zo betrekkelijk rustig was ten nauwste samenhing met de algemene verwachting dat de 
verstrekkingen na 1 januari 1948 zouden ophouden. De metaalfabrikanten begrepen, zo schre-
ven zij, dat de textielindustrie met problemen met haar personeel te kampen had, maar zij zagen 
niet in waarom zij om die reden een principieel standpunt moesten laten varen en hun eigen 
personeel in de steek moesten laten.714 
 
De regeling over de verstrekking van textiel aan het personeel in de confectie- en textielindu-
strie is in 1948 onverkort gehandhaafd. Het had de Vakraad, zo is te lezen in het jaarverslag 
over 1948, veel moeite gekost, maar het niveau van de verstrekking bleef gehandhaafd op ƒ15,- 
per kwartaal. Het was niet gelukt om de verstrekking van toepassing te verklaren op alle onder-
nemingen die vielen onder de werkingssfeer van de textiel-CAO. ‘De Minister van Economi-
sche Zaken wist op dit punt van geen wijken.’715 Of dit in Hengelo met vreugde zal zijn gele-
zen, valt te betwijfelen. 
Zoals de regeling werd voortgezet, zo gingen ook de overtredingen ervan door. ‘Wij kregen een 
gestencild papier in handen, dat bij een firma, waarschijnlijk hier ter stede, in de fabriek werd 
aangeplakt of uitgedeeld.’ Met deze zin opende de spinnerij Tubantia op 25 februari 1948 een 
brief aan de FVE over verstrekking van textiel in dat niet nader genoemde bedrijf.716 ‘Onder 
voorbehoud van officieele goedkeuring’, zo luidde de tekst, kregen gehuwde mannen, kostwin-
ners/sters textiel voor een bedrag van ƒ27,-; ongehuwden, voor zover op 1 januari 1948 20 jaar 
of ouder, en gehuwde vrouwen: ƒ18,75; ongehuwden, jonger dan 20 jaar: ƒ11,25. Dit was over-
duidelijk in strijd met de officiële regeling en het was verderfelijk om dergelijke berichten te 
verspreiden, zo vond Tubantia, omdat het in de andere fabrieken tot grote ontevredenheid kon 
leiden. De bekendmaking was gedateerd op 20 februari en dat was drie dagen vóór een algeme-
ne ledenvergadering van de FVE, ‘waarin men weer aandrong op uniformiteit en bestrijding van 
oneerlijke werving van arbeiders’. Het verzoek om deze kwestie nader uit te zoeken was erg 
lastig te realiseren, zo schreef Van Eck in de kantlijn van de brief. 
 
In maart 1949 besloot de nieuwe, in januari 1948 aangetreden Minister van Economische Za-
ken, J.R.M. van den Brink, de regeling voor de verstrekking van textielgoederen op de bestaan-
de voet voor onbepaalde tijd voort te zetten.717 Een aantal maanden later, op 3 november 1949, 
kwam er een einde van de kledingdistributie.718 Kleding was niet langer op de bon en de Neder-
landse bevolking kon voor het eerst sinds augustus 1940 weer zonder distributiebonnen net 
zoveel kleding kopen als men wenste en kon betalen. Omdat het zich al in de loop van oktober 
                                                 
714 Brief C.T. Stork en B.W. Swart, namens Afdeeling Hengelo van de Metaalbond, aan M.H. Damme, 16 december 1947; brief 
A.C. van Eck aan Stichting van den Arbeid, 18 december 1947 (beide: TGTV, 255). 
715 Jaarverslag van de Vakraad voor de Textielindustrie over 1948, p. 10. 
716 Brief Spinnerij Tubantia aan FVE, 25 februari 1948 (TGTV, 255). 
717 Brief J.R.M. van den Brink aan Rijksbureau voor Textiel, 31 maart 1949 (TGTV, 455). 
718 C. Schnitger, Moeder past en meet, in: E. ter Hofstede, e.a., Kleding op de bon. Kleding- en textielschaarste in Nederland 1939-
1949, Assen 1995, p. 108. 
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liet aanzien dat de distributie van kleding ten einde liep, startte in ondernemerskringen de dis-
cussie over de vraag of het nog zinvol en wenselijk was om door te gaan met het aan textielar-
beiders verstrekken van textiel. Van Eck richtte zich in zijn functie van secretaris van de Tex-
tielwerkgevers-Federatie tot de bestuursleden om hun opvattingen op dit punt te vernemen. 
Naar hij had begrepen, was men algemeen van mening dat met het einde van de textieldistribu-
tie ook de verstrekking van textiel aan de arbeiders moest ophouden. Veel ondernemingen 
wensten zich evenwel het recht voor te behouden om beschadigd goed dat van klanten was te-
ruggekomen, en restantopruimingen aan de arbeiders te blijven verkopen; daarnaast wilden 
velen het recht behouden om cadeautjes te blijven geven bij huwelijk en geboorte en om be-
drijfskleding te blijven verstrekken.719 
De Vereeniging van Tilburgse Fabrikanten van Wollen Stoffen en de Nederlandse R.K. Veree-
niging van Werkgevers in de Textielnijverheid konden zich heel goed vinden in het voorstel van 
Van Eck, maar achtten het tactisch verstandiger om met het beëindigen van de verstrekking te 
wachten tot de distributie officieel was beëindigd, aangezien de vakorganisaties probeerden om 
de verstrekkingen te handhaven. Wanneer de distributie zou zijn afgeschaft en in het kielzog 
daarvan ook de verstrekkingsregeling, zou het te allen tijde mogelijk blijven om in bepaalde 
gevallen, zoals die Van Eck in zijn brief had genoemd, toch nog textiel te verstrekken. Het leek 
de Brabantse textielindustriëlen verstandig om dergelijke uitzonderingen in een circulaire daar-
over niet expliciet te vermelden, omdat dit het standpunt tegenover de vakbonden zou verzwak-
ken. Ook de Vereniging van Tricot- en Kousenfabrikanten kon zich in het voorstel vinden en 
onderschreef eveneens de noodzaak van het handhaven van uitzonderingssituaties zoals door 
Van Eck genoemd. Toch realiseerde het bestuur van deze vereniging zich terdege dat met het 
verdwijnen van de regeling, de verstrekking zelf nog niet zou zijn opgehouden te bestaan. Deze 
hing immers samen met de concurrentie op de arbeidsmarkt, die bepaald nog niet was beëin-
digd. Dit vergde dus concrete afspraken in die regio’s waar dit speelde, zoals in Twente.720 
De FVA wilde graag van de verstrekking af, maar wilde wel continueren wat men al vóór de 
oorlog deed, zoals een kleinigheid in natura bij huwelijk en geboorte, bedrijfskleding en restan-
topruiming van lappen; bovendien hechtte een aantal leden aan een overgangsperiode van enke-
le kwartalen. Indien echter, zo antwoordde voorzitter Gorter, ook de andere plaatsen in Twente 
bereid waren om direct en onvoorwaardelijk tot afschaffing over te gaan, dan wilde de FVA 
zich daar graag bij aansluiten.721 
Tussen de regels door was overal de vraag te lezen: wat doet Enschede? Daar immers was de 
verstrekking van textielgoederen het meest omvangrijk als uitvloeisel van de heftige concurren-
tie om personeel. De firma J.F. Scholten & Zn liet van Eck weten dat het het beste was om na 
beëindiging van de textieldistributie volledig op te houden met de verstrekking van textiel, dus 
ook zonder de beperkingen die zij in haar brief van 18 oktober had genoemd, met uitzondering 
van de verstrekking van bedrijfskleding. Het bedrijf voorzag dat het toestaan van restricties 
ertoe zou leiden dat ondernemingen die voor de oorlog nooit een bedrijfswinkel hadden gehad, 
zich genoodzaakt zouden zien om zogenaamd ‘beschadigd en incourant’ goed aan hun perso-
neel ter beschikking te stellen. Op die manier kwam er niets terecht van afschaffing van de re-

                                                 
719 Brief A.C. van Eck aan leden van het bestuur van de Textielwerkgevers-Federatie, 18 oktober 1949 (TGTV, 132). 
720 Brief B.J.M. van Spaendonck aan Textielwerkgevers-Federatie, 20 oktober 1949; brief C.N.F. Swarttouw aan Textielwerkge-
vers-Federatie, 31 oktober 1949 (beide: TGTV, 132). 
721 Vergadering van de FVA op 31 oktober 1949 ten kantore van H. ten Cate Hzn & Co NV (Ten Cate (2), C-7c); brief E. Gorter 
aan A.C. van Eck, 3 november 1949 (TGTV, 132). 
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geling. ‘Bovendien zal het nog steeds bestaande tekort aan geschoolde arbeidskrachten licht 
leiden tot overbieding.’722 
Dit understatement was de inleiding van een aantal pittige vergaderingen van de FVE over deze 
kwestie. In de vergadering van 3 november zette Van Eck het standpunt van de meerderheid 
van de bestuursleden van de Textielwerkgevers-Federatie uiteen, waarbij hij ook de breed ge-
dragen behoefte aan een aantal uitzonderingen memoreerde. Het bestuur van de FVE vond 
daarentegen dat de textielverstrekking moest worden voortgezet. Voorzitter Ledeboer vond het 
uit tactische overwegingen verstandig de verstrekking niet abrupt te beëindigen, hij was voor-
stander van het voortzetten ervan voor een jaar. Meerdere ondernemers wezen er op dat wan-
neer op dat moment de verstrekking gehandhaafd zou blijven, er nooit een einde aan zou ko-
men. De spinners wezen er op dat zij dan bovendien zouden blijven zitten met het probleem, 
waar zij al vanaf het begin mee te kampen hadden gehad, nl. dat zij goederen van een ander 
bedrijf moesten verkrijgen en daardoor dus altijd in een achterstandspositie zaten. Menko zag 
de noodzaak er niet langer van in om zelf de tijdrovende en omslachtige administratie, verbon-
den aan de verstrekking, te blijven uitvoeren en overwoog een winkelier in te schakelen die dit 
van hem kon overnemen tegen een winstmarge van 10%. De meningen bleven ver uiteen liggen 
en men kwam er ruim een maand later op terug. Van Eck wees op 16 december op de bepalin-
gen in de CAO, waarin was vastgelegd dat de verstrekking plaats vond op basis van een door de 
overheid vastgestelde regeling. Door het beëindigen van de textieldistributie was de uitzonde-
ringstoestand waarop de verstrekking was gebaseerd, voorbij. J. Scholten was bang voor een 
chaos, wanneer er geen bindend besluit zou komen van de FVE om tot beëindiging van de ver-
strekking over te gaan. Menko herhaalde zijn plan voor het inschakelen van een winkelier en 
verklaarde dat hij het niet tactisch vond om erg rigoureus op te treden. Het was duidelijk dat de 
FVE er niet uit kwam. De leden vertrouwden elkaar niet, omdat men uit ervaring wist dat iedere 
regeling ontdoken werd, wanneer dat een voordeel, hoe klein ook, op de arbeidsmarkt kon bete-
kenen. Ledeboer stelde voor om een verdere behandeling van deze kwestie in de vergadering 
van de Textielwerkgevers-Federatie af te wachten en daar in te brengen dat een meerderheid 
van de FVE geporteerd was voor afschaffing.723 
In deze vergadering besloot men na enig heen en weer praten de regeling over te nemen dat de 
textielverstrekking in 1950 zou worden voortgezet, waarbij alleen goederen zouden worden 
verstrekt die in het eigen bedrijf geproduceerd werden, tegen betaling van ‘de hoogste winke-
liersinkoopsprijs’ en tot een maximum waarde van een netto weekloon per jaar. De regeling zou 
een aflopend karakter hebben, al sprak men zich er niet over uit hoe dit te realiseren: het woord-
je ‘(hoe?)’ in het verslag spreekt boekdelen. Het probleem van de spinners tenslotte verschoof 
men naar de diverse regio’s.724 
De FVA was niet onder de indruk van de resultaten van dit beraad, omdat het besluit van het 
bestuur van de Federatie eigenlijk geen besluit was en men concludeerde dat in Almelo voor-
alsnog met de gewone kwartaalverstrekking zou worden voortgegaan. Ook binnen de FVE 
stond men niet op de banken. De vergadering van 23 februari 1950 werd het er uiteindelijk over 
eens dat achterstallige verstrekkingen nog op de normale manier mochten plaats vinden en dat 
in 1950 een aflopende verstrekking zou worden toegestaan, zij het dat de arbeiders niet langer 

                                                 
722 Brief J.F. Scholten & Zn aan A.C. van Eck, 1 november 1949 (TGTV, 132). 
723 Verslag bijzondere ledenvergadering FVE, 3 november 1949; Verslag spoedvergadering leden FVE, 16 december 1949; (beide: 
FVE, 5). 
724 Kort verslag van de vergadering van het Bestuur der Textielwerkgevers-Federatie gehouden te Utrecht op Dinsdag, 20 decem-
ber 1949, des morgens om 11 uur ten kantore van Dr. Swarttouw (TGTV, 132). 
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de fabrieksprijs moesten betalen, maar de grossiersprijs plus 10%. De volgende dag legde Van 
Eck het zeer omzichtig geformuleerde besluit van de FVE voor aan alle leden van de vier 
Twents-Gelderse verenigingen met een gedetailleerd overzicht van wat aan elke mannelijke en 
vrouwelijke arbeider, afhankelijk van de leeftijd, al dan niet gehuwd mocht worden verstrekt in 
elk van de vier kwartalen van 1950. ‘De Enschedesche bedrijven hebben zich tegenover elkaar 
verbonden om niet meer te doen dan het bovenstaande. (…) Het voorstel door het Bestuur van 
de Federatie gedaan moet natuurlijk als een maximum gezien worden. Overschrijden van dit 
maximum zal zondigen zijn tegen de collegialiteit in de landelijke textielindustrie.’725 
In goed Nederlands heet een dergelijk besluit een testimonium paupertatis: men wist dat het niet 
veel om het lijf had, maar meer zat er niet in, waarbij waarschijnlijk bij de meeste fabrikanten 
de hoop heeft voorgezeten dat de verstrekking op redelijk korte termijn vanzelf zou aflopen. 
 
De claim van de textielfabrikanten, waar de vakbonden zich eendrachtig bij aansloten, dat de 
verstrekking van textiel tot een hogere productiviteit zou leiden was in zoverre waar, dat het 
níet verstrekken ervan tot herhaalde en zeer sterke verlaging van de productie zou hebben ge-
leid. Het enige argument dat werkelijk hout sneed, zoals de inspecteur van het CRB Bruens 
herhaaldelijk betoogde, was dat het een onmisbaar hulpmiddel was om arbeiders aan het bedrijf 
te binden of hen weg te lokken van andere bedrijven.726 Het bijkantoor Almelo van het GAB 
meldde, om een ander voorbeeld te noemen, dat de textielindustrie in Almelo in 1947 met 1.000 
mensen was uitgebreid. Dit was bepaald niet vanzelf gegaan en er was intensief geworven in 
plattelandsgemeenten. ‘Bij al deze acties was de voornaamste trekpleister de periodieke ver-
strekking van textielpakketten.’727 De arbeidsproductiviteit werd steeds als argument aange-
voerd, omdat dit het enige argument was waar de regering gevoelig voor was. Ditzelfde argu-
ment hanteerden de ondernemers ook bij het betalen van lonen die bóven de CAO uitgingen, en 
later voor het verkrijgen van dispensaties, toen veel lonen zo zwart waren geworden, dat verla-
ging ervan naar het officiële peil waarschijnlijk echt tot de zo gevreesde stakingsgolf zou heb-
ben geleid. 
 
De in voorgaande bladzijden beschreven talloze arbeidsconflicten en de uitputtende pogingen 
van fabrikanten en vakbonden tot het in stand houden van een regeling die textielverstrekkingen 
mogelijk moest blijven maken, illustreren duidelijk hoe fel de textielarbeiders en vooral de 
vrouwen onder hen, gebrand waren op alle mogelijke extra's op hun loon. In de pers werd dit 
algemeen afgedaan als ‘onbezonnen’. Stakingen in een tijd dat er zulke tekorten waren op de 
betalingsbalans, achtte men niet verantwoord; bovendien ging het bij dit soort conflicten niet 
om zaken van ‘levensbelang’. Zij raakten ‘slechts het onsympathieke gebied van de emolumen-
ten, de extraatjes, de meevallertjes, de toestoppinkjes, dat heele complex van ondeugdzaamhe-
den, dat de eene mensch recht op méér zou hebben dan een ander, omdat die eene mensch toe-
vallig in een speciaal bedrijf werkzaam is en een ander niet.’ Beter ware het als de arbeiders 
wachtten met staken tot het ging om ‘werkelijke belangen’. 
Wat deze werkelijke belangen waren, meldde De Vrije Twentsche en Achterhoekse Courant van 
20 september 1946 niet, maar het artikel ontlokte wel een boze reactie aan ‘een oude textielar-

                                                 
725 Vergadering van de FVA op 23 december 1949 ten kantore van H. ten Cate Hzn & Co NV (Ten Cate (2), C-7c); Verslag jaar-
lijkse algemeene vergadering van leden FVE, 23 februari 1950 (FVE, 5); circulaire van A.C. van Eck aan de leden van de 
Twentsch-Geldersche Textielfabrikanten-Vereenigingen, 24 februari 1950 (TGTV, 132). 
726 Zie bijvoorbeeld zijn brief van 27 september 1946 aan het College van Rijksbemiddelaars (Lb 15-9515 I). 
727 Jaarverslag 1947 van het Bijkantoor Almelo van het GAB Enschede (GAB Almelo, 1). 
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beider’. Volgens hem wilden de textielarbeiders met hun eisen geen voorrechten boven andere 
arbeiders. ‘De klasse-maatschappij met zijn gunsten en gaven is niet door hen in het leven ge-
roepen. Over het algemeen is de arbeider de mening toegedaan dat hij die werkt, in de eerste 
plaats recht heeft op de vruchten van dien arbeid.’ Maar het tegendeel was het geval. Het be-
staande distributiesysteem zou daar iets aan hebben kunnen veranderen, ‘doch dit apparaat is 
zoo lek als een mandje (en wordt opzettelijk lek gehouden)’. Mensen met een groter inkomen, 
onder wie de briefschrijver ook hoofdredacteuren rekende, waren altijd bevoorrecht geweest. 
‘Ze hebben altijd iets meer gehad, zelfs van de vruchten van onzen arbeid.’ Volgens deze tex-
tielarbeider was het in het verleden steeds gelukt ‘de afgunst van de arbeiders tegen elkaar le-
vendig te houden, zoodat de mogelijkheid grooter werd dat de heeren met de buit gingen strij-
ken. Het gaat niet om het principe schrijft U, neen mijnheer, het gaat er om, standvastig te blij-
ven bij de maatschappelijk gesanctioneerde roof van de bevoorrechten, en het volk gaat geluk-
kig zijn eigen gang, ondanks allerlei voorlichters en leiders met goede bedoelingen. Of men 
behoort bij, en voelt voor het volk, en begrijpt het of tracht het te begrijpen, of men behoort bij 
hen die parasiteeren en poogt dan de arbeiders van de vruchten van hun werk af te houden. 
Doch doe dit dan niet onder het mom van vooruitstrevenden arbeidersvriend. Wees een man en 
open Uw vizier.’728 
 
Dit zou een helder slot van deze paragraaf zijn geweest, indien er niet nog enkele aspecten van 
de verstrekking van goederen aan de orde moesten komen, die ten nauwste samenhangen met 
de naoorlogse schaarste, maar die helaas veelal onbelicht blijven. 
Aan het slot van de discussie in de vergadering van de Vakraad van 26 november 1946 over de 
conceptregeling die de verstrekking van textiel in meer geordende banen moest leiden, vroeg 
Fijlstra aandacht voor het feit, dat de vakbondsbestuurders wel vóór de textielindustrie werkten, 
maar niet ín de textielindustrie en daarom niet onder de bepalingen van de nieuwe regeling vie-
len. Zou het niet mogelijk zijn, zo vroeg hij zich af, om voor hen een eenmalige voorziening tot 
stand te brengen, aangezien ook zíj met het probleem van de textielnood worstelden? Fijlstra 
had wat zitten rekenen en het kwam neer op een hoeveelheid goederen ter waarde van globaal 
ƒ10.000,-. Voorzitter Van Spaendonck was er van overtuigd dat hier ‘ondershands’ een oplos-
sing voor gevonden kon worden en Ledeboer zegde toe dat zijn onderneming, Van Heek & Co, 
hieraan mee zou werken. Men sprak af dat Fijlstra en vakraad-secretaris Van Gerwen de aange-
legenheid verder zouden regelen.729 
Het waren niet alleen arbeiders en vakbondsbestuurders die met schaarste te kampen hadden. 
Ook de textielfabrikanten hadden zo hun problemen op dit punt. A. de Monchy van de KNKS 
had aan een goede bekende, J. van Remmen uit Den Haag die bij de Bataafsche Rubberindustrie 
werkte, gevraagd of deze hem massieve bandjes of luchtbandjes voor de weegschalen van de 
spinnerij kon bezorgen. Van Remmen liet hem in april 1946 weten dat hij erg zijn best had ge-
daan, maar dat het helaas niet was gelukt. In juli wendde De Monchy zich opnieuw tot Van 
Remmen vanwege een dringend probleem in de privésfeer. Tijdens een zakenreis in Engeland 
had hij een fiets voor zijn vrouw gekocht, maar die was onlangs bij een winkel verdwenen. Zij 
had nog wel een oude fiets, maar daar moesten nieuwe binnen- en buitenbanden op worden 
gemonteerd. Zou Van Remmen hem de nodige bonnen hiervoor kunnen sturen? Hij voelde zich 
weliswaar enigszins bezwaard omdat ‘wij hier iets doen, dat toch eigenlijk niet in de haak is’, 
maar zijn vrouw was door de diefstal van haar fiets ‘in de grootste moeilijkheden’ geraakt. He-

                                                 
728 VTAC 20 en 25 september 1946. 
729 Notulen van de Vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, 26 november 1946 (TGTV, 202). 
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laas moest Van Remmen hem teleurstellen. Een van de medewerkers had de stommiteit begaan 
om misbruik te maken van de soepele manier waarop de Rubberindustrie met dit soort kwesties 
omging en er was niet lang daarvoor een officieel onderzoek ingesteld. Als gevolg hiervan was 
de directie van het bedrijf zeer voorzichtig en wees alle verzoeken af. Wanneer de situatie zich 
zou wijzigen, zou hij zijn best voor De Monchy doen. Mij is niet bekend hoe dit is afgelopen. 
Een klein jaar later ontving De Monchy een nieuwe brief van Van Remmen waarin deze hem 
vroeg om breikatoen; zijn vrouw had die nodig om hun uitzet aan te vullen. ‘U begrijpt, dat met 
de 50 pnt van de distributiedienst weinig te doen is!’ De Monchy schreef in november 1947 
terug dat er vijf knotjes breikatoen onderweg waren naar Den Haag. Dit was voor hem inmid-
dels wel een uitzondering, omdat het voor een spinnerij als de zijne steeds moeilijker werd om 
aan weefsels of bewerkt garen te komen. Van Remmen moest het maar als een verlaat huwe-
lijkscadeautje beschouwen, zodat De Monchy tegenover zijn collega’s was gedekt dat hij toch 
weer een uitzondering had gemaakt op de interne afspraken.730 
In maart kreeg De Monchy een verzoek van O.F. Bentinck, een goede kennis die kort daarvoor 
was benoemd tot Nederlands Consul in Montreal. Op de vraag van Bentinck naar overhemden-
stof, moest De Monchy hem teleurstellen, omdat zijn bedrijf als spinnerij erg moeilijk aan stof-
fen kon komen en omdat hij niet langer vrienden en bekenden durfde te helpen als directeur van 
een goed aangeschreven bedrijf. Hij verwees Bentinck daarom naar W. ter Kuile, directeur van 
het Verkoophuis Molkenboer in Oldenzaal. Deze bleek hem overhemdenstof te kunnen leveren 
tegen distributiebonnen, weliswaar alleen voor confectieoverhemden, maar het was tenminste 
iets.731 
Bovenstaande bevat slechts enkele uit de ongetwijfeld talloze voorbeelden, waarbij onderne-
mers elkaar hielpen om ten tijde van de schaarste aan goederen aan bepaalde zaken te komen. 
Het laatste mij bekende voorbeeld van het verwerven van emolumenten door ondernemers be-
treft de radio die A.C. van Eck cadeau had gekregen van G.F. Evelein, een hoge functionaris 
van Philips. Zij kenden elkaar uit een studiecommissie van de Maatschappij voor Nijverheid en 
Handel die zich in 1938 had gebogen over de vraag of de registratie van de werklozen kon wor-
den verbeterd en of op die manier besparingen konden worden gerealiseerd. Na de oorlog 
maakten zij beiden deel uit van de commissie die zich boog over de vrouwenlonen (zie §8.3). In 
maart 1946 schreef Van Eck aan Evelein die vanwege verblijf buitenslands een aantal commis-
sievergaderingen had gemist, waarom de Twentse textielfabrikanten zich gedwongen hadden 
gezien om af te stappen van de equal-work-equal-pay principes. Aan het slot van zijn brief be-
dankte Van Eck hartelijk voor de radio die hij had ontvangen. Hij zou er de uiterste discretie 
over bewaren en zeggen dat hij ‘het toestel op de gebruikelijke wijze in een Limburgsch kroegje 
van het Mijnwerkersvoorzieningenfonds’ had gekregen.732 

                                                 
730 Brief A. de Monchy aan J. van Remmen, 11 juli 1946; brief J. van Remmen aan A. de Monchy, 29 augustus 1946; brief J. van 
Remmen aan A. de Monchy, 9 oktober 1947; brief A. de Monchy aan J. van Remmen, 11 november 1947 (alle: KNKS, 760). 
731 Brief A. de Monchy aan O.F. Bentinck, 26 maart 1947 (KNKS, 759). 
732 Brief A.C. van Eck aan G.F. Evelein, 15 maart 1947 (TGTV, 329). 
G.F. Evelein was in 1917 in dienst gekomen bij Philips als hoofd van de Sociaal-Economische Afdeling die onder meer ten doel had 
de problemen van het personeel op het gebied van voedsel en kleding te verlichten en hij heeft er tot zijn vertrek in 1956 ‘baanbre-
kend werk verricht in de contacten tussen Philips en de bonden en de totstandkoming van CAO’s’. Zie: Haas, a.w., p. 60. Voor de 
studiecommissie van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel uit de jaren ’30 zie: Kuys, De vrees voor wat niet kwam, p. 330. 
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9.4 Vakantie en snipperdagen 

Op 7 augustus 1946 werd het College van Rijksbemiddelaars opgeschrikt door een brief van 
Spinnerij Tubantia dat haar personeel in staking was gegaan, omdat het geen vakantietoeslag 
kreeg. Volgens de arbeiders organiseerden sommige bedrijven reisjes, waarvan de onderneming 
de kosten gedeeltelijk betaalde. Bij Tubantia gebeurde dat niet en daarom wilden de arbeiders 
een toeslag. Het bedrijf ging niet op deze eis in, aangezien het vast wilde houden aan de bepa-
lingen van de CAO. De arbeiders hadden daarop het werk neergelegd. 
Hiermee was crisis nummer zoveel een feit. Op 9 augustus stuurde Van Eck het CRB een brief 
over deze aangelegenheid, waarin hij het College op de hoogte bracht van de ontwikkelingen tot 
op dat moment. Al in een vroeg stadium had het bestuur van de FVE aangedrongen op een let-
terlijke uitvoering van de CAO-bepalingen, omdat het ‘de verregaande neiging der leden om 
elkander met royale interpretaties te beconcurreeren’ maar al te goed kende. De vakbonden van 
hun kant hadden in de Vakraad op geen enkele manier te kennen gegeven van de CAO te willen 
afwijken, want anders ‘zouden de besturen daar zonder twijfel aan hebben medegewerkt’. De 
neiging van de verschillende ondernemers om ‘het stuk voor stuk wat mooier en royaler te doen 
dan hun collega's’, leidde er toe dat de arbeiders steeds hogere eisen stelden. Zij hadden, aldus 
Van Eck, in de voorgaande weken via stakingen zelfs weer emolumenten afgedwongen ondanks 
het verbod van 1 augustus.733 
 
Vakantie was een teer punt voor de Twentse textielarbeiders, zoals alles dat met het werk en de 
beloning ervoor te maken had, zeer gevoelig lag. Vakantie was in 1945 een tamelijk nieuwe 
ervaring voor hen; het verschijnsel zelf kenden zij ongetwijfeld uit de Brabantse textielindu-
strie, waar al vele jaren een CAO met een vakantieregeling bestond, en uit andere bedrijfstak-
ken. In de Twentse textielindustrie waren fabrikanten en vakbonden het in de jaren 1929/30 niet 
eens kunnen worden over de invoering van een betaalde vakantie en pas in juli 1937 gaven de 
ondernemers hun personeel een vakantie van 2½ dag per jaar. Tijdens de oorlog, in juli 1941, 
werd dit uitgebreid tot 5 dagen.734 
Na de bevrijding besloten de voorzitters van de vier fabrikantenverenigingen dat elke onderne-
mer op basis van de omstandigheden in zijn bedrijf zelf moest bepalen hoe om te gaan met de 
vakantieregeling, omdat de verschillen tussen de bedrijven op dat moment nog zo groot waren. 
De ondernemers waren over het algemeen geneigd, zo schreef Van Eck, om vrijgevig met deze 
kwestie om te gaan en zich niet te zeer te verdiepen in de vraag hoe lang een bepaalde arbeider 
vóór de vakantie gewerkt had; dit uiteraard omdat veel bedrijven in de laatste periode van de 
oorlog stil hadden gelegen. Werken in de DUW e.d. moest volgens de voorzitters gelijkgesteld 
worden aan werken in de fabriek, ook al voelde het Arbeidsbureau er niets voor om vakantie te 
geven, laat staan te betalen, aan arbeiders die op wachtgeld stonden. Dit hield dus in dat het 
volle loon voor rekening van de werkgever kwam, wanneer die aan een wachtgelder vakantie 
gaf. De vier voorzitters adviseerden om de vakantie te geven in de week van 13 tot 18 augus-
tus.735 

                                                 
733 Brief Spinnerij Tubantia aan A.C. Josephus Jitta, 7 augustus 1946 (TGTV, 74); brief A.C. van Eck aan A.C. Josephus Jitta, 9 
augustus 1946 (TGTV, 12). 
734 Zie: Kuys, De vrees voor wat niet kwam, p. 87/8, 260-262, 424/5. 
735 Circulaire A.C. van Eck aan Textielfabrikanten in Twenthe en Geldersche Achterhoek, 19 juli 1945 (TGTV, 12). De fabrikan-
ten hadden vóór de oorlog als uitgangspunt gehanteerd dat een arbeider pas recht had op vakantie, wanneer hij tenminste een half 
jaar in dienst was bij de betrokken fabriek. Kuys, De vrees voor wat niet kwam, p. 424. Dit bleef ook na de oorlog hun richtsnoer en 
zou in de veranderde verhoudingen nog de nodige problemen opleveren. 
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Bij de bespreking van deze circulaire in de vergadering van de FVA wees J. Raymakers van de 
KSW die als gast de vergadering bijwoonde, op een circulaire uit 1941 die het mogelijk maakte 
om aan wachtgelders in de vakantieweek een aanvulling te geven, zodat zij op het normale 
weekloon uitkwamen. Hij vond het ook gewenst om aan iedereen die op de loonlijst van het 
bedrijf stond, een week vakantiegeld te betalen. De vergadering hechtte er aan om in Almelo en 
omgeving een gezamenlijke gedragslijn te volgen en steunde het voorstel van Raymakers. In 
een intern overzicht van Ten Cate stond alles helder op een rij. Arbeiders die sinds de vorige 
vakantie ‘practisch normaal’ in de fabriek hadden gewerkt, kregen als vakantiegeld een week-
loon op basis van het gemiddeld verdiende uurinkomen; wachtgelders hoefden in de vakantie-
week niet te stempelen en zij kregen in die week een aanvulling op het wachtgeld, zodat ook zij 
op een gemiddeld weekloon uitkwamen; grenswachters, ex-BS-ers en dergelijke kregen voor 
elke week dat zij in dienst waren van het bedrijf, gerekend vanaf de laatste vakantie, 1/52e deel 
van het vakantiegeld dat de eerst genoemde categorie ontving; mensen die ondergedoken waren 
geweest, werden behandeld als de arbeiders in de eerste categorie. Diverse Enschedese bedrij-
ven hanteerden, volgens informatie die Vixseboxse had verkregen, dezelfde praktijk met be-
trekking tot de betaling van vakantiedagen als in Almelo.736 Van Heek & Co bijvoorbeeld gaf 
vakantie met behoud van loon, ook aan het personeel dat in de DUW werkte. Het argument 
hiervoor was heel eenvoudig: ‘De arbeiders zijn zeer op vacantie gesteld.’737 
 
Met het in werking treden van een nieuwe wachtgeldregeling per 1 augustus kregen wachtgel-
ders eveneens recht op een week vakantie, waardoor de ondernemers ook voor die dagen de 
normale subsidie konden krijgen; een financiële meevaller voor de fabrikanten dus. Ook arbei-
ders in de DUW hadden recht op een vakantietoeslag; de fabrikantenverenigingen adviseerden 
hun leden om dit bedrag aan te vullen tot het normale fabrieksloon, ook al kwam dit bedrag niet 
in aanmerking voor subsidie. De circulaire waarin deze materie werd behandeld, was mede 
bedoeld om te voorkomen dat de ondernemers vakantiegeld aan DUW-arbeiders zouden beta-
len, dat zij voor een groot gedeelte ook via de DUW ontvingen. De ondernemers werd geadvi-
seerd om hun deel van het vakantiegeld pas te betalen, wanneer de betrokken arbeiders hadden 
laten zien hoeveel geld zij via de DUW ontvingen.738 
De leden van de FVE gaven op vrijdag 31 augustus vrij met behoud van loon vanwege de ver-
jaardag van koningin Wilhelmina, de eerste in bevrijd Nederland. De dag erna moest er gewoon 
weer een halve dag worden gewerkt. ‘Het Bestuur zou het betreuren wanneer enkele arbeiders, 
die nog onvoldoende doordrongen zijn van den ernst der schaarschte in textielgoederen en van 
hun eigen verantwoordelijkheid, zouden weigeren op dien Zaterdag het werk te hervatten. Het 
wijst er op, dat aan dergelijke arbeiders onder geen enkele voorwaarde loon of wachtgeld mag 
worden uitbetaald.’739 Hiermee waren voor 1945 de vakantie in de textielindustrie en de finan-
ciële aspecten daarvan geregeld; 1946 zou, als gezegd, heel wat meer strubbelingen geven. Al 
in april besloten de leden van de FVA om de fabrieksvakantie vast te stellen in de week van 15 
t/m 20 juli in verband met de muziekfeesten in Almelo. De confectie-industrie conformeerde 

                                                 
736 Vergadering FVA, 20 en 25 juli 1945 (beide: Ten Cate (2), C-7c); Regeling vacantievergoeding 1945 (Ten Cate (2), C-21). 
737 Verslag vergadering van de directie met de afdeelingshoofden, 23 juli 1945 (Van Heek, 52). Hier speelde ook Art. 4 van het 
BBA een rol, waarin onder meer stond: ‘De werknemer, wiens arbeidsverhouding door onderduiken geëindigd is, wordt geacht 
haar anders dan uit vrijen wil beëindigd te hebben.’ 
738 Circulaire A.C. van Eck aan Textielbedrijven in Twenthe en Gelderschen Achterhoek, 9 augustus 1945 (TGTV, 12). 
739 Circulaire Van Eck aan leden FVE, 15 aug.1945 (DMC Twente, 75). Waarschijnlijk hebben ook de drie andere verenigingen 
vrij gegeven op 31 augustus, maar daar heb ik geen informatie over gevonden. 
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zich hieraan.740 In Enschede startten de discussies over de vakantie en de snipperdagen met een 
brief van Blijdenstein & Co. Het bedrijf ging er van uit dat de fabrieksvakantie opnieuw in au-
gustus zou vallen en dat een arbeider die op 1 januari in dienst was gekomen recht zou hebben 
op ongeveer ⅔e deel daarvan. In de praktijk zou het er, naar het bedrijf verwachtte, op neer ko-
men dat zo iemand de volle week betaald kreeg. Op de vraag of dat juist was, antwoordde Van 
Eck dat dit niet de bedoeling was. De CAO moest juist ‘aan al deze royaligheden een einde 
maken’. Wanneer een arbeider ontslag nam bij het bedrijf vóórdat de vakantie was begonnen, 
kreeg hij niets. Dus de veronderstelling van Blijdenstein dat hij voor het aantal weken dat hij 
had gewerkt, 1/52ste deel uitbetaald zou krijgen, was eveneens niet terecht. 
Behalve recht op vakantie van 5½ dag, hadden arbeiders ook recht op 5½ snipperdag. Blijdens-
tein ging er van uit dat ook dit aantal was gebaseerd op het aantal weken dat een arbeider sinds 
de vorige vakantie had gewerkt. Helaas, ook hier vergiste de onderneming zich; dit aantal gold 
per kalenderjaar, maar het was verstandig om zoals Blijdenstein al zelf had bedacht, 2½ dag in 
het voorjaar, vóór de vakantie, te geven en de overige 3 snipperdagen erna. Het was nadrukke-
lijk niet de bedoeling, en hier waren de onderneming en Van Eck het met elkaar eens, dat snip-
perdagen voor het vertrek werden ‘ingepikt’, wanneer een arbeider ontslag zou nemen.741  
Blijdenstein heeft de brief van Van Eck ter harte genomen, maar stuitte in een overleg met de 
fabriekscommissie dat enkele dagen daarna plaatsvond, toch op een aantal problemen. Er waren 
ná 1 januari veel nieuwe mensen komen werken bij Blijdenstein en deze mensen zouden vol-
gens de regels dus allemaal minder vakantiegeld krijgen. De fabriekscommissie verzocht om 
voor 1946 een uitzondering te maken en aan al het personeel de volle week te betalen. Dit zou 
niet moeten gelden voor arbeiders die, vóórdat ze bij Blijdenstein in dienst kwamen, al in een 
andere textielfabriek hadden gewerkt; een tweede uitzondering zouden die arbeiders vormen die 
sinds de vorige vakantie niet bij het GAB waren ingeschreven en ‘die dus min of meer uit vrije 
wil een dienstbetrekking uitgesteld hebben’. De onderneming begreep, zo schreef zij aan Van 
Eck, dat het hier om een zaak ging die voor heel Twente uniform geregeld moest worden en 
daarom vroeg zij het bestuur van de FVE om een beslissing. ‘Onzerzijds’, zo besloot Blijdens-
tein de brief, ‘is de toezegging gedaan, dat aan alle arbeiders, die voor de bevrijding in dienst 
waren en zich onmiddellijk weer bij ons aangeboden hebben, maar door gebrek aan werk eerst 
later aangenomen konden worden, de volle week te betalen.’742 
 
In de Vakraad kwam op 14 mei 1946 onder meer de interpretatie van de artikelen in de CAO 
die betrekking hadden op de vakantie- en snipperdagen, aan de orde. Weliswaar vielen deze 
artikelen niet onder het deel dat door het CRB was vastgesteld, maar de werkgeversorganisaties 
en vakbonden die partij waren bij de CAO, hadden deze wel ondertekend – in deze zelfde ver-
gadering, enige tijd voor de behandeling van dit agendapunt – en zich hiermee aan de bepalin-
gen ervan gecommitteerd. Van Eck bracht naar voren dat het een miskenning van het karakter 
van de CAO zou zijn, wanneer arbeiders die ontslag namen, de nog niet genoten snipperdagen 
zouden opeisen. Sterker nog, een arbeider moest tenminste drie maanden in dienst zijn bij een 
bedrijf, voordat hij aanspraak kon maken op de individuele snipperdagen. De CAO voorzag in 
enkele collectieve snipperdagen en enkele die elke arbeider naar eigen goeddunken kon opne-
                                                 
740 Vergadering FVA 3 april 1946 ten kantore van de Katoenmaatschappij (Ten Cate (2), C-7c). 
741 Brief Blijdenstein & Co aan A.C. van Eck, 29 april 1946; brief A.C. van Eck aan Blijdenstein & Co, 30 april 1946 (beide: 
TGTV, 12). 
742 Brief Blijdenstein & Co aan A.C. van Eck, 4 mei 1946 (TGTV, 12).  
Op 1 januari 1946 had het bedrijf 343 personeelleden in dienst, een jaar later waren het er 622 (zie Bijlage II). Hieruit valt uiteraard 
niet af te leiden in welke maand zij in dienst waren gekomen. 
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men. De vergadering was het ook met de opvatting van Van Eck eens dat een arbeider die op 
een collectieve snipperdag of tijdens de vakantie ziek was, het ziekengeld tot 100% van zijn 
loon aangevuld moest krijgen, maar dat hij geen recht had op vervangende dagen. Stuvé vond 
dit niet juist, omdat daarmee bonafide arbeiders de dupe zouden worden van mogelijke simulan-
ten. Vunderink was wel akkoord met Van Eck’s opvattingen en wees er op dat tegen de vakan-
tie het ziekteverzuim aanmerkelijk terugliep. De Vakraad besloot tot slot een circulaire op te 
stellen waarin de interpretatie van de desbetreffende CAO-artikelen werd samengevat. Van Eck 
schreef namens de vier voorzitters in de begeleidende circulaire dat de regelingen in de CAO 
voor vakantie, snipperdagen en verzuim wegens familieomstandigheden zo royaal waren, dat ze 
stipt uitgevoerd moesten worden. De voorzitters zouden het zeer betreuren, wanneer de fabri-
kanten elkaar onderling weer zouden beconcurreren ‘met extra vrijgevige interpretaties’.743 
 
Dat was niets te veel gezegd, zoals zo vaak, want in juli bleek dat J.F. Scholten & Zn aan kort 
bij haar in dienst zijnde arbeiders had toegezegd om de vakantie integraal te zullen betalen. 
Toen het bedrijf hierover door het bestuur op de vingers werd getikt, vroeg het of de FVE het 
bedrijf zou willen steunen, wanneer het de regeling zou intrekken. Dit zou als consequentie 
hebben dat ingeval van een staking bij Scholten de FVE krachtens de statuten over zou moeten 
gaan tot gezamenlijke actie tegenover haar personeel en het was bepaald niet denkbeeldig dat 
dit zou uitlopen op een enorm conflict. Het is dan ook niet verrassend dat het bestuur dit in zijn 
vergadering van 5 augustus als ‘dwaas’ van de hand wees. De tegenwerping van Scholten dat 
het bedrijf nog maar kort weer aan het werk was en daarom vrij veel arbeiders nog niet voor 
volledige betaling van het vakantiegeld in aanmerking kwamen, was in de ogen van het bestuur 
niet relevant. Scholten moest zich net als de rest aan de CAO-afspraken houden.744 De onder-
neming haalde bakzeil en meldde op 30 augustus dat het elke week ƒ1,- terugvorderde van haar 
arbeiders waarmee het voldeed aan de opdracht van het bestuur.745 
J.F. Scholten & Zn was niet het enige bedrijf dat de CAO-bepalingen op dit punt ruim interpre-
teerde. In de Vakraad van 1 augustus stelde Stuvé aan de orde dat Spanjaard in Borne verbali-
seerd was, omdat zij ook aan arbeiders die nog geen heel jaar in dienst waren, het volledige 
vakantiegeld had uitbetaald. Dat ging hem te ver; de textielindustrie bevond zich in een over-
gangsfase waarin de uitvoering van de CAO nog allerlei vragen opleverde. De ondernemers 
hadden volgens hem heel goed in de gaten dat ze hun personeel niet met een onvolledig vakan-
tiegeld konden afschepen. Van Eck echter achtte het zijn taak om te voorkomen dat de fabrikan-
ten elkaar weer gingen beconcurreren op dit punt. Met in zijn achterhoofd de discussies met 
Blijdenstein en Scholten verklaarde hij dat het ogenschijnlijk over kleinigheden ging, maar dat 
het zou leiden tot afbrokkeling van de CAO, wanneer men het liet passeren. Hij vond het dan 
ook volkomen terecht dat Spanjaard een proces-verbaal had gekregen en werd hierin bijgevallen 
door Gelderman. Ook Middelhuis sloot zich hierbij aan, hoewel hij er op zich voorstander van 
was om arbeiders die zich bij het GAB hadden laten inschrijven, voordat zij in de textielindu-
strie aan het werk konden, een overbruggingstoelage te geven. In de ogen van Van Eck was het 
prestige van de Vakraad in het geding. Hij zou er ook anders mee om zijn gegaan, zo zei hij, 

                                                 
743 Verslag van de oprichtingsvergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, gehouden op dinsdag 14 mei 1946, des 
voormiddags om 9 uur te ’s Gravenhage (TGTV, 202); circulaire van A.F. Stuvé en A.J.A. van Gerwen aan de werkgevers in de 
Textielindustrie en aan de Afdeelingsbesturen der in de Bedrijfsunie samenwerkende arbeidsorganisaties in de textielindustrie, juni 
1946; circulaire A.C. van Eck aan Textielwerkgevers in Twenthe en Gelderschen Achterhoek, 13 juni 1946 (beide TGTV, 151). 
744 Verslag vergadering bestuur FVE, 5 augustus 1946 (FVE, 7). 
745 Verslag vergadering uitgebreide bestuur FVE, 30 augustus 1946 (FVE, 7). 



 

 
 

356

indien de Bedrijfsunie tijdig, vóór de vakantieperiode, had gevraagd om in 1946 algemeen een 
soepele overgangsregeling toe te passen. Maar volgens Stuvé had de Bedrijfsunie de huidige 
moeilijkheden niet voorzien en hadden de bonden in Tilburg net een verzoek ingediend om een 
uitzondering toe te staan. Janssens van St.Lambertus lichtte toe dat sommige bedrijven pas in de 
loop van het jaar weer op gang waren gekomen en dat veel arbeiders tijdelijk in een andere be-
drijfstak hadden gewerkt. Als gevolg daarvan dreigden zij nu slechts een gedeeltelijke vakantie-
toeslag te krijgen. Dit leek erg sterk op de argumentatie die Blijdenstein en Scholten in Twente 
naar voren hadden gebracht, maar het leek Van Eck klaarblijkelijk opportuun dat niet te berde te 
brengen. Hij verwees naar een overleg van de secretarissen van de Textielwerkgevers-Federatie 
waar eenstemmig zijn opvattingen waren onderschreven. Van Spaendonck verklaarde dat het 
bestuur van de Vereeniging van Tilburgse Fabrikanten van Wollen Stoffen inmiddels tot de 
slotsom was gekomen ‘dat het begrip “vacantie” kwalijk vereenigbaar is met loonderving’.746 
Hiermee stonden de Twentse fabrikanten, althans hun vertegenwoordigers in de Vakraad, tame-
lijk geïsoleerd met hun strikte opvattingen. Hoe terecht de al eerder geuite vrees was van Van 
Eck en de voorzitters van de vier Twentse verenigingen, zoals ook verwoord door Gelderman, 
zou niet lang daarna blijken. 
 
Aan de behandeling van “de zaak” Scholten was uiteraard de gebruikelijke procedure voorafge-
gaan, waarbij Van Eck het bestuur informeerde over wat er gaande was en hij een voorstel deed 
voor verder te ondernemen stappen. Die correspondentie heb ik helaas niet gevonden, maar wel 
dat het bestuurslid H.G. Blijdenstein op het rondschrijven had genoteerd dat Scholten zich aan 
de CAO moest houden. Op zich niet opzienbarend, ware het niet dat Blijdenstein & Co begin 
augustus in het bedrijf liet aanplakken dat zij aan arbeiders die pas drie maanden in dienst wa-
ren, 80% van het vakantiegeld zou betalen, dat zij arbeiders die drie tot zes maanden in dienst 
waren, 90% zou uitbetalen en dat arbeiders die zes maanden of langer bij haar werkzaam waren, 
100% zouden ontvangen. Dit was volgens het bestuur ‘een verregaande inbreuk op de vereeni-
gingsdiscipline’. Ledeboer was met de directie van Blijdenstein gaan praten en had daar te ho-
ren gekregen dat zij dit een ‘billijke’ regeling vond. Een bijkomend argument voor de onderne-
ming om het biljet met de gewraakte vakantiegeldregeling aan te laten plakken, was boosheid 
over ‘verstrekkingen in natura, zooals herencostuums bij Van Heek & Co, fietsbanden bij de 
Bamshoeve, autotochtjes e.d.’ Het bestuur erkende volmondig dat er veel zaken niet in orde 
waren, maar wat Blijdenstein deed was ‘een gezags-ondermijnende handeling (…) gericht op 
ontwrichting van dat deel der arbeidsvoorwaarden’, die dankzij de CAO helder waren beschre-
ven en vastgelegd. Er was alle aanleiding om met een beroep op de statuten van de vereniging 
tot ingrijpen over te gaan en het riep de leden op tot een algemene vergadering op 16 augustus; 
een heel andere benadering van het probleem dan de Tilburgse fabrikanten nastreefden! 
Om het belang van een en ander nog eens te onderstrepen wees het bestuur van de FVE op een 
eis van arbeiders bij een niet met name genoemde textielfabriek in Hengelo die op dat moment 
veertien dagen in dienst van het bedrijf waren en niettemin een volledige vakantie met behoud 
van loon eisten. Verder hadden de arbeiders van Tubantia net het werk neergelegd met een eis 
voor een vakantietoeslag.747 Er zat een pikant aspect aan de staking bij Tubantia. Naar het be-
drijf aan het CRB liet weten was de aanleiding ervoor dat sommige bedrijven reisjes met het 
personeel maakten, ‘waartoe de betreffende bedrijven gedeeltelijk in de kosten’ voorzagen. 
Omdat Tubantia dat niet deed, eiste het personeel een extra toeslag. Het is erg waarschijnlijk dat 

                                                 
746 Notulen van de vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, 1 augustus 1946 (TGTV, 202). 
747 Circulaire A.C. van Eck aan de leden van de FVE, 8 augustus 1946 (TGTV, 12). 
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de directie van Tubantia heel goed wist dat Van Heek & Co een van deze bedrijven was, maar 
het niet kies of niet verstandig vond om dit aan Josephus Jitta te laten weten. In haar overleg 
met de afdelingshoofden had de directie van Van Heek verteld dat zij voor elke volwassene een 
bijdrage aan het vakantie-uitstapje betaalde. Aanvankelijk zou elke arbeider zelf ƒ6,- hebben 
moeten bijbetalen, maar toen bleek dat dit voor velen niet was op te brengen, was de eigen bij-
drage verlaagd naar ƒ4,-.748 Daarnaast had Van Heek & Co haar mannelijke personeel kostuums 
verstrekt; tegen betaling, maar toch (zie voetnoot 670; in september zou dit bovendien leiden tot 
een staking van het vrouwelijk personeel dat zich tekort gedaan voelde). 
 
De oproep voor de buitengewone ledenvergadering stuurde Van Eck ook aan het CRB, zodat 
het College op de hoogte was van het scherpe conflict dat zich in de boezem van de Enschedese 
fabrikanten afspeelde. Hij verzocht het College om steun bij de pogingen van het bestuur ‘om 
de discipline onder de leden te handhaven’.749 In de ledenvergadering van 16 augustus kwam 
uitvoerig ter sprake dat Blijdenstein & Co toezeggingen had gedaan over de vakantieregeling 
die verder gingen dan de Vereniging had afgesproken en dan was geregeld in de CAO. Het 
verweer van directeur H.G. Blijdenstein dat andere leden aan hun personeel emolumenten ga-
ven, maakte niet veel indruk. Het was volstrekt helder dat het bedrijf de CAO-bepalingen over-
trad en de relatie met de arbeiders daarmee nog moeilijker maakte dan die toch al was. De ove-
rige leden, van wie velen, zo niet allen ook in overtreding waren van diverse regelingen, bepa-
lingen en plechtige afspraken, hielden zich grotendeels stil. Het bestuur deed de tegenwerpingen 
van Blijdenstein af als ‘gevaarlijke camouflage’.750 Het bestuur werd in overeenstemming met 
de statuten tijdelijk met twee extra leden uitgebreid en op de 21ste besprak dit uitgebreide be-
stuur nogmaals de kwestie. Van Eck herhaalde dat Blijdenstein & Co meer vakantiegeld betaal-
de dan was toegestaan, dit in afwijking van de CAO en ‘in openlijken opstand tegen de voor-
schriften van de vier voorzitters en het Bestuur’ van de FVE. Van Eck was er van overtuigd dat 
ook de Bamshoeve guller was met het vakantiegeld dan de CAO toestond, maar de vertegen-
woordiger van dit bedrijf had tijdens de ledenvergadering wijselijk de kiezen op elkaar gehou-
den. Het uitgebreide bestuur besloot om bedrijven die in overtreding waren, een dwingende 
aanwijzing te geven om in wekelijkse termijnen van ƒ2,50 het teveel betaalde terug te vorderen. 
De kanttekening van Van Eck dat dit juridische problemen kon opleveren, indien een arbeider 
zou weigeren hieraan mee te werken, werd terzijde geschoven; dit was een risico dat het bestuur 
wel wilde nemen.  
Per aangetekend schrijven werden de leden van de FVE van dit besluit op de hoogte gesteld. De 
CAO bood volgens het bestuur de arbeiders ‘een uiterst gunstige regeling’ op het gebied van 
vakantie- en snipperdagen. De CAO bepaalde evenwel nadrukkelijk dat het vakantiegeld werd 
uitbetaald naar evenredigheid van het aantal weken dat iemand vóór die tijd had gewerkt. In een 
eerdere circulaire, van 13 juni 1946, was de leden meegedeeld dat zij bij de berekening van het 
vakantiegeld voor 1946 een zekere soepelheid konden betrachten. Arbeiders die zich na de be-
vrijding bij hun vroegere werkgever hadden gemeld, maar die pas in de loop van het vakantie-
jaar (dus na 18 augustus 1945, de laatste vakantiedag in dat jaar) weer aan het werk waren ge-
gaan, konden worden geacht het gehele “vakantiejaar” in dienst te zijn geweest. Daarnaast had-
den de leden toestemming gekregen om aan kostwinners die nog geen vol jaar in dienst waren 
                                                 
748 Brief Spinnerij Tubantia aan A.C. Josephus Jitta, 7 augustus 1946 (TGTV, 74); Verslag vergadering van de directie met de 
afdelingshoofden, 22 juli 1946 (Van Heek, 53). 
749 Brief A.C. van Eck aan A.C. Josephus Jitta, 9 augustus 1946 (Lb 15-01D 1946). 
750 Verslag ledenvergadering FVE op grond van een ernstig geval als bedoeld in art. 65 der statuten, 16 augustus 1946 (FVE, 5) 
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en dus op een slechts deel van het vakantiegeld recht hadden, een voorschot te geven. De leden 
werd nu bindend voorgeschreven om alle bedragen die uitgingen boven wat volgens de CAO 
was toegestaan, als voorschot te beschouwen, ‘onverschillig of zij van Uw vennootschap, van 
een bevriende relatie of van een andere bron afkomstig zijn’. Al deze voorschotten moesten in 
termijnen van ƒ2,50 per week van de arbeiders worden teruggevorderd.751 Dit zal niet hebben 
bijgedragen aan de populariteit van Blijdenstein & Co: in overtreding zijn is één ding, gepakt 
worden is een ander en al helemaal wanneer je collega’s daar last van hebben. 
 
Ruim een week later gaf het uitgebreide bestuur aan Van Eck de opdracht om de Rijksbemidde-
laar te informeren over wat er gaande was en besloot Blijdenstein & Co te dreigen dat de firma 
uit de FVE zou worden gestoten. Dit was een ingrijpende maatregel. Het zou Blijdenstein niet 
alleen in bedrijfseconomisch opzicht flinke schade berokkenen, omdat de onderneming versto-
ken zou zijn van de voordelen die het lidmaatschap bood, maar het zou voor de directie en haar 
familie ook sociaal grote gevolgen hebben.752 
Van Eck liet er geen gras over groeien en schreef nog dezelfde dag aan het CRB. Hij refereerde 
aan zijn brief van 9 augustus waarin hij de steun van het College had ingeroepen. Het College 
had van Blijdenstein weliswaar begrepen dat de onderneming zich alsnog aan de bepalingen 
van de CAO zou houden, maar volgens Van Eck strookte dit niet met de feiten. Het bedrijf 
bleef ‘opstandig’ en hield vast aan zijn opvatting dat elke onderneming het recht had om af te 
wijken van het artikel in de CAO dat bepaalde dat het vakantiegeld werd verdiend in elk van de 
52 weken voorafgaand aan de vakantie. Aangezien het niet met zoveel woorden werd verboden 
om hiervan af te wijken, had Blijdenstein het recht om wat guller te zijn. Dat zou inhouden, zo 
schreef Van Eck onderkoeld, dat elk bedrijf ook 1½ of 2 weken vakantie mocht geven; dat werd 
immers ook niet expliciet verboden. Het bestuur van de FVE moest wel scherp optreden tegen 
Blijdenstein omdat anders de ‘reeds zeer moeilijke taak van Uw college, om in groote trekken 
het loonpeil te beheerschen, volkomen hopeloos (zou) worden’. Het CRB kon immers niet alle 
overtredingen opsporen en had al eerder laten weten zich goed bewust te zijn van de belangrijke 
rol van de plaatselijke en landelijke organisaties van werkgevers ‘in het handhaven van deze 
orde’. Hij verzocht het CRB daarom om omzichtig te antwoorden op eventuele vragen van de 
betrokken onderneming.753 De directie van Blijdenstein & Co heeft op 21 augustus haar stand-
punt uiteengezet in een brief aan het bestuur van de FVE; in de hierboven geciteerde brief van 
Van Eck aan het CRB zijn die argumenten vermeld, de brief zelf heb ik niet aangetroffen. Na-
mens het uitgebreide bestuur ging Van Eck op deze argumenten in. Voor zover Blijdenstein er 
van overtuigd was dat het wel was toegestaan aan individuele ondernemers om van de CAO af 
te wijken, verwees hij de directie naar het CRB teneinde van dit College de officiële interpreta-
tie te horen.754 Een aantal weken later wendde van Eck zich opnieuw tot de Rijksbemiddelaars, 
omdat de firma hardnekkig aan haar standpunt bleef vasthouden. Op 6 september had Blijdens-

                                                 
751 Verslag vergadering bestuur FVE, vermeerderd met twee leden krachtens artikel 65 der statuten, 21 augustus 1946 (FVE, 7); 
circulaire A.C. van Eck aan de leden van de FVE, 22 augustus 1946 (TGTV, 12). 
752 Verslag vergadering uitgebreide bestuur FVE, 30 augustus 1946 (FVE, 7). T. Hammer-Stroeve, Familiezoet. Vrouwen in een 
ondernemerselite, Enschede 1800-1940, Zutphen 2001. Diss. Utrecht, schrijft, p. 189 ‘Uit de open fabrikeurselite van protestantse 
afkomst omwikkelde zich in de loop van een eeuw een gesloten elite, met daarbinnen een kleine toplaag van zeer grote katoenfabri-
kanten uit de families Blijdenstein, Van Heek, Jannink, Ter Kuile en Scholten. Deze sociaal in zichzelf gekeerde elite bleef vrijwel 
intact tot aan de Tweede Wereldoorlog.’ Het is geen gewaagde veronderstelling dat dit gesloten milieu ook na de oorlog nog gerui-
me tijd heeft stand gehouden. Om uit dit milieu te worden gestoten was vast geen aanlokkelijk vooruitzicht. 
753 Brief A.C. van Eck aan College van Rijksbemiddelaars, 30 augustus 1946 (TGTV, 12). 
754 Brief A.C. van Eck aan Blijdenstein & Co, 31 augustus 1946 (TGTV, 12). 
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tein & Co haar weigering om zich neer te leggen bij de opvattingen van het FVE-bestuur als 
volgt gemotiveerd: ‘wat betreft de willekeurige uitleg van de CAO is het de taak van het Colle-
ge van Rijksbemiddelaars hierover uitspraak te doen (het geval is immers aan dit College be-
kend)’. Volgens de onderneming viel de gehele kwestie niet onder de jurisdictie van de FVE. 
Deze brief van Blijdenstein kan worden gezien als een poging om zonder al te veel gezichtsver-
lies uit de impasse te raken, door namelijk een besluit van een hogere instantie te vragen. Van 
Eck vervolgde zijn brief aan het CRB met de formele redenering dat de CAO weliswaar niet 
was goedgekeurd en ook niet verbindend verklaard, maar dat dit zijns inziens niet inhield dat 
individuele ondernemingen het recht hadden om naar eigen goeddunken van de CAO af te wij-
ken. Indien de onderneming niet terecht gewezen werd, restte de FVE niets anders dan op grond 
van ‘de uitdrukkelijke en dwingende bepalingen van haar statuten’ Blijdenstein & Co uit de 
vereniging te stoten. Het bestuur zag geen andere oplossing dan dat het College expliciet ver-
klaarde dat het de onderneming verboden was af te wijken van de CAO. Desgewenst zouden 
Ledeboer en hijzelf ‘deze netelige zaak’ nog eens mondeling toelichten om een uitweg te vin-
den ‘die een eigengereid lid van de organisatie brengt tot een orde, welke in den huidigen toe-
stand van verwarring onontbeerlijk is’.755 Het bestuur van de FVE zag klaarblijkelijk geen an-
dere manier om de onderlinge concurrentie tussen de leden niet te laten vertroebelen. Het is 
eens te meer een aanwijzing hoe problematisch de verhoudingen op de arbeidsmarkt waren. De 
gang van zaken illustreert ook hoe traditioneel de Enschedese vereniging meningsverschillen en 
conflicten aanging, in eigen kring en met de arbeiders, namelijk een frontale confrontatie; de 
impliciete handreiking van Blijdenstein & Co werd niet opgepikt. De wijze waarop de onder-
nemers in Tilburg de zaak aanpakten, zoals verwoord door Van Spaendonck in de vergadering 
van de Vakraad van 1 augustus, moet hen een gruwel zijn geweest. 
De Rijksbemiddelaar liet op 5 oktober aan Blijdenstein weten dat zij ten onrechte dacht van de 
bepalingen in de CAO te mogen afwijken. In de ‘1ste Wijziging van de Loonregeling voor de 
Textielindustrie’, gepubliceerd in De Staatscourant van 6 juni 1946, had het CRB de vakantie 
en de berekening van het vakantiegeld bindend vastgesteld. ‘Stipte naleving dezer artikelen is, 
zeker in de huidigen verwarden toestand, waarin het bedrijfsleven verkeert, absoluut gebo-
den.’756 Hier was geen woord Frans bij. Josephus Jitta mengde zich in zijn brief begrijpelijker-
wijs niet in de discussie over de zeggenschap van de FVE over Blijdenstein; dat behoorde niet 
tot de jurisdictie van het College, het betrof een vrijwillig aangegane, privaatrechtelijke over-
eenkomst. Hiermee was het interne conflict binnen de FVE nog niet opgelost. Het bestuur bleef 
aandringen op een erkenning door Blijdenstein & Co van haar misstappen. Het bedrijf was in 
opstand gekomen, voor een deel uit een te respecteren angst om zijn arbeiders niet te benadelen, 
maar door vast te houden aan ‘onhoudbare stellingen’ had het bedrijf zichzelf in de positie ge-
bracht van iemand ‘welke om een schijn van rechtvaardiging te geven aan een opstand, de 
grondslagen zijner organisatie aantast en ondermijnt’. Blijdenstein was niet bereid gebleken om 
‘ruiterlijk ongelijk te bekennen’ en het bestuur had in een recent onderhoud sterk de indruk 
gekregen ‘dat ieder Uwer directieleden, zij het op andere gronden, voor zich meenden gelijk te 
hebben’. Als de onderneming niet bereid was haar onjuiste opvattingen te laten varen, dan bleef 

                                                 
755 Brief A.C. van Eck aan A.C. Josephus Jitta, 26 september 1946 (TGTV, 12). 
756 Brief A.C. Josephus Jitta aan Blijdenstein & Co, 5 oktober 1946 (TGTV, 12). 
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de kiem voor toekomstige moeilijkheden bestaan. ‘Dit wenscht het bestuur niet te aanvaar-
den.’757 
Het is onbevredigend dat er geen bronnen beschikbaar zijn die helderheid verschaffen over de 
manier waarop dit ingrijpende conflict is afgehandeld. Vast staat dat Blijdenstein & Co niet is 
geroyeerd als lid van de FVE. Dit impliceert tevens dat de onderneming tegemoet is gekomen 
aan de eisen van het bestuur en dat de directie diep door het stof is gegaan. Directeur H.G. Blij-
denstein is in de eerstvolgende ledenvergadering niet herkozen als bestuurslid. In zijn plaats 
werd gekozen A.J. Blijdenstein, directeur van de Bamshoeve. Ledeboer is als voorzitter herko-
zen, zij het, naar hij zijn medefirmanten vertelde, ‘na zeer rijp beraad en min of meer met te-
genzin’.758 
 
Alsof dit niet al voldoende perikelen waren, kregen de ondernemers in de zomer van 1946 be-
richt van de regering dat zij het op prijs zou stellen wanneer er op 31 augustus, de verjaardag 
van koningin Wilhelmina, vrij zou worden gegeven. Al in het voorjaar, bij de vaststelling van 
de collectieve snipperdagen die in overleg met de fabriekscommissies moest plaatsvinden, had 
de verjaardag van de koningin voor moeilijkheden gezorgd. Veel fabriekscommissies hadden 
toen de voorkeur gegeven aan 1 mei boven 31 augustus en veel arbeiders hadden 31 augustus 
niet als snipperdag geaccepteerd; een duidelijk politiek statement, dat de fabrikanten mateloos 
irriteerde. De besturen van de vier verenigingen wilden nu geen verandering meer brengen in de 
vastgestelde snipperdagen en dus zouden bedrijven, waar 31 augustus niet was aangewezen als 
snipperdag, op die dag gewoon doorwerken. De besturen vreesden bovendien nog een adder 
onder het gras, omdat de arbeiders sterk de neiging hadden om het aantal snipperdagen uit te 
breiden, iets wat tot elke prijs moest worden voorkomen. ‘Er zijn 5½ werkdag, die voor de 
snippering bestemd zijn; niet meer en niet minder.’759 
De irritatie over de manier waarop fabriekscommissies zich meermaals gedroegen in het over-
leg over het vaststellen van de collectieve snipperdagen, bracht Van Eck er toe om in de Vak-
raad voor te stellen om dit overleg voortaan te laten plaatsvinden tussen de betrokken onderne-
mer en het plaatselijk bestuur van de Bedrijfsunie. Hij vond dat de fabriekscommissies over het 
algemeen niet rijp waren voor hun taak, of voor een groot deel uit leden van de EVC bestonden. 
Van Spaendonck vertelde dat dit in Tilburg al op die manier gebeurde en dat dit inderdaad verre 
de voorkeur had. Het leek de vergadering verstandig er voorlopig van af te zien om het CRB te 
vragen om het artikel van de CAO waarin dit was geregeld, te veranderen.760 
In april 1947 gaf het CSWV op verzoek van het NVV aan de ondernemers in overweging om 
op 1 mei een collectieve snipperdag te geven. Dit voorstel viel niet bepaald in vruchtbare aarde. 
Uit tactische overwegingen hadden de ondernemers aan de fabriekscommissies voorgesteld om 
1 mei als een collectieve snipperdag aan te wijzen. Zelf achtten zij 5 mei veel geschikter, omdat 
dit een dag was ‘waaraan Gereformeerden, Katholieken, Joden, socialisten en communisten 
allen met evenveel vreugde kunnen deelnemen’, een dag die vrij was ‘van alle sectarische en 
politieke verdenking’. 5 Mei was alleen voor NSB’ers een droevige dag, maar met hen hoefde 
men geen rekening te houden. Bovendien zou 1 mei in de toekomst ‘als een soort van roode 
contradag’ komen te zitten tussen de verjaardag van de nieuwe vorstin en 5 mei. Er speelde 

                                                 
757 Brief A.C. van Eck aan Blijdenstein & Co, 25 oktober 1946 (TGTV, 12). 
758 Verslag jaarlijksche algemeene ledenvergadering FVE, 28 februari 1947 (FVE, 5); Verslag vergadering van de directie, 11 
maart 1947 (Van Heek, 43). 
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rond 1 mei nog meer. Arbeiders hadden de neiging, aldus Van Eck, om het aantal van 5½ snip-
perdag uit te breiden. In bedrijven waar de fabriekscommissie niet had gekozen voor 1 mei als 
collectieve snipperdag en waar het percentage sociaal-democratische en communistische arbei-
ders groot was, zouden ongetwijfeld moeilijkheden ontstaan. Van Eck ging er van uit dat de 
helft van de arbeiders op die dag een snipperdag zou vragen. Een weigering zou men beschou-
wen als een politieke daad en dan zouden de ‘roode arbeiders’ de fabriek op 1 mei stil leggen, 
zodat de ondernemer die dag noodgedwongen als een collectieve snipperdag moest beschou-
wen. Dit zou betekenen dat een andere collectieve snipperdag zou moeten vervallen en ‘wij 
zitten op die manier weer diep in de moeilijkheden’. Kortom, de suggestie van het CSWV was 
een slecht plan.761 
De afkeer onder de fabrikanten van “rode” symbolen als 1 mei − destijds hechtten nog veel 
arbeiders waarde aan de Dag van de Arbeid − vertroebelde hun blik aanmerkelijk. 5 Mei als 
snipperdag kon ook niet op ieders instemming rekenen. De fabriekscommissie en de gezamen-
lijke arbeiders en arbeidsters van de Textielfabriek “Borne” lieten de TGFV in 1947 weten met 
‘verwondering’ kennis te hebben genomen van het besluit om 5 mei als een collectieve snipper-
dag aan te wijzen. Dit besluit was eenzijdig genomen en zij drongen aan op herroeping ervan. 
Wat werd bedoeld met ‘eenzijdig vaststellen’ is mij niet helder. Het is uiteraard mogelijk dat de 
fabriekscommissie niet in het vaststellen is gekend en dat dit is gebeurd in overleg met de fa-
briekscommissie van Gebr. Van Heek waar de Textielfabriek “Borne” onderdeel van uitmaak-
te.762 
 
Het conflict binnen de FVE met Blijdenstein & Co had voor grote onrust gezorgd in de gelede-
ren der fabrikanten. Eind augustus 1946 benaderde een opgewonden J. Scholten, directeur van 
Scholten & Van Heek, Van Eck met het bericht dat Rigtersbleek een vakantietoeslag aan haar 
personeel had gegeven. Van Eck kwam bij nader inzien tot de conclusie dat de vakantie wel 
aanleiding was geweest voor ‘een zekere liberaliteit’ van deze onderneming, maar dat de be-
schuldigingen over een vakantietoeslag nergens op berustten. Wat er speelde was dat Rigters-
bleek de arbeiders een pakket textielgoederen ter waarde van ƒ40,- had gegeven zonder afspra-
ken te maken over de wijze van betalen. Vlak voor de vakantie hadden arbeiders van het bedrijf 
hun ontevredenheid geuit over ‘de vele feest- en vacantietochten’ die bij andere ondernemingen 
werden georganiseerd en niet bij Rigtersbleek. De directie had hun toen laten weten dat er geen 
autobussen meer beschikbaar waren en had, ‘om ze zoet te houden’, ƒ10,- kwijt gescholden van 
de schuld van ƒ40,- voor het textielpakket. Er was dus wel een verwijderd verband met vakan-
tie, zo schreef Van Eck aan het bestuur van de FVE, maar de kwestie kwam in feite neer op 
giften in natura. H.G. Blijdenstein, die op dat moment klaarblijkelijk nog gewoon functioneerde 
in het reguliere bestuur van de FVE, zal zich achter de oren hebben gekrabd over de list die 
Rigtersbleek had verzonnen.763 Omdat de relatie met een vakantietoeslag toch wel erg nauw 
was, vroeg Van Eck nadere informatie; bovendien was het pakket nogal kostbaar. De onderne-
ming bevestigde dat zij een korting van ƒ10,- had toegepast en eindigde haar antwoord met de 
cryptische zin: ‘het geld is voor het grootste gedeelte niet in de vacantie uitbetaald, daar een 

                                                 
761 Brief A.C. van Eck aan CSWV, 12 april 1947 (TGTV, 14). 
762 Brief van onleesbaar, B. Slaghuis en J.H. Wassink aan de Twentsch-Geldersche Fabrikanten-Vereeniging, 1 mei 1947 (TGTV, 
14). 
763 Rondschrijven A.C. van Eck aan bestuur FVE, 31 augustus 1946 (TGTV, 14).  
Gezien de datum van deze brief liet ook Van Eck het feestgedruis op deze dag voor wat het was. 
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deel der pakketten nog niet was uitgereikt.’764 Of er over deze kwestie nog meer brieven zijn 
gewisseld, is mij niet bekend. 
 
Op de vergaderingen van de FVE, TGFV, BTO en FVA op 2 december 1946 stonden ook de 
snipperdagen met kerstmis en oudjaar op de agenda (zie bij voetnoot 687). Van Eck herinnerde de 
leden in zijn uitnodiging aan een brief van het CRB, waarin het de fabrikanten waarschuwde dat 
de vakantie volgens de CAO maximaal 5½ dag bedroeg en dat er maximaal 5½ snipperdag per 
jaar mocht worden gegeven. Omdat het College, aldus Van Eck, streng op zou treden tegen 
overtreders en omdat veel arbeiders hun snipperdagen willens en wetens hadden opgesoupeerd, 
was het wenselijk een gezamenlijke houding te bepalen ten aanzien van het aantal te werken 
uren op de dinsdagen 24 en 31 december. Wanneer de snipperdagen op waren, moest er gewoon 
worden doorgewerkt. In andere bedrijfstakken was men niet bereid om met het inhalen van 
verloren uren te gaan tobben, zo gaf hij de fabrikanten ter overdenking mee. Beide vergaderin-
gen namen de voorstellen van de voorzitters over. Indien de snipperdagen op zouden zijn, zou 
hooguit onbetaald verlof worden gegeven.765  
Bij tenminste één bedrijf, Van Heek & Co, zijn er problemen gerezen rond deze dagen. Van 
Heek had de beide middagen niet uitbetaald tot ongenoegen van de arbeiders en de fabrieks-
commissie. Stuvé stelde de kwestie in maart 1947 aan de orde in de Vakraad, maar deze gaf er 
de voorkeur aan het vraagstuk ter afhandeling aan de Regionale Commissie voor te leggen. 
Twee maanden later liet Van Eck weten dat deze kwestie nog steeds niet was opgelost. Uit de 
verslagen van het overleg tussen de directie en de fabriekscommissie was zijns inziens duidelijk 
gebleken dat aan de arbeiders was gemeld dat de onderneming op deze middagen nooit werkte 
èn dat de fabriekscommissie deze middagen niet als collectieve snipperdagen had willen kiezen. 
Vunderink had van de fabriekscommissie begrepen dat de directie niet uitdrukkelijk had gemeld 
dat er in 1946 níet zou worden gewerkt op deze middagen en de fabriekscommissie had daaruit 
geconcludeerd dat er wèl zou worden gewerkt. Zijn voorstel om de kosten te delen werd door 
Van Eck van de hand gewezen. Na nader overleg van de Bedrijfsunie met de voorzitter van de 
fabriekscommissie van Van Heek & Co besloot de Bedrijfsunie de kwestie te laten rusten. 
Klaarblijkelijk was de argumentatie vanuit de Fabriekscommissie voor de vakbonden niet over-
tuigend genoeg.766 
 
 Met de bedoeling om afwijkingen van de CAO-bepalingen ten aanzien van de vakantie zoals in 
het voorgaande jaar was gebeurd, te voorkomen stelde Van Eck in mei 1947 aan de besturen 
van de vier verenigingen voor om de leden individueel te vragen of zij bereid waren om zich 
aan de letter van de CAO te houden. Waarschijnlijk realiseerde hij zich de ongerijmdheid hier-
van wel, maar zoals hij al vaker had aangegeven, hij was een praktisch man. Afwijkingen onder 
het motto dat het een overgangsjaar was, moesten met kracht worden tegengegaan. Een week 
vakantie was de beloning voor een jaar werk en het zou ondermijning van de CAO zijn om ook 
arbeiders die nog geen vol jaar hadden gewerkt, een week betaalde vakantie te geven. In een 
circulaire aan de leden ging Van Eck in op een kort voordien genomen besluit van de Textiel-
werkgevers-Federatie om het voorstel van de Bedrijfsunie voor een vakantietoeslag van de hand 
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765 Circulaire A.C. van Eck aan de leden der Twentsch-Geldersche Fabrikanten-Vereenigingen, 27 november 1946 (TGTV, 412); 
brief A.C. van Eck aan de Werkgevers-Vereenigingen, aangesloten bij de Textielwerkgevers-Federatie, 3 december 1946 (TGTV, 
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te wijzen. Volgens de CAO hadden de arbeiders tijdens de vakantie recht op een week loon en 
dat was voldoende, vonden de werkgevers. In het vorige jaar, aldus Van Eck, hadden bepaalde 
ondernemingen de CAO niet correct toegepast. Zij waren daarmee niet alleen in overtreding van 
de bepalingen van het CRB, maar zij hadden ook aanleiding gegeven ‘tot moeilijkheden, onrust 
en zelfs stakingen’ bij bedrijven die zich wèl aan de CAO hielden. Dit wensten de besturen niet 
nog een keer mee te maken en zij zouden desnoods met behulp van een bindend besluit de leden 
dwingen om zich aan de CAO te houden. Met het doel eventuele toekomstige overtreders aan te 
kunnen pakken, moesten alle leden twee vragen beantwoorden: waren zij bereid om een vakan-
tietoeslag achterwege te laten en waren zij bereid de CAO-bepalingen te volgen? De antwoor-
den moesten voorzien van handtekening en firmastempel worden opgestuurd naar het secretari-
aat.767 Wegens het ontbreken van berichten over moeilijkheden, onrust of zelfs stakingen, lijkt 
de opzet van de besturen behoorlijk goed geslaagd. 
Ten Cate in Almelo had wel een klein probleem in dit opzicht. Directeur Recter vreesde dat de 
moeilijkheden die zich in het voorgaande jaar hadden voorgedaan, ook in 1947 zouden optre-
den. Het ging daarbij om arbeiders die in de loop van het jaar in dienst waren gekomen vanuit 
veelal kleine bedrijven, waar geen vergelijkbare vakantieregeling gold. ‘Men kan zulke lieden’, 
aldus Recter, ‘toch niet een week naar huis sturen met een fractie van hun weekloon en hen op 
een houtje laten bijten.’ Menko in Enschede had in dit soort gevallen de betrokken arbeiders 
gewoon een vol weekloon als vakantiegeld gegeven en in de periode na de vakantie het teveel 
betaalde in gedeelten laten terug betalen. Hoe Ten Cate deze aangelegenheid in 1946 had opge-
lost, is niet ter sprake gekomen, maar het lijkt er sterk op dat de onderneming het door de vin-
gers heeft gezien en dat niemand zich geroepen voelde er aanstoot aan te nemen. Voor 1947 
werd besloten om arbeiders die nog geen recht hadden op een volledig vakantiegeld, een deel 
van de vakantie te laten werken; er was altijd wel opruimingswerk te vinden en als een arbeider 
dit niet zou willen, kon hij onbetaald verlof opnemen. 
 
Ook de discussies over een vakantietoeslag waren niet verstomd na het besluit van de Textiel-
werkgevers-Federatie. De Almelose vereniging stemde er weliswaar mee in om een vakantie-
toeslag af te wijzen, maar er waren diverse geluiden die toch in die richting tendeerden. G. ten 
Cate van Ten Cate zou het liefst de kerstgratificatie verleggen naar de vakantie. Hardop den-
kend, deed hij de suggestie om ‘van alle grapjes als circusbezoek’ af te stappen en hier een va-
kantietoeslag van te maken. Zijn mededirecteur Gorter suggereerde om een spaarregeling in te 
stellen, waarbij elke arbeider per week 1% van zijn loon zou inleveren en waaraan de werkge-
ver een gelijk bedrag zou toevoegen, zodat de arbeiders in de vakantieweek iets extra’s in han-
den hadden. Dat voorzag in zijn ogen beslist in een behoefte. Dit was volgens hem ook heel wat 
beter dan de ƒ26,- toeslag op een reis naar Valkenburg zoals Bendien naar zijn zeggen had ge-
daan. Vixseboxse wees nog eens op de nadrukkelijke afspraak dat de bedrijven zich aan de 
CAO zouden houden en dat de ondernemers tegen uitbreiding van de CAO waren. De arbeiders 
hadden volgens hem de CAO nog nergens goed nagevolgd; zij accepteerden wel rechten, maar 
wilden geen plichten op zich nemen. Toch herhaalden Gorter en Ten Cate hun pleidooi voor 
invoering van een vakantiespaarfonds, dat in hun bedrijf al sinds de bevrijding boven de markt 
hing. Van Eck die de vergadering zoals wel vaker bijwoonde, wees er op dat de kwestie van de 
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vakantietoeslag in een kritiek stadium verkeerde en iedereen het daaropvolgende jaar misschien 
wel een dergelijke toeslag zou ontvangen. Vanuit de Bedrijfsunie werd er met klem op aange-
drongen en omdat de gesprekken erover nog verder gingen, verzocht hij Ten Cate om de plan-
nen voorlopig op te schorten.768 
Niet veel later, op 18 juni, besloten de besturen van de vier fabrikantenverenigingen tot het toe-
kennen van een vakantiegratificatie (het woord “toeslag” werd zorgvuldig vermeden) van 1% 
van het jaarloon en om met kerstmis eveneens een gratificatie van 1% te geven. Deze gratifica-
tie was bestemd voor alle arbeiders, onafhankelijk van de duur van hun dienstverband. Voor het 
kantoorpersoneel besloot men tot een gratificatie van ƒ300,- voor gehuwden en van een half 
maandsalaris voor ongehuwden.769 
 
Ter afsluiting van deze paragraaf over de perikelen in verband met vakantie en snipperdagen, 
een voorbeeld van de manier waarop Van Eck nieuwkomers in de fabrikantenvereniging dwong 
om zich aan de moeizaam bereikte discipline te onderwerpen. In april 1948 schreef Van Eck 
aan de hoofdinspecteur van de Arbeidsinspectie, A.P. Drost, dat I.I. Rozendaal’s Import & Ex-
portmaatschappij zich waarschijnlijk zou aansluiten bij de FVE. Het was dan wel een vereiste 
dat deze onderneming een daar bestaande praktijk moest afschaffen ‘welke de Vereeniging met 
zeer veel moeite heeft gehandhaafd’. Het ging om het principe dat het aantal snipperdagen 5½ 
bedroeg en dat daarin ‘alle wissewasjes’ moesten worden opgevangen. Rozendaals Im- en Ex-
portmij hanteerde net als veel andere bedrijven al jaren de prakrijk dat de dag vóór kerstmis en 
oudejaarsdag als een zaterdag werden behandeld. Het verschil met de leden van de FVE was 
echter dat Rozendaal die twee middagen betaalde, en daarmee doorgaans in feite op 6½ snip-
perdag uitkwam. Dit was in strijd met de CAO en ‘een kleine interventie’ van Drost zou Van 
Eck zeer welkom zijn. Drost voelde er niets voor zich voor het karretje van de FVE te laten 
spannen en vond het een interne aangelegenheid van de vereniging zelf. Van Eck betoogde dat 
het toch ging om het handhaven van een bindend vastgestelde regeling. Bovendien zou het aspi-
rant-lid graag een duwtje in de rug krijgen van de overheid en volgens Van Eck lag het op 
Drosts weg dit duwtje te geven, omdat hij verantwoordelijk was voor de controle op de naleving 
van de voorschriften. Toen hij bot ving bij Drost, wendde Van Eck zich tot de Vakraad. Zou de 
Vakraad bereid zijn om het duwtje in de rug te geven dat de onderneming graag wilde hebben 
om zich tegenover zijn arbeiders in te dekken? Omdat de vakbondsvertegenwoordigers in de 
Vakraad zich er niet de vingers aan wilden branden, schreef Van Eck naar de Centrale Dienst 
voor de Economische Contrôle. Hij legde uit dat bij de invoering van de CAO een aantal snip-
perdagen was vastgelegd. In 1945 en 1946 hadden de fabrikanten onderling een grote strijd 
gevoerd ‘om aan volk te komen’ en daarmee waren ook de snipperdagen onderwerp van onder-
linge concurrentie geworden. Het aantal van 5½ dag dreigde gestaag te worden uitgebreid ‘met 
dan bij deze een schepje er op, dan bij gene’. Dit had tot veel moeilijkheden en onaangenaam-
heden geleid, maar in 1947 was men er in geslaagd om de zaak ‘geheel in de hand’ te krijgen. 
Nu bleek het aspirant-lid I.I. Rozendaal’s Import & Exportmaatschappij in feite één dag meer te 
geven en te betalen. De FVE was niet bereid een nieuw lid toe te laten dat ‘een nieuwe bres zou 
schieten in de met zoveel moeite opgetrokken muur der snipperdagen’. De onderneming wilde 
dan ook graag een duwtje in de rug hebben van de overheid om haar arbeiders te bewegen af-
stand te doen van hun uitzonderingspositie. Zijn beroep op de Vakraad was op niets uitgelopen, 

                                                 
768 Vergadering FVA op 16 mei 1947, ten kantore van de Katoenmaatschappij (Ten Cate (2), C-7c). 
769 Vergadering FVA op 21 juni 1947, ten kantore van de Katoenmaatschappij (Ten Cate (2), C-7c); circulaire A.C. van Eck aan 
de Leden van de vier Twentsch-Geldersche Fabrikanten-Vereenigingen, 12 december 1947 (TGTV, 14). 
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aldus Van Eck, ‘omdat door verschillende omstandigheden de vakbonden bij de arbeiders van 
dit bedrijf toch al in een slechte reuk staan en omdat dus optreden hunnerzijds hoogstens de 
invloed van extremistische elementen zou kunnen vergrooten’. Toen de CDEC niet veel haast 
leek te maken, werd hij een maand later nog eens vriendelijk gemaand. Dit had succes en de 
dienst stelde een onderzoek in. Directeur A.I. Oerlemans van de CDEC liet Van Eck in oktober 
1948 weten dat daarbij was gebleken dat de onderneming teveel vakantiedagen toekende. Hij 
had de directeur gewezen op ‘het ontoelaatbare’ van zijn handelen en hem ‘in ernstige overwe-
ging’ gegeven zich te beperken tot het voorgeschreven aantal. Van Eck was hem begrijpelijk 
zeer erkentelijk.770 
 

9.5 Slaat de onrust in de textielindustrie over naar de metaalindustrie? 

De aankondiging in het Hengelosch Dagblad van 29 juli 1946 dat de prijzen van grutterswaren 
en enkele andere voedingsmiddelen verhoogd werden en dat de broodprijs voorlopig ongewij-
zigd bleef, deed de al langer bestaande onrust over de verhouding tussen lonen en prijzen tot 
een uitbarsting komen. Het personeel van het metaalbedrijf Stork in Hengelo legde in overgrote 
meerderheid het werk gedurende een uur neer. De directie schreef onmiddellijk een brief aan de 
minister van Sociale Zaken. Al geruime tijd hing zo'n staking in de lucht vanwege het tekort aan 
fietsbanden en textielgoederen. Het eerste was van belang, omdat de meeste arbeiders buiten 
Hengelo woonden (oa. vanwege de woningnood in het centrum door de bombardementen), er 
geen openbaar vervoer was en de arbeiders bovendien de gewoonte hadden om tussen de mid-
dag thuis warm te eten. Het tekort aan textielgoederen maakte dat de arbeiders de komende 
winter met zorg tegemoet zagen. Stork vond de publicatie op dit moment dan ook zeer ongeluk-
kig. De grote zorgen van de arbeiders, ‘waarvoor de mensen geen oplossing zien’, overscha-
duwden alle andere zaken binnen het bedrijf en vormden zo een grote belemmering voor een 
hogere productie. Enkele dagen later volgde een gezamenlijke brief van de vier grote metaalbe-
drijven in Hengelo, waarin de directies te kennen gaven dat zij het wegens de grote onrust in het 
bedrijf noodzakelijk achtten zo spoedig mogelijk stappen te ondernemen; men vroeg dringend 
om een audiëntie bij de minister teneinde ‘een verlichting teweeg te brengen in de spanningen’ 
die grotendeels het gevolg waren van onvoldoende voorlichting. Om die reden wilden zij ook 
graag een door het departement te autoriseren verslag van het onderhoud opstellen. Op die ma-
nier konden de opmerkingen van de directies en van de vertegenwoordigers van het personeel 
en de antwoorden van de minister direct na terugkomst in Hengelo ‘op de meest juiste en doel-
treffende wijze’ aan het overige personeel bekend worden gemaakt. Vanwege vakantie van de 
minister ging de audiëntie niet door.771 

                                                 
770 Brieven A.C. van Eck aan A.P. Drost, 12 en 19 april 1948; brief A.P. Drost aan A.C. van Eck, 16 april 1948; brief A.C. van 
Eck aan het Dagelijks Bestuur van de Vakraad voor de Textielindustrie, 14 juni 1948; brieven A.C. van Eck aan Centrale Dienst 
van de Economische Contrôle, 7 augustus en 2 september 1948; brief A.I. Oerlemans aan FVE, 2 oktober 1948; brief A.C. van Eck 
aan A.I. Oerlemans, 6 oktober 1948 (alle: TGTV, 151); Verslag vergadering Dagelijks Bestuur Unitas, 13 augustus 1948 (Unitas, 
1022). 
771 Brief Machinefabriek Gebr. Stork & Co aan Minister van Sociale Zaken, 31 juli 1946; brief G. Dikkers & Co, Hazemeyer, 
Heemaf, en Machinefabriek Gebr. Stork & Co aan de Minister van Sociale Zaken, 3 augustus 1946 (beide: Arbeid II, 78); Een brief 
van drie fabriekscommissies uit de textielindustrie aan den Minister van Sociale Zaken over de duurte, in: De Eendracht 15 augus-
tus 1946. 
De Bedrijfsunie in de Textielindustrie had in juli 1946 bij de Raad van Vakcentralen aandacht gevraagd voor de stijging van de kos-
ten van levensonderhoud en ‘de in verband daarmede in het belang van de arbeiders te treffen maatregelen’. De Raad besloot in zijn 
vergadering van 17 juli 1946 te antwoorden dat dit vraagstuk zowel in de Raad zelf als in de Stichting volop aan de orde was (Notu-
len vergadering van de Raad van Vakcentralen, gehouden op 15 juli 1946 te Amsterdam (NKV)). 
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De vier metaalbedrijven hadden in hun brief van 3 augustus geschreven dat zij de staking af-
keurden en dat bij een eventuele herhaling de gestaakte uren niet opnieuw zouden worden uitbe-
taald. De staking bij Stork op 30 juli was ‘slechts gedeeltelijk’ geweest en daardoor was het niet 
mogelijk geweest om uit te zoeken wie wel en wie niet hadden gestaakt. Om die reden had de 
directie de uren maar gewoon betaald.  
Een politierapport over de gebeurtenissen op 30 juli geeft een ietwat andere lezing van bepaalde 
zaken, m.n. de omvang van de werkweigering. In het rapport staat dat de staking door de fa-
briekscommissie was uitgeroepen en dat ‘vrijwel alle arbeiders uit de werkplaatsen’ er aan 
deelgenomen hadden, in totaal 2.000 à 2.400 arbeiders. Alleen het personeel uit de gieterij had 
doorgewerkt in verband met het gieten van werkstukken, dat men niet wilde onderbreken. Een 
aantal hogere leidinggevenden had nog geprobeerd de arbeiders weer aan het werk te krijgen, 
maar dit had geen resultaat gehad. Na de fabrieksfluit van twaalf uur was het werk hervat of 
men was thuis gaan eten. Ongeregeldheden hadden zich niet voorgedaan en tijdens de staking 
waren de arbeiders gewoon op hun werkplek gebleven. Uit niet bevestigde geruchten had agent 
P. Poepjes begrepen dat er plannen bestonden of bestaan hadden om een proteststaking voor 
heel Twente af te kondigen. Tot slot merkte hij op dat de staking niet van politieke zijde was 
aangemoedigd, hoewel de voorzitter van de fabriekscommissie, H. Herder, lijstaanvoerder was 
van de CPN in Hengelo.772 
 
De directies van Stork en van de andere metaalfabrieken waren erg geschrokken van de staking. 
In de omliggende textielindustrie was het vanaf de bevrijding zeer onrustig geweest, maar in 
eigen huis waren de arbeiders goeddeels aan het werk gebleven. Zou de arbeidsonrust nu ook 
overslaan naar deze bedrijfstak? Enkele dagen na de staking stond in de Hengelosche Fabrieks-
bode, het weekblad van Stork, een hoofdartikel met de veelzeggende titel ‘Begrijpelijk maar 
principieel onjuist’ waarin de directie haar standpunt over de gang van zaken uitvoerig uiteen-
zette. Niemand zou ontkennen, zo begon het artikel, dat mensen in loondienst heel moeilijk van 
hun loon of salaris rond konden komen. De prijzen waren zo hoog opgelopen dat het al moeilijk 
was om het normale levensmiddelenpakket te kopen, laat staan dat men die zaken kon aanschaf-
fen die in de oorlog versleten waren of die men was kwijtgeraakt. Nederland bezat zelf geen 
grondstoffen en kon niet voldoende voedsel voor de eigen bevolking produceren; dit moest dus 
allemaal worden ingevoerd en om dat te kunnen betalen was een omvangrijke export nodig. Om 
op de wereldmarkt te concurreren moesten de lonen ‘op een hoogte staan, waarbij export moge-
lijk is’, zoals de directie het omzichtig formuleerde. Het was goed dat er streng werd gecontro-
leerd op de toegestane loonshoogte. Dit vereiste anderzijds een strenge controle op de prijzen. 
‘In dit laatste opzicht beantwoordt de tegenwoordige toestand niet aan de eisen.’ Erg veel eufe-
mistischer dan deze formulering lijkt niet wel mogelijk! De directie vond het begrijpelijk dat er 
protest was gekomen tegen deze hoge prijzen, maar niet op deze manier. Het ging hier immers 
om zaken die het algemeen belang raakten en niet een specifiek fabrieksbelang. Het protest 
moest dus ook niet in de fabriek worden geuit, omdat dit tot een verscherping van de verhou-
dingen zou kunnen leiden. Stakingen waren in het algemeen uit den boze, omdat er allerwegen 
naar werd gestreefd door overleg en samenwerking tot oplossing van geschillen en moeilijkhe-
den te komen. Indien men het hier niet mee eens zou zijn, zo sloot de directie af, dan nog was 
het niet logisch ‘om als protest tegen toestanden, die het gevolg zijn van een schaarste, te be-

                                                 
772 Rapport no. 2449/’46 van agent P. Poepjes aan de commissaris van politie te Hengelo, 30 juli 1946 (Prov.Overijssel, 9598; 
GAH, 2190). 
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ginnen met de productie stop te zetten’.773 Als tegenwerping tegen deze spitsvondigheid zullen 
de meeste arbeiders hooguit schouderophalend hebben ingebracht: “Wat moeten wij dàn?” Hun 
hàndelen, zeker dat van de textielarbeiders, gaf in ieder geval aan dat zij niet veel vertrouwen 
hadden in een beheerste prijsontwikkeling. Hun hàndelen werd in zeer sterke mate bepaald door 
hun ervaringen in de periode die was begonnen met de vernietigende nederlaag in de staking 
van 1931/32 en met alle ellende die ze in de 15 jaar daarna hadden moeten doorstaan. Nu kon-
den zij gebruik maken van het enige middel waarover zij beschikten, hun arbeidskracht die op 
dat moment zeer schaars en bijgevolg zeer gewild was. 
 
In antwoord op een brief van Minister Drees gaven de directies en personeelsvertegenwoordi-
ging van de metaalbedrijven in september 1946 nog een samenvatting ‘van de klachten en toe-
standen’. Daar was op de eerste plaats de verhoging van de prijzen van de eerste levensbehoef-
ten. De metaalarbeiders hadden ‘een zeer grote beheerstheid’ getoond in het vragen van loons-
verhogingen, in tegenstelling tot wat er elders in het land gebeurde; dit vanuit het adagium dat 
hogere lonen tot hogere prijzen zouden leiden. ‘Het is dus begrijpelijk’, zo vervolgde de brief, 
dat de metaalarbeiders aan wie deze redenering steeds was voorgehouden, ‘door deze zonder 
meer aangekondigde prijsverhoging van eerste levensbehoeften zeer verontrust worden.’ Dit 
werd nog versterkt door de mededeling dat de broodprijzen voorlopig niet zouden worden ver-
hoogd; algemeen nam men daarom aan dat deze prijsverhogingen een eerste stap waren naar 
een verlaging van de regeringstoeslagen op de prijzen van de eerste levensbehoeften, wat naar 
verwachting zou leiden tot nog sterkere prijsstijgingen. De lonen daarentegen lagen al geruime 
tijd vast.  
Een tweede probleem dat men onder de aandacht van de minister wilde brengen, waren de tex-
tielverstrekkingen. De metaalarbeiders kregen niets en konden slechts een enkele keer iets ko-
pen in de winkels tegen inlevering van distributiepunten. Het was volgens de briefschrijvers 
logisch dat dit bij de grote achterstand aan textielgoederen in alle gezinnen ontevredenheid op-
wekte. Ondanks de toezegging dat dit niet langer toegestaan zou zijn, gingen de textielfabrieken 
er rustig mee door. Was het niet begrijpelijk dat de metaalarbeiders de indruk kregen ‘dat er met 
hen geen rekening meer wordt gehouden en dat er een ontevredenheid ontstaat, die misschien te 
voorkomen ware geweest?’ Op de derde plaats had men grote behoefte aan fietsbanden, omdat 
veel arbeiders, nog meer dan voorheen als gevolg van de bombardementen, aan de buitenkant 
van Hengelo woonden. De brief eindigde met een dringend verzoek om een audiëntie, omdat 
‘dit de enige mogelijkheid is, om de gemoederen in Hengelo voldoende tot rust te brengen en 
eventuele ernstige uitbarstingen te voorkomen’.774 
Op 5 oktober 1946 ontvingen de Ministers Drees en Huysmans een deputatie uit Hengelo en na 
afloop ging deze, vergezeld van de beste wensen van de ministers, van de simpele mededeling 
dat de regering niet voldoende geld had om de prijzen te blijven subsidiëren en dat zij als tege-
moetkoming de kinderbijslag had uitgebreid, alsmede van een geautoriseerd verslag van de 
audiëntie weer richting Hengelo (zie bij voetnoot 680). 
 
De metaalarbeiders waren niet de enigen die protesteerden. Was het in hun geval de bedrijfslei-
ding die het in het belang van een ongestoorde productie voor hen opnam, in de textielindustrie 

                                                 
773 Hengelosche Fabrieksbode. Weekblad voor het personeel der Machinefabriek Gebr. Stork & Co NV, Jrg. 52 (1946) nr. 31 (3 
augustus). 
774 Brief directie en personeelsvertegenwoordiging van G. Dikkers & Co, Hazemeyer, Heemaf en Machinefabriek Gebr. Stork & 
Co aan Minister van Sociale Zaken, 6 september 1946 (Arbeid II, 78). Onderstr. in origineel. 
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waren dat de vakbonden. Alleen de arbeiders van Gebr. Van Heek Schuttersveld staakten een 
uur tegen de aangekondigde prijsverhogingen. In enkele andere textielfabrieken hadden de fa-
briekscommissies stakingen weten te voorkomen met een beroep op het grote gebrek aan tex-
tielgoederen. De fabriekscommissie van N.J. Menko vond het een ‘dwaasheid’ om in de be-
staande moeilijke tijden het werk neer te leggen. De fabriekscommissies van drie bedrijven, o.a. 
N.J. Menko, stuurden een door zeer veel arbeiders ondertekende petitie naar de minister met het 
verzoek de prijzen ‘behoorlijk te verlagen’. Verdere stakingen, die men volgens de VTAC toch 
algemeen verwachtte, werden door het optreden van de Bedrijfsunie voorkomen.775 Resultaat 
van dit alles was dat de productie niet daalde en de prijzen ook niet. 
 

                                                 
775 VTAC 1, 2 augustus 1946. 
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10 De voorspinnerij-arbeidsters: een permanente bron van onrust 
Hoofdstuk 8 was gewijd aan de ontwikkeling van de lonen die vrouwen en meisjes uitbetaald 
kregen en aan de felle, niet aflatende druk die zij uitoefenden op hun werkgevers om betere 
arbeidsvoorwaarden te krijgen. Het loon dat formeel was vastgelegd in de CAO en dat door het 
CRB in de Loonregeling was bekrachtigd, had in Twente niet meer waarde dan het papier 
waarop de regeling was afgedrukt. Het hoofdstuk eindigde met de pregnante conclusie van Van 
Eck uit juni 1946 dat er met betrekking tot de vrouwenlonen sprake was van ‘een duidelijke 
gezagscrisis’; wat dit inhield is in het vorige hoofdstuk uitvoerig aan de orde gekomen. Zoals 
gedetailleerd gedocumenteerd sproot de enorme machtspositie van de vrouwelijke textielarbei-
ders voort uit hun positie op de arbeidsmarkt en uit de ervaringen van de textielarbeiders in de 
jaren dertig en in de oorlog: dat nooit weer! Dit hoofdstuk zal zich bezighouden met de hard-
nekkige pogingen van ondernemers, autoriteiten en vakbonden om de vrouwen in het gareel te 
krijgen en met de vele conflicten waarin bleek dat dit niet lukte. Pas door de arbeidsmarkt in-
grijpend te hervormen zou dit uiteindelijk lukken. In Almelo verving men hen door mannen en 
in de jaren vijftig werden zij in toenemende mate vervangen door machines (zie §10.5). In Bijla-
ge IV (Tabel 70 en Tabel 71) heb ik de beschikbare cijfers uit de loonstatistieken van de vier fa-
brikantenverenigingen over de aantallen plukdrollers en halffijndrollers (m/v) bij elkaar gezet. 
 
Voorlopig was het, meestal, business as usual, getuige bijvoorbeeld de noodkreet van Spinnerij 
Tubantia in juli 1946 dat de toestand in het bedrijf hoe langer hoe moeilijker werd, omdat drol-
sters elders meer verdienden. Zonder tegenbericht van het CRB zou het bedrijf aan de looneisen 
van zijn arbeidsters toegeven. Waarschijnlijk vanuit de overweging: liever in overtreding dan in 
staking. Het is mij niet bekend hoe de lonen van de drolsters zich bij Tubantia hebben ontwik-
keld. In maart 1947 kwam in de Vakraad een brief van de onderneming aan de orde over klach-
ten van de drolsters dat de tarieven het hen niet mogelijk maakten een soortgelijk eindloon te 
verdienen als in andere bedrijven, ook al lag hun loon volgens de directie boven het maximum 
dat de CAO toestond. De Vakraad verwees de kwestie naar de Regionale Commissie Twen-
the.776  
Op 22 augustus legden vijfendertig spoelsters van de Stoomspinnerij “Twenthe” in Almelo het 
werk neer, omdat de onderneming hun tarieven enkele dagen daarvoor had verlaagd. Naar ver-
luidt waren deze tarieven niet in overeenstemming met de CAO en had de directie dit laten aan-
passen. Na vijf dagen staking hervatten de spoelsters het werk, nadat zij de tariefsverlaging 
hadden geaccepteerd.777 
 

10.1 Het volk zelf de orde laten herstellen is het meest effectief 

De vier uur durende staking van de spoelsters van Arntz. Jannink in Goor op 22 november 1946 
is ook nog te beschouwen als een tot dan toe gebruikelijk conflict. De arbeidsters wilden per 
bus van en naar het werk worden gebracht – de meesten van hen woonden in Enter – en zetten 
hun zin door met een staking. Even gebruikelijk als de manier waarop zij hun verlangens kracht 

                                                 
776 Brief Spinnerij Tubantia aan College van Rijksbemiddelaars, 3 juli 1946 (Lb15-9517); Notulen van de vergadering van den 
Vakraad van vrijdag 25 maart 1947 des voormiddags om 10.00 uur in Den Haag (TGTV, 202). 
777 Telegrammen directeur GAB aan CRB, 24 en 26 augustus 1946; brieven directeur GAB aan CRB, 23 en 27 augustus 1946 
(alle: Lb 9629). 
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bijzetten, was de afloop van het conflict: de spoelsters kregen hun zin en bovendien een hoe-
veelheid textiel.778 
Dit patroon werd doorbroken bij Spanjaard in Borne toen daar op 20 november eenentwintig 
drossters een sitdownstaking begonnen. Zij stonden op een uurloon van 54 cent met een tarief-
toeslag van ongeveer 15% en zij verdienden gemiddeld ruim ƒ29,- per week. In Enschede lag 
het gemiddelde weekloon voor drossters op ruim ƒ38,- bij een uurloon van 67 cent plus 20% 
tarieftoeslag. De mannelijke drossers bij Spanjaard verdienden gemiddeld ƒ39,50 per week 
dankzij een bepaalde vermenigvuldigingsfactor die was ingevoerd om toch een zeker verschil 
tussen mannen- en vrouwenlonen te verkrijgen. De drossters van Spanjaard wilden evenveel 
verdienen als de Enschedese en het bedrijf had de overtuiging ‘dat dit niet lang goed kon gaan’. 
Ook inspecteur van het CRB Bruens zag dit conflict als het begin van meer moeilijkheden. De 
woordvoersters van de stakende drossters waren volgens zijn informatie lid van de EVC, een 
enkele drosster was aangesloten bij Unitas, maar de meesten waren niet-georganiseerd. 
Goede raad was duur, maar genoemde inspecteur, die al vaker van een grote vindingrijkheid 
blijk had gegeven, dacht er iets op gevonden te hebben. Hij stelde voor te beginnen bij de ver-
schillen tussen de mannen- en vrouwenlonen. Die bestonden wel, maar waren zeer gering. Niet 
alleen vanuit het algemene oogpunt van loonbeheersing, maar ook vanuit een oogpunt van toe-
komstige werkgelegenheid achtte hij die verschillen te klein. Immers, voor werk dat grote vin-
gervlugheid vereiste en dat zeer monotoon was, waren vrouwen zijns inziens beter geschikt dan 
mannen. ‘Door nu vrouwen zulke hooge loonen te betalen is het op den duur zeer goed moge-
lijk, dat bij scherpe concurrentiemoeilijkheden met het buitenland de mannen de eerste terug-
slag daarvan te incasseren krijgen (lager loon etc.).’ Hij stelde dan ook voor de vrouwenlonen 
op 80% van de mannenlonen vast te stellen. ‘Het gevolg is nu voor Enschede, dat de loonen van 
de vrouwen teruggebracht moeten worden van 72 en 67 ct. tot 60 ct., hetgeen natuurlijk wel tot 
een staking op groote schaal zal leiden, maar om een zaak in het rechte spoor te krijgen mag 
m.i. daar niet voor teruggedeinsd worden, temeer daar deze loonsverlaging een categorie ar-
beidsters betreft, die niet direct in eigen behoeften behoeven te voorzien, maar wier inkomen 
dient ter verhooging van het gezinsinkomen.’ Het verlagen van de vrouwenlonen tot de normen 
van de Loonregeling zou ‘nog grootere schokken teweeg brengen’ en was daarom volgens 
Bruens geen haalbare kaart. Door de vrouwenlonen vast te stellen op het door hem geadviseerde 
niveau, met afzonderlijke afspraken per type bedrijf (spinnerijen, weverijen) en per functie 
(drossters, spoelsters etc.) zou het ook mogelijk worden om ‘overtreders direct te kunnen be-
straffen, hetgeen op het oogenblik, gezien de zwevende positie, haast niet mogelijk is. Tevens 
wordt hierdoor het onderlinge wegtrekken van personeel zooveel mogelijk beperkt, waardoor de 
rust waarschijnlijk zal wederkeeren.’ Terwijl de drossters nog aan het staken waren voor loons-
verhoging, overlegden de autoriteiten al over loonsverlaging.  
Donderdag de 21ste gingen de staaksters na overleg met de bedrijfsleiding niet opnieuw de fa-
briek in, maar vervolgden hun staking op de toen gebruikelijke manier, namelijk buiten het 
bedrijf. De week daarna, op 26 november, legde directielid Ch. Gielen aan de drossters uit dat 
zij contractbreuk pleegden, omdat zij de opzeggingstermijn niet in acht hadden genomen. Dit is 
een merkwaardige opmerking, omdat, voor zover valt na te gaan, de betrokken arbeidsters in 
staking waren en geen ontslag hadden genomen. Verder wilde de directie niet met de staaksters 
onderhandelen en had zij naar eigen zeggen het recht om het verdiende loon in te houden, aan-
gezien de drossters in strijd met het arbeidscontract handelden. Om deze redenen, aldus Gielen, 
keurden de fabriekscommissie en de vakbonden het gedrag van de drossters af en wilden ook de 
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Rijksbemiddelaars zich niet met hun grieven bemoeien. Na op deze manier de druk flink te 
hebben opgevoerd, adviseerde Gielen hen om het werk te hervatten. Dan zou het ingehouden 
loon onmiddellijk worden uitbetaald en konden de onderhandelingen met enkele afgevaardig-
den beginnen. Deze zouden binnen vier weken zijn afgerond en eventuele financiële voordelen 
voor de drossters zouden met terugwerkende kracht worden uitbetaald vanaf het moment dat het 
werk zou zijn hervat. De drossters lieten zich niet intimideren en antwoordden de volgende dag 
dat zij niet weer zouden beginnen, vóórdat het ingehouden loon was uitbetaald en zwart op wit 
was meegedeeld hoeveel zij meer zouden gaan verdienen. Volgens de directie en de fabrieks-
kern hadden zij hiermee ‘de deur dicht gedaan’.  
Bovenstaande is gebaseerd op een pamflet van de directie en de fabriekskern, dat aan het perso-
neel is uitgedeeld. Zij wilden het personeel uitvoerig informeren, opdat het een eigen oordeel 
kon vormen, en zij wilden de aandacht vestigen op de gevolgen van ‘de onbezonnen handelwij-
ze’ van de drossters voor de textielvoorziening van Nederland, voor de firma en voor ‘de goed-
willende arbeiders’. Als gevolg van de staking was de productie van kettinggaren met 40% te-
ruggelopen en na enkele weken zouden 3 à 400 van de in totaal 1.000 arbeiders werkloos wor-
den. Het bedrijf had al 30 arbeiders naar huis gestuurd. De Rijksbemiddelaars hadden de direc-
tie ‘geadviseerd’ om deze arbeiders, die nu thuis zaten, niet te betalen, ‘omdat de staking “wild” 
was’. Voor de directie sprak het vanzelf dat zij ‘in dergelijke principieele kwesties geen haar-
breed van het advies van de hoogste overheidsinstanties in den lande’ mocht afwijken. ‘Wij 
zouden het ten zeerste betreuren’, zo eindigde het pamflet, ‘dat deze 3 à 400 arbeiders eventueel 
door het gedrag van deze 21 meisjes niet alleen werkloos, maar ook broodeloos zouden wor-
den.’ 
De woordkeus van het pamflet was overweldigend; de druk die ermee op de schouders van de 
jonge vrouwen en meisjes werd gelegd, was enorm en zij voelden zich gedwongen de strijd op 
te geven: maandag 9 december gingen zij weer aan het werk. Het ingehouden loon was de vrij-
dag daarvoor uitbetaald – waarmee een eis van de staaksters was ingewilligd – en er was een 
commissie gevormd, bestaande uit 3 vrouwen en 2 mannen, die de problemen met de directie 
zou bespreken en binnen vier weken zou er een oplossing komen.779 
 
Hier leek een uitweg te ontstaan uit de problemen die de arbeidsters veroorzaakten. Tot dan toe 
hadden zij een dusdanige kracht weten te ontwikkelen dat het niet mogelijk was gebleken hen 
onder controle te krijgen. Deze arbeidsters hadden voornamelijk aandacht voor hun eigen be-
langen en eisten krachtdadig verbeteringen, als zij dat nodig vonden, zonder al te veel rekening 
te houden met wat door anderen “economisch haalbaar” of “verantwoord” werd gevonden. Bij 
Spanjaard bleek het nu eindelijk mogelijk om iets te ondernemen. Een kleine groep, 21 dros-
sters, op een totaal van ongeveer 1.000 arbeiders, had het werk neergelegd. Kregen in diverse 
andere gevallen kleine groepen stakers de steun van praktisch het hele bedrijf, hier in Borne 
bleef het overige personeel passief. Waarschijnlijk waren zij gevoelig voor de argumenten van 
vakbonden en directie: de drossters verdienden al zoveel; veel kostwinners dreigden brodeloos 
te worden, omdat de bedrijfsleiding hen wegens de stagnatie naar huis stuurde; de textielvoor-
ziening liep gevaar. Met name het brodeloos worden van grote groepen arbeiders, kostwinners, 
heeft in de afloop van dit conflict van jonge, veelal ongetrouwde vrouwen een belangrijke rol 

                                                 
779 Brief Stoomspinnerijen en -Weverijen v/h S.J. Spanjaard aan A.C. van Eck, 21 november 1946 (TGTV, 329); Tubantia 20 
november, 6 december 1946; VTAC 22 en 27 november 1946, 3 en 7 december 1946; pamflet ‘Aan ons Personeel’ getekend door 
‘de Directie en de Fabriekskern’, 28 november 1946 (TGTV, 74); brief C. Bruens aan CRB, 28 november 1946; brieven directeur 
GAB Enschede aan CRB, 22 november en 13 december 1946 (alle: Lb 15-9581 I). 
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gespeeld. Voor het eerst, voor zover mij bekend, gaf het CRB te kennen dat arbeiders die ten-
gevolge van een staking werkloos werden, geen steun kregen, omdat de staking “wild” was. Het 
College heeft dit weliswaar niet publiekelijk zo gezegd, maar heeft evenmin bezwaar gemaakt 
tegen deze passage in de VTAC van 3 december en die de krant ontleende aan het pamflet. Het 
is interessant om te zien op welke wijze de Enschedese fabrikantenvereniging het College tot 
deze stellingname bewogen heeft. 
 
Op 26 november had Van Eck een brief aan het CRB geschreven, waarin hij het principiële 
karakter van het conflict uiteenzette. In Enschede verdienden drossters inderdaad een gulden of 
negen per week meer dan in de overige plaatsen. De bedrijven hanteerden daar een enigszins 
verwaterde versie van de equal-work-equal-pay-theorie (begin 1946, om precies te zijn op 23 
februari, hadden de fabrikanten deze theorie vaarwel gezegd, omdat zij niet te handhaven was, 
althans nog veel hogere vrouwenlonen zou rechtvaardigen; zie §8.4). In Borne, Hengelo, Olden-
zaal en deels in Almelo kregen de drossters ‘sinds onheugelijke tijden’ een lager loon dan de 
mannelijke drossers. ‘De wilde staking bij Spanjaard’, zo concludeerde hij, ‘heeft met al haar 
wildigheid, dus een ondergrond van groote ernst. Er wordt een knuppel gegooid in het hoender-
hok van twee levensbeschouwingen (…). Als (de directie) toegeeft, komen de overige vrouwe-
lijke drossers op den duur onherroepelijk op 't Enschedesche peil.’ De loonopdrijvende werking 
van de krappe arbeidsmarkt in m.n. Enschede begon dus tot vergelijkbare effecten in de andere 
plaatsen in Twente te leiden. Het was dan ook van het allergrootste belang dat een halt werd 
toegeroepen aan de opwaartse beweging van de vrouwenlonen. Hoe was dit te bereiken? Voor 
een antwoord op deze vraag kon Van Eck putten uit een rijke ervaring en hij vervolgde: ‘In een 
wilde staking moeten mijns inziens de niet-stakers, die zonder werk komen, zonder eenige ver-
goeding naar huis gezonden worden en dus schade lijden. Gebeurt dit, dan wordt de orde door 
het volk zélf hersteld en altijd spoedig! Gaat men de slachtoffers financieel helpen, dan wordt 
het een lange lijdensgeschiedenis, want dan kunnen zij met eenig vermaak de krachtproef, die 
zij in hun hart toch wel interessant vinden, zijn beloop laten gaan.’ In een brief aan Spanjaard, 
twee dagen later, formuleerde het bestuur van de FVE het nog scherper. Wanneer een klein 
aantal jonge vrouwen een grote spinnerij stillegt, zal ‘de orde hersteld moeten worden door de 
verantwoordelijke elementen, welke schade lijden van de roekeloosheid van de onverantwoor-
delijke. De vaders, broers en verloofdes zullen de onverantwoordelijke jonge vrouwen weer aan 
het werk moeten jagen. De orde in het bedrijf wordt dan door de bedrijfsgemeenschap zelf ten 
spoedigsten hersteld, omdat deze schade lijdt van de wanorde. Een dergelijke gang van zaken 
heeft een sterk-opvoedende werking en wanneer eens een wilde staking op deze wijze tot een 
spoedig einde is gekomen, zijn de wilde stakingen voorlopig van de baan.’ Om die reden keurde 
het bestuur het ‘reeds ten scherpste af indien in dergelijke omstandigheden met kunst en vlieg-
werk uitgesteld wordt het uur, waarop de eerste slachtoffers werkloos worden’. 
Het verzoek van de fabrikantenvereniging aan het College om een ‘vaderlijke vermaning’, om-
dat anders de consequenties niet te overzien zouden zijn, had succes. Verder was de formulering 
die in het pamflet was gehanteerd, correct: het College had slechts geadviseerd, precies zoals 
Van Eck gevraagd had. Meer kon het CRB ook niet doen, want het was hem zelf niet duidelijk 
of Spanjaard wel of niet gerechtigd was de werkloos geworden arbeiders te betalen.780  
De voor de ondernemers gunstige afloop van het conflict bij Spanjaard betekende uiteraard niet 
dat het nu direct overal rustig was. Ongeveer twee maanden later, op 27 januari 1947, legden 

                                                 
780 Brief A.C. van Eck aan A.C. Josephus Jitta, 26 november 1946 (Lb 15-9581 I); brief A.C. van Eck aan Spanjaard, 28 november 
1946 (TGTV, 329). Cursief van schr. 
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dertig drossters bij de Enschedesche Katoenspinnerij het werk neer, omdat bepaalde emolumen-
ten die hun beloofd waren, niet op tijd werden verstrekt. Na korte tijd was dit probleem uit de 
wereld geholpen, maar toen eisten de drossters doorbetaling van de gestaakte uren. De directie 
weigerde hierop in te gaan evenals op een compromisvoorstel van de staaksters om de helft te 
betalen. De staking duurde daarom voort en de bedrijfsleiding legde na korte tijd ‘om techni-
sche redenen’ de fabriek stil waardoor ongeveer 100 arbeiders werkloos werden. 
Gesterkt door de ervaringen bij Spanjaard pasten de ondernemers bij de EKS dezelfde tactiek 
toe. Zoals Van Eck aan de directeur van het GAB berichtte waren de 100 arbeiders naar huis 
gestuurd met de bedoeling ‘door de arbeiders zelf de orde in het bedrijf te laten herstellen, om-
dat zij de wanorde aan den lijve voelen’. Tot zover werd dus dezelfde weg bewandeld als bij 
Spanjaard. Het verschil lag echter hierin dat nu het CRB moest uitmaken of volgens de wet de 
tijdelijk werkloze arbeiders een uitkering moesten c.q. mochten krijgen. Tot het beantwoorden 
van deze vraag was het bij Spanjaard niet gekomen, maar blijkbaar wilden de fabrikanten nu 
doorzetten. Zij dachten een effectieve tactiek tegen de voorspinnerij-arbeidsters gevonden te 
hebben, maar dan was het wel noodzakelijk dat tijdelijk werklozen geen recht zouden hebben 
op een uitkering. In het verleden hadden arbeiders in dit soort gevallen een uitkering ontvangen 
uit de werklozenkassen. Deze kassen bestonden niet meer. Wel bestonden nu een wachtgeldre-
geling en overbruggingssteun. De vakbonden vonden dat in dit geval de overbruggingssteun 
van toepassing was. De directeur van het GAB was het daar evenwel niet mee eens. Daarop 
adviseerden de bonden aan de uitgesloten arbeiders om ontslag te vragen teneinde zo een nieu-
we werkvergunning te krijgen. Zij zouden weliswaar niet bij andere textielbedrijven aan het 
werk kunnen, omdat de fabrikanten hen uit onderlinge solidariteit zouden weigeren, maar ze 
waren dan in ieder geval onvrijwillig werkloos en hadden dan wel recht op overbruggingssteun. 
 
Het werd nog ingewikkelder, aangezien het GAB niet zeker wist of bij staking wel een ontslag- 
en nieuwe aanstellingsvergunning mocht worden afgegeven en of overbruggingssteun toepasse-
lijk was op uitgeslotenen. Vroeger, dat wil zeggen vóór het BBA 1945, bestonden deze proble-
men niet, aangezien bij een staking elke arbeider ontslag mocht nemen om te proberen ergens 
anders in zijn levensonderhoud te voorzien. Logisch geredeneerd zou deze lijn ook nu doorge-
trokken moeten worden, althans voor de uitgesloten arbeiders, want volgens de Arbeidsbemid-
delingswet van 1930 mocht bij een officiële staking niet bemiddeld worden voor de stakers zelf. 
De EKS had begrijpelijkerwijs zeer grote bezwaren tegen het verlenen van een ontslag- en 
nieuwe aanstellingsvergunning aan de uitgesloten arbeiders, omdat zij ná de staking uiteraard 
weer bij dit bedrijf aan het werk zouden kunnen. Bovendien zou de hele tactiek van de fabrikan-
tenvereniging in het water vallen, doordat de niet-stakers geen schade zouden lijden en er dien-
tengevolge ook geen belang bij zouden hebben zelf de orde te herstellen. Daar stond echter 
weer tegenover dat als het GAB aan de wensen van de ondernemers tegemoet zou komen, er 
‘zeer rigoureus ingegrepen (zou worden) in het stakingsrecht van de arbeiders’, zoals het GAB 
enige tijd later aan het Rijksarbeidsbureau meedeelde. Hoe ingewikkeld de materie was bleek 
wel uit het feit dat het Rijksarbeidsbureau pas enkele maanden later uitsluitsel gaf en toen was 
de staking bij de EKS al afgelopen. 
De door het Rijksarbeidsbureau geformuleerde Richtlijnen voor de ontslag- en aanstellingsver-
gunningen bij stakingen onder het BBA 1945 behelsden: 
‘1. Los van de vraag of de betreffende arbeiders al dan niet bij de staking betrokken waren, kon 
doorgegaan worden met het verlenen of weigeren van ontslag- en aanstellingsvergunningen op 
grond van het BBA 1945. 
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2. Voor de buiten hun schuld werkloos geworden arbeiders zou arbeidsbemiddeling geoorloofd 
blijven, ofschoon ze niet geholpen konden worden door een gesubsidieerde wachtgeld- of over-
bruggingsuitkering. Zou een werkgever, die een aanvraag voor een dergelijke arbeider had lo-
pen, deze arbeider weigeren op grond van onderlinge afspraken der werkgevers, dan zou de 
betrokken arbeider voor overbruggingssteun in aanmerking kunnen komen. 
3, Aan staaksters, die zelf ander werk vonden, mocht een nieuwe aanstellingsvergunning wor-
den afgegeven. 
4. Als de Enschedese Katoen Spinnerij er zelf in zou slagen ander personeel te vinden, mocht 
voor deze mensen een aanstellingsvergunning worden afgegeven. 
5. De Enschedese Katoen Spinnerij mocht de staking bij haar onderneming als werkweigering 
beschouwen en alle of een deel der staaksters op staande voet ontslaan (dus zonder toestemming 
van het GAB).’ 
Deze brief was voor de ondernemers zeer teleurstellend, ook al speelde hij geen rol meer in het 
conflict bij de EKS. Pas tijdens de staking bij Ten Cate in Almelo eind augustus 1947 zouden 
deze richtlijnen een belangrijke rol spelen (zie §12.4.1). 
 
De staaksters van de EKS werden noch door de Bedrijfsunie noch door de EVC gesteund en de 
laatste drukte de drolsters in een vergadering op 31 januari op het hart dat ze er verkeerd aan 
deden te staken. ‘Na langdurige discussies’ besloten zij het werk te hervatten, omdat op hen de 
verantwoordelijkheid rustte voor de uitgesloten arbeiders, ‘onder wie verschillende gehuwden 
en vaders van groote gezinnen, die op geen enkele wijze in de termen konden vallen voor on-
dersteuning of bemiddeling via het arbeidsbureau’, zoals het dagblad Tubantia de discussie 
samenvatte. De arbeidsters lieten ook de eis tot uitbetaling van de gestaakte uren vallen. Zij 
verklaarden nadrukkelijk niet gezwicht te zijn voor de fabrikantenvereniging, maar dat zij zich 
hadden laten overtuigen door ‘de duidelijke uiteenzetting van de bestuurders van de Eenheids-
vakcentrale en van de fabriekscommissie’, aldus Tubantia. Na de toezegging van de directie dat 
er geen rancunemaatregelen genomen zouden worden, draaide de EKS op 3 februari weer. Uit-
eindelijk betaalde het bedrijf aan de uitgesloten arbeiders 80% van het loon over de niet-
gewerkte dagen ‘nu gebleken was dat de staaksters zich van hun verantwoordelijkheid bewust 
waren’. Ook de beloofde textiel werd aan de drolsters verstrekt, zodat hun eisen feitelijk waren 
gerealiseerd.781 
Op de EKS was het werk nog maar nauwelijks hervat of bij een ander bedrijf, de KSW in Nij-
verdal, ontstond een precies eender conflict. Twaalf jonge spoelsters legden op 3 februari het 
werk neer, omdat zij vonden dat zij een te geringe vergoeding kregen voor het verwerken van 
een mindere kwaliteit garen. De volgende dag gingen 40 voorspinnerij-arbeidsters in staking, 
omdat naar hun mening de van bedrijfswege verstrekte werkschorten van een te slechte kwali-
teit waren. Volgens Tubantia had de voorspinnerij te kampen met ziekte van ruim 20 arbeid-
sters en had dit ook al voor stagnatie in de productie gezorgd. Het is niet onwaarschijnlijk dat 
grotere werkdruk dan normaal een rol heeft gespeeld bij de drolsters. Nog dezelfde dag liet de 
bedrijfsleiding de hele spinnerij stopzetten waardoor 350 arbeiders werkloos werden. Opnieuw 
had deze tactiek succes, want op 8 februari hervatten alle staaksters het werk zonder dat aan hun 
eisen tegemoet was gekomen. De meeste arbeiders keurden de handelwijze van de drolsters af, 

                                                 
781 Brief directeur GAB Enschede aan Minister van Sociale Zaken, 10 februari 1947 (Arbeid II, 18); Jaarverslag St.Lambertus 
1946 en 1947, p. 64/5; brief A.C. van Eck aan directeur GAB Enschede, 30 januari 1947; brief directeur GAB Enschede aan Rijks-
arbeidsbureau, 11 juni 1947; brief Rijksarbeidsbureau aan GAB Enschede, 25 juli 1947 (alle geciteerd naar Canne Meijer, Bijkerk, 
a.w., p. V-150 - V-153); Tubantia 29 en 30 januari 1947, 1 en 3 februari 1947. 
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omdat zij vanwege een minder mooie, gratis schort het hele bedrijf lam hadden gelegd, aldus de 
weergave van Tubantia.782 
 
Zo bleek de tactiek van de fabrikanten vruchten af te werpen en was men in staat enige greep op 
de voorspinnerij-arbeidsters te krijgen. Aangezien echter de meer structurele oorzaak van de 
kracht van deze arbeidsters, namelijk de krapte op de arbeidsmarkt en hun sleutelpositie in het 
bedrijf, niet was weggenomen, bleven zij een bron van onrust vormen in de textielindustrie. 
Dit werd bevestigd door een onderzoek dat in deze tijd naar de positie en lonen van deze ar-
beidsters werd ingesteld. De aanleiding tot dit onderzoek was de toenemende wrevel van het 
Arbeidsbureau over het feit, dat voortdurend arbeidsters toestemming vroegen om naar een 
ander, beter betalend bedrijf te mogen. Het GAB mocht deze toestemming alleen maar geven, 
indien de betrokken arbeidster meer zou kunnen verdienen bij gelijkblijvende prestatie. Wan-
neer het hogere loon in het andere bedrijf namelijk het gevolg zou zijn van harder werken, ging 
het niet om een positieverbetering en zou het arbeidsbureau bemiddeling moeten weigeren. 
Voor de textielondernemers was het begrijpelijkerwijs van groot belang dat het GAB zou wei-
geren om arbeidsters nog langer te bemiddelen naar andere bedrijven. Van Eck had dan ook 
tegenover directeur Stuveling verklaard, zo liet hij aan Berenschot weten, dat het die bemidde-
ling best kon weigeren, ‘omdat in geen enkel opzicht vaststaat, dat de plukdrolster die bij A 
ƒ30,- verdient, voor de ƒ35,- die ze bij B zou kunnen verdienen, niet veel harder zou moeten 
werken’. Deze redenering vond het GAB waarschijnlijk wat al te ongerijmd. Het gaf er de 
voorkeur aan de tarieven van alle Enschedese voorspinnerij-arbeidsters zodanig met elkaar in 
overeenstemming te brengen dat een prestatie van 100% overal hetzelfde eindloon zou opleve-
ren. Een hoger loon bij een bepaald bedrijf zou dan logischerwijs uitsluitend gevolg van harder 
werken kunnen zijn, zodat het GAB bemiddeling kon weigeren. Nu was dit theoretisch een 
aardige oplossing, maar, zoals Van Eck schreef aan Berenschot, dat de uitvoering van deze taak 
op zich zou moeten nemen, onderschatte de directeur van het GAB ‘de moeilijkheden, die zelfs 
op dit kleine terrein door een diversiteit van werkmethodes, grondstoffen en outillage gescha-
pen worden’. Over de praktische uitwerking van het plan was Van Eck dan ook sceptisch.783 
 
Deze discussie vond plaats in de maanden oktober en november 1946. Daarna bleef het enige 
tijd stil. Begin januari 1947 schreef Van Eck aan het CRB geen praktisch nut in een onderzoek 
te zien. Toen had echter inmiddels de staking bij Spanjaard plaats gevonden. Hier was het Col-
lege er door de fabrikanten bij gehaald met het verzoek om een “vaderlijke vermaning”, omdat 
zij de problemen met de arbeidsters zelfstandig niet meer konden oplossen. En nu, enkele we-
ken later, wilden de ondernemers de poging om via Berenschot wat meer lijn in de lonen te 
brengen, niet doorzetten. Dit kon het College niet over zijn kant laten gaan; per slot van reke-
ning was en bleef het verantwoordelijk voor de uitvoering van de geleide loonpolitiek. Josephus 
Jitta schreef Van Eck dan ook, dat voor de voorspinnerij-arbeidsters alleen een uitzondering kon 
worden gemaakt indien ‘op goede gronden wordt aangetoond dat (…) de thans bestaande loon-
regeling (…) niet is te handhaven’. Als waarschuwing voegde hij er aan toe dat, indien de fabri-
kanten niet zelf de nodige stappen ondernamen met behulp van Berenschot, het College een 
onderzoek zou laten instellen via de Arbeidsinspectie. Een dag later hadden de ondernemers 

                                                 
782 Brief directeur GAB Enschede aan Minister van Sociale Zaken, 17 februari 1947 (Arbeid II, 18); Tubantia 6 en 7 februari 1947. 
783 Brief A.C. van Eck aan Raadgevend Bureau Ir. B.W. Berenschot, 12 november 1946 (TGTV, 329); rondschrijven A.C. van Eck 
aan bestuur FVE, 13 november 1946 (VTO, 3 Vrouwenlonen 2). 
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eieren voor hun geld gekozen: het Bureau Berenschot zou de opdracht krijgen.784 Van Eck 
stuurde nog een brief naar het College waarin hij een stap verder ging dan in de discussie over 
de lonen van de voorspinnerij-arbeidsters. Niet alleen hún lonen waren niet te handhaven, ‘maar 
evenmin die van de overige vrouwelijke arbeiders’. De vrouwenlonen waren hoog en zouden 
dat blijven ‘tenzij Uw College een middel weet om de Twentsche Textielarbeidsters een loons-
verlaging van 20-40% te laten aanvaarden, zonder dat de industrie daarbij komt stil te lig-
gen’.785 
 
Dit is op het eerste gezicht een wat merkwaardige brief. Van Eck lijkt hier het College op voor-
hand te waarschuwen, dat de uitkomst van het onderzoek van Berenschot wel eens tegen kon 
vallen en dat dispensatie, waarop het CRB in zijn brief van 13 januari had gezinspeeld, de enige 
uitweg uit de problemen bood. Het is niet met zekerheid te zeggen of dit Van Eck's bedoeling 
was, maar in ieder geval besloot het CRB niet passief de resultaten van Berenschots onderzoek 
af te wachten. Op 15 januari gaf het College opdracht aan de Arbeidsinspectie een onderzoek in 
te stellen ‘naar de plaats welke de arbeidsters in de voorspinnerij in de textielindustrie innemen 
in verhouding tot de overige arbeidsters in dezen tak van bedrijf, de werkgroep waarin deze 
arbeidsters behooren te worden ingedeeld, hare arbeidsintensiteit, hare belooning enz.’ Het Col-
lege vroeg om een beetje haast te maken met het onderzoek, omdat het ‘het voor de rust in de 
textielindustrie van het grootste belang’ achtte deze lonen eens nader te bekijken. Ook in deze 
brief zinspeelde het College op een mogelijke uitweg uit de problemen via dispensatie: alleen 
wanneer ‘op goede gronden’ zou blijken dat de loonregeling niet te handhaven was en dat deze 
arbeidsters op grond van de zwaarte van hun werk meer behoorden te verdienen, zou het Colle-
ge iets dergelijks kunnen overwegen.  
Het is zeer opmerkelijk dat het College dit schreef. Blijkbaar was ook in Den Haag langzaam 
het besef aan het door dringen dat de loonregeling voor de voorspinnerij-arbeidsters een dode 
letter was. Teneinde een complete chaos te voorkomen, aldus waarschijnlijk de redenering van 
het CRB, kon men beter dispensatie geven. Bovendien kon men die in betere tijden (lees: wan-
neer de verhoudingen op de arbeidsmarkt niet meer zo sterk ten gunste van deze arbeidsters 
uitpakten) weer intrekken.786 
 
Het rapport dat in maart 1947 verscheen, gaf een gedetailleerd overzicht van de verschillende 
werkzaamheden in de spinnerij (zie Bijlage I) en formuleerde twee belangrijke conclusies. Door 
de sterke verschillen tussen de bedrijven onderling was een goede vergelijking van de arbeids-
productiviteit erg moeilijk. Om toch tot een zinnig resultaat te kunnen komen zouden zeer uit-
gebreide tijdstudies moeten worden toegepast. Deze zouden echter op grote tegenstand onder de 
arbeidsters stuiten. Bij de EKS had het observeren van de drolsters en drossters ten behoeve van 
het onderzoek van het onderhavige rapport al tot grote onrust geleid. ‘Zij zagen hierin een ge-
reede aanleiding om te staken.’ Tot slot concludeerde het rapport, ‘dat de hoogste loonen niet 
samen gaan met de hoogste productie en omgekeerd, dat de laagste loonen niet verdiend wor-

                                                 
784 Brief A.C. van Eck aan CRB, 3 januari 1947; brief A.C. van Eck aan C. Bruens, 14 januari 1947 (beide: VTO, 3 Vrouwenlonen 
2); brief A.C. Josephus Jitta, namens CRB, aan A.C. van Eck, 13 januari 1947 (TGTV, 329). 
Overigens liep dit onderzoek dat Berenschot zou uitvoeren bij ‘de slechtst en de best betalende onderneming’ dood, want beide 
bedrijven weigerden de onderzoekers toegang. Voor het College was de zaak hiermee afgedaan, want ‘het kon de fabrikanten niet 
dwingen een onderzoek ten eigen bate, dat ze niet wensten, toch in te laten stellen’. (gecit. naar Canne Meijer, Bijkerk, a.w., p. V-
183). 
785 Brief A.C. van Eck aan College van Rijksbemiddelaars, 14 januari 1947 (TGTV, 20). 
786 Brief College van Rijksbemiddelaars aan Directeur-Generaal van de Arbeid, 15 januari 1947 (Lb 15-01 D 1947). 
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den door de arbeidsters, die het minste produceren. De loonen worden in hoofdzaak bepaald 
door "vraag en aanbod".’ 
Dit was voor het CRB een heel vervelende conclusie en zij leek als enige uitweg dispensatie 
open te laten. Het betekende immers dat aan deze lonen niets kon worden gedaan. Wat was het 
nut, zo kon men zich verder afvragen, van een politiek van loonbeheersing, indien in de praktijk 
de lonen zich, achter de rug van overheidsinstanties en overlegorganen om, op grond van vraag 
en aanbod vormden? Maar gelukkig voor het CRB stond er ‘in hoofdzaak’. Een zekere invloed 
op de hoogte van de lonen kon men van buitenaf dus toch wel uitoefenen. Maar, zo stelde het 
rapport, dan moest in de textielloonregeling het artikel betreffende werk dat uitsluitend aan 
vrouwen was opgedragen, wel veranderd worden. ‘Door deze omschrijving (…) blijft het altijd 
mogelijk, dat arbeid welke niet uitsluitend door vrouwen wordt verricht, beloond kan worden 
als arbeid door mannen verricht.’ Bovendien moest het onmogelijk gemaakt worden dat bij de 
bepaling van het gemiddelde loon in een afdeling ook het loon van arbeidsters beneden 19 jaar 
werd betrokken. In zo'n geval lag namelijk het gemiddelde lager en konden sommige arbeiders 
hogere lonen ontvangen dan in de CAO was vastgelegd. 
Enkele dagen voor dit rapport werd gepubliceerd, schreef het CRB aan de Minister van Sociale 
Zaken dat het intensief aandacht besteedde aan de vrouwenlonen en dat zijn inspanningen ertoe 
hadden geleid dat deze ‘thans eenigszins aan banden (zijn) gelegd’. Maar, zo voegde het Colle-
ge er aan toe, de moeilijkheden bleven zeer groot door de schaarste aan vakkundige arbeidsters 
en door hun sleutelpositie in de bedrijven ‘tengevolge waarvan de werkgevers al te zeer geneigd 
zijn aan de eischen van deze arbeidsters toe te geven’.787 
 
Er was nog een geheel andere reden dat Van Eck in zijn brief van 14 januari aan het College 
van Rijksbemiddelaars zinspeelde op dispensatie als enige uitweg uit de hoge-vrouwenlonen-
problematiek. De CDEC was kort daarvoor gestart met een algemene controle van de vrouwen-
lonen in de textielindustrie. Het CRB informeerde de Dienst, dat was gebleken dat vooral in 
Enschede en omgeving de lonen voor de drolsters en drossters ‘zeer hoog’ waren. Dit speelde 
volgens het College in ieder geval bij Tubantia, Gebr. Jannink, Bamshoeve, Roombeek, Ooster-
veld, Van Heek & Co, Rigtersbleek, Blijdenstein & Co en Gebr. Van Heek, kortom alle spinne-
rijen en de grote spin-wevers binnen de FVE. Naar het CRB had begrepen betaalden Oosterveld 
en Rigtersbleek ‘uitzonderlijk hooge loonen’. De CDEC antwoordde dat het College zou wor-
den geïnformeerd wanneer zijn bevindingen waren afgerond.788 Na enige tijd begonnen bedrij-
ven reacties te krijgen van de CDEC. De spinnerij Gebr. Jannink kreeg in maart 1947 bericht 
dat bij de controle was gebleken dat de lonen van een aantal functies in de spinnerij veel hoger 
waren dan de CAO toeliet. 
 

Tabel 50 Looncontrole CDEC bij Gebr. Jannink, maart 1947 
 Uurinkomen Jannink / 

CAO 
Loonstatistiek 

/ CAO  Gebr. Jannink CAO Loonstatistiek 

Plukdrolsters 73,1 52,8 79,33 138% 150% 
Halffijndrolsters 60,0 48,0 72,29 125% 151% 

                                                 
787 Rapport van het onderzoek naar de loonen van de drolsters en drossters in de Twentsche textielindustrie, 20 maart 1947 (DGA, 
30.3), cursief van schr.; brief CRB aan Minister van Sociale Zaken, 12 maart 1947 (Lb 15-01 D text.ind. 1947). 
788 Brief College van Rijksbemiddelaars aan Centrale Dienst voor de Economische Contrôle, 18 januari 1947; brief Centrale 
Dienst voor de Economische Contrôle aan College van Rijksbemiddelaars, 23 januari 1947 (beide: Lb 15-01D 1947). 
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De CDEC had geconstateerd dat Jannink haar acht plukdrolsters 38% meer betaalde dan vol-
gens de CAO was toegestaan; de negentien halffijndrolsters kregen 25% meer betaald dan het 
maximum dat de CAO toeliet.789 Uit de loonstatistieken van de fabrikantenvereniging − cijfers 
over het 1ste halfjaar van 1947 − blijkt dat Jannink binnen de Enschedese verhoudingen relatief 
slecht betaalde: gemiddeld kregen deze arbeidsters immers 150% van het volgens de CAO toe-
gestane loon betaald! 
In juni liet Bruens, de inspecteur van het CRB in Oost-Nederland, aan Rigtersbleek weten dat 
hij klachten had gekregen dat de onderneming de Loonregeling ‘belangrijk’ overschreed. Hij 
wees op de Loonregeling voor de textielindustrie en waarschuwde dat tegen overtreders ‘met 
groote gestrengheid’ zou worden opgetreden. Vlak voor de kerstdagen kreeg het bedrijf contro-
le en daarbij constateerde de CDEC dat aan meisjes en vrouwen 30, 40 en 50% boven de vast-
gestelde lonen werd betaald (nadere details werden helaas niet vermeld). Dat was Rigtersbleek 
bekend, zo reageerde de onderneming snedig.  
De hierboven geciteerde brief van Bruens, was niet alleen aan Rigtersbleek gestuurd, maar aan 
meerdere bedrijven. Blijdenstein & Co antwoordde op Bruens’ brief dat de gehele Enschedese 
textielindustrie aan de vrouwen lonen betaalde die ver boven de CAO uitgingen. Het bedrijf 
vond dat die lonen zelfs tot een zeer ongewenste hoogte waren gestegen. ‘Wij maken U er ech-
ter op attent, dat een verlaging tot de toegestane normen onmiddellijk een volledige lamlegging 
van de gehele textielindustrie tengevolge zou hebben.’790 De conclusie van Blijdenstein was 
niet ver bezijden de waarheid: in de loop van 1947 en in de eerste maanden van 1948 contro-
leerde de CDEC in totaal 71 ondernemingen en daarvan kregen er 53 een proces-verbaal van-
wege het betalen van “te hoge” lonen.791 
Onder invloed van deze controles en van de nieuwe CAO (zie Hfdst. 11) die geen wijziging van 
de officiële vrouwenlonen met zich meebracht, besloot de FVE in oktober om ‘alle vrouwen-
loonen tot nader order te bevriezen’. Dit was de zoveelste poging om in de eigen gelederen eni-
ge lijn te brengen in deze lonen.792 Bij de bespreking van de intensieve looncontrole die de 
CDEC bij de Enschedese textielfabrieken aan het houden was, adviseerde Van Eck in de leden-
vergadering van de FVE in november 1947 om bij processen-verbaal van de CDEC ‘niet naar 
verweren te zoeken, maar er tegenover deze opsporingsambtenaren alleen op te wijzen dat de 
gewraakte overtredingen door omstandigheden buiten hun wil en macht noodgedwongen ont-
staan zijn. Juridisch kunnen wij er natuurlijk niet uitkomen en vanwege het Secretariaat zal te 
zijner tijd voor den rechter dan ook een algemeen pleidooi op feitelijke gronden gevoerd wor-

                                                 
789 Brief A.I. Oerlemans aan Gebr. Jannink, 22 maart 1947 (TGTV, 329). Ik heb helaas geen andere brieven van de CDEC met 
resultaten van de looncontrole gevonden. 
Het is overigens opvallend dat de CDEC de plukdrolsters in de groep ‘geschoolden’ indeelde. In alle andere door mij geraadpleegde 
bronnen waren arbeidsters in de voorspinnerij in de groep ‘geoefenden’ ingedeeld. 
790 Brief C. Bruens aan Rigtersbleek, 23 juni 1947; brief Blijdenstein & Co aan College van Rijksbemiddelaars, Inspectie Oost-
Nederland, 27 juni 1947 (beide: TGTV, 329); notitie Rigtersbleek, 23 december 1947 (TGTV, 20). 
In de rondvraag van de Vergadering van de Vakraad voor de Textielindustrie, gehouden op vrijdag 6 juni 1947 des voormiddags te 
half elf uur in het vacantie-oord van het Chr.Nationaal Vakverbond te Putten (TGTV, 202), vroeg Vunderink aandacht voor de 
problemen die L. van Heek in Losser zou kunnen krijgen. De lonen in de spinnerij waren er te hoog opgelopen en het bedrijf wilde 
steun, indien het daarvoor geverbaliseerd zou worden. Het bedrijf moest maar proberen om op basis van een wetenschappelijk 
rapport de lonen goedgekeurd te krijgen, zo reageerde de vergadering. Dit bericht onderstreept eens te meer dat veel bedrijven te 
hoge vrouwenlonen betaalden, maar het is verrassend dat een vakbondsbestuurder voor de belangen van dit bedrijf opkwam; vanaf 
1946 was de onderneming immers lid van de BTO. 
791 De CDEC voerde volgens het Jaarverslag over 1947 door het Bestuur der FVE aan de leden dier Vereeniging uitgebracht 
(FVE, 63), de controle uit met behulp van twintig teams van elk 2 man. Zie ook E. Theloosen, De prijs van de sociale vrede, §6 De 
sociale vrede wordt zwart betaald (ongepubl. manuscript), p. 79. 
792 Verslag ledenvergadering FVE, 10 oktober 1947 (FVE, 5). 
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den. De houding van de overheid is in zooverre te laken, dat zij steeds oogluikend alles maar 
heeft getolereerd, totdat de werkgevers noodgedwongen langzaam maar zeker op een exorbitant 
hoog loonpeil voor vrouwen aangeland zijn.’793 
Vlak voor de kerst stuurde Van Eck aan het bestuur van de FVE een overzicht van de lonen die 
aan mannelijke en vrouwelijke drossers werden betaald. Zoals gebruikelijk noemde hij niet de 
namen van de betrokken bedrijven en evenmin de aantallen arbeiders op wie de cijfers betrek-
king hadden. 
 

Tabel 51 Het weekloon van drossers in acht verschillende Enschedese bedrijven, december 1947 
Mannen Vrouwen Verschil / 

week 
42,72 38,40 4,32 
43,68 41,28 2,40 

43,68 40,32 3,36 
43,20 39,84 3,36 

43,30 41,75 1,55 
42,00 37,24 4,76 

43,54 38,93 4,61 
43,76 39,70 4,06 

Bron: Bijlage bij rondschri jven AC. Van Eck aan bestuur FVE, 24 december 1947 
De namen van de betrokken bedri jven zijn opzettelijk weggelaten door Van Eck. 

 
Het maximum weekloon dat op basis van de Loonregeling mocht worden verdiend, bedroeg 
ƒ41,47 voor mannen en ƒ23,04 voor vrouwen (uurloon van 72 resp. 40 cent plus 20% in tarief). 
De Loonstatistiek van de fabrikanten geeft een gemiddeld weekloon in het tweede halfjaar van 
1947 van ƒ43,41 voor mannen en van ƒ38,19 voor vrouwen.  
De Bedrijfsunie had tijdens de onderhandelingen over een aanpassing van de vrouwenlonen in 
het kader van de nieuwe CAO aangedrongen op het fixeren van een gemiddeld verschil tussen 
de lonen van de mannelijke en vrouwelijke drossers. Dit impliceerde overigens een aanmerke-
lijke verhoging van de officieel toegestane vrouwenlonen. Van Eck vond een dergelijke nivelle-
ring, ‘nu wij in uitgesproken moeilijkheden met Rijksbemiddelaars en CDEC gewikkeld zijn’, 
uit den boze. Het zou op hen ‘een zeer slechte indruk’ maken. Hij stelde voor om de verschillen 
te laten voor wat ze waren – ook al konden die verschillende ondernemingen moeilijkheden 
bezorgen – en ‘af te wachten of die moeilijkheden komen en inmiddels niets te doen’. Ledeboer 
sloot zich aan bij het standpunt van Van Eck en achtte in dit stadium een verhoging ‘zeer ontac-
tisch’. De andere bestuursleden, E.R.S. Krudop, E. ter Kuile Jr, W.H. Jannink en A.J. Blijdens-
tein, onderschreven de visie van de voorzitter, al vroeg Jannink zich geïrriteerd af wie de over-
treder was bij wie het verschil nog maar ƒ1,55 bedroeg, ondanks de afspraak uit februari 1946 
om een minimumverschil van ƒ2,40 aan te houden (zie bij voetnoot 529).794 
 
Een dringend verzoek van het College van Rijksbemiddelaars van 20 januari 1948 om de vrou-
wenlonen te verlagen, hadden de vier fabrikantenverenigingen ter zijde gelegd, zo liet Van Eck 
aan het CRB weten. Het was een onredelijke en onmogelijke eis geweest, zoals het College heel 
goed wist. Enkele weken later, op 16 februari, was een nieuwe brief van het CRB gevolgd, 
                                                 
793 Verslag ledenvergadering FVE, 28 november 1947 (FVE, 5). 
794 Rondschrijven A.C. van Eck aan bestuur FVE, 24 december 1947 (TGTV, 329).  
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waarin sprake was van het terugbrengen van de vrouwenlonen ‘tot een redelijk peil’. Dit klonk 
al een stuk beter en het antwoord van de vier verenigingen op deze brief was gereed geweest 
voor verzending, toen plotseling twee Enschedese bedrijven, Gebr. Van Heek en G.W. Wisse-
link’s Textiel Maatschappij, werden gedagvaard om voor de Economische Politierechter in 
Almelo te verschijnen wegens het betalen van te hoge lonen aan spoelsters.795  
Omdat de ontwikkelingen elkaar steeds sneller begonnen op te volgen, hadden de besturen van 
de vier verenigingen eind 1947, begin 1948 besloten om voorlopig af te wachten. Waar zouden 
de looncontroles van de CDEC toe leiden? Oosterveld had in het proces-verbaal dat het bedrijf 
had gekregen, aanleiding gezien om de lonen te verlagen en was in februari geconfronteerd met 
een staking, nadat al eerder enkele andere bedrijven met stakingen als uitvloeisel van de nieuwe 
CAO te maken hadden gekregen (zie Hfdst. 11). Hoe moest dit verder gaan? De overheid nam in 
maart het initiatief tot ingrijpende stappen en had daarmee de patstelling doorbroken. Hoe zou 
de poging om via de rechter een doorbraak te forceren uitpakken? 
 

10.2 8 maart 1948: Vrouwendag in Twente 

De officier van justitie achtte Gebr. Van Heek en G.W. Wisselink’s Textiel Maatschappij schul-
dig aan het betalen van lonen aan spoelsters die hoger lagen dan wat op basis van de CAO was 
toegestaan. Bij Gebr. Van Heek betrof het 32 spoelsters die allemaal 19 jaar of ouder waren; het 
gemiddelde uurloon van deze spoelsters was 64,6 cent. Het ten laste gelegde werd door de ver-
dediging niet ontkend. Advocaat P.S. Noyon en Van Eck, die als getuige optrad, gooiden het 
over een andere boeg en verklaarden dat al direct bij de aanvang van de CAO-onderhandelingen 
in 1945 duidelijk was dat de lonen voor vrouwen in Twente 25% hoger lagen dan in Brabant en 
dat de CAO-lonen waren vastgesteld op het lagere, Brabantse peil, teneinde de industrie in die 
provincie niet te benadelen. Dit was volgens hen een publiek geheim, waarvan ook het College 
van Rijksbemiddelaars steeds en detail op de hoogte was geweest. Bovendien had het CRB op 
eigen houtje de bepaling uit de Loonregeling van begin 1946 geschrapt, waarmee de in Twente 
betaalde vrouwenlonen tot dan toe wel aan de wettelijke eisen hadden voldaan (zie §9.1). De 
advocaten Noyon en D. Meerburg beriepen zich op overmacht, ‘een drang der omstandigheden, 
waaraan verdachten geen weerstand konden, althans behoefden te bieden’. De verlaging, nodig 
om aan de CAO-eisen te voldoen zou ‘ongetwijfeld grote onrust in het bedrijf teweeg brengen’ 
en er naar alle waarschijnlijkheid toe leiden dat de spoelsters en masse ontslag zouden nemen 
en/of in staking zouden gaan. Dit zou onherroepelijk tot volledige stilstand van de fabrieken van 
Gebr. Van Heek leiden. Vermoedelijk, aldus het verweer van fabrikantenzijde, zou hetzelfde 
gebeuren bij de andere textielfabrieken in Twente, wanneer ook zij hun vrouwenlonen tot het 
toegestane peil zouden verlagen. Dit lag in de lijn der verwachtingen ‘daar de onderhavige 
loonkwestie voor wat betreft de Twentse Textielindustrie als één geheel dient te worden ge-
zien’. Dan zou ‘zeer vermoedelijk’ een groot deel van de Twentse textielindustrie voor kortere 
of langere tijd stil komen liggen en dit zou onder meer ‘de export (een deviezenbron bij uitne-
mendheid) en de binnenlandse voorziening met textielproducten’ negatief beïnvloeden. Deze 
opmerkingen van de verdediging waren geen praatjes voor de vaak, zoals de arbeidsters al her-
haaldelijk hadden laten merken; het waren tevens dreigementen aan het adres van de Rijksbe-
middelaars over de gevolgen van hun “eigengereide” optreden. Gebr. Van Heek bevond zich 
tussen de Scylla van ‘zijn plicht om de wettelijke voorschriften na te leven (in casu de lonen der 

                                                 
795 Brief A.C. van Eck aan het CRB, 16 april 1948 (TGTV, 20). Het Jaarverslag over 1948 door het Bestuur der FVE aan de leden 
dier Vereeniging uitgebracht (FVE, 63), kwalificeerde de brief van het College van 20 januari als ‘kinderachtig’. 
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vrouwelijke werkneemsters te verlagen)’ en de Charybdis van ‘zijn zedelijke plicht het alge-
meen belang te behartigen door te vermijden, dat de export van en de binnenlandse voorziening 
met textielproducten werd benadeeld en te vermijden, dat de arbeidsvrede ernstig werd ver-
stoord’. Dit laatste had zoveel zwaarder gewogen dan zijn plicht om de wettelijke voorschriften 
na te leven, dat hij aan de ‘drang tot het begaan van het strafbare feit redelijkerwijze geen weer-
stand behoefde te bieden, temeer (omdat) in de Twentse Textielindustrie gedurende lange tijd 
met medeweten van het College van Rijksbemiddelaars soortgelijke lonen (…) aan de spoel-
sters en andere vrouwelijke werkneemsters algemeen waren betaald’. Wisselinks advocaat, 
Meerburg, adstrueerde de overmacht waarmee Wisselink’s Textiel Maatschappij te kampen 
had, aan de hand van de jurisprudentie over de verzetsstrijd, waarmee het betalen van zwarte 
lonen als een soort verzetsdaad après-la-lettre werd gepresenteerd. 
De officier eiste een boete van ƒ8.000,- tegen de directieleden N.H. van Heek, W. van Heek, 
H.A. van Heek en G.J. Poerink van Gebr. Van Heek en van ƒ3.000,- tegen G.W. Wisselink van 
Wisselink’s Textiel Maatschappij met een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie weken. 
De rechter wees op 25 maart vonnis en veroordeelde de vier directieleden van Gebr. Van Heek 
elk tot ƒ250,- boete, subsidiair 20 dagen hechtenis. De overwegingen van de rechtbank waren 
dat het CRB op basis van de aan dit College toegekende bevoegdheid een regeling van de lonen 
en andere arbeidsvoorwaarden had vastgesteld die ook door Gebr. Van Heek moest worden 
nageleefd. Tijdens de zitting had inspecteur Bruens dit onderstreept door te wijzen op zijn brief 
van 23 juni 1947 (zie voetnoot 790), waarin expliciet was gewezen op het bindende karakter van 
de Loonregeling. Omdat de regeling op wettige wijze was vastgelegd, was het niet aan Gebr. 
Van Heek om uit te maken of het algemeen belang ermee was gediend om de lonen te handha-
ven op een hoger niveau dan in de Loonregeling was vastgelegd. Het was aan het CRB om hier 
een oordeel over uit te spreken en het College had, ‘indien het dit nodig of wenselijk had geoor-
deeld’, voor de onderneming een afwijkende regeling kunnen vaststellen. Gebr. Van Heek 
moest gewoon net als ieder ander de regelingen die waren uitgevaardigd door het wettige gezag, 
naleven en was niet gerechtigd om op grond van persoonlijke opvattingen over wat in het alge-
meen belang zou zijn, deze regelingen te overtreden. Dat het bedrijf dit wel had gedaan, be-
schouwde de rechter dan ook niet als het verkeren in een noodtoestand of als overmacht. 
Het risico van stakingen en van grote economische schade voor het bedrijf betekende evenmin 
een noodtoestand of overmacht, waaraan de onderneming redelijkerwijs geen weerstand had 
hoeven bieden. Bovendien zouden deze risico’s geen catastrofaal gevolg voor Gebr. Van Heek 
hebben in de zin dat het bedrijf failliet zou gaan. Tot slot verwierp de rechtbank het argument 
dat al langere tijd en met medeweten van het College hogere lonen aan vrouwen werden be-
taald. Uit verklaringen ter zitting van Rijksbemiddelaar Josephus Jitta en van Bosch en Bruens 
was gebleken dat het CRB ‘nimmer op enigerlei wijze toestemming’ had gegeven om van de 
Loonregeling af te wijken. Dat deze twee zaken niet met elkaar in strijd hoefden te zijn en in dit 
geval ook niet waren, liet de rechter buiten beschouwing.796 

                                                 
796 Brief Advocatenkantoor Y.W. Kranenburg en B.W. Kranenburg aan W. van Wulfften Palthe, 9 maart 1948 (Ten Cate (1), 372); 
Vonnis Rechtbank Almelo, 25 maart 1948, in: Nederlandse Jurisprudentie, 1948, nr. 591; H. van den Berg, P. Fortuyn, T. Jaspers, 
De ontwikkeling van het stakingsrecht in Nederland, Nijmegen 1978, p. 37-40; zie ook Theloosen, a.w., p. 81-82.  
Het vonnis zoals gepubliceerd in Nederlandse Jurisprudentie heeft alleen betrekking op Gebr. Van Heek; het vonnis aangaande 
Wisselink’s Textiel Mij. is niet gepubliceerd. Een andere belangrijke reden dat er nauwelijks informatie over de wederwaardighe-
den van dit bedrijf beschikbaar zijn, is dat Wisselink per 1 januari 1948 uit de FVE was gestapt. Het Jaarverslag over 1948, a.w., 
meldde dat de FVE zich om die reden over deze onderneming ‘geen zorgen’ hoefde te maken. 
De 319 kettinggarenspoelsters in Enschede verdienden volgens de loonstatistiek van de fabrikanten in 2e helft van 1947 gemiddeld 
64,83 cent per uur in de gewone dagploeg. Gebr. Van Heek week daar dus niet veel van af. 
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De bij de Bedrijfsunie aangesloten bonden St.Lambertus en De Eendracht besteedden in hun 
ledenblad uitvoerig aandacht aan dit voor veel arbeiders ongetwijfeld verbijsterende proces. 
Wie had ooit durven denken of dromen dat een fabrikant voor het gerecht zou worden gesleept 
en dat nog wel, omdat hij tevéél betaalde! Maar van enige openlijke of heimelijke vreugde was 
bij de bonden geen sprake. St.Lambertus kon zich geheel vinden in het vonnis van de Almelose 
rechter. Zodra namelijk de vraag naar arbeidskrachten weer zou wegvallen en er een overschot 
zou ontstaan, zo schreef de bond in zijn blad, ‘weet men (= de textielfabrikanten, schr.) met 
deze hoge lonen wel raad’. Van de garantielonen zoals die waren vastgelegd in de CAO zouden 
de ondernemers echter ‘niet zo gemakkelijk’ af komen, aldus de redenering, daarbij gemakshal-
ve over het hoofd ziend dat de CAO een beperkte looptijd had en dat een nieuwe onderhande-
lingsronde nieuwe kansen bood, óók op een lager garantieloon.797 De Eendracht ging wat dieper 
in op de vrouwenlonen. De ‘regelloosheid’ die het kenmerk was van deze lonen, verklaarde de 
bond uit de lage organisatiegraad van de vrouwen. Hierbij redeneerde De Eendracht volgens het 
bekende stramien van de vakbeweging dat de positie waarin de arbeiders verkeerden, aan hen-
zelf te wijten was, aangezien ze geen lid waren van de bond en dat alleen langs door de vak-
bonden georganiseerde weg “heil” te verwachten was. Dit riepen zij al vóór de oorlog tegen de 
textielarbeiders en dat bleven ze ook na de oorlog doen; gezien de wereld van verschil in de 
arbeidsvoorwaarden tussen beide perioden is dit op zich al een sterke aanwijzing dat er weinig 
correlatie tussen beide gegevens is. Over de organisatiegraad van de Twentse textielarbeiders is 
weinig bekend. De schaarse gegevens die ik hierover heb gevonden, heb ik opgenomen in Tabel 
18, waaruit naar voren komt dat deze schommelde rond de 30%, en in Tabel 19 dat de gegevens 
van alleen Van Heek & Co bevat. 
 
Volgens De Eendracht waren de in de CAO vastgelegde lonen te laag en trokken de textielfa-
brikanten zich niets aan van de voorgeschreven lonen. De bond haalde het verweer van ‘getui-
ge-deskundige’ Van Eck aan die tijdens de rechtszitting had verklaard, dat de CAO-lonen voor 
de vrouwen waren gebaseerd op de praktijk in Tilburg en dat alom bekend was, ook bij het Col-
lege voor Rijksbemiddelaars, dat ‘deze lonen niet voor Twente konden gelden’. Dat mocht dan 
wel zo zijn, aldus De Eendracht, maar de CDEC en het Openbaar Ministerie wilden de binden-
de regeling ‘niet als een stukje papier’ beschouwen. Daarom zat Twente nu in een impasse, 
want een veroordeling van de fabrikanten en gevangenisstraf voor hen zouden het vraagstuk 
van de vrouwenlonen niet oplossen. De bond riep het CRB op zijn starre houding dat een ‘vak-
arbeidster’ in de textielindustrie niet meer dan 44 cent per uur mocht verdienen, te laten varen. 
Dit loon handhaven was onmogelijk, ‘ook al wordt de contrôle nog zo streng en al regent het 
processen verbaal’.798 In het volgende nummer trok De Eendracht van leer tegen de EVC die de 
problemen toeschreef aan de Bedrijfsunie die een slechte CAO zou hebben afgesloten. Dit was 
de ‘platste demagogie’; de CAO had immers de regelloosheid die in de lonen in de textielindu-
strie altijd hadden bestaan, voor een groot deel opgeheven. Inmiddels was de Bedrijfsunie al in 
overleg met de fabrikanten om een regeling te ontwerpen, waardoor het doorbreken van het 
loonplafond bij tariefwerk niet tot een verlaging van de lonen of de tarieven zou hoeven te lei-
den. Verder moesten de CAO-lonen voor vrouwen worden verhoogd, liefst voor heel Nederland 
en anders alleen in Twente.799 
 

                                                 
797 Hoog Ambacht 30 april 1948. 
798 De Eendracht 15 maart 1948. 
799 De Eendracht 15 april 1948. 



 

 
 
 

383

De veroordeling die de fabrikanten aan hun broek hadden gekregen, zat hen begrijpelijkerwijs 
niet lekker en aan bedrijven die informeerden wat er in Twente aan de hand was, liet Van Eck 
weten dat de veroordeelde fabrikanten ‘zeker niet bereid zijn voor dit geval naar het Huis van 
Bewaring te gaan’.800 Een eventuele nieuwe controle zou nog veel meer loonovertredingen aan 
het licht brengen en een tweede recidive, dus een derde veroordeling, vanwege het betalen van 
te hoge lonen aan de spoelsters zou weleens tot een tijdelijk dieet van water en brood kunnen 
leiden. Gebr. Van Heek wilde daarom dispensatie voor de vrouwenlonen aanvragen. In de rest 
van Twente noch elders had men behoefte aan zo’n dispensatie, verklaarde Van Eck in het be-
stuur van de FVE, want daar zouden als gevolg van een dispensatie de vrouwenlonen ‘volko-
men onnoodig opgejaagd worden’. Hij gaf er de voorkeur aan om even af te wachten; er was 
cassatie aangetekend. Dit hield vanwege de opschortende werking van cassatie in dat vervol-
ging voorlopig niet aan de orde was, zodat er ook geen recidive kon worden vastgesteld. ‘Het 
beste is wellicht, zo adviseerde Van Eck de bestuursleden, ‘het College alsnog op zijn brief (van 
16 februari 1948, schr.) te antwoorden en daarbij te wijzen op de moeilijke keuze, òf het be-
drijfsleven ten deele tot stilstand te brengen, òf met een dispensatie andere deelen van het land 
in moeilijkheden te brengen, indien de justitie met het instellen van vervolgingen mocht door-
gaan.’801 
 
Niet veel later startten er besprekingen tussen de Twentse fabrikanten en de Rijksbemiddelaars 
die, volgens de typering in de jaarverslagen van de TGFV en FVE, ‘nu eens met groote flink-
heid eischten dat wij, ongeacht de consequenties, de roekelooze sprong naar de loonen in het 
collectieve contract zouden maken, dan weer duidelijk toonden, dat zij de Twentsche industrie 
met deze onmogelijke eisch niet durfden te jagen in een onoverzienbaar arbeidsconflict’.802 
De eerste acte van deze gesprekken begon met een brief van het College van 13 april die ver-
zoeningsgezind van toon was en Van Eck schreef nog dezelfde dag aan de voorzitters van de 
vier verenigingen dat naar zijn overtuiging de gevolgde politiek van ‘niets doen en afwachten’ 
de juiste was geweest. Hij stelde voor om direct een brief aan het CRB te sturen en het aan hem 
over te laten om op korte termijn een bespreking met de Rijksbemiddelaars te houden. Van Eck 
achtte het tactisch verstandiger dat hij in eerste instantie alléén met het College zou praten, zon-
der de voorzitters erbij van wie de belangen ‘eenigszins uiteenloopen’. De in Twente betaalde 
vrouwenlonen verschilden onderling immers sterk en de lonen die Van Eck voor Enschede als 
‘redelijk’ wilde gaan verdedigen, waren voor de andere plaatsen ‘onredelijk hoog en dus hinder-
lijk’. Zijn inzet voor het overleg met Den Haag zou er op gericht zijn om dispensatie te verkrij-
gen, maar niet een dispensatie uitgedrukt in cijfers, aangezien het noemen van expliciete loon-
cijfers voor Enschede een verhogende tendens op de lonen in de andere Twentse plaatsen zou 
hebben. Hij wilde aansturen op een dispensatie in algemene bewoordingen, die betrekking had-
den op de “equal-work-equal-pay” theorie en hij wilde vervolgens ‘de straffeloosheid aan de 
invloed van dit stelsel koppelen’. De voorzitters stemden telefonisch in met dit voorstel en zou-
den de brief aan hun bestuur voorleggen. 
Van Eck herinnerde het College er in zijn brief aan dat hij al in september 1945 bij de Rijksbe-
middelaar, op dat moment Van der Dussen de burgemeester van Hengelo, goedkeuring had ge-

                                                 
800 Brief A.C. van Eck aan Albert Heijn, 30 maart 1948, geciteerd naar Theloosen, a.w., p. 82. 
801 Verslag vergadering van het bestuur van de FVE, 9 april 1948 (FVE, 7). 
802 Jaarverslag over 1948 door het Bestuur der TGFV aan de leden uitgebracht (BTO, 33). Het Jaarverslag over 1948 door het 
Bestuur der FVE aan de leden dier Vereeniging uitgebracht gebruikte vrijwel dezelfde bewoordingen (FVE, 63). De enigen die dit 
normaal gesproken merkten, waren de auteur, A.C. van Eck, en de secretaresse die het verslag typte. 
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vraagd voor vrouwenlonen die ‘zeer ver uitstaken’ boven wat enkele maanden later in de CAO 
werd vastgelegd (zie voetnoot 520). In talrijke brieven en besprekingen hadden de Twentse fabri-
kanten uiteengezet ‘waarom in Enschede onder invloed van de “equal work equal pay” theorie, 
van de wet van vraag en aanbod en van andere respectabele overwegingen en harde wetten het 
vrouwenloon hoger was dan in Brabant en hoger zou blijven’. De textielfabrikanten waren bui-
tengewoon boos op het CRB, zo vervolgde hij, omdat een aantal vertegenwoordigers van het 
College tijdens de rechtszaak de indruk had proberen te wekken dat de Rijksbemiddelaars er pas 
heel laat achter waren gekomen hoe hoog de vrouwenlonen in Twente en in Enschede in het 
bijzonder waren. De fabrikanten verwachtten dat Gebr. Van Heek en Wisselink’s Textiel Maat-
schappij de lonen van hun spoelsters wel zouden moeten verlagen, zodat zij op het hun toege-
stane loon van 48 cent uit zouden komen. Op het moment dat deze loonsverlaging zou ingaan, 
zouden er ‘onherroepelijk’ stakingen uitbreken, niet alleen bij deze twee ondernemingen, maar 
ook bij enkele grote spinnerijen, omdat de vrouwen daar een sleutelpositie innamen. De fabri-
kanten waren er stellig van overtuigd dat deze arbeidsters de drastische loonsverlaging ‘onder 
leiding van extremistische elementen’ zouden beschouwen als een aanval op het loonpeil van de 
vrouwen in Twente. De EVC, want hoewel de naam niet werd genoemd was duidelijk dat op 
deze vakcentrale werd gehint, hoefde maar 15 spinsters van een grote spinnerij over te halen om 
het werk neer te leggen en hen met ƒ25,- per week te steunen. De rest van die spinnerij zou 
binnen een week tot stilstand komen en dan zouden een paar honderd jonge vrouwen en 5 à 600 
mannen zonder werk komen te zitten. ‘Wij kunnen ons niet onttrekken aan de gedachte, dat de 
Overheid bezig is hier een zeer grote verantwoordelijkheid op zich te nemen en dat zij de con-
sequenties van haar ingrijpen onvoldoende heeft overzien’, zo eindigde deze les in tactisch ma-
nagement. 
Maar de fabrikanten waren nog niet klaar, want zij vonden spoelsterslonen van 64-67 cent niet 
zó onredelijk dat zij aanleiding mochten geven ‘tot de algehele ontwrichting van een belangrijk 
industrieel apparaat, dat in onze landelijke economie een zeer grote functie vervult’. De spoel-
sterslonen waren integendeel heel redelijk, gezien het feit dat hun functie zwaar en enerverend 
was. Desgewenst, zo besloot de brief, wilden de fabrikanten graag met het CRB spreken over 
‘de buitengewoon grote moeilijkheden, welke de strafvonnissen te Enschede dreigen op te roe-
pen en over de vraag, hoe hier een ramp voor de gehele textielindustrie en de landelijke econo-
mie alsnog voorkomen kon worden’.803 
 

10.3 Drees weigert een “carte blanche” voor de vrouwenlonen 

De scherpe, sarcastische toon en de onverzoenlijke houding van de fabrikanten in hun brief van 
16 april gaven het CRB weinig hoop om in gemeenschappelijk overleg met de Twentse fabri-
kanten een oplossing te bereiken. Het wendde zich daarom tot de Vakraad met de vraag om 
suggesties ‘om op de voor alle partijen minst nadelige wijze’ een oplossing te vinden voor de 
vrouwenlonen, ‘wellicht in de vorm van een overgangsregeling’. Als ook deze – ontegenzegge-

                                                 
803 Brief A.C. van Eck aan H.P. Gelderman C.Mzn., H.J. Jannink, H.B.N. Ledeboer, G. Vixseboxse, 16 april 1948; brief A.C. van 
Eck aan het College van Rijksbemiddelaars, 16 april 1948 (beide: TGTV, 20). Onderstr. in origineel.  
De brief aan de vier voorzitters is door hen voorgelegd aan het bestuur van hun vereniging. H.P. Gelderman C.Mzn. bijvoorbeeld 
legde hem voor aan het bestuur van de BTO: J. Raymakers van de KSW tekende op 7 mei voor gezien, J.C. Stork van de Neder-
landsche Stoombleekerij tekende op 8 mei, A. de Monchy van de KNKS op 11 mei en W.J. ter Kuile van de Katoen- en Linnenwe-
verij v/h A.J. ten Hoopen & Zn. in Neede op 15 mei. Vixseboxse las de brief enkele dagen later voor in de vergadering van de FVA, 
die er met belangstelling kennis van nam (Vergadering FVA op 19 april 1948 ten kantore van de Katoenmaatschappij (Ten Cate 
(2), C-7c)). 



 

 
 
 

385

lijk forse – tegemoetkoming van de Rijksbemiddelaars niet tot medewerking van de Twentse 
textielfabrikanten zou leiden, dan zou de bestaande regeling uiteraard onverkort worden ge-
handhaafd ‘met alle eventuele moeilijkheden, die daaruit voor de Twentse textielindustrie zou-
den voortvloeien’.804 Op 11 mei 1948 overlegde een delegatie uit de Vakraad met G. Jansen, de 
Rijksbemiddelaar die de textielindustrie in zijn portefeuille had. Hij werd vergezeld door J. 
Bosch en R.J. Erdbrink, Directeur-Secretaris van het College van Rijksbemiddelaars. De verte-
genwoordigers van de Vakraad, onder wie Van Eck en Vunderink, onderstreepten er de opvat-
ting van de Twentse fabrikanten dat na het vonnis wegens het betalen van te hoge lonen iedere 
loonsverlaging, ‘hoe gering ook’, tot een gigantisch conflict zou leiden. De delegatie droeg hier 
drie argumenten voor aan: de vrouwen namen in de spinnerijen een sleutelpositie in, de Be-
drijfsunie had vrijwel geen invloed op deze vrouwen en ‘onrustzoekende elementen’ stonden in 
de startblokken om de kleinste loonsverlaging uit te roepen tot een aanval op het loonpeil van 
de vrouwen in heel Nederland. Volgens de Vakraad was er maar één uitweg uit de problemen: 
dispensatie; maar niet met concrete cijfers voor de diverse functies in Enschede. Dat zou elders 
in Twente tot loonsverhogingen leiden. Nee, er moest dispensatie komen die inhield ‘dat waar 
in Twenthe en omgeving de vrouwenlonen beïnvloed worden door de van oudsher in Enschede 
geldende equal-work-equal-pay leer, de in de CAO vastgestelde vrouwenlonen overschreden 
mogen worden’. Omdat de Vakraad ook wel snapte dat het College met een dergelijke vrijbrief 
niet akkoord kon gaan, voegde hij er aan toe dat de vrees voor verdere loonsverhogingen niet 
gegrond was. De lonen stegen namelijk niet meer, behalve als uitvloeisel van een hogere pro-
ductie en die wilde het CRB toch niet onmogelijk maken? De Vakraad was juist zo tevreden te 
kunnen constateren dat de overheid zich gaandeweg was gaan realiseren dat star vasthouden aan 
loonplafonds funest was voor de prestaties. Tot slot kon de Vakraad aan het College laten weten 
dat er druk onderhandeld werd over nieuwe CAO-lonen voor de vrouwen (zie § 11.6).805 
 
Juist dit laatste, de ontwikkeling van de vrouwenlonen, was voor de Directeur-Generaal van het 
Rijksarbeidsbureau, A.N. van Mill, aanleiding om het GAB-Enschede opdracht te geven een 
onderzoek in te stellen. Dit resulteerde in een uiterst belangwekkend rapport, omdat het vanuit 
de optiek van het arbeidsbureau inzicht geeft in de problemen waar de textielindustrie mee wor-
stelde, maar bovenal, omdat het de problemen beschrijft waar de bureaucraten, die op een or-
dentelijke uitvoering van de loonpolitiek moesten toezien, mee worstelden: hoe krijgen we die 
vermaledijde textielfabrikanten in het gareel, zodat ze niet teveel betalen en hoe krijgen we de 
textielarbeiders zo ver dat ze een hogere productie leveren? 
De georganiseerde Twentse textielindustrie omvatte op 1 januari 1947 in totaal 27.237 perso-
neelsleden en een jaar later 32.883 (zie Tabel 14), waarvan de stad Enschede 44% voor zijn reke-
ning nam. In vergelijking met vóór de oorlog was het aantal arbeiders in vooral deze stad sterk 
toegenomen, bij sommige bedrijven wel met 20-40%. De productiviteit daarentegen bleef hier 
ver bij achter. In de spinnerijen lag het indexcijfer voor de productie op 85% en de personeels-
bezetting op 110%; de cijfers voor de weverijen weken hier niet veel van af. Dit was de fabri-
kanten uiteraard bekend en een doorn in het oog zoals A. Menko en H.B.N. Ledeboer in de 
Vakraadvergaderingen van 26 november en 13 december 1946 hadden betoogd (zie bij voetnoot 
1094; zie ook Figuur 1 en Figuur 2). 

                                                 
804 Brief G. Jansen, namens het CRB, aan de Vakraad voor de Textielindustrie, 29 april 1948 (TGTV, 20). 
805 Brief A. van der Meijs, voorzitter-werknemer, en F.J.J. Trapman, secretaris-werkgever, namens de Vakraad voor de Textielin-
dustrie, aan het CRB, 1 juni 1948 (TGTV, 20); Verslag vergadering Dagelijks Bestuur Unitas, 12 mei 1948 (Unitas, 1022). 
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Wat was nu de reden hiervan? Het was duidelijk dat de industrie te kampen had ‘met mindere 
geschooldheid, gebrek aan vaklieden, gebrek aan vrouwelijk personeel, veroudering van machi-
nes, langere vacanties etc.’, maar er was meer aan de hand. Temeer, omdat bij een aantal be-
drijven de productiviteit veel hoger was en zelfs die van vóór de oorlog benaderde. ‘Merkwaar-
digerwijs zijn dit vaak bedrijven, waar de personeelsbezetting kleiner is dan voor de oorlog.’ 
Het rapport noemde Ten Cate in Almelo en de Stoomspinnerij Nijverdal, onderdeel van de 
KSW en een niet bij naam genoemde single-wever in Enschede. ‘Het is duidelijk’, zo conclu-
deerde het rapport, ‘dat het gros der Enschedese bedrijven probeert de te geringe productiviteit 
te compenseren met het aantrekken van grote aantallen arbeiders(sters).’ Deze bedrijven waren 
vooral op zoek naar vrouwen. De Twentse textielindustrie wilde er op dat moment, mei/juni 
1948 nog 1.200 bij en een andere belangrijke bedrijfstak, de confectie-industrie was op zoek 
naar 1.000 vrouwen. Voor mannen waren deze cijfers respectievelijk 100 en 64. De impact 
hiervan was nog groter, wanneer in aanmerking werd genomen dat het percentage vrouwen in 
de textielindustrie was teruggelopen van 32% in 1938 tot 26,7% in 1947 (zie ook Figuur 10). Het 
hieruit direct voortvloeiende probleem dat er te hoge lonen werden betaald, was ‘in de grond 
van de zaak een Enschedees probleem, doch dreigt de rest van Twente mee te trekken; heeft 
deze tot op zekere hoogte zelfs al meegetrokken.’ 
Het Enschedese Arbeidsbureau betwijfelde of de textielfabrikanten onder de indruk zouden zijn 
van de maatregelen die de overheid nam, aangezien ‘de Twentse en in het bijzonder de Ensche-
dese werkgevers heftige tegenstanders zijn van overheidsmaatregelen t.o.v. het maatschappelijk 
leven. In het verleden zijn zij gewoon geweest, de lonen uit te betalen, die zij wensten. De 
loonpost was altijd het sluitstuk van de begroting en thans, nu de mogelijkheid er is om hoge 
winsten te behalen, worden de hogere lonen met genoegen uitgetrokken. (…) De consequentie 
hiervan is, dat zij ook in tijden van laag-conjunctuur zullen trachten hun eigen lijn te blijven 
volgen.’ Van Eck achtte het volgens het rapport onmogelijk om de wet van vraag en aanbod op 
ijs te zetten door middel van overheidsmaatregelen; dit vond hij een vorm van overmoed. ‘Hij 
acht de normale gang van zaken, dat een verminderde afzetmogelijkheid, waarvan de sympto-
men al aanwezig zouden zijn, vanzelf de bedrijven zou noodzaken, de lonen drastisch te verla-
gen.’ 
Al met al bleef de vraag hoe de verhoudingen in de Twentse textielindustrie om te buigen in de 
richting van de geleide loonpolitiek. Een plotselinge loonsverlaging tot het peil dat de CAO 
voorschreef, zou waarschijnlijk inderdaad tot een omvangrijke staking leiden, zoals de fabrikan-
ten onder meer tijdens het proces in Almelo en in besprekingen met het CRB hadden betoogd. 
Volgens het GAB was het het beste om de lonen, behalve ‘de meest ontoelaatbare’, te handha-
ven en daar tegenover een hogere prestatie te eisen. In veel bedrijven was het met de productivi-
teit ‘slecht gesteld’. In een beperkt aantal bedrijven had men zich tijdens en na de oorlog inge-
spannen om de productie zo rationeel mogelijk in te richten. De directie van Rigtersbleek bij-
voorbeeld had tijdens de oorlog, toen het bedrijf door de Wehrmacht in beslag was genomen en 
alle machines elders opgeslagen stonden, een nieuwe opstelling van de machines bedacht die ze 
na de oorlog gelijk kon toepassen. Daar was de directie heel trots op, want het leidde tot een 
aanzienlijke verbetering van de efficiency. Over het geheel genomen hadden bedrijven vooral 
onderzoek laten doen ‘naar de meest wenselijke tarieven en bezetting’ en het was volgens het 
GAB glashelder ‘dat er in de bedrijven, die zich intensief met rationalisatie bezig houden, het 
hardst gewerkt wordt, zodat de lonen daar het meest verantwoord zijn. In sommige gevallen is 
het zelfs zo, dat de hardst werkende bedrijven de lagere lonen betalen. Uit een oogpunt van 
“rechtvaardig” loon is dit in hoge mate ongewenst en het is dan ook niet te verwonderen, dat de 
arbeiders zelf dit als een misstand aanvoelen. De zaak van de te hoge vrouwenlonen wordt, in 
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dit licht bezien, behalve een kwestie van veel vraag en weinig aanbod, waarop de fabrikanten 
het zo gaarne volledig schuiven, ook een kwestie van onverantwoorde tarieven, waardoor het 
hoge loon maar al te gemakkelijk verdiend wordt.’ Ditzelfde gold ook voor de mannen, waar 
aan iedereen de tariefmarge van 20% werd uitbetaald en ‘het onderscheid tussen goede en 
slechte werkers verdwijnt’, maar bij hen was de overschrijding niet zo enorm groot. 
Het GAB wilde niet terug naar het ‘jakkersysteem’ uit de crisisjaren, zoals ook de voorzitter 
van de FVE, Ledeboer, het had omschreven, maar het was gewenst ‘de productiviteit zo hoog 
mogelijk op te voeren, d.w.z. tot een verantwoord peil’. En vaststellen van wat dan verantwoord 
was, moesten de bedrijfseconomen van onder meer Bureau Berenschot maar doen. Die hadden 
er veel ervaring mee. Onderzoeken naar de “bezetting” waren bij loonconflicten al herhaaldelijk 
toegepast, ‘in alle gevallen tot tevredenheid van beide partijen’. Het was volgens tariefdeskun-
digen mogelijk om ‘voor alle bedrijven de normen voor bezetting en tarieven collectief vast te 
stellen na 4 jaar’ en zo zou worden bereikt ‘dat voor een betere prestatie inderdaad een hoger 
loon wordt betaald’. Bij Ten Cate was ‘op grond van bijzondere prestaties (…) toestemming tot 
doorbreking van het loonplafond’ verkregen, aldus het GAB (zie bij voetnoot 1104). ‘De moei-
lijkheid schuilt bij de bedrijven met een zeer lage productiviteit, die dus een zekere minimum-
belasting niet zullen halen en welker werknemers dus in verhouding tot degenen in de produc-
tievere bedrijven een “te hoog”loon zullen ontvangen.’ Bij deze bedrijven wilde het GAB ‘zeer 
rigoureus’ ingrijpen. 
Het was absoluut noodzakelijk om nu in te grijpen en door te pakken. Nu de export- en afzet-
mogelijkheden riant waren, was er geen enkele aanleiding voor de bedrijven om op de lonen te 
beknibbelen, maar over enige tijd zou de situatie ongetwijfeld weer moeilijker worden en dan 
zou iedere cent loon weer verantwoord moeten worden. ‘Bovendien, en dit is het kardinale 
punt, zal de rationalisatie in het algemeen dan zover moeten zijn voortgeschreden, dat men de 
buitenlandse concurrentie met succes het hoofd kan bieden.’ Niet alle fabrikanten in Enschede 
zagen de noodzaak hiervan in en deze hadden ‘ter compensatie van het tekort aan productiviteit’ 
extra personeel aangetrokken. De Enschedese textielindustrie was aan de andere kant weliswaar 
druk doende met het overschakelen op kwaliteitsproducten – ‘een der methoden om de buiten-
landse concurrentie op den duur te weerstaan’ – en had daarvoor meer arbeiders nodig, maar dit 
laatste gold alleen voor bepaalde weverijen en finishbedrijven. Een groot deel van de extra aan-
getrokken arbeiders was ongeschoold of geoefend en veel fabrikanten beschouwden 10 à 15% 
van het personeel eigenlijk als niet meer dan ‘noodhulp’, ‘die men dus na enige tijd zal lozen’. 
In geheel Enschede ging het hier om enkele duizenden mensen, aantallen waar het GAB wel 
even stil van werd.  
‘Deze lieden, die voor een belangrijk deel in aanmerking zouden komen voor plaatsing in ande-
re, eventueel nieuwe bedrijven, missen deze kans, aangezien de industrialisatie sterk wordt ge-
remd door het gebrek aan arbeidskrachten (!). Inderdaad, de thans ontbrekende arbeiders zijn 
straks de overtollige in de textielbedrijven. Over enige jaren, wanneer deze mensen uit deze 
bedrijven vrij komen, zijn de industrialisatiekansen voor een belangrijk deel verkeken! Behalve 
een economische, is er dus ook een sociale noodzaak om het loonprobleem in de Twentse tex-
tielindustrie in breed verband, in ieder geval ten dele, op te lossen.’ Het rapport benadrukte dat 
‘een rationalisatie met de daaraan vastzittende versnelling van het arbeidstempo niet mag ont-
aarden in een te geforceerd systeem’, zoals in de jaren ’30.  
Het lag, ‘oppervlakkig gezien’, voor de hand om bedrijven te verplichten aan een dergelijk on-
derzoek mee te doen. ‘Gezien de mentaliteit van de Twentse fabrikanten’ was het echter ver-
standiger om te proberen hen van het nut hiervan te overtuigen; een verplichting zou zoveel 



 

 
 

388

weerstand kunnen veroorzaken dat het hele plan in de soep zou lopen. Dit moest worden voor-
komen, omdat het GAB verwachtte dat op basis van zijn voorstel deze Gordiaanse knoop zou 
kunnen worden ontward. Een extra argument om niet de weg te bewandelen van het drastisch 
terugbrengen van de lonen naar het CAO-peil was dat ‘op de (vakbonds)bestuurders de taak zou 
rusten, hun mensen het hoe en waarom duidelijk te maken en dus te helpen, de fouten der fabri-
kanten te redresseren’. Daar hadden zij niet veel zin in. 
Er waren, kortom, wat het GAB-Enschede betreft twee oplossingen: 
1) ‘De bedrijven dwingen, de lonen tot dit (CAO-)peil binnen een kort tijdsbestek terug te 
brengen. Hiermede riskeert men een zeer omvangrijke staking. Deze oplossing is de meest af-
doende; de nieuw ontstane situatie kan dan als uitgangspunt dienst doen voor de op weten-
schappelijke gronden gebaseerde verhogingen (doorbreking der plafonds). 
2) Men zou de eis kunnen stellen, de hoogste toplonen terug te brengen tot een “redelijk” ge-
middeld peil, terwijl dispensatie aangevraagd wordt van de CAO-lonen. De aldus ontstane lo-
nen zouden moeten worden “bevroren”; uiteraard dient de controle hierop zeer streng te zijn.’ 
Het GAB noemde deze oplossingen ‘in het besef, dat slechts het voortwoekeren van het kwaad 
hiermede kan worden voorkomen; om het met wortel en tak uit te roeien zal men moeten over-
gaan tot een aanvatting van het probleem in bredere zin’. 
Het CRB heeft het rapport grondig bestudeerd, zoals verderop zal blijken, en zich gerealiseerd 
dat het verhogen van de productiviteit gepaard aan dispensatie onder een strak regime, wel eens 
de enige uitweg zou kunnen zijn. In het vervolg van de onderhandelingen zou het nadrukkelijk 
ervaren wie er in Twente aan de touwtjes trokken en wat hun instelling was, ondernemers over 
wie het GAB aan het slot van zijn rapport had geschreven: ‘De grote remming gaat uit van een 
groep fabrikanten van de oude stempel, die niet kunnen en willen inzien, dat het wel en wee van 
de textielindustrie in zijn geheel op het spel staat en wier individualisme ook t.a.v. deze proble-
men zeer moeilijk te doorbreken zal zijn.’806 
 
De poging van het College van Rijksbemiddelaars om via de Vakraad voor de Textielindustrie 
een uitweg te vinden was vooralsnog stuk gelopen op de onverzettelijke houding en het gesloten 
front van de Bedrijfsunie en de textielfabrikanten uit geheel Nederland. Het rapport van het 
GAB-Enschede onderstreepte dat er veel op het spel stond en dat de fabrikanten bereid waren 
om het spel hard te spelen − en vooralsnog geen andere mogelijkheden zagen: de ontwikkelin-
gen die zouden leiden tot de Stichting Aanzien Textielvak waren nog erg prematuur en zouden 
voor velen – vooral voor de fabrikanten van de oude stempel die in de Twentse ondernemers-
kringen de lakens uitdeelden – een enorme mentale zwenking vergen (zie §12.3). Het CRB kon 
wel een grote broek aantrekken, maar schrok er vooralsnog voor terug om daadwerkelijk de 
ultieme consequentie te trekken en door te zetten. En dus praatte men verder. Op 9 augustus 
was de delegatie van het CRB van het zwaarst denkbare kaliber: de voorzitter van het College, 
J.A. Berger, de rijksbemiddelaars G. Jansen en A. Mastenbroek, met ondersteuning van J.F.M. 
Bosch en R.J. Erdbrink. De Vakraad werd vertegenwoordigd door B.J.M. van Spaendonck en 
H.B.N. Ledeboer namens de werkgevers en J.A. Middelhuis, A.F. Stuvé en J. Vunderink na-
mens de vakbonden, A.J.A. van Gerwen droeg zorg voor de verslaglegging. Van Eck was ver-
hinderd.  
Nadat Van Spaendonck een algemene uiteenzetting van de stand van zaken had gegeven, Mid-
delhuis het standpunt van de Bedrijfsunie over de vrouwenlonen in het algemeen en ‘de Twent-

                                                 
806 Brief Directeur-Generaal van het Rijksarbeidsbureau aan het CRB, 19 juli 1948; Loonprobleem Textielindustrie, [juli 1948] 
(beide: Sijes, 134). Het rapport was als bijlage bij de brief gevoegd. Een stukje geschiedenis van 1945 (Van Heek, 2524). 
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se kwestie’ in het bijzonder had gegeven en tot slot Ledeboer de visie van de werkgevers had 
weergegeven, nam Rijksbemiddelaar Jansen het woord. De woorden van de eerste drie sprekers 
zijn in het verslag geheel weggelaten, aan de woorden van Jansen werd alle ruimte gegeven; 
gezien de inhoud van zijn betoog en de potentiële implicaties ervan niet verwonderlijk. 
De voorstellen die de Vakraad in zijn brieven had aangedragen, konden onmogelijk een oplos-
sing bieden voor de kwestie van de vrouwenlonen in Twente, zo begon Jansen zijn betoog. Het 
College wilde daar niet aan meewerken en ook Minister Drees, aan wie de kwestie was voorge-
legd, was hiertoe niet bereid. De reden hiervoor was eenvoudig. De voorstellen van de Vakraad 
leidden ertoe ‘dat daarmede het systeem van loonbeheersing zodanig wordt doorbroken, dat de 
Rijksbemiddelaars wel op zouden kunnen stappen en onder de politiek van loonbeheersing een 
streep zou kunnen worden gezet’. De toestanden in Twente waren ‘ongezond’ en moesten drin-
gend worden gesaneerd. ‘Een verlaging van de exorbitante lonen, die daar aan de vrouwen wor-
den betaald, moet onvermijdelijk plaats vinden en het risico, dat als gevolg daarvan spanningen 
zullen ontstaan en mogelijk zelfs een conflict uitbreekt van min of meer belangrijke omvang, 
moet daarbij worden aanvaard, met alle sociale en economische gevolgen van dien.’ 
Om dit alles voor elkaar te krijgen waren er volgens het College vier mogelijkheden: 
1) een herziening van de contractlonen, waarover de onderhandelingen al liepen, mits die niet 

de bestaande, zwarte lonen als uitgangspunt zouden nemen; 
2) een systeem van werkclassificatie, die het mogelijk zou maken om voor bepaalde functies 

hogere basislonen vast te stellen; 
3) verantwoorde tarievenregelingen die het mogelijk zouden maken om het tariefplafond van 

20% te overschrijden; 
4) een bijzondere dispensatie voor Enschede, bijvoorbeeld toestemming om aan vrouwen in 

die stad lonen uit de 1ste gemeenteklasse te betalen. 
 
Van Gerwen omschreef in het verslag van de bijeenkomst de verhandeling van Rijksbemidde-
laar Jansen weliswaar als een ‘requisitoir’, maar benadrukte dat zijn woorden van ‘welwillend-
heid en begrip voor de situatie’ getuigden. Het was voor de textielindustrie in haar geheel en 
voor de Twentse in het bijzonder van groot belang om ‘door de zure appel’ heen te bijten en 
naar loonsverlaging en rationalisatie te streven in plaats van door te gaan met het betalen ‘van 
steeds hogere lonen aan steeds meer arbeidskrachten met een onvoldoende productiviteit’. Deze 
ontwikkeling was uit de omstandigheden van na de bevrijding heel goed te verklaren en Jansen 
wilde er niemand een verwijt over maken, maar bij een omslag van de conjunctuur zouden de 
gevolgen van dit alles in hun volle omvang op de Twentse bedrijven en de Twentse bevolking 
neerkomen. Hij onderstreepte zijn woorden door een brief van Drees voor te lezen, die schreef 
‘dat in het belang van de algemene naleving van het loonbeleid gevorderd moest worden het 
terugbrengen van de zwarte lonen in Twenthe tot het wettelijk geoorloofde peil’. Het CRB wil-
de het standpunt van de Minister van Sociale Zaken niet zodanig interpreteren, aldus de toelich-
ting van Jansen, dat het onmiddellijk een verlaging van de vrouwenlonen tot het wettelijk toe-
gestane peil eiste, maar het College verlangde wel dat op korte termijn een sanering tot stand 
kwam, met behulp van de vier door hem aangedragen mogelijkheden. En hij stelde met nadruk 
‘dat, wanneer dit niet goedschiks op korte termijn gebeurt, straffe maatregelen niet uit kunnen 
blijven’. Hij sloot af met als zijn overtuiging uit te spreken dat de Hoge Raad de vonnissen van 
de Almelose rechter zou bekrachtigen en ‘dat de contrôle dan voortgang zal hebben met alle 
gevolgen van dien’. Het is niet waarschijnlijk dat de vertegenwoordigers van de Vakraad wit 
om de neus hebben gezien na deze uiteenzetting. De vakbondsbestuurders waren voor de oorlog 
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regelmatig de oren gewassen door FVE-voorzitter Ledeboer en ook hij was een door de wol 
geverfde onderhandelaar. Zij kenden het spel en hebben, zoals in het vervolg zal blijken, kundig 
ingespeeld op de openingen die het College bood. 
Volgens het verslag gaven de vertegenwoordigers van de Vakraad te kennen mee te willen wer-
ken aan een oplossing langs de lijnen die Rijksbemiddelaar Jansen had uitgezet. Maar zij vroe-
gen ook begrip ‘voor het ontstaan van de kwestie, voor de huidige moeilijke verhoudingen en 
voor de hoge ernst van de onvermijdelijke gevolgen van een hardhandig ingrijpen in deze situa-
tie, en deden op grond daarvan een beroep op het geduld en op de lankmoedigheid van de 
Rijksbemiddelaars’.807 
De bal lag nu weer op de helft van de fabrikanten en de Bedrijfsunie. Het was aan hen met een 
voorstel te komen dat tegemoet kwam aan de verlangens van de overheid. Dit was om twee 
redenen niet eenvoudig. Om te beginnen lagen de daadwerkelijk betaalde lonen een heel stuk 
hoger dan officieel was toegestaan en voor dit vraagstuk een oplossing te vinden, zonder dat in 
Twente een opstand uitbrak, zou een prestatie zijn waarbij de twaalf werken van Hercules in het 
niet zouden vallen. Op de tweede plaats waren de fabrikanten en de Bedrijfsunie al ruim een 
jaar aan het bekvechten over de vrouwenlonen die in de tweede CAO moesten worden opgeno-
men. Deze was in oktober 1947 tot stand gekomen zonder enige verandering van deze lonen, 
omdat men geen overeenstemming had kunnen bereiken. Gezien de opmerkingen van Rijksbe-
middelaar Jansen was het zaak hierover knopen door te hakken. 
 
De Textielwerkgevers-Federatie formuleerde hiertoe een aantal voorstellen die zij op 21 sep-
tember naar de Bedrijfsunie stuurde. Volgens de werkgevers was een verlaging van de vrou-
wenlonen in Twente ‘met hoe een gering bedrag ook op dit oogenblik uitgesloten’. Het was 
noodzakelijk om aan bedrijven in Enschede een dispensatie te geven van de verplichting om de 
officiële CAO-lonen te betalen. In plaats daarvan moesten deze ondernemingen toestemming 
krijgen om aan spoelsters van 19 jaar en ouder een minimumloon van 55 cent te betalen (een 
eindloon dus van maximaal 66 cent: 55 + 20% in tarief); een verhoging van 18 cent! Voor een 
aantal andere belangrijke functies (scheersters, twijnsters, aandraaisters, inrijgsters), die op ba-
sis van de op dat moment bekende gegevens uit het werkclassificatie-onderzoek dat Bureau 
Berenschot had ingesteld (zie §12.5), hoger moesten worden ingeschaald dan spoelsters, moest 
een corresponderend cijfer worden vastgesteld. Dit moest in een redelijke verhouding staan met 
het loon van de spoelsters en met het feitelijke eindloon van de vrouwelijke spinners (drossers), 
dat circa 80 cent bedroeg. Voor de andere plaatsen in Twente zou ‘een correspondeerend lagere 
basis overeenkomende met de huidige practijk moeten worden vastgesteld’, aldus de rijkelijk 
vage formulering van de werkgevers. Het minimumuurloon voor vrouwen van 21 jaar en ouder 
zou in Gemeenteklasse III voor de drie functiegroepen die werden onderscheiden, 48, 44 en 41 
cent/uur moeten bedragen. Verder stelden de textielfabrikanten een franchisebepaling voor. Een 
ondernemer zou als uitvloeisel hiervan aan maximaal 10% van de vrouwelijke arbeiders hogere 
lonen mogen betalen dan in de Loonregeling was vastgelegd. Voorwaarde zou onder meer moe-
ten zijn dat het gemiddelde uurinkomen van de gezamenlijke arbeidsters die onder de franchi-
sebepaling zouden vallen, per functiegroep niet meer dan 15% uit zou gaan boven het normaal 
toegestane tariefmaximum van 20%. De Vakraad zou de bevoegdheid hebben om deze toe-
stemming bij een bepaalde onderneming geheel of gedeeltelijk in te trekken. 

                                                 
807 Kort verslag van de bespreking tussen Rijksbemiddelaars en een deputatie van de Vakraad voor de Textielindustrie over de 
moeilijkheden op het gebied van de vrouwenlonen, in het bijzonder in Twenthe, gehouden op maandag 9 augustus 1948 te ’s Gra-
venhage (TGTV, 249). 
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De Textielwerkgevers-Federatie realiseerde zich dat de Bedrijfsunie niet gelukkig zou zijn met 
deze voorstellen, maar voerde ter verdediging aan dat de omstandigheden in de diverse regio’s 
en plaatsen sterk verschilden en dat daarom een voor iedereen bevredigende regeling moeilijk te 
realiseren was. Het was verder van groot belang om op dit moment concrete voorstellen te for-
muleren voor het CRB, omdat op 21 september de uitspraak van de Hoge Raad werd verwacht 
in de cassatie tegen de uitspraken van de rechtbank in Almelo. De Bedrijfsunie ging akkoord 
met de dispensatievoorstellen voor Enschede en de rest van Twente en met de franchisebepa-
ling, maar wilde voor vrouwen een minimumuurloon van 52 cent voor de geschoolde functies, 
in plaats van het door de fabrikanten voorgestelde loon van 48 cent. Zo ging er een brief vanuit 
Tilburg naar Den Haag die een compilatie was van de standpunten van beide sociale partners. 
Men was het niet eens geworden en in de bespreking met het College moest er dan maar duide-
lijkheid komen.808 
Enkele dagen vóór deze bespreking plaatsvond, gaven de besturen van de vier Twentse fabri-
kantenverenigingen het College nog een kort overzicht van de in hun ogen relevante feiten. 
Enschede was van oudsher het bolwerk van de liberale gedachte “equal-work-equal-pay”. In 
vroeger dagen werkten de talloze vrouwelijke wevers tegen dezelfde tarieven als hun mannelij-
ke collega’s. ‘De redelijkheid daarvan zetelt evenzeer in de ziel van de werkgevers als in de ziel 
des volks.’ Vrouwelijke wevers waren er vrijwel niet meer (volgens de loonstatistieken van 
december 1948 werkten er in Enschede in de dagploeg 56 vrouwen als wever, tegenover 1.592 
mannen), maar er waren wel veel drosters die in gemengde bezette zalen ‘geheel hetzelfde 
werk’ deden als mannen (117 vrouwen en 121 mannen in de dagploeg). De mannelijke spinners 
mochten in tarief maximaal 92 cent per uur verdienen en strikt genomen de vrouwen dus ook, 
maar ‘met veel kunst- en vliegwerk’ hadden de fabrikanten de drosters ‘achter weten te stellen’ 
en zij verdienden 83 cent (in de loonstatistiek over december 1948 wordt een gemiddelde van 
79,65 cent genoemd; zie ook Figuur 14). ‘Wij hebben daar eenige arbeidsconflicten voor over 
gehad, maar de situatie is op het oogenblijk toch rustig’, zo eindigden zij hun beschouwing over 
de spinsters. 
Vervolgens gingen de fabrikanten in op de voorlopige resultaten van het werkclassificatie-
onderzoek. Dit wees uit dat de voorspinnerij-arbeidsters, de pluk-, halffijn- en fijndrolsters, 
hoger moesten worden aangeslagen dan drosters. Bovendien namen de voorspinnerij-arbeidsters 
en met name de plukdrolsters onder hen een sleutelpositie in de spinnerij in ‘die hen in staat 
stellen het geheele spinproces stop te zetten’. Het loonbeeld, het geheel van functies en de on-
derlinge samenhang daarin, was volgens de vier besturen ‘tamelijk harmonisch en logisch’, 
mede omdat al deze arbeidsters ‘die aanvankelijk heel weinig lust in het werk hadden’, geleide-
lijk een hogere prestatie leverden. Alleen de drosters vormden op het loonbeeld een uitzonde-
ring, omdat zij aanmerkelijk meer verdienden dan op grond van werkclassificatie terecht leek.  
De ondernemers herhaalden hun frustratie over de beweringen van het College van Rijksbemid-
delaars als zou het niet geweten hebben dat er in Twente veel hogere lonen werden betaald dan 
in Brabant. Al in december 1945 hadden zij toestemming gevraagd voor hogere lonen dan in de 
CAO vermeld, maar dit verzoek was nooit beantwoord en evenmin afgewezen. Ook het verwijt 

                                                 
808 Voorstellen van het bestuur van de Textielwerkgevers-Federatie aan de Bedrijfsunie, ten einde tot een oplossing te komen van 
de moeilijkheden met de vrouwenloonen, 21 september 1948; brief A.F. Stuvé, namens de Bedrijfsunie, aan de Vakraad voor de 
Textielindustrie, 23 september 1948; brief B.J.M. van Spaendonck en A.F. Stuvé, namens de Vakraad, aan het College van Rijks-
bemiddelaars, 25 september 1948 (alle: StA, 548). 
Volgens de loonstatistieken van de fabrikanten over juni 1948 verdienden de 128 drossters in Enschede gemiddeld 79,06 cent in de 
dagploeg; volgens de gegevens van december 1948 verdienden de drossters, op dat moment 117 in getal, gemiddeld 79,65 cent. 
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aan de textielfabrikanten dat zij lichtvaardig een CAO hadden afgesloten met daarin vrouwen-
lonen op het Brabantse peil, wierpen zij verre van zich, aangezien er in de CAO een artikel was 
opgenomen dat de in de CAO vastgelegde looncijfers niet tot loonsverlaging aanleiding zouden 
geven. ‘Niet wij, maar Rijksbemiddelaars hebben deze clausule geschrapt en de genoemde grief 
geeft dus een oneerlijke wending aan de zaak.’ 
Zij beëindigden hun brief met het uitspreken van de overtuiging ‘dat iedere loonsverlaging voor 
de vrouwen in Twenthe op dit moment tot een ramp zou leiden. Nu de verlaging van de subsi-
dies op voedingsmiddelen tamelijk plotseling is ingegaan en tot ernstige spanningen aanleiding 
geeft, staat de zaak er nog hopeloozer voor.’809 
 
Hoe juist deze inschatting was, was kort daarvoor gebleken tijdens een verhoudingsgewijs be-
perkt conflict in Boekelo. Dat was ook het verraderlijke aan deze conflicten, ze braken op de 
meest onverwachte momenten en plaatsen uit en zouden zonder nauwe samenwerking van on-
dernemers en vakbonden, gericht op indamming, zomaar kunnen uitgroeien tot een veel omvat-
tender beweging die daadwerkelijk een bedreiging voor de loonpolitiek en misschien nog wel 
veel meer zou kunnen gaan vormen. Het conflict in Boekelo vertoonde vrijwel alle eerder ge-
noemde kenmerken van de manier waarop jonge vrouwen zich veelal lieten gelden, zij waren 
eigengereid en compromisloos. Zij wilden gewoon hun zin, punt. 
Het hoofd van de opmaakkamer van de Boekelosche Stoombleekerij hoorde op 22 juli ‘dat de 
meisjes niet tevreden waren over hun loon en van plan waren, met hun allen op het kantoor te 
komen’. Ondanks zijn tegenwerping dat er later die dag spreekuur was, waar een delegatie van 
hen kon komen praten, kwamen zij allemaal. De verantwoordelijke leidinggevende noteerde de 
klachten en voegde als laatste punt aan het verslag van het gesprek toe dat deze ‘binnen 14 da-
gen tot de tevredenheid van de arbeidsters’ zouden zijn opgelost. Maar al op 11 augustus kwa-
men de jonge vrouwen weer ‘in groten getale’ antwoord vragen op hun klachten en om ‘met 
zeer veel nadruk een hoger loon te eisen’. Op de tegenwerping dat de bestaande lonen niet ver-
hoogd konden worden, omdat die al boven het CAO-niveau lagen en dat in andere plaatsen voor 
hetzelfde werk evenveel werd betaald, gingen de vrouwen niet in. Zij waren ‘één kakelende 
massa en wensten niet te luisteren naar rede. Zij eischten een directe toezegging van hogere 
lonen’. De opmaaksters zijn vervolgens naar hun afdeling teruggekeerd, maar niet weer aan het 
werk gegaan. De volgende dag kwamen zij wel naar de fabriek, maar zijn op tafels gaan zitten 
‘zonder te werken’. Op woensdagavond 11 augustus voerde het bedrijf overleg met Gönning 
van De Eendracht en Huijsmans van St.Lambertus met het verzoek bemiddelend op te treden. 
De volgende dag hebben deze twee bestuurders en de voorzitter van de fabriekscommissie met 
de jonge vrouwen gesproken en ‘hun het onredelijke van hun houding trachten bij te brengen’. 
Dit viel niet bepaald in goede aarde. ‘De meisjes voelden’, aldus het verslag van het hoofd van 
de Opmaakkamer, ‘dat zij min of meer onmisbaar waren en meenden door een halsstarrige hou-
ding de directie te kunnen forceren tot een onredelijk hoge beloning voor hun prestaties. Zij 
eisten hoger loon of ontslagpapieren.’ Gönning en Huijsmans hebben daarop aangegeven dat zij 
ofwel weer aan het werk moesten gaan om later de grieven te kunnen bespreken, ‘of als zij wil-
den staken, buiten de poort blijven!’ Na de schaft besloten de jonge vrouwen om te gaan staken. 

                                                 
809 Brief A.C. van Eck aan G. Jansen, 16 oktober 1948 (TGTV, 249). 
In de Concept Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Textiel-industrie, van 1 februari 1946, kwam een artikel 40 voor dat luidde: 
‘Tengevolge van de invoering van deze overeenkomst zullen geen loonsverlagingen worden toegepast, tenzij dit noodzakelijk is om 
ernstige afwijkingen van het bepaalde in art. 20 te redresseeren, een en ander ter beoordeling van den Vakraad.’ Het CRB had, 
zoals eerder vermeld, op 7 maart een Regeling van loonen voor de textielindustrie vastgesteld, waarin dit artikel, zoals vele anderen, 
niet voorkwam (Nederlandsche Staatscourant, 12 maart 1946 (nr. 50). De boosheid van de fabrikanten was dus begrijpelijk. 
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Zij waren zich ervan bewust dat deze staking ertoe zou leiden dat de productie van de fabriek 
stil zou vallen, maar zoals één van hen naar verluidt beweerde: ‘Het kon haar niets schelen, wat 
de anderen in de fabriek voor nadelige gevolgen van deze staking hadden; zij redde zich ook 
zelf!’ 
Op vrijdag 13 augustus overlegden twee van de staaksters met de fabriekscommissie, die hen 
uitlegde dat zij hun eisen niet steunden, ‘al zouden misschien enkele van hun eisen wel gemoti-
veerd zijn’. Diezelfde avond overlegde de bedrijfsleiding met de staaksters in café Huurne, 
waar ook de gehele fabriekscommissie bij aanwezig was. De directie verlangde dat het werk 
zou worden hervat, voordat er verder kon worden onderhandeld en verklaarde dat een vergelij-
king van de lonen met enkele andere bedrijven geen aanleiding gaf om de lonen aan te passen. 
Op maandag hebben de staaksters zich bij de fabriekspoort verzameld en twee afgevaardigden 
naar de directie gestuurd. De standpunten bleven ver uit elkaar liggen: de directie wilde dat 
eerst het werk werd hervat en dan zouden de grieven en wensen besproken kunnen worden, de 
staaksters verlangden ‘eerst onderhandelen (en toegeven) en daarnaast nog de stakingsuren be-
talen en dan weer aan het werk gaan’, aldus de rapportage van het bedrijf. De staaksters hebben 
hierna onderling overlegd bij de fabriekspoort en zijn vervolgens naar huis gegaan. De directie 
had sterk de indruk dat een aantal van de jonge vrouwen moeite hadden om het tarief te halen 
‘en daarom maar liever staken, of althans trachten de boel in de war te schoppen’ en dat een 
aantal andere er werkelijk van overtuigd was dat elders hogere lonen werden betaald ‘en dat 
alleen als zij halsstarrig volhouden’ aan hen ook hogere lonen betaald zouden worden.  
De directie vatte de kern van het conflict helder samen in de conclusie: ‘Helaas ontbreekt het 
aan vertrouwen in het bedrijf, dat die hogere lonen die zij menen te moeten verdienen, ook door 
ons betaald zullen worden, wanneer zij het werk eenmaal zullen hebben hervat.’ Volgens een 
aantekening op een van de rapporten is de staking op 27 augustus beëindigd; mij is niet bekend 
met welke resultaten. De FVE, waar de Boekelosche Stoombleekerij bij was aangesloten, zette 
op de eerste stakingsdag direct alle staaksters op de Zwarte Lijst en informeerde alle georgani-
seerde textiel- en confectiefabrieken in de wijde omgeving.810 
 

10.4 Angst voor stakingen schort het BBA op 

Op 20 oktober 1948 volgde een nieuwe gespreksronde tussen het College van Rijksbemidde-
laars en de Vakraad voor de Textielindustrie. Van Spaendonck begon met uit te leggen dat de 
Textielwerkgevers-Federatie voor geschoolde vrouwen in Gemeenteklasse III geen hoger loon 
wilde vastleggen dan 48 cent per uur en dat de Bedrijfsunie wenste vast te houden aan een uur-
loon van 52 cent voor deze groep. De franchisebepaling die in de brief van de Vakraad van 25 
september was opgevoerd, beoogde volgens hem dat aan de betrokken onderneming een indivi-
duele dispensatie werd gegeven ten aanzien van met name te noemen categorieën arbeidsters en 
voor een bepaalde tijd; dit wenste hij nadrukkelijk niet als een vrijbrief te beschouwen. Van 
Spaendonck besloot zijn inleiding door nog eens met klem te herhalen dat loonsverlagingen 

                                                 
810 IJpma, Rapport staking Opmaakkamer, 13 augustus 1948; Vervolg staking meisjes opmaakkamer, 17 augustus 1948; circulaire 
J.J. Rouwenhorst aan Textiel- en Confectiefabrikanten te Haaksbergen, Neede, Goor, Borne, Hengelo, Enschede, Losser en Olden-
zaal, in zooverre zij georganiseerd zijn, hetzij in één der Twentsch-Geldersche Fabrikanten-Vereenigingen, hetzij in den Fabri-
kantenkring Enschede, 13 augustus 1948 (alle: TGTV, 74). De vierendertig opmaaksters waren over het geheel genomen jong: een 
van de vrouwen was 29, er was ook een vrouw van 28, drie waren 24 jaar, twee waren 23 jaar, vier vrouwen waren 22, er waren drie 
vrouwen van 21, zes van 20, zeven van 19 jaar, twee van 18, één van 17, twee van 16 en twee van 15 jaar oud. 
Voor een korte omschrijving van een opmaakkamer zie: T. Bos, Wie maakten de katoentjes? De textielindustrie in Nijverdal, Zalt-
bommel 2006, p. 80. 
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onvermijdelijk tot ernstige arbeidsconflicten zouden leiden. De opheffing van de regeringssub-
sidies op de prijzen had het sociale klimaat alleen maar verslechterd. 
De 52 cent van de Bedrijfsunie kon geen genade vinden in de ogen van Rijksbemiddelaar Jan-
sen, omdat het te hoog was in relatie tot de lonen die waren vastgesteld voor de confectie-
industrie. In die bedrijfstak had men de voorstellen overigens gebaseerd op een gedegen werk-
classificatierapport. Het CRB wenste voor de textielindustrie niet verder te gaan dan 48 cent. 
Indien men hoger zou willen, dan kon dat uitsluitend en alleen op basis van een werkclassifica-
tie-onderzoek. Berenschot had weliswaar een dergelijk rapport opgeleverd (zie bij voetnoot 1113), 
maar de Vakraad was het er intern nog niet over eens, al had het de voorlopige resultaten wel 
verdisconteerd in de voorstellen in zijn brief van 25 september. Berger wilde het alleen maar in 
de discussies betrekken, wanneer het CRB op zijn minst de grondslagen van het rapport kende. 
Hij wilde weten wat nou eigenlijk de bedoeling was van de voorgestelde franchisebepaling. In 
meerdere CAO’s en loonregelingen waren onder allerhande benamingen uitwijkmogelijkheden 
ingevoerd, zonder dat helder was omschreven waar dit toe moest dienen. Middelhuis en Stuvé 
wilden de franchise inzetten als middel tegen het euvel dat door het tariefplafond, die extra ver-
diensten in tarief maximeerde op 20%, hogere prestaties werden afgeremd. Dat was volgens de 
vertegenwoordigers van het College nadrukkelijk niet de bedoeling. Dit soort problemen moest 
worden opgelost met een aanpassing van de tarievenregeling, waarvoor zo nodig dispensatie 
kon worden verleend. De vergadering besloot na enige discussie dat de franchisebepaling mocht 
worden gehanteerd voor het geven van een tijdelijk hogere beloning aan ‘werkneemsters, belast 
met enige leiding, met meer dan gewone verantwoordelijkheid of met gespecialiseerde werk-
zaamheden’. 
 

Tabel 52 Gemiddeld verdiende uurlonen van arbeidsters in Enschede, 2e half jaar 1948 
Cent/uur Loonstatistiek  

juni 1948 
Loonenquête  

okt. 1948 
Loonstatistiek  

dec. 1948 
Weefsters 86,19 88 88,89 
Drosters 79,06 83 79,65 
Plukdrolsters 80,17 80 79,77 
Scheersters 70,75 75 75,79 
Chaponsters 71,85 72 73,90 
Spoelsters 67,52 68-70 68,01 
Zoomsters 67,71 51 67,88 

De uurlonen van de weefsters afkomstig uit de loonstatistiek zi jn de gemiddelden van de verschillende typen weefsters: 
wit, bont, kunstzijde, wol, dekens, gemengd. Het uurloon dat Van Eck voor de zoomsters noemde, nl. 51 cent, kan 
onmogelijk juist zijn, omdat zowel uit de voorafgaande als uit de daarop volgende enquête blijkt dat er ruim 15 cent 
meer werd betaald. 
 
Bij de behandeling van de ‘kwestie Twenthe’ verstrekte Van Eck cijfers die uit een recente 
loonenquête naar voren waren gekomen. De lichte stijging in vergelijking met voorgaande cij-
fers was gevolg van het feit ‘dat men harder is gaan werken’. Als toelichting op deze cijfers gaf 
hij aan dat op grond van de ter beschikking staande werkclassificatiegegevens de verhouding 
tussen de verschillende functies logisch was. Hij doelde hier op het al eerder genoemde rapport 
van Bureau Berenschot, waarin voor een aantal functies een indeling in loonklassen was ge-
maakt, gegevens waarover het CRB niet beschikte (zie Tabel 66). Verder wees hij op de nog 
steeds bestaande belangrijke tekorten aan mannelijke en vrouwelijke arbeiders in de Twentse 
textielindustrie; een loonsverlaging was in de gegeven omstandigheden dan ook uitgesloten. 
Jansen was bereid de Enschedese industrie in zoverre tegemoet te komen dat het College toe-
stemming zou geven om aan de spoelsters 50 cent (+ 20% tarieftoeslag = 60 cent) te betalen. De 
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tariefmarge zou groter mogen zijn dan 20%, wanneer er een verantwoorde tarievenregeling zou 
bestaan en ‘de prestaties een overschrijding van het plafond wettigen’. ‘Op het loon van 50 
cts.’, zo vervolgde de Rijksbemiddelaar, ‘kunnen dan de lonen voor de hoger gewaardeerde 
functies worden opgebouwd.’ Zonder met de ogen te knipperen incasseerde Van Eck deze con-
cessie en ging direct een stap verder door er op te wijzen dat het uitgangspunt niet het loon van 
de spoelsters moest en kon zijn, maar dat van de drosters. 
Jansen hield formeel aan zijn uitgangspunt vast en verklaarde ‘dat voor de hoger gewaardeerde 
categorieën zodanig hogere cijfers moeten worden vastgesteld als door een wetenschappelijke 
werkclassificatie kan worden gemotiveerd’, daarmee een opening in de onderhandelingen aan-
gevend. Hij had sterk de indruk dat er in de Enschedese textielindustrie chaotische verhoudin-
gen bestonden als gevolg van onverantwoorde tarievenregelingen. Het tegendeel was het geval, 
aldus Van Eck, omdat juist de Enschedese industrie steeds voorop had gelopen met weten-
schappelijk onderbouwde tarievenregelingen. Berger bracht hier nog tegenin dat ‘indien het 
College de bestaande Twentse lonen zou legaliseren, het daarmede aan iedere werkgever en 
iedere werknemer in den lande een claim zou geven op het College’. Jansen daarentegen zag de 
uitweg uit de problematiek door zich – ‘gelet op mededeling van Mr. Van Eck, dat er op tal van 
fabrieken wetenschappelijke tarievenregelingen bestaan’ – af te vragen of ‘men niet verder in 
de richting van een oplossing zou kunnen komen door na te gaan, in hoeverre op grond van die 
tarievenregelingen toestemming tot overschrijding van het tariefmaximum kan worden gege-
ven’. Berger maakte er een een-tweetje van door te informeren of de Vakraad en de FVE bereid 
waren er aan mee te werken om de discussie te verplaatsen naar het arbeidstechnische terrein. 
‘Dit zou er op neer komen’, aldus Berger, ‘dat opening van zaken wordt gegeven zowel wat de 
bestaande tarievenregelingen betreft – bedrijf voor bedrijf – als wat betreft de ontworpen werk-
classificatie. Indien van de zijde van de Vakraad en van de Fabrikantenvereniging Enschede een 
toezegging tot medewerking in die richting wordt gedaan, is spreker bereid de zaak op te nemen 
met de daarvoor aangewezen instantie, de Directeur-Generaal van de Arbeid, die tevens de op-
perste chef is van de looncontrôle.’ Van Eck herinnerde hem er fijntjes aan dat hij zijn bereid-
heid om langs deze weg naar een oplossing te werken al had getoond, toen hij in overleg met 
CRB-inspecteur Bruens in januari 1947 een onderzoek op touw had gezet met betrekking tot de 
waardering van de functie van plukdrolster. Dit onderzoek was niet doorgegaan omdat de be-
trokken bedrijven weigerden mee te werken en ‘het College deze zaak niet doorzette’ (zie voet-
noot 784).811 
 
Ondanks de stekelige reactie van Van Eck was hier een werkelijk grote doorbraak bereikt. Het 
College van Rijksbemiddelaar erkende dat er geen andere oplossing was voor de ‘kwestie 
Twenthe’ dan het geven van dispensatie. De angst voor een massale staking stelde de bepalin-
gen van het BBA tijdelijk buiten werking. De circa 500 vrouwen in de Enschedese spinnerijen 
(de fabrikantenverenigingen hadden in het eerste half jaar van 1947 in totaal circa 900 voor-
spinnerij arbeidsters in dienst; zie Tabel 69 en Bijlage III) bleken een macht te kunnen ontplooien 
die veel verder ging dan hun concrete, dagelijkse eisen: zij wilden een zo hoog mogelijk loon en 
zoveel mogelijk emolumenten; zij veroorzaakten een aardbeving in het arbeidsvoorwaarden-
                                                 
811 Kort verslag van de bespreking tussen een delegatie van de Vakraad voor de Textielindustrie en de Rijksbemiddelaars Mr. 
Berger en Mr. Jansen over de vrouwenlonen in de textielindustrie op woensdag 20 oktober 1948 des voormiddags te 10.30 uur in 
Den Haag (TGFV, 249 en StA, 548).  
De delegatie van het CRB bestond uit J.A. Berger, G. Jansen, J.F.M. Bosch en R.J. Erdbrink; de Vakraad was vertegenwoordigd 
door A.C. van Eck, Th. Enklaar, J.A. Middelhuis, R. Slok, B.J.M. van Spaendonck, A.F. Stuvé, C.N.F. Swarttouw en A.J.A. van 
Gerwen, die ook het verslag heeft gemaakt. 
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overleg. De overheid, fabrikanten en vakbonden konden niet anders dan zich hier bij neer leg-
gen. 
Daarnaast openden de fabrikanten hun deuren voor de overheid, althans het was een voorwaar-
de van het CRB dat zij bereid waren om mee te werken aan werkclassificatie-onderzoeken die 
konden dienen om de dispensatie een legaal tintje te geven. Het ging hier niet om daadwerkelij-
ke opening van zaken; wie er binnen mochten komen waren Bureau Berenschot, Bedaux, Raad-
gevend Efficiency Bureau Ir. P.H. Bosboom en F.C.M. Hegener en die kenden al vele jaren 
uitstekend de weg in de Twentse textielfabrieken. Ook na de oorlog, want al in 1947 had men 
onderkend dat systematische werkclassificatie onvermijdelijk was; dit speelde in de discussies 
omtrent de wenselijkheid het tariefplafond van 20% voor mannen te kunnen doorbreken (zie 
Hfdst. 11). De doorbraak in de relatie CRB en fabrikanten in 1948 was de wederzijdse erkenning 
dat men elkaar nodig had om de lonen zoveel mogelijk in de hand te houden, teneinde, wat het 
College betrof, geleidelijk in een situatie te komen waarin de lonen konden worden verlaagd, zo 
niet absoluut dan toch relatief. De fabrikanten waren er vooral op uit om tijd te winnen en zo-
veel mogelijk hun eigen gang te blijven gaan, zonder “overbodige” overheidsbemoeienis. 
Het had gigantisch veel tijd en energie gekost voor beide partijen voordat er een begin van ver-
trouwen ontstond. Het belang van het College (en van de Nederlandse regering) was dat er vol-
gens algemene regels werd geopereerd, dat afwijkingen in overleg en gecoördineerd tot stand 
kwamen en dat individuele bedrijven of groepen bedrijven niet langer op eigen houtje hun ar-
beidsvoorwaarden aanpasten. In de bijeenkomst van 20 oktober had Rijksbemiddelaar Jansen er 
zijn verbazing over uitgesproken ‘dat de textielfabrikanten in Twenthe zelf niet het belang er-
van inzien hun hoog opgeschroefd loonniveau te verlagen, mede met het oog op een conjunc-
tuuromslag in een mogelijk niet zeer verre toekomst’. Tegenover dit beroep op het lange termijn 
perspectief, gezien door de ogen van een bureaucraat die zich vanuit Den Haag bezig hield met 
de algemene principes van een geordende economische heropbouw met de daarbij noodzakelijk 
geachte loonbeheersing, stond de zeer praktische kijk van een door de wol geverfde technocraat 
die uitging van wat vanuit zijn perspectief op dat moment nodig en haalbaar was. Van Eck ant-
woordde op Jansens oprechte verwondering met een simpel ‘indien men nu een afbraak van de 
lonen zou willen doorvoeren, (zou) men de textielindustrie (…) afbreken’. 
Pas toen helder werd dat er geen loonsverlaging zou komen, maar dispensatie, maakten de 
Twentse fabrikanten aanstalten om zich te gaan voegen, al was het niet van harte. Als een 
zwaard van Damocles hing de uitslag van het beroep in cassatie boven de textielfabrikanten. 
Berger kon wel wat regelen met Z.Th. Fetter, de Directeur-Generaal van de Arbeid, hoofd van 
de Arbeidsinspectie en, zoals Berger het formuleerde, ‘de opperste chef’ van de looncontrole, 
zodat voorlopig van verdere vervolging werd afgezien, maar daar hing wel een prijskaartje aan. 
Aanvankelijk werd de uitspraak van de Hoge Raad verwacht op 21 september, in de bijeen-
komst van 20 oktober deelde Van Eck mee dat de uitspraak van Hoge Raad met enkele weken 
was ‘aangehouden’. Het arrest volgde uiteindelijk pas op 14 december. Het kwam het College 
in de laatste maanden van 1948 heel goed uit dat de dreiging van de Hoge Raad boven de markt 
bleef hangen vanuit de overweging dat onder druk alles vloeibaar wordt, zelfs Twentse textiel-
fabrikanten. Het lijkt mij zeer aannemelijk dat het lange uitblijven van het arrest niet alleen 
samenhing met grote werkdruk bij de rechters, maar ook met aandrang vanuit het CRB. 
Een boete betalen deerde de ondernemers niet, maar het cachot ingaan, dat was een fiks aantal 
bruggen te ver. Naast de al gememoreerde brief aan Albert Heijn van 30 maart hierover, is er 
nog een ander document waaruit de angst voor de gevolgen van een negatief besluit van de 
Hoge Raad bleek. Van Eck stuurde de Twentse fabrikanten op 18 oktober een circulaire toe, 
waarin hij meldde dat hij voor zaken naar het buitenland moest − wat op zich al opvallend is. 
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‘Aangezien op 19 October verwacht wordt’, zo schreef hij, ‘het arrest van den Hoogen Raad 
inzake ons cassatie-beroep tegen het strafvonnis vrouwenloonen bij Gebr. Van Heek en aange-
zien wij vreezen, dat het beroep cassatie verworpen zal worden, heeft ondergeteekende het ge-
voel, dat hij de rat is, die het zinkende schip verlaat. Hij hoopt echter van harte, dat het nog 
geruimen tijd zal blijven drijven.’812 
 
Op 14 december 1948 verscheen het lang verbeide arrest van de Hoge Raad. Het beroep van de 
fabrikanten − er werd alleen ingegaan op de zaak tegen Gebr. Van Heek − werd verworpen. 
Bovendien versterkte de Hoge Raad de positie van het College nog eens. Uit het feit namelijk 
dat de Rijksbemiddelaars er goed van op de hoogte waren dat in (vrijwel) de gehele Twentse 
textielindustrie te hoge vrouwenlonen werden betaald, bleek, aldus de Hoge Raad, dat zij dit in 
hun overwegingen hadden meegenomen en dat zij desondanks hadden geconcludeerd dat het 
algemeen belang vereiste dat de Loonregeling ook in Twente werd toegepast. Daarnaast was 
‘het bindend voltrekken van deze belangenafweging’ bij uitstek de taak die aan het CRB toe-
kwam.813 In een brief aan het bestuur van de FVE concludeerde Van Eck dat Gebr. Van Heek 
de door de Almelose rechter opgelegde boete zou moeten betalen. ‘Ernstiger is, dat in de van 
toepassing zijnde wet is vastgelegd, dat een tweede recidive met hechtenis moet gestraft wor-
den. Aangezien de directie het natuurlijk nooit op hechtenis kan laten aankomen, wordt zij dus, 
zoodra de eerste recidive is geconstateerd, onherroepelijk tot loonsverlaging gedwongen.’ Vast-
stelling van de eerste recidive zou niet alleen Gebr. Van Heek maar ook meerdere andere fa-
brieken tot stilstand brengen, zo had Van Eck bij herhaling aan het CRB laten weten. Hij stelde 
voor om dit niet nog eens zelf aan te kaarten, maar om het dit keer via de Bedrijfsunie te laten 
lopen. Van Eck had dit al uitvoerig met de bonden besproken en zij zouden er bij het College op 
aandringen dat het een dringend verzoek zou richten aan Minister van Justitie Th.R.J. Wijers 
om de Officier van Justitie ervan te weerhouden bij de twee Enschedese ‘slachtoffers’ een 
tweede proces-verbaal op te maken. ‘Alleen op deze wijze kan een ramp voorkomen worden.’ 
De pathetiek spat van het briefpapier af. Had hij nog goede hoop dat dit zou lukken, Van Eck 
betwijfelde of de Officier van Justitie ertoe te bewegen zou zijn om de grote portefeuille met 
andere verbalen die hij op zijn bureau had liggen, onderop de stapel te leggen. Hij was bang dat 
de fabrikanten een grote stroom vervolgingen op zich af zouden zien komen. Mede om die re-
den stelde hij voor dat de FVE de boete van Gebr. Van Heek niet zou betalen, maar wel de kos-
ten van de cassatieprocedure.814 
 
Vlak voor kerstmis reageerde de Vakraad eindelijk op de vraag die CRB-voorzitter Berger had 
gesteld in het beraad van 20 oktober. Ja, zowel de Vakraad als de betrokken Twentse verenigin-
gen waren bereid er aan mee te werken om de discussie te verleggen naar het arbeidstechnisch 
terrein en zoveel mogelijk weg te halen van het loonfront. Vanwege ernstige meningsverschil-
                                                 
812 Circulaire A.C. van Eck aan de leden van de Twentsch-Geldersche Textielfabrikanten-Vereenigingen, 18 oktober 1948 (FVA, 
17). 
813 Het arrest van de Hoge Raad met betrekking tot ‘Fabrikant die, met beroep op algemeen belang, zich niet houdt aan lonen 
vastgesteld door CRB’ van 14 december 1948 is gepubliceerd in: Nederlandse jurisprudentie, 1949, nr. 550.  
W.P.J. Pompe wees in zijn artikel, Over de verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer i.v.m. werkstaking, in: Nederlands 
Juristenblad, Jrg. 24 (1949) nr. 33 (1 okt.), p. 641-646, eveneens op de uitzonderlijk sterke positie van het College van Rijksbemid-
delaars, omdat de wetgever dit College had aangewezen als dè instantie om vast te stellen wat toelaatbare lonen waren. Er was in 
Twente dus geen sprake van overmacht volgens Pompe, ‘daar de wetgever juist ook voor een dergelijke situatie zijn wettelijke 
bepalingen heeft gegeven’ (p. 642). 
814 Rondschrijven A.C. van Eck aan bestuur FVE, 18 december 1948 (TGTV, 20). Het Jaarverslag over 1948 van de FVE, schreef 
dat het arrest ‘om onverklaarbare redenen’ was opgehouden.  
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len in de boezem van de Vakraad over de nieuwe in de CAO vast te leggen vrouwenlonen, was 
dat er nog niet van gekomen. Dat speet de Vakraad zeer, maar men wilde nu spijkers met kop-
pen slaan en stelde voor een overleg te arrangeren van het CRB, DG van de Arbeid Fetter en 
een delegatie van de Vakraad. Zou het College dan ook zo goed willen zijn, ‘overeenkomstig 
uw toezegging’, in overleg te treden met Fetter? Het was bloemrijk geformuleerd, maar wat er 
tussen de regels stond was de vraag of Berger Fetter even aan de ketting wilde leggen, zodat er 
niet nog meer processen-verbaal zouden volgen.815  
Van Eck wilde bij de aanvang van het overleg dat op 20 januari 1949 plaatsvond, ‘een misver-
stand’ ophelderen. Op 20 oktober had de Vakraad toegezegd dat het werkclassificatierapport 
aan het CRB zou worden toegestuurd. Dat was als gevolg van een misverstand niet gebeurd, 
waardoor de indruk was gewekt dat de Vakraad op het arrest van de Hoge Raad had gewacht. 
Dat was evenwel niet het geval volgens Van Eck. Het is niet met zekerheid te zeggen, maar de 
gebeurtenissen en zeker de houding van de Twentse fabrikantenverenigingen in de voorgaande 
periode gaven voedsel aan dit soort gedachten en zeker de ontwikkelingen die nog kwamen, 
maken het alleszins waarschijnlijk dat het inderdaad onderdeel van een bewuste tactiek was. 
Ledeboer noemde vervolgens een aantal redenen dat de vrouwenlonen in Enschede waren ge-
stegen: na de bevrijding was er weinig geschoold personeel; er waren alleen meisjes beschik-
baar uit gezinnen waar geen zwarte handel werd gedreven en, bij implicatie, dat waren er maar 
weinig; de industrie had grote opdrachten te verwerken gekregen van de Nederlandse en Britse 
regering; men was aanvankelijk voor de vrouwenlonen niet gebonden aan de CAO (een buiten-
gewoon spitsvondig argument gezien het feit dat de fabrikanten de totstandkoming ervan ernstig 
getraineerd hadden. Feitelijk was het overigens niet juist, omdat alle afspraken van de fabrikan-
ten om in deze terughoudendheid te betrachten, al achterhaald waren op het moment dat zij 
werden vastgelegd); de lonen lagen in Enschede altijd al hoger dan elders. Hij voegde er aan toe 
dat de arbeidsproductiviteit op dat moment hoger was dan voor de oorlog. Deze was opgelopen 
van 72 tot 80 Bedaux-eenheden. Berger vond het allemaal heel interessant, maar hij wilde be-
wijzen zien, omdat hij bezwaar had tegen niet wetenschappelijk vastgestelde tarieven.816 
Jansen kon ternauwernood zijn irritatie onderdrukken. Alles wat nu te berde werd gebracht was 
op 20 oktober al besproken en het enige resultaat in die drie maanden was dat het College sinds 
12 januari beschikte over het rapport van Berenschot en een verklaring van de Vakraad dat die 
er niet achter stond. Iedere grondslag om verder te praten ontbrak in zijn ogen, terwijl de tijd 
drong sinds de uitspraak van de Hoge Raad. ‘Het College heeft zijn best gedaan om de voort-
gang van de contrôle en de berechting van de loonovertredingen tegen te houden in afwachting 

                                                 
815 Brief B.J.M. van Spaendonck en A.F. Stuvé, namens de Vakraad, aan het CRB, 23 december 1948 (TGTV, 249).  
Op 11 november 1948 hadden A.F. Stuvé en B.J.M. van Spaendonck, namens de Vakraad, een brief aan het College van Rijksbe-
middelaars willen sturen die een vrijwel identieke inhoud had als de brief van 23 december. Omdat de discussies over de in de CAO 
vast te leggen vrouwenlonen nog niet waren afgerond, is die brief niet verstuurd, zoals beide heren schreven in een brief, namens de 
Vakraad, aan de Stichting van den Arbeid van 25 november 1948, (StA, 548). 
816 Een Bedaux-eenheid is ‘de hoeveelheid arbeid, welke een normale arbeider, onder normale omstandigheden, in één minuut kan 
verrichten, indien hij met een normaal tempo werkt en gedurende deze minuut de voor die arbeid noodzakelijke rust geniet. Deze 
eenheid is zodanig, dat een normale groep goed opgeleide mensen, die behoorlijk wordt gecontroleerd en een behoorlijke aanspo-
ring (geld of anderszins) ontvangt, onder normale omstandigheden in een gematigd klimaat, een gemiddelde van 80 eenheden per 
uur kan presteren, gedurende 9 uren per dag, jaar in jaar uit, zonder dat enige verstoring van hun lichamelijke evenwicht of schade 
aan hun gezondheid veroorzaakt wordt. Hierbij is evenwel een voorwaarde, dat de productiviteit niet door physische of andere 
belemmeringen beperkt wordt. Uit de definitie volgt, dat een Bx per minuut of 60 Bx per uur als “normaal” beschouwd moet wor-
den.’ In: Algemene beschouwingen over de Bedaux-methoden voor het meten van de menselijke arbeid, Amsterdam 1947, p. 1.  
Enerzijds is er in de definitie sprake van dat een “normale” prestatie 80 eenheden inhoudt, anderzijds wordt 60 als “normaal” be-
schouwd. In de vergadering van de Vakraad van 18 november 1947 werden 72 eenheden als een normale prestatie aangemerkt (zie 
voetnoot 932). Dit lijkt mij een fors en onhoudbaar verschil, maar destijds werd dit klaarblijkelijk niet als een probleem gezien. 
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van het antwoord van de Vakraad op zijn voorstellen. Het College kan dit echter niet volhouden 
bij de belangstelling, die zowel bij de CDEC als bij Justitie voor deze zaak bestaat, indien de 
Vakraad rustig drie maanden laat verlopen, zonder iets te doen. De overheid kan de daarin ge-
legen aantasting van haar prestige niet tolereren.’ 
In een poging olie op de golven te gooien verklaarde Stuvé dat het de primaire doelstelling van 
de Vakraad was om tot een betere loonregeling voor de vrouwen te komen. Deze waren in het 
gehele land te laag, maar vooral in Twente kwamen de moeilijkheden het scherpst naar voren. 
Hij vond het buitengewoon vervelend dat de discussie binnen de Vakraad over een nieuw, ho-
ger uitgangspunt voor de vrouwenlonen nog niet was afgerond. Hij was er een groot voorstan-
der van om in de gehele textielindustrie de werkclassificatie door te voeren, maar, en toen bleek 
de olie niet op het water maar op het vuur te belanden, daarmee betrad men ‘een onafzienbaar 
en onoverzichtelijk terrein’. Er was nu een proefrapport van Berenschot, maar hierin waren de 
nodige aanpassingen noodzakelijk. Met betrekking tot de tarieven lag het nog ingewikkelder, 
omdat ieder bedrijf zijn eigen tarievenregeling had. Het College kon niet in redelijkheid van de 
Vakraad verlangen dat het ‘werkclassificatie- en tariefrapporten uit de mouw schudt’. 
Voor Stuvé als vakbondsbestuurder was het essentieel dat er op de een of andere manier een 
oplossing kwam, zodat er legaal hogere lonen konden worden betaald. Hij waarschuwde dat als 
Justitie haar gang zou gaan, de gehele textielindustrie ontwricht zou raken met alle gevolgen 
van dien voor de binnenlandse textielvoorziening en voor de export. ‘De EVC zit op de loer om 
in Twenthe de stakingsbeweging aan de gang te krijgen. Er behoeft slechts één Twentse werk-
gever tot verlaging der tarieven over te gaan om de EVC de kans te geven haar slag te slaan.’ 
Hij hoopte vurig dat Justitie geen onbekookte dingen zou doen, want, zo was zijn impliciete 
conclusie, dan kwam de Bedrijfsunie weer tegenover de arbeiders te staan. 
De landelijke implicaties van wat er zich in Twente afspeelde, kwamen onbewimpeld op tafel 
met de reactie van Berger dat de acties van de CDEC ‘op verzoek’ van het CRB waren stopge-
zet, maar dat het begrijpelijk was dat deze dienst na drie maanden de vraag stelde wat de stand 
van zaken was. ‘Deze zaak zonder meer laten lopen zou een aantasting van de rechtsorde bete-
kenen.’ Als alle Enschedese fabrieken een tariefsysteem hadden, dan moesten ze dit aan de 
Rijksbemiddelaars voorleggen, zodat het College de tarieven kon vaststellen. Hij wilde ‘alle 
medewerking’ verlenen, maar hij wachtte op gegevens.  
Vunderink verwoordde het gevoel van velen in de textielindustrie dat er een addertje onder het 
gras zat. Het College deed het dan wel voorkomen dat als de Twentse fabrikanten en de Vak-
raad nou maar deden wat het CRB wilde, de zaak wel in orde zou komen. Realiseerde het Col-
lege zich wel dat het in Twente ging om een overschrijding van het plafond met 40%? Hij kon 
zich niet voorstellen dat de Rijksbemiddelaars via de weg van een arbeidstechnische beoorde-
ling van de prestaties er toe zouden kunnen besluiten om een overschrijding met 40% te sancti-
oneren. Hij kon zich niet aan de indruk onttrekken dat ‘bepaalde instanties’ het op Twente had-
den gemunt zonder enige notie te hebben van de bijzondere situatie in die regio. Hij vroeg om 
begrip voor de situatie van de vakbonden. De Bedrijfsunie had de arbeiders in de spinnerijen 
ertoe overgehaald om weer in ploegendienst te gaan werken, hoewel de arbeiders hadden ge-
zworen om dat nooit meer te doen. De bonden hadden het verwijt naar het hoofd geslingerd 
gekregen dat zij een CAO hadden ondertekend met loonbepalingen die voor Twente niet houd-
baar waren. Maar de bepaling die dat wel degelijk mogelijk had gemaakt (“ten minste”), was 
door het CRB geschrapt. Nu wilde het College het basisloon voor spoelsters verhogen tot 
maximaal 44 cent hoewel het feitelijke loon op 67 cent lag. ‘Zal men de arbeidersorganisaties 
hieraan nu weer gaan ophangen?’ Volgens Vunderink had het CRB de illusie dat de kwestie op 
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te lossen was langs arbeidstechnische weg. Indien in één bedrijf op deze gronden een plafond-
overschrijding zou worden goedgekeurd en een andere onderneming zou worden verplicht om 
de lonen te verlagen, omdat er geen zogenaamd wetenschappelijk tariefrapport kon worden 
overlegd, ‘dan breekt in laatstgenoemd bedrijf onvermijdelijk een staking uit en zullen de arbei-
dersorganisaties er goed voor zijn om de stukken, die gemaakt zijn, aan elkaar te lijmen. Het is 
een onmogelijke taak de arbeiders aan te praten, dat het nodig is, dat van de lonen een gedeelte 
wordt afgeknepen, waar dit gedeelte uitsluitend ten goede komt aan de werkgevers, aangezien 
de prijzen daardoor niet veranderen.’ 
Formeel juist, maar volledig voorbijgaand aan de problemen waar fabrikanten en vakbonden 
gezamenlijk mee te kampen hadden – arbeiders die niet geïnteresseerd waren in dit soort be-
spiegelingen en die de macht hadden hun als “enge groepsbelangen” getypeerde verlangens 
door te zetten – antwoordde Rijksbemiddelaar Jansen op de klaagzang en vlijmscherpe analyse 
van Vunderink dat deze ‘de zaken te eng’ bekeek. De Rijksbemiddelaars hadden tot taak een 
nationale geleide loonpolitiek in te voeren, waarbij de basislonen moesten worden vastgesteld 
op basis van werkclassificatie en de oververdienste op basis van gemeten tarieven. Zo simpel 
was dat, dat had niets te maken met Twente, maar met de Vakraad die in gebreke was gebleven 
om in te gaan op de voorstellen die het College had aangedragen om tot een oplossing te ko-
men. En, zo sloot hij af, het College kon zich hierbij niet laten leiden door vrees voor de EVC. 
Van Eck vond de uitweg uit de dreigende patstelling door zich bereid te verklaren om alle be-
staande tariefregelingen voor te leggen aan het CRB. Voor die tijd was het wel noodzakelijk dat 
ambtenaren van het Directoraat-Generaal van de Arbeid ter plaatse een onderzoek zouden in-
stellen, omdat de tarieven van bedrijf tot bedrijf verschilden, en dat er met hen overleg zou 
plaats vinden om te voorkomen dat in een later stadium het verwijt zou worden gemaakt dat de 
overgelegde gegevens niet in het gewenste format zouden zijn aangeleverd. 
Afgesproken werd dat de Vakraad vóór 1 februari een gemeenschappelijk voorstel zou indienen 
voor de verhoging van de basislonen van vrouwen. Berger wilde niet langer wachten en zou 
desnoods zelf die lonen vaststellen. De Vakraad zou voor die datum eveneens zijn standpunt 
hebben bepaald ten aanzien van het werkclassificatierapport van Berenschot en tot slot zou van 
een aantal Enschedese bedrijven de tariefrapporten aan het College worden voorgelegd. Dit 
waren Van Heek & Co, Bamshoeve, N.J. Menko en Roombeek. De directeuren van deze be-
drijven, H.B.N. Ledeboer, A.J. Blijdenstein en A. Menko waren bij het overleg aanwezig.817 
 
Enkele dagen vóór dit overleg, op 14 januari, had de Almelose Officier van Justitie A. Stuur-
man de bedrijven die een proces-verbaal hadden gekregen wegens het betalen van te hoge lo-
nen, aangeschreven met een schikkingsvoorstel ter afkoop van verdere rechtsvervolging. Na het 
arrest van de Hoge Raad was immers helder dat een beroep op overmacht geen stand zou hou-
den en dat alle ondernemingen die in overtreding waren, bij een eventueel proces veroordeeld 
zouden worden. De bedragen die de bedrijven bij de schikking moesten betalen, waren zeer 
bescheiden, maar dit betekende geenszins, aldus de Officier, dat de overtredingen als onbelang-

                                                 
817 Beknopt verslag van het verhandelde inzake de vrouwenlonen in de textielindustrie, gehouden op 20 januari 1949 ten kantore 
van het College van Rijksbemiddelaars, Emmapark 4 te ’s Gravenhage (StA, 548); Kort verslag van de bespreking tussen verte-
genwoordigers van de werkgevers- en de werknemersorganisaties uit Twenthe en van de Commissie-Werkclassificatie van de 
Vakraad voor de Textielindustrie enerzijds en vertegenwoordigers van het College van Rijksbemiddelaars anderzijds, gehouden op 
donderdag 20 januari 1949 te ’s Gravenhage (TGTV, 249). Cursief van schr. 
Het eerstgenoemde verslag is waarschijnlijk van de hand van een medewerker van de Stichting van de Arbeid, het tweede is van de 
hand van Van Gerwen. Behalve de inmiddels gebruikelijke personen nam ook P.S. Pels namens de Stichting van de Arbeid deel aan 
dit overleg. De discussies hadden immers verreikende consequenties, zoals blijkt uit de opmerkingen die tijdens het overleg door 
vertegenwoordigers van het CRB werden gemaakt. 
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rijk werden beschouwd, integendeel. Het schikkingsvoorstel was als een zeer ernstige waar-
schuwing te beschouwen en bij herhaling zou ‘aanmerkelijk krachtiger worden opgetreden’. 
Blijdenstein & Co was een van de vele bedrijven die een dergelijk voorstel had ontvangen. De 
onderneming moest ƒ600,- betalen.818  
 

Tabel 53 Processen-verbaal wegens het betalen van te hoge lonen, 1948 
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Drolsters 48,0  72,8  71,2 71,5   
Drosters 48,0  74,5      

Inrijgsters 48,0  68,8 54,9     
Kaminhangers 96,0  101,9      

Kamrijgsters 52,8 60,0     60,0  
Opmaaksters 48,0       61,5 

Scheersters 48,0 66,0 73,0 56,7   66,0  
Spoelsters 48,0 58,3 58,9 57,2 70,3  58,3 56,2 

Sterkers 96,0  108,5      
Twijnsters 48,0       63,7 

 
Voor de besturen van de fabrikantenverenigingen was dit aanleiding om alle textielbedrijven in 
Twente aan te schrijven met het advies om het proces-verbaal voor hun onderneming bij de 
rechtbank van Almelo te gaan inzien en om hen te vragen voor welke categorieën arbeidsters zij 
waren geverbaliseerd.819 In Tabel 53 zijn van een klein aantal bedrijven de lonen vermeld, waar-
voor zij proces-verbaal hadden gekregen. Er blijkt onder meer uit dat er ook proces-verbaal was 
opgemaakt voor te hoge mannenlonen, zoals Van Eck in zijn circulaire van 25 januari had ge-
constateerd. Ter Horst & Co uit Rijssen (Gemeenteklasse IV) had een proces-verbaal gekregen, 
omdat zij de 119 spinsters 8,3 cent teveel betaalde, de 45 naaisters 5,9 cent teveel en de 10 
zoomsters 5,3 cent. De Textielfabriek Almelo liet weten aan spoelsters en scheersters meer te 
hebben betaald dan het maximaal toegestane bedrag, maar vermeldde niet hoeveel. Ditzelfde 
gold ook voor de KSW en de KNKS. Het proces-verbaal dat Spinnerij Oosterveld had gekre-
gen, heb ik vanwege de bijzondere consequenties van dit proces-verbaal opgenomen in Tabel 62. 
Rigtersbleek had een schikkingsvoorstel gekregen van ƒ900; Jansen & Tilanus van ƒ450, de 
Textielfabriek Almelo van ƒ150 en de KNKS van ƒ100. Dit was in overeenstemming met wat 
Officier Stuurman had geschreven, nl. dat rekening was gehouden met de omvang van de ge-
verbaliseerde bedrijven.820 Rigtersbleek schreef Van Eck bereid te zijn om zijn advies op te 

                                                 
818 Brief A. Stuurman aan geadresseerde, 14 januari 1949; brief Blijdenstein & Co aan A.C. van Eck, 19 januari 1949 (beide: 
TGTV, 20). 
819 Circulaire A.C. van Eck aan textielfabrikanten in Twenthe, welke transactievoorstellen hebben gekregen ter zake van te hooge 
vrouwenloonen, 25 januari 1949 (TGTV, 20). 
820 Brieven Rigtersbleek, 27 en 31 januari 1949; brief Jansen & Tilanus, 27 januari 1949; brief Ter Horst & Co, 27 januari 1949; 
brief Textielfabriek Almelo, 28 januari 1949; brief Spinnerij Tubantia, 28 januari 1949; brief Katoenmaatschappij v/h Gebr. Schol-
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volgen en in te gaan op het schikkingsvoorstel, maar vroeg zich af of er dan niet elk ogenblik 
een nieuwe looncontrole zou kunnen volgen, waarbij dan ‘onvermijdelijk’ zou worden gecon-
stateerd dat het bedrijf nog steeds in overtreding was. ‘Immers het is ons niet mogelijk de 
loonen in overeenstemming te brengen met de CAO zonder daarbij een staking uit te lokken.’ 
Aangezien alle Enschedese bedrijven de kans liepen om weer gecontroleerd te worden, wilde de 
onderneming met de leden van de FVE overleggen wat er nu moest gebeuren. Wat Rigtersbleek 
betreft, moest de FVE een schriftelijke verklaring verlangen van het CRB waaruit duidelijk zou 
blijken dat de textielfabrieken niet nog eens zouden worden vervolgd voor het betalen van te 
hoge vrouwenlonen. 
 
Enkele dagen voordat de FVE zich over dit vraagstuk boog, besprak ook de FVA de recente 
ontwikkelingen. In zijn inleiding op dit onderwerp zei Van Eck er serieus rekening mee te hou-
den dat er een algemene dispensatie voor de vrouwenlonen zou komen. Hij achtte de kans daar-
op aanwezig vanwege ‘de gekke toestand’ dat indien een onderneming ook mannen liet spoelen, 
de vrouwen een hoger loon mochten verdienen. Als dit zou gebeuren, zo reageerde Gorter, dan 
moest wel worden voorkomen dat Almelose bedrijven vervolgens de hoogste Enschedese vrou-
wenlonen zouden moeten gaan betalen. De vergadering was geschrokken van het grote aantal 
boetes, dat verreweg de meeste Twentse bedrijven hadden gekregen als uitvloeisel van de loon-
controles. Maar ondanks deze boetes zag Van Eck geen andere mogelijkheid dan met de op dat 
moment geldende vrouwenlonen door te gaan.821 
In de ledenvergadering van de FVE begin februari concludeerde Ledeboer dat het onderzoek 
naar verantwoorde tariefregelingen in ieder geval opnieuw tijdwinst opleverde. Maar uiteinde-
lijk zou de Enschedese textielindustrie volgens Van Eck voor de aanzienlijke overtredingen 
langs die weg geen straffeloosheid kunnen bereiken, omdat het aantal plafonddoorbrekingen 
wegens bijzondere prestaties, waarvoor tot op dat moment toestemming was verkregen, te ge-
ring in aantal was; dat zette onvoldoende zoden aan de dijk. Naar zijn overtuiging hadden de 
ondernemers meer kans van slagen door een oplossing te zoeken in een uitzonderingspositie 
voor Twente.  
Naar aanleiding van een opmerking van J. Scholten van J.F. Scholten & Zn die verontwaardigd 
was dat de Rijksbemiddelaars tijdens het proefproces net hadden gedaan ‘alsof zij van niets 
wisten, dat bij het aangaan der CAO de daarin vastgelegde vrouwenloonen op het Brabantsche 
loonpeil waren afgestemd, en de daarin genoemde vrouwenloonen voor ons in feite dus slechts 
theorie waren’, ontspon zich een boeiende discussie. Ledeboer vond dat de Rijksbemiddelaars 
wel degelijk begrip voor de moeilijkheden hadden getoond. Scholtens suggestie om te garande-
ren dat er een jaar lang niets zou worden veranderd in de tarieven, zou door de Rijksbemidde-
laar niet worden geloofd, ‘nu wij reeds eerder getoond hebben een bevriezing niet te kunnen 
handhaven; wij dienen nu eenmaal te beseffen dat het College gewikkeld is in een strijd tus-
schen de departementen van Sociale Zaken en Justitie. Naar zijn meening doen wij het beste, 
met een beroep op onze aanzienlijke export, te zijner tijd de Minister van Economische Zaken 
te onzen gunste in deze strijd te laten intervenieeren.’ Van Eck voegde hieraan toe dat ‘met een 
beroep op onze deviezenopbrengsten het voor de overheid steeds moeilijker zal worden haar 
loonvoorschriften kracht bij te zetten’. Maar volgens Scholten dreigde de politiek van het Col-
lege het Twentse bedrijfsleven lam te leggen. N.H. ter Kuile van Nico ter Kuile was eveneens 

                                                                                                                                               
ten, 31 januari 1949; brief Garenfabriek Bieze, Stork & Co, 9 februari 1949; brief KSW, 22 maart 1949 (alle: TGTV, 20); brief 
KNKS, 31 januari 1949 (KNKS, 2221). Alle brieven waren gericht aan A.C. van Eck. 
821 Vergadering van de FVA op 31 januari 1949 ten kantore van de Katoenmaatschappij (Ten Cate (2), C-7c). 
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beducht ‘voor verder justitieel ingrijpen met als eenig gevolg massa-stakingen’. Van Eck be-
toogde ‘dat de gedwongen economie waarin wij leven nu eenmaal qua talis een rechtsgevoel 
gegrond op de wet van vraag en aanbod móet aanvallen, en dat wij in dit licht bezien onze 
strafbare handelingen niet kunnen rechtvaardigen’.  
Voorzitter Ledeboer sloot de discussie af door te stellen dat eerst de besprekingen over het on-
derzoek naar verantwoorde tariefregelingen moesten worden afgewacht voor er verdere stappen 
zouden worden ondernomen; het was immers nog veel te vroeg om te stellen ‘dat al onze vrou-
welijke werknemers uitzonderlijke prestaties verrichten.’ Met de conclusie van A.H. van Heek 
van Rigtersbleek dat het een grote stap voorwaarts was dat de ondernemers ‘met de verlegging 
naar het arbeidstechnische terrein een gelegenheid krijgen op langeren termijn naar een zekere 
oplossing te zoeken’ en met de algemeen gedeelde opvatting dat het arrest van de Hoge Raad 
erg negatief was voor de textielindustriëlen, werd de bespreking afgesloten.822 
Deze vergadering onderstreept nog eens dat de Twentse ondernemers zeer gedecideerd door-
gingen om de vrijheid te verkrijgen lonen te betalen die de arbeidsmarkt eiste en dat het er be-
gin 1949 nog niet naar uitzag dat de kloof met het College van Rijksbemiddelaars kon worden 
overbrugd. 
 
Op 23 februari kwamen de Directeur-Generaal van de Arbeid Z.Th. Fetter en de tarievenexpert 
J.G. van Dreumel naar Enschede om te overleggen over de tarievenregelingen die bestonden bij 
Van Heek & Co, Bamshoeve, N.J. Menko en Roombeek. Dit volgens de afspraak die op 29 
januari was gemaakt in het overleg met het CRB. Dat de DG zelf naar Enschede afreisde onder-
streept nog maar eens hoezeer men in Den Haag met de in Twente betaalde vrouwenlonen in 
zijn maag zat. Ledeboer stak van wal met een uiteenzetting over de “equal-work-equal-pay-
theorie” die van oudsher haar stempel op het in Twente gehanteerde loonbeleid had gedrukt. Hij 
had er de loonboeken van zijn bedrijf over de afgelopen 30 jaar nog eens op nageslagen en ge-
constateerd dat in al die jaren in grote lijnen dezelfde verhoudingen op loongebied hadden be-
staan als nu. Hij vond het onverantwoord, zo besloot hij zijn uiteenzetting, om een bedrijfstak 
die in 1948 een directe export had behaald van ƒ60 miljoen ‘met het willens en wetens uitlok-
ken van ongekende stakingen lam te leggen’. Van Eck legde ook nog eens uit dat in Twente 
vrijwel algemeen dezelfde ‘levensbeschouwing’ ten aanzien van de beloning van mannen en 
vrouwen had gegolden. In de Brabantse, voor buitenlandse concurrentie goeddeels beschutte 
bedrijven, waar bovendien steeds een betrekkelijk groot aanbod van vrouwen had bestaan, had 
men de lonen veel meer op behoefte gebaseerd.  
Fetter probeerde onder de wijdlopige bespiegelingen uit te komen door voor te stellen om de 
loonpolitiek verder buiten beschouwing te laten. Hij uitsluitend was gekomen om een loontech-
nisch advies aan het College te kunnen uitbrengen. Naar zijn overtuiging hadden alleen weten-
schappelijk gemeten tarieven waarde en waren de zogenaamde “ervaringstarieven” ondeugde-
lijk. Het was níet zijn taak, zo vervolgde hij, om per bedrijf de gehanteerde tarieven te gaan 
controleren. Zijn directie zou zich beperken tot het beoordelen van rapporten van wetenschap-
pelijke bureaus. Dat alle vrouwen tegen het loonplafond aanzaten, hield volgens hem onweer-
legbaar in dat de bestaande tarieven niet juist waren. Van Eck bracht daar tegen in dat het ver-
schijnsel van plafonddoorbreking ‘nu eenmaal onverbrekelijk vast zit aan de wet van vraag en 
aanbod, welke in Twente een aller-ongelukkigst beeld geeft’. Als aanvullende verklaring zag 
Ledeboer ‘de als regel uitzonderlijke prestaties der Twentsche arbeidsters’. 

                                                 
822 Verslag bijzondere ledenvergadering FVE, 9 februari 1949 (FVE, 5). 
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Het is, gezien zijn eerdere uitlatingen op dit punt, niet waarschijnlijk dat Ledeboer werkelijk 
meende wat hij zei823, maar wat Van Eck te berde bracht, sneed zonder meer hout. Het punt was 
dat het permanent tamboereren daarop een oplossing niet dichterbij bracht. Althans de Rijks-
bemiddelaars wilden de problematiek nou juist vanuit een geheel andere hoek benaderen, een 
invalshoek waarbij de verhoudingen op de arbeidsmarkt, in theorie, geen rol speelden, maar 
alleen zogenaamd “wetenschappelijke feiten”. 
Fetter voerde daarom nogmaals aan dat het College alleen aan een oplossing wilde meewerken, 
indien op basis van wetenschappelijke tarieven kon worden vastgesteld dat een 100%-prestatie 
werd geleverd. Bedrijven die er niet aan wilden meewerken om hun tarieven op die manier on-
der de loep te laten nemen, zouden zichzelf dan ook onherroepelijk in moeilijkheden brengen en 
‘misschien zelfs den gang van zaken bij bereidwillige werkgevers kunnen verstoren’. Het zou 
waarschijnlijk een hele tijd duren, zo voerde Van Eck aan, om deze onderzoeken bij de circa 
twintig Enschedese bedrijven uit te voeren. En ondertussen zou bij een tweede recidive hechte-
nis moeten worden opgelegd, ‘zoodat ondanks alles toch het gevaar blijft bestaan dat binnenkort 
de Enschedesche industrie wordt lamgelegd’. Daar hoefde men niet bang voor te zijn, aldus 
Fetter en hij herhaalde de op 20 januari al door Berger gegeven garantie ‘dat het College bij de 
rechterlijke macht in ieder geval stappen zal ondernemen om werkgevers verder ongemoeid te 
laten, welke ernstig aan een oplossing als thans besproken, zullen medewerken; in dit verband 
denkt men aan een voorloopige dispensatie voor den in te treden overgangstijd’. Ook de Be-
drijfsunie kon haar stenen bijdragen om uit de ‘chaos’ te komen door ‘een verstandige voorlich-
ting’ te geven, waarbij hij niet nader specificeerde wat dit inhield. 
Aan het eind van deze bespreking deelde Van Eck mee dat hij de volgende dag als getuige-
deskundige moest verschijnen voor de rechtbank in Zutphen waar de Katoen- & Linnenweverij 
v/h A.J. ten Hoopen & Zn en de Textielfabriek Ter Weeme & Zn uit Neede zich moesten ver-
antwoorden voor het betalen van te hoge vrouwenlonen. Hij hoopte dat daarmee de reeks pro-
cessen – ‘die al zooveel verbittering te voorschijn geroepen hebben’ – zou zijn afgelopen. Fetter 
zegde nogmaals toe ‘te zullen bevorderen, dat gedurende een overgangstoestand van bv. een 
jaar voorloopige dispensaties gegeven worden aan die bedrijven, welke zich voor het invoeren 
van gemeten tarieven tot een te goeder naam en faam bekend staand bureau zullen wenden’.824 
 
Met deze toezeggingen van de voorzitter van het College van Rijksbemiddelaars en van de Di-
recteur-Generaal van de Arbeid − bepaald niet de minsten in het krachtenveld van de geleide 
loonpolitiek − op zak konden de Twentse textielondernemers weer enigszins gerust adem halen. 
De dispensaties waren zo goed als binnen en als tegenprestatie, als concessie moesten de fabri-
kanten een onderzoek van een bureau zoals Berenschot overleggen waarin de systematiek van 
de tarievenregeling werd uiteengezet. Bovendien, Fetter had wel gesproken van een overgangs-
tijd van circa een jaar waarin geen processen-verbaal zouden worden opgemaakt, maar voordat 
alle Enschedese bedrijven door de tarievenmolen waren gegaan, zou er heel wat katoen ver-
werkt zijn. Van Eck zal dan ook goedgemutst zijn afgereisd naar Zutphen, waar hij er in slaagde 
de rechtszaak een verrassende wending te geven door de Officier van Justitie er toe te bewegen, 

                                                 
823 Volgens het Jaarverslag der directie van Van Heek & Co over 1948 lag de arbeidsproductiviteit van een groot deel van het 
personeel 20 à 25% beneden het vooroorlogse peil (Van Heek, 340). 
824 Verslag bespreking vrouwenloonen, gehouden op woensdag 23 februari 1949, des n.m. te 2 uur ten kantore der Fabrikanten-
Vereeniging te Enschede (TGTV, 249). Het verslag was van de hand van J.J. Rouwenhorst. Cursief van schr.  
De verhouding tussen de mannen- en vrouwenlonen waarover Ledeboer sprak in deze vergadering, was in de tweede helft van de 
jaren dertig inderdaad grotendeels gelijk gebleven, zie Kuys, De vrees voor wat niet kwam, p. 90, figuur 5. De discussie ging niet 
over de daadwerkelijk uitbetaalde lonen en dat maakt de vergelijking tamelijk cynisch. 
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af te zien van het houden van een requisitoir en de zaak zelf te doen aanhouden. Van Eck deed 
ter verdediging van beide bedrijven opnieuw een beroep op een vorm van overmacht door aan 
te voeren dat Ten Hoopen en Ter Weeme ‘moesten huilen met de wolven in Enschede’. Hij 
vertelde de rechter dat de hoogst gekwalificeerde vrouwen 48 cent per uur mochten verdienen 
en een daarop volgende categorie 96 cent (de hoogst voorkomende kwalificatie voor vrouwen 
was de groep geoefenden met een uurloon van 40 cent + 20%, vrouwen daarentegen die in ge-
mengde zalen werkten, mochten het “mannenloon” verdienen). Zijn betoog en deze cijfers 
brachten de officier van justitie en de politierechter dusdanig in verwarring, dat de rechter uit-
eindelijk besloot de zaak aan te houden. CRB-inspecteur Bruens was des duivels en verzette 
zich uit alle macht tegen deze voorstelling van zaken, maar het mocht niet baten en hij werd op 
behendige wijze door Van Eck buiten spel was gezet en kreeg zelfs het verwijt over zich heen 
dat hij niet goed op de hoogte was. ‘Tot op zekere hoogte’ speet het Van Eck dat hij Bruens in 
‘een pijnlijke positie’ had gebracht, maar zoals hij met nauw verholen voldoening schreef, hij 
verdiende hiervoor geen verwijt; zijn taak was het om voor de belangen van de fabrikanten op 
te komen en waar gehakt wordt vallen nu eenmaal spaanders. Hij is ongetwijfeld ook weer in 
opperbeste stemming teruggereden naar Enschede, waar hij onder meer het bestuur van de 
TGFV op de hoogte bracht van de bespreking met Fetter en diens tarievenexpert Van Dreumel 
en van de wederwaardigheden in Zutphen (Ter Weeme was lid van de TGFV). Zijn algehele 
conclusie was ‘dat de ergste dreigingen in de zaak der vrouwenloonen nu wel van ons afgeno-
men zijn’.825 
 
In de algemene ledenvergadering van de FVE op 28 februari vertelde voorzitter Ledeboer dat 
hij ‘voor vrijwel alle vrouwenloonen in zijn bedrijf geverbaliseerd’ was. Een aantal andere le-
den had proces-verbaal gekregen voor te hooge mannenloonen, o.a. sterkers. Het goede nieuws 
was dat de vier voorzitters en Van Eck met Fetter hadden gesproken over de vrouwenlonen. 
Fetter had volgens Ledeboer gezegd ‘dat hij voorloopig de Officieren van Justitie aan banden 
zou kunnen leggen. Wij zouden dan echter met wetenschappelijke rapporten moeten aantoonen, 
dat de tarieven zoodanig gesteld waren, dat de hooge vrouwenloonen alleen door het geven van 
een volle menschelijke prestatie verdiend konden worden. In dat geval gaf hij ons alle kans dat 
Rijksbemiddelaars de zaak zouden laten rusten. Mocht echter blijken dat in een bepaalde onder-
neming de prestaties te gering waren, dan zou zij gesommeerd worden om binnen een bepaalde 
termijn haar tarieven te wijzigen. De heer Fetter wilde voor dit onderzoek voorloopig een ter-
mijn van één jaar stellen.’ Volgens van Eck kon de kwestie van de vrouwenlonen ‘hiermede in 
veilige banen geleid’ worden, ‘mits alle leden hun medewerking verleenen. In de loop van een 
jaar kan de situatie zich belangrijk wijzigen, zoodat er een behoorlijke adempauze verkregen 
wordt.’ Van Eck concludeerde uit het gesprek ‘dat het College met de Twentsche vrouwenlonen 
ernstig in zijn maag zit en dat het daarom den heer Fetter hierheen stuurt om de zaak te verleg-
gen naar een loontechnisch gebied dat één en ander meteen op de lange baan schuift met een 
geldig excuus. Het lijstje met classificatiepunten van Berenschot, dat aan den heer Fetter werd 
voorgelegd, bleek grooten indruk op hem te maken, wegens de anomalie, dat bijv. een fijndrol-
ster, die veel hooger gewaardeerd staat dan de vrouwelijke drosser, maar iets meer dan de helft 
van het loon van de laatste mag verdienen. Hetzelfde effect had spreker als getuige deskundige 
voor de Rechtbank te Zutphen. De Officier van Justitie wilde daar zelfs geen requisitoir nemen, 

                                                 
825 Rondschrijven A.C. van Eck aan bestuur TGFV, 1 maart 1949; brief A.C. van Eck aan Z.Th. Fetter, 11 maart 1949 (beide: 
TGTV, 249). 
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omdat het hem duidelijk werd, dat het College bezig is zijn standpunt ten aanzien van de 
Twentsche vrouwenloonen te wijzigen.’ Wilden de leden, zoals Fetter had gevraagd, de tarieven 
laten verifiëren door een te goeder naam en faam bekend staand wetenschappelijk bureau? De 
kosten waren voor rekening van elk bedrijf zelf, maar ‘de daardoor verkregen straffeloosheid 
(was) ook wel iets waard’, aldus Van Eck. Solidariteit van de leden was noodzakelijk; als een 
groot bedrijf niet mee zou doen en als gevolg daarvan door het CRB gedwongen werd om de 
vrouwenlonen te verlagen, ‘is er kans op een ernstig conflict, dat zich over geheel Twenthe kan 
uitbreiden. Bovendien heeft men door het wetenschappelijk onderzoek een goede contrôle op de 
bestaande ervaringstarieven.’ Een garantie op dispensatie was er niet, maar Van Eck verwachtte 
wel voorlopige dispensaties te zullen krijgen van het CRB. Overigens was het verstandig om dit 
alles met de fabriekscommissies te bespreken; Fetter had er speciaal op aangedrongen. Dan 
zouden deze vertegenwoordigers van de arbeiders begrijpen dat de onderzoeken aan de fabri-
kanten opgedrongen waren en dat de vrouwenlonen over het algemeen niet verlaagd zouden 
worden.826 
 
Als apotheose van deze langdurige strijd van de textielfabrikanten met het College van Rijks-
bemiddelaars werd Van Eck op 17 maart 1949 ontboden bij het CRB. Tegenover zich aan tafel 
trof hij voorzitter Berger, Rijksbemiddelaar Jansen, Directeur-Generaal van de Arbeid Fetter, 
Van Dreumel, Erdbrink en Bosch. Deze autoriteiten bleken hem, zoals hij het omschreef, wel-
willend gezind en zij gaven aan op zoek te zijn naar een oplossing voor het probleem van de 
vrouwenlonen ‘die zou voorkomen, dat op een ongelegen moment een knuppel in dit hoender-
hok zou worden gegooid’. Jansen had met zoveel woorden gezegd, zo liet Van Eck in een apar-
te brief aan de vakbonden weten, dat ‘Rijksbemiddelaars met de verkiezing (voor de gemeente-
raad, schr.) op komst de knuppel niet in het Enschedesche hoenderhok wilden gooien’. De ge-
dachten gingen uit naar een dispensatie voor het betalen van te hoge lonen op voorwaarde dat 
het desbetreffende bedrijf zijn tarieven zou laten controleren door een extern bureau. De vraag 
was dan natuurlijk wat er moest gebeuren, wanneer die tarieven niet door de “wetenschappelij-
ke” beugel zouden kunnen. Het CRB wilde in een dergelijk geval de betrokken onderneming in 
gebreke stellen en sommeren om de tarieven binnen een bepaalde termijn te corrigeren. Dit van-
uit de redenering, zoals Berger het had verwoord, dat het niet tot de taak van de overheid be-
hoorde om bedrijven te beschermen tegen hun eigen zwakte in de tariefvorming. Het College 
wilde daarentegen juist van hun strafbaarheid gebruik maken om in te grijpen. Een redenering 
die Van Eck van harte onderschreef.  
De aanwezigen oefenden druk uit op Van Eck om een overzicht op te stellen van die bedrijven 
waar de lonen onder invloed van de “equal-work-equal-pay” theorie te hoog waren opgelopen. 
Dit weigerde hij vanuit de overweging − die hij ongetwijfeld voor zich gehouden heeft − dat de 
te hoge lonen bij bedrijven als Gelderman en de KSW moeilijk aan deze theorie toe te schrijven 
waren. Wat hij wèl aanvoerde was dat een conflict bij één van deze bedrijven ‘zich vermoede-
lijk over geheel Twenthe verspreiden’ zou. Berger en Fetter lieten hem tot slot weten dat elke 
onderneming een document moest invullen, waarin zij verklaarde 
 ‘Bereid te zijn door een te goeder naam en faam bekend staand tarifieeringsbureau de weten-
schappelijke juistheid van haar tarieven voor vrouwenarbeid te laten verifieeren 
 Dat de door haar aan vrouwen betaalde loonen ten gevolge van de equal-work-equal-pay 
gedachte hooger zijn dan de CAO voor de textielindustrie toestaat of althans onder invloed van 
een elders gehuldigde equal-work-equal-pay regel te hoog zijn geworden 
                                                 
826 Verslag jaarlijksche algemeene ledenvergadering FVE, 28 februari 1949 (FVE, 5). 
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 Dat zij in overleg met de textielarbeidersbonden op grond van een en ander voorloopige 
dispensaties vraagt van de verplichting om de in de CAO vastgelegde loonen aan te houden en 
voorloopige vergunningen om in afwachting van het nadere onderzoek loonen te mogen betalen 
van gemiddeld …’ 
 
Vooral het tweede punt zal in de Groote Sociëteit in Enschede tot feestgedruis hebben geleid, 
omdat deze overeenkomst een volledige capitulatie van het College van Rijksbemiddelaars in-
hield. De druk die de voorspinnerij-arbeidsters op grond van hun ijzersterke positie op de ar-
beidsmarkt uitoefenden, had de overheid gedwongen om bakzeil te halen. Klaarblijkelijk waren 
politieke motieven de laatste druppel, want het is ondenkbaar dat Berger e.e.a. niét met Drees 
heeft afgestemd; waarschijnlijk is het initiatief zelfs vanuit de politiek genomen. 
In het laatste punt van de overeenkomst staat vermeld dat deze tot stand was gekomen in over-
leg met de Bedrijfsunie. Dit “overleg” vond plaats middels de hierboven genoemde brief aan de 
Bedrijfsunie, waarin Van Eck schreef dat het College had aangedrongen ‘op een vermelding, 
dat één en ander in overleg met de textielarbeidersbonden geschiedt’. Van Eck zou graag van de 
geadresseerde ‘vernemen, dat de gang van zaken Uw instemming heeft’ en dit was klaarblijke-
lijk het geval. Aan de fabrikanten schreef Van Eck nog dat hij verwachtte dat het onderzoek 
naar de tarieven bij de buiten Enschede gelegen ondernemingen nog wel een tijd op zich zou 
laten wachten, omdat de bureaus die dit onderzoek konden uitvoeren, hun handen vol hadden 
aan de Enschedese bedrijven. De aandacht van de autoriteiten was voorlopig dus op Enschede 
geconcentreerd.827 De jaarlijkse ledenvergadering van de TGFV was met dit laatste zeer in haar 
nopjes, omdat zolang het onderzoek duurde, dispensatie voor te hoge lonen was toegezegd door 
het CRB.828 
In de maanden maart t/m mei puilde de brievenbus van het College van Rijksbemiddelaars uit 
met dispensatieverzoeken van de overgrote meerderheid der textielbedrijven.829 De Wolspinne-
rij, weverij, ververij J. ten Bos uit Almelo vond het niet nodig om een dispensatieverzoek in te 
dienen, omdat de onderneming de indruk had dat het uitsluitend een kwestie was voor de ka-
toenindustrie, waar mannen en vrouwen aan dezelfde machines werkten. Van Eck leek het geen 
goed idee, wanneer de firma zich aan deze ‘gemeenschappelijke Twentsche actie’ zou onttrek-
ken, die de bedoeling had om ‘overtreders, al ware het maar voorloopig, algeheele straffeloos-
heid te bezorgen’. Ten Bos was veroordeeld wegens te hoge vrouwenlonen en had een transac-
tievoorstel van de Officier van Justitie aanvaard. Al bij een eerste recidive zou de onderneming 
gedwongen zijn de lonen tot het CAO-peil te verlagen, omdat bij een tweede recidive hechtenis 
zou worden geëist en misschien wel gegeven. ‘Nu wordt kunstmatig de Justitie, die gaarne reci-

                                                 
827 Brief A.C. van Eck aan de vertegenwoordigers van de Bedrijfsunie in Twenthe, 18 maart 1949; brief A.C. van Eck aan het 
CRB, 30 maart 1949; rondschrijven A.C. van Eck aan de vier voorzitters, H.B.N. Ledeboer, H.P. Gelderman C.Mzn., H.J. Jannink 
en G. Vixseboxse, 4 april 1949 (alle: TGTV, 249); circulaire A.C. van Eck aan textielondernemingen in Twenthe en den Gelder-
schen Achterhoek, welke aan vrouwen hoogere loonen betalen dan volgens de CAO geoorloofd is, 21 maart 1949 (TGTV, 20). 
Deze verkiezingen vonden plaats in juni 1949. Het Jaarverslag over 1949, door het Bestuur der FVE aan de leden dier Vereeniging 
uitgebracht (FVE, 63) schreef hierover: ‘Mr. Jansen sprak nu zeer duidelijk uit dat het College geen zin had de knuppel in dit 
hoenderhok te werpen op dit moment en dat ook al de aanstaande verkiezingen daarin een rol speelden.’ In zijn rondschrijven aan 
de vier voorzitters van 4 april vroeg Van Eck rugdekking voor zijn, noodgedwongen, solo-optreden op 17 maart en voor de daar 
gemaakte afspraken; de vier voorzitters gaven die met graagte. 
828 Verslag jaarlijkse ledenvergadering TGFV, 31 mei 1949 (BTO, 3). 
829 Brieven aan het CRB van H.P. Gelderman & Zn., 30 maart 1949; Rigtersbleek v/h G.J. van Heek & Zn., 5 april 1949; H. ten 
Cate Hzn. & Co, 11 april 1949; Koninklijke Stoomweverij te Nijverdal, 15 april 1949; Nico ter Kuile & Zn., 29 april 1949; D. 
Jordaan & Zn.’s Textielfabrieken, 2 mei 1949 (TGTV, 249). Idem van Katoen- & Linnenweverij v/h A.J. ten Hoopen & Zn., 5 april 
1949; Ter Weeme & Zn., 6 april 1949 (TGTV, 20). Van elke brief is volgens afspraak een kopie naar A.C. van Eck gestuurd. 
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dives wil vaststellen, door Rijksbemiddelaars van ons lijf gehouden, maar pas wanneer een 
voorloopige dispensatie gegeven is, behoeven wij de Justitie niet meer te vreezen.’ Van Eck 
wilde wel aannemen dat bij Ten Bos de equal-work-equal-pay gedachte niet tot te hoge lonen 
had geleid, maar, zo schreef Van Eck als een echte biechtvader, ‘U bent meegesleept door de 
equal-work-equal-pay loonen van anderen in Uw omgeving en U kunt de verklaring, zooals die 
geredigeerd is, dus zonder scrupules teekenen.’830 Of deze onderneming alsnog een dispensa-
tieverzoek heeft ingediend, heb ik niet kunnen achterhalen. 
De dispensatie-actie was nadrukkelijk een Twentse actie – de Twentse vrouwenlonen waren 
‘willens en wetens van die der vrouwenloonen elders in den lande los gemaakt’, zo had Van 
Eck aan Ten Bos geschreven – maar de Twentse fabrikantenverenigingen telden ook nog vijf 
“buitenleden”: de Erven Ankersmit in Deventer, de Nederlandsche Elastiekfabriek in Ooster-
beek, de Veenendaalsche Stoomspinnerij en -weverij, de Kunstzijdeweverij Gelderman Jr. in 
Apeldoorn en de Arnhemsche Bandfabriek. Aan de eerste vier bedrijven schreef Van Eck in 
verband met deze actie dat hij niet goed wist wat hen te adviseren. De kwestie was dat het CRB 
Enschede wenste te zien als een ‘duurte-eiland’, maar dat hijzelf Enschede beschouwde ‘als een 
octopus, die met zijn vangarmen door geheel Twenthe reikt en zoo de vrouwenloonen in andere 
Twentsche plaatsen opjaagt.’ De Rijksbemiddelaars wilden dat begrijpelijkerwijs niet. Wanneer 
de vier bedrijven zich nu zouden aansluiten bij de dispensatie-actie, zou dat de zaak nog weer 
complexer maken. Indien zij nog geen proces-verbaal hadden gehad, zo concludeerde Van Eck, 
dan was het beter om geen dispensatie aan te vragen. Waren zij wel geverbaliseerd, dan ver-
keerden zij in een even kwetsbare positie als de bedrijven in Twente en dan was het niet ver-
standig de zaak op zijn beloop te laten.831 
In juni stuurde het CRB een afschrift van de beschikkingen over dispensatieverzoeken naar Van 
Eck. In Tabel 54 heb ik de namen vermeld van de ondernemingen, waaraan ‘tot wederopzeg-
ging’ dispensatie voor bepaalde lonen is verleend en ik heb van de 10 meest voorkomende func-
ties, waarvoor dispensatie is gegeven, de bedragen vermeld die deze bedrijven nu legaal moch-
ten betalen. Volgens de CAO mochten deze arbeidsters, groep II, 44 cent + 20% verdienen in 
Gemeenteklasse III! Het is helaas niet te achterhalen hoeveel arbeidsters onder deze dispensatie 
vielen, omdat de loonstatistieken alleen het totale aantal arbeiders per functie vermeldden. In 
een bijlage schreven Rijksbemiddelaar Jansen en Bosch dat eventuele definitieve dispensatie 
afhing van de uitkomst van het onderzoek naar de gehanteerde tarieven.832 
 

                                                 
830 Brief Wolspinnerij, weverij, ververij J. ten Bos aan A.C. van Eck, 23 maart 1949, brief A.C. van Eck aan J. ten Bos, 24 maart 
1949 (beide: TGTV, 249). 
831 Brief A.C. van Eck aan Erven Ankersmit, Veenendaalsche Stoomspinnerij en -weverij, Nederlandsche Elastiekfabriek, Kunst-
zijdeweverij Gelderman Jr., 25 maart 1949 (TGTV, 249). 
Waarom de Arnhemsche Bandfabriek niet is benaderd, is mij niet bekend. Dit bedrijf was in 1949 nog wel lid van de BTO (Jaar-
verslag over 1949 door het bestuur van de BTO aan de leden uitgebracht (BTO, 34)). 
832 Brief J. Bosch, namens het College van Rijksbemiddelaars, aan A.C. van Eck, 22 juni 1949 (TGTV, 249). Begin juni had het 
CRB de concept-dispensatiebeschikking voor commentaar voorgelegd aan Directeur-Generaal van de Arbeid, Z.Th. Fetter (brief 
R.J. Erdbrink, namens het College van Rijksbemiddelaars, aan Directeur-Generaal van de Arbeid, 9 juni 1949 (Sijes, 132)). 
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Tabel 54 Dispensatie voor vrouwenlonen, juni 1949 
 

Plukdrolsters 

H
alffijndrolsters 

Fijndrolsters 

T
w

ijnsters 

Spoelsters 

Scheersters 

A
andraaisters 

Inrijgsters 

Z
oom

sters 

O
pm

aaksters 

Almelo  
H. Hedeman Jr.’s 
Textielfabr. 

   68,0  65,0 69,0  65,0   

H. ten Cate Hzn & 
Co 

    56,0   56,0   

Katoenmaatschappij 
v/h Gebrs. Scholten 
& Cie. 

    54,0 69,0     

Spinnerij "Twenthe"     66,0      
Textielfabr. "Alme-
lo" 

    63,0 66,0     

Borne 
Stoom-Spinnerijen 
en -Weverijen v/h 
S.J. Spanjaard 

    72,0   67,2 67,2 62,4 

Enschede 
Blijdenstein & Co 84,5 77,5    86,0  69,0   
Gebr. Van Heek 81,5 78,0 72,0  66,0 62,5    62,5 
Gerh. Jannink & Zn       79,4 69,2 71,4 64,4 
J.F. Scholten & Zn    62,0  66,0  64,0 60,0 58,0 
M. van Dam & Zn     69,0 65,0 65,0 65,0   
N.J. Menko     73,0  68,0 73,0   
Nico ter Kuile & Zn     72,0 75,0 74,0 74,0  68,0 
E. ter Kuile & Zn     66,0   64,0   
EKS 86,0 74,0 70,0        
Fa. H. Blenken    85,0 72,0     63,0 
G.W. Wisselink's 
Textiel Mij. 

    70,0 74,0 66,0 61,0   

Gebr. Jannink 86,0 78,0 67,0  79,0      
Spinnerij Bamshoeve  78,0 82,0  80,0 83,0     
Rigtersbleek 72,0 65,0 60,0 74,0  70,0   
Spinnerij “Tubantia” 80,0 72,5   80,0      
Spinnerij Oosterveld 85,0 75,0 75,0  70,0      
Spinnerij Roombeek 84,0 75,0 75,0  76,0      
Stoomweverij  
Nijverheid 

   73,0 64,0 75,0 75,0   65,0 

Textielfabriek "Bato''     74,0 80,3 70,0 59,5   
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Plukdrolsters 

H
alffijndrolsters 

Fijndrolsters 

T
w

ijnsters 

Spoelsters 

Scheersters 

A
andraaisters 

Inrijgsters 

Z
oom

sters 

O
pm

aaksters 

Textielfabr. "Hol-
land" 

   74,0  74,0 74,0 78,0 70,0 70,0 

Textielfabriek Setex     49,0 49,0 49,0   54,5 
Twentsche Textiel 
Mij. 

    73,0 78,0  68,0 70,0  

Scholten & van Heek     72,0 72,0    60,0 
Ter Kuile Cromhoff     68,5 76,0 71,0    
Van Heek & Co 78,5 75,5 73,0  69,0 79,0 69,0 69,0 69,0  
Haaksbergen 
D. Jordaan & Zn     66,0 72,0 69,0 64,0 69,0  
Hengelo  
Hengelosche Textiel-
fabriek 

   65,0 62,0      

KWF Stork     62,0 64,0 68,0    
Garenfabriek Bieze, 
Stork & Co 

   59,0 59,0      

Hengelosche Trijp-
weverij 

    51,0 50,0     

Losser 
Textielmaatschappij 
L. van Heek & Zn 

70,0  80,0      

Neede 
Katoen- & Linnen-
weverij v/h A.J. ten 
Hoopen & Zoon 

    64,0 70,0 68,0 68,0 65,0 62,0 

Textielfabr. Ter 
Weeme & Zn 

   65,0 63,0 70,0 68,0  65,0  

Nijverdal 
KSW     58,0 61,0  58,0 58,0 58,0 
Stoomspinnerij te 
Nijverdal 

66,0  58,0 62,0     

Oldenzaal 
H.P. Gelderman & 
Zn 

70,0 70,0 70,0   66,8  70,0  55,0 

J.H. Molkenboer jr.     70,0 68,0  74,0   
Textielfabr. W. Kan     76,9 76,9 76,9    
Rijssen 
Ter Horst & Co    61,0     55,0  
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Plukdrolsters 

H
alffijndrolsters 

Fijndrolsters 

T
w

ijnsters 

Spoelsters 

Scheersters 

A
andraaisters 

Inrijgsters 

Z
oom

sters 

O
pm

aaksters 

Vriezenveen 
Jansen & Tilanus     59,7 58,0  62,1 55,8  
Winterswijk 
H. Willink & Co     62,0 70,0  57,0   
Bontweverij "De 
Batavier" 

    63,0    63,0  

Bron: Brief J.F.M. Bosch, namens het CRB, aan A.C. van Eck, 22 juni 1949 (TGTV, 249). 
 
Bij in totaal 53 ondernemingen is voor ruim 50 verschillende functies dispensatie verleend; ik 
noem, als gezegd, ter wille van de overzichtelijkheid slechts de 10 belangrijkste. De volgende 
bedrijven staan niet vermeld in de tabel, omdat zij dispensatie hadden gekregen voor andere 
functies dan de genoemde: Boekelosche Stoombleekerij, Eibergsche Textiel Veredelingsindu-
strie v/h G.J. ten Cate & Zn, I.I. Roozendaal’s Import & Exportmaatschappij , De Jong & Van 
Dam en Stoomweverij v/h J.H. Meijerink & Zonen. Bij sommige bedrijven is een algemene 
omschrijving gegeven van een functie, bijv. spoelsters; bij andere bedrijven werden de sub-
functies apart onderscheiden zoals bij Gerh. Jannink & Zn. Aan dit bedrijf is dispensatie ver-
leend voor kettingspoelsters: 71,6 cent; inslagspoelsters: 74,9 cent; zijdespoelsters: 69,8 cent. 
Gelderman kreeg voor in totaal 18 functies dispensatie, maar het is mij niet helder waarom voor 
de ‘buffetjuffrouw’ dispensatie is verleend voor een uurloon van ƒ0,605. Het verband van goeie 
koffie met opvoering van de productie was destijds nog niet wetenschappelijk vastgesteld! 
Een aantal zaken aan de cijfers valt op: de CAO had bepaald nog geen eenheid gebracht in de 
lonen die in de textiel werden betaald; de enige eenheid was dat voor heel veel functies meer 
werd betaald dan was toegestaan. Het is erg opvallend hoe verschillend de toegestane dispensa-
tielonen waren. Ze waren gelijk aan de bedragen die waren aangevraagd en, aldus het jaarver-
slag van de FVE, ‘het zou ons niet verwonderen, wanneer sommige van onze leden wat gemajo-
reerd hadden’.833 Een ander opvallend punt is de grote verscheidenheid aan functiebenamingen. 
Het College heeft zich ongetwijfeld het hoofd gebroken over de vraag wat ‘krempelmeisjes’, 
‘ajoursters’, ‘opstootsters’ e.d. waren. De lijst met dispensaties geeft duidelijk aan dat het CRB 
in één grote actie van het gedoe en geruzie af wilde zijn en hoopte dat de rapportages over de 
gehanteerde tarieven helderheid zouden brengen.  
 
Het geruzie en gedoe tussen het CRB en de Twentse fabrikanten was hiermee dan voorlopig be-
eindigd, een aantal spinnerij-arbeidsters bij E. ter Kuile & Zoon’s Textielfabrieken dreigde in 
oktober roet in het eten te gooien in een staking waar ook de EVC bij betrokken was. Op de 17e 
van die maand legden vijftien spinnerij-arbeidsters  ̶  spoelsters, inrijgsters en scheersters  ̶  het 
werk neer, omdat zij weigerden zich te onderwerpen aan tijdstudies ten behoeve van werkclassi-

                                                 
 
833 Jaarverslag over 1949 van de FVE (FVE, 63). Ook de jaarverslagen over 1949 van de TGFV (BTO, 33) en van de BTO (BTO, 
34) trokken deze conclusie. Het lijkt er dan ook sterk op dat niet ‘sommige’ leden, maar de meeste leden er een schepje bovenop 
hadden gedaan om ruimte te hebben voor toekomstige verhogingen. 
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ficatie die Bosboom en Hegener in de fabriek wilde uitvoeren. De onderneming had zich hiertoe 
tegenover het College van Rijksbemiddelaars verplicht tijdens de hierboven behandelde groot-
schalige dispensatie-operatie. E. ter Kuile & Zn had hierbij toestemming gekregen om aan de 
spoelsters 66 cent per uur te betalen en aan de inrijgsters/aandraaisters voortaan 64 cent per uur. 
Hiermee dreigden deze arbeidsters dit met veel pijn en moeite bevochten compromis met het 
CRB onderuit te halen. Spinnerij-arbeidsters hadden voorheen, wat de fabrikanten betreft, al 
voor genoeg ellende en onrust gezorgd, dus door deze staking ontstak het bestuur van de FVE 
in grote woede.  
Bij E. ter Kuile & Zn liep de gal sowieso al over, omdat niet lang daarvoor, ‘na eindelooze on-
derhandelingen, moeilijkheden en stakinkjes’, de hele weverij met behulp van onderzoeken 
door een adviesbureau op ‘wetenschappelijke tarieven’ was gebracht, ‘die werkgever en werk-
nemer bevredigen’, zoals het bedrijf aan de directeur van het GAB schreef. Tijdens de bezetting 
was de fabriek op last van de Duitse autoriteiten al heel vroeg stil gelegd en na de oorlog was de 
onderneming pas heel laat weer gaan draaien. Dit had er toe geleid dat het bedrijf ‘slechts wei-
nigen van ons oude personeel (had) teruggekregen en veel arbeiders (in dienst had) die niet of in 
de EVC georganiseerd zijn’. Deze arbeiders hadden geen boodschap aan de CAO en waren de 
reden geweest dat Ter Kuile ‘talrijke stakingen (had) doorgemaakt die allemaal “wild” waren, 
in dien zin dat de arbeiders geen opzeggingstermijn in acht namen, maar op staande voet het 
werk neergooiden om kracht bij te zetten aan een bepaalde eisch. (…) Met groot succes, maar 
tot groote schade van ons bedrijf, hebben deze elementen, die over het algemeen niet tot de 
beste werkers behooren, de onrust in onze onderneming gaande gehouden.’ 
Na tien dagen staking waren nu, in oktober 1949, drie staaksters gezwicht voor het dreigement 
van ontslag, wat bevestigde, zoals Van Eck enkele dagen na het begin van het conflict aan 
GAB-directeur Stuveling had laten weten, ‘hoe sterk de vrouwelijke werknemers zich nog ge-
voelen’. Maar het was al ras duidelijk, de spinnerij-arbeidsters hadden hun hand overspeeld. Op 
31 oktober was de staking in feite beëindigd, doordat de directie van E. ter Kuile & Zn hun 
ontslag op staande voet gaf. Het kostte Van Eck naar zijn zeggen nog flink wat moeite om in de 
vergadering van de Commissie van Advies van het GAB op 3 november gedaan te krijgen dat 
voor hen een ontslagvergunning zou worden afgegeven.  
De staking was met het ontslag van de spinnerij-arbeidsters dan wel voorbij, de problemen waar 
de onderneming mee kampte, waren dat allerminst. Daarom belegde de FVE met spoed een 
bijzondere ledenvergadering. In de uitnodiging schreef Van Eck dat de EVC, ‘na eenige ver-
geefsche pogingen elders’, de staking bij E. ter Kuile & Zn had weten uit te lokken. Vanwege 
de achtergrond van het conflict, de dispensatie van het CRB, ging het voor het bestuur om ‘een 
zeer principieel conflict (…), dat ieder ander had kunnen treffen, en dat door gezamenlijk op-
treden tot een goed einde moet worden gebracht’. Het was de plicht van de leden van de FVE, 
aldus het bestuur, ‘te zorgen dat het getroffen bedrijf aan de gang blijft’. Nu de stakende spinne-
rij-arbeidsters waren ontslagen, werden er geen weefbomen meer klaargemaakt. De fabriek had 
per week ongeveer 60 bomen nodig en kon dus worden geholpen door het aandraaien of aan-
knopen van gesterkte katoenbomen. Dit kon er natuurlijk toe leiden dat er elders stakingen zou-
den uitbreken, maar het bestuur vond dat de leden van de FVE dat risico moesten aanvaarden. 
In de bijzondere ledenvergadering van de FVE verklaarde voorzitter Ledeboer voorstander te 
zijn van ‘steunverleening in wat voor vorm dan ook’. Van Eck gaf een korte achtergrondschets 
van de personele problemen waar E. ter Kuile & Zn al sinds de bevrijding mee te kampen had. 
Het bedrijf had ‘slechts de hand (…) kunnen leggen op wevers van in alle opzichten zeer mid-
delmatig gehalte, wevers die tot dusverre niets onbeproefd gelaten hebben, alle denkbare moei-
lijkheden over hun belooning op te werpen, terwijl thans vier van hen – hoewel zij aan het werk 
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gebleven zijn – er zelfs niet voor schromen openlijk als agitators voor de onderwerpelijke sta-
king op te treden’. Hiermee doelde hij op vier arbeiders die zich vanaf het begin van de staking 
achter de spinnerij-arbeidsters hadden geschaard en deel uitmaakten van het stakingscomité. 
Drie van deze arbeiders waren lid van de fabriekscommissie en één was lid van de tariefcom-
missie; het ging om L.H.G. Brinkhorst (34 jaar oud), J.J. Ree (39 jaar), L. Keler (28 jaar) en J.S. 
Gerritsen (28 jaar). 
Van Eck was niet zo bang voor stakingen wegens het weigeren van besmet werk bij leden van 
de FVE, ‘nu juist de Bedrijfsunie van den aanvang af op het verleenen van een dergelijke hulp 
heeft aangedrongen’, zo vertelde hij de fabrikanten. E. ter Kuile Jr voegde hier aan toe dat de 
Bedrijfsunie ‘op het conflict zelf practisch geen vat had, maar door de consequenties van de 
beëindiging der staking nu wèl partij moet worden’. Hij had niet zelf om steun willen vragen, 
omdat hij er niet zeker van was of steun tot onrust bij andere bedrijven zou kunnen leiden. Over 
de voortgang van de productie kon hij meedelen dat spoelen en scheren nog redelijk verliep, 
maar dat de voorbereiding voor het weefproces dreigde vast te lopen. Naar zijn overtuiging was 
het geen optie om de wevers tijdelijk op wachtgeld te zetten, omdat ze waarschijnlijk toch weg-
bemiddeld zouden worden. De vergadering verklaarde zich bereid om technische steun te geven 
en afgesproken werd dat de leden in hun bedrijf zouden onderzoeken hoe dit in het vat te gieten, 
zonder de eigen fabriekscommissie daarin te kennen. 
Met deze steun in de rug kon E. ter Kuile & Zn haar productie tamelijk goed gaande houden en 
was dus niet genoodzaakt een gebaar in de richting van de staaksters te maken. Daarmee kwam 
het conflict ten einde en de spinnerij-arbeidsters werden weer in de fabriek toegelaten, behalve 
J.H.H. Schuitert (16 jaar oud), G. Hilgenstock (15 jaar), M. Vosmeyer (29 jaar), C. Bomert (32 
jaar), M. Bergsma (17 jaar) en E. Capelle (21 jaar). De leden van de FVE kregen hun namen 
door met de bedoeling hen op de Zwarte Lijst te plaatsen; de andere voormalige staaksters kon-
den daarvan afgevoerd worden. Drie van de vier hierboven genoemde wevers werden eveneens 
ontslagen door de onderneming ‘op grond van het feit dat de verhouding tusschen haar en deze 
werknemers zoo geschokt is, dat bestendiging van die verhouding ernstige afbreuk zou doen 
aan de goede gang van zaken in het bedrijf’. Gerritsen nam zelf ontslag en kreeg dat ‘natuur-
lijk’. Hij nam actief deel aan pogingen die de EVC op 8 of 9 november deed om de gehele fa-
briek in staking te brengen uit protest tegen het ontslag van de andere drie wevers. Deze pro-
teststaking duurde evenwel maar 1½ uur. Van Eck ging er van uit dat het na deze ontslagen 
rustiger zou worden in het bedrijf.834 
 
Of het College van Rijksbemiddelaars daadwerkelijk in de veronderstelling heeft verkeerd dat 
met het geven van dispensatie de lucht geklaard was en de loonontwikkeling, op een hoger ni-
veau, tot staan was gekomen, is moeilijk te zeggen. De werkelijkheid bleek in ieder geval aan-
merkelijk genuanceerder. In november 1950 kwam het CRB er achter dat de vrouwenlonen in 

                                                 
834 Circulaire A.C. van Eck aan de leden van de FVE, 31 oktober 1949; circulaire A.C. van Eck aan de leden van de FVE, 10 
november 1949 (verzonden op 18 november 1949); conceptbrief van de directie van E. ter Kuile & Zoon’s Textielfabrieken aan de 
directeur van het Gewestelijke Arbeidsbureau te Enschede, zonder datum (alle: TGTV, 74); Rapport van de Gemeente-Politie te 
Enschede over de maand oktober 1949 (GAE, 6998); Verslag bijzondere ledenvergadering FVE, 3 november 1949 (FVE, 5); 
Theloosen, a.w., p. 65-66. De conceptbrief van de directie van E. ter Kuile & Zn is, gezien het taalgebruik, waarschijnlijk in op-
dracht van het bestuur van de FVE geschreven door A.C. van Eck, waar E. ter Kuile Jr. deel van uit maakte. Het is niet zeker of de 
brief daadwerkelijk is verstuurd, maar hij is zeer interessant vanwege het inzicht dat hij verschaft in de opvattingen van het bestuur 
van de FVE, c.q. van de directie. 
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Twente alweer boven het dispensatiepeil waren gestegen. Bij Gelderman had het CRB dit al 
eerder, in mei 1950, geconstateerd.835  
 

Tabel 55 Resultaat van een looncontrôle door het College van Rijksbemiddelaars, april/mei 1950 
Mannen (periode 27 maart tot 1 april 1950)  

Gulden/uur Gemiddeld  
verdiend 

Toegestaan Te hoog 

Wevers ƒ1,042 ƒ 1,008 ƒ 0,034 
Selfactorspinners ƒ 1,073 ƒ 1,008 ƒ 0,065 
Drossers ƒ 0,971 ƒ 0,96 ƒ 0,011 
Afdraaiers ƒ 1,039 ƒ 1,008 ƒ 0,031 
Sterkers ƒ 1,039 ƒ 1,008 ƒ 0,031 
Vrouwen (periode 20 februari tot 1 april 1950)  
Slubbing ƒ 0,748 ƒ 0,70 ƒ 0,048 
Opmaaksters ƒ 0,608 ƒ 0,55 ƒ 0,058 
Inslagspoelsters ƒ 0,673 ƒ 0,653 ƒ 0,02 
Scheersters ƒ 0,713 ƒ 0,668 ƒ 0,045 
Naaisters ƒ 0,633 ƒ 0,585 ƒ 0,048 

 
Directieleden van een aantal fabrieken werden bij het College ter verantwoording geroepen dat 
hen ernstige verwijten maakte en met ‘de banbliksem’ zwaaide. Gelderman, die tot de opge-
trommelde fabrikanten behoorde, legde het CRB uit waarom de vrouwenlonen bij gelijkblijven-
de tarieven toch waren gestegen. Dit waren ‘de betere geschooldheid, eliminatie van slecht volk 
en het in dienst nemen van beter, het feit dat er in het algemeen harder gewerkt wordt, de stimu-
leerdende invloed van de Duitsche meisjes, enz. enz.’ Hij wees er ook op dat de tariefonderzoe-
ken nog steeds niet waren afgerond en dat dit niet de schuld was van de fabrikanten. In een ver-
gadering van de besturen van de vier verenigingen op 22 november vatte men de bespreking in 
Den Haag samen met de conclusie dat het College zich er van bewust was, ‘dat de menschelijke 
inspanning niet bevroren kan worden, doch het is er ernstig over verstoord, dat men voor de 
aldus uit de hand geloopen loonen geen nieuwe dispensaties aangevraagd heeft.’ Het CRB wil-
de daarom nieuwe dispensatievoorstellen. De mogelijkheid om een collectieve dispensatie te 
vragen, wezen de bestuurders af, omdat dit zou inhouden dat de lonen in geheel Twente zouden 
worden opgetrokken naar de hoge Enschedese lonen en dat was ongewenst. Men wist geen uit-
weg en besloot daarom aan de leden te vragen cijfers te verstrekken van de daadwerkelijk be-
taalde vrouwenlonen om vervolgens, gewapend hiermee, opnieuw met het College te gaan pra-
ten. ‘In dit systeem zal dan getracht worden de zaak zoo lang mogelijk slepende te houden.’836 
 
Deze laatste zin geeft de essentie van de houding van de textielfabrikanten goed weer. Op de-
zelfde manier als de jaarverslagen over 1949 van de TGFV, BTO en FVE de passage over de 
vrouwenlonen hadden afgesloten met de zucht van verlichting ‘Hiermede waren de gapende 
deuren van het Huis van Bewaring voorloopig weer dicht gegooid!!!!’ Als gevolg van de 

                                                 
835 Op 6 maart 1950 had H.P. Gelderman & Zn. een verlenging van de dispensatie gekregen, omdat de werkclassificatie en de 
verificatie van de tarieven nog niet klaar waren; precies zoals Van Eck had voorspeld. Deze verlenging liep af op 31 mei, maar met 
ingang van 1 juni kreeg het bedrijf opnieuw een verlenging die afliep op 30 september 1950. Besluit G. Jansen en J. Bosch, namens 
het CRB, 6 maart en 27 juni 1950; Resultaat looncontrôle College Rijksbemiddelaars, april/mei 1950 (Gelderman (2), 71). 
836 Verslag gecombineerde Bestuursvergadering der vier Twentsch-Geldersche Fabrikanten-Vereenigingen, 22 november 1950 
(FVE, 7); circulaire Th. Enklaar aan de leden van de vier Twentsch-Geldersche Fabrikanten-Vereenigingen, 27 november 1950 
(TGTV, 1260). 
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schaarste aan personeel, vooral vrouwelijk personeel, waren zij gedwongen hoge lonen te beta-
len. Doordat de fabrikanten na de oorlog op een “sellers market” opereerden, konden zij hele 
goede prijzen voor hun producten krijgen en alles verkopen wat er in hun fabrieken werd ge-
produceerd. 
De “bemoeizuchtige bureaucraten” uit Den Haag die in fabrikantenogen geen verstand hadden 
van de concrete omstandigheden in de textielindustrie, benaderden de loonverhoudingen vanuit 
de optiek van de overheid die vond dat de wederopbouw gebaat was bij lage lonen en prijzen. 
De laatste component kon en wilde – uit budgettaire overwegingen – de regering niet laag hou-
den, voor de eerste was het CRB ingeschakeld dat met het BBA een machtig wapen in handen 
had. Zijn taak was het geordende loonverhoudingen in te stellen en te handhaven. De eerder 
geciteerde uitroep van Rijksbemiddelaar Jansen in het overleg van 9 augustus 1948 dat toege-
ven aan de wensen van textielfabrikanten inhield ‘dat daarmede het systeem van loonbeheersing 
zodanig wordt doorbroken, dat de Rijksbemiddelaars wel op zouden kunnen stappen en onder 
de politiek van loonbeheersing een streep zou kunnen worden gezet’, was niet uit de lucht ge-
grepen. Ook de hoogste autoriteit op sociaal gebied, Minister Drees had zich gedwongen gezien 
zijn stem te laten horen ‘dat in het belang van de algemene naleving van het loonbeleid gevor-
derd moest worden het terugbrengen van de zwarte lonen in Twenthe tot het wettelijk geoor-
loofde peil’. Er stond meer op het spel dan de lonen van circa 500 onwillige voorspinnerij-
arbeidsters, of, vanuit een andere gezichtshoek, circa 500 voorspinnerij-arbeidsters die zich 
vooral geïnteresseerd toonden in hun eigen verlangens, bleken in staat fabrikanten, vakbonden, 
Rijksbemiddelaars, ministers voor joker te zetten en hun wensen door te zetten. Zij maakten 
over het geheel genomen onbekommerd gebruik van hun schaarste. 
De Bedrijfsunie was de hemel te rijk met de CAO en onderschreef van ganser harte het streven 
van de regering om de lonen laag te houden en de productie op te voeren. De bonden mochten 
meepraten en zoals Vunderink in een bespreking van Vakraadsvertegenwoordigers met het Col-
lege op 20 januari 1949 het formuleerde, als de boel uit de hand liep waren ‘de arbeidersorgani-
saties er goed voor (…) om de stukken, die gemaakt zijn, aan elkaar te lijmen’. De Bedrijfsunie 
doet dan ook denken aan de klassieke Sisiphys, zij het dat de vakbonden er in de loop van de 
jaren in slaagden iets meer greep op de textielarbeiders te krijgen, bijvoorbeeld op het heikele 
punt van het werken in ploegen. Met betrekking tot de vrouwenlonen waren de bonden het in 
vrijwel alle opzichten met de ondernemers eens. Deze lonen waren buiten alle proporties en 
moesten onder controle worden gebracht en worden verlaagd. In het volgende hoofdstuk zien 
wij een voorzichtig vragen door de Bedrijfsunie voor meer loon voor de mannen, omdat zij 
anders haar (potentiële) leden niet onder controle kon krijgen en houden. De hoop dat de vrou-
wen ooit in grotere aantallen lid zouden worden, had zij al lang laten varen. 
 

10.5 De voorspinnerij in één machine 

In september 1946 besloot de directie van Van Heek & Co om in Zwitserland een nieuwe aan-
knoopmachine te bestellen. Met deze investering werd het mogelijk om voortaan machinaal 
kettingdraden aan elkaar te knopen, zowel katoen als wol. Deze machine kostte ƒ15.000, en 
bespaarde de inzet van twee arbeidsters.837  
Deze investeringsbeslissing is een van de vele die in de Twentse textielindustrie na de oorlog 
zijn genomen, om dezelfde reden waarom ondernemers zo vaak nieuwe machines aanschaffen, 

                                                 
837 Verslag vergadering van de directie, 23 september 1946 (Van Heek, 43). 
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namelijk dat zij arbeidsbesparend zijn of wat na de oorlog vanzelfsprekend ook een belangrijk 
argument was, ter vervanging van beschadigde machines. Een belangrijk bijkomend effect van 
veel nieuwe machines was en is dat zij de handelingsvrijheid van het bedienend personeel be-
perken, zodat de ondernemer meer greep op de arbeiders en op de door hen geleverde productie 
heeft. Een voorbeeld hiervan werd door Ten Cate genoemd bij de aanvraag voor dispensatie 
voor het betalen van te hoge vrouwenlonen in april 1949. De onderneming stuurde een aanvraag 
voor dispensatie in voor onder andere zogeheten “automatenspoelsters”. Dit was een klein aan-
tal spoelsters, dat werkte aan een kort daarvoor aangeschafte hypermoderne en kostbare spoel-
machine. Een belangrijk verschil met de situatie bij de “handspoelsters” was dat het tempo aan 
deze machine ‘uitsluitend door de machine (werd) bepaald, hetwelk van de spoelsters constant 
hoge prestaties vergt’. De onderneming kreeg voor deze “automatenspoelsters” dispensatie voor 
een uurloon van 62 cent. Geheel anders van aard was een verzoek van J.F. Scholten & Zn in 
december van dat jaar. Deze onderneming wilde voor een bepaalde groep arbeidsters opnieuw 
dispensatie en voor een hoger bedrag dan in het voorjaar. De betrokken arbeidsters hadden vol-
gens het bedrijf het arbeidstempo geleidelijk verhoogd, waardoor hun loon gestegen was. ‘Daar 
de genoemde groepen in hoofdzaak handwerk verrichten en hierdoor de werkneemsters zelf hun 
tempo bepalen, kan de bedrijfsleiding slechts weinig invloed op de ontwikkeling van het tempo 
uitoefenen.’ Nu de prestatie zo was toegenomen, was het voor de directie onmogelijk om loon-
correcties toe te passen, ‘daar deze, vooral onder de huidige omstandigheden aanleiding tot 
grote beroering en onrust onder de andere arbeiders van het bedrijf zouden geven’.838 
In beide gevallen achtte het bedrijf een hogere beloning gewenst, omdat de prestatie sterk was 
toegenomen, maar de manier waarop deze tot stand kwam, verschilde hemelsbreed. Bij Ten 
Cate nam de bedrijfsleiding de autonomie van de betrokken arbeidsters weg door de machine 
het tempo te laten bepalen; de arbeidsters moesten volgen. J.F. Scholten hanteerde klaarblijke-
lijk nog oudere technologie die arbeidsters een zekere greep gaf op hun werk. Vooral bij een 
krappe arbeidsmarkt betekent zoiets dat de invloed van de bedrijfsleiding beperkt is en dat een 
aanpassing van het loon niet geaccepteerd wordt door het personeel. Het verschil met de jaren 
dertig, toen dit schering en inslag was, is gigantisch; de mentaliteit van een aanzienlijk deel van 
de textielarbeiders was er een van “nu is onze tijd gekomen”. 
 
Ten Cate heeft na de oorlog net als veel andere fabrieken haar machinepark vernieuwd. Een van 
de speerpunten voor deze onderneming was de spinnerij. In juni 1947 wilde Ten Cate een aantal 
machines voor de spinnerij aanschaffen met onder meer als expliciete doelstelling ‘het elimine-
ren van passages in de voorspinnerij (de bekende “bottleneck”)’. Deze flessenhals werd ge-
vormd door de verschillende bewerkingen die de pluk-, halffijn- en fijndrolsters uitvoerden. 
Door dit probleem op te heffen konden deze arbeiders de productie niet langer verstoren en 
daarmee de rest van de productieketen stilleggen. Om in de toekomst tot het elimineren van 
deze flessenhals te kunnen overgaan was het noodzakelijk dat er, in het begin van de productie-
keten, volkomen gelijkmatige batteurwikkels werden geproduceerd, wat het verwerken ervan in 
de daaropvolgende productiefase vergemakkelijkte. Daarom wilde de onderneming in Groot-
Brittannië een aantal machines aanschaffen, ter waarde van ₤18.162, om de batteurzaal te mo-
derniseren.839 Enkele jaren later, in januari 1950, wendde Ten Cate zich opnieuw tot het Rijks-
                                                 
838 Brief H. ten Cate Hzn. & Co aan het College van Rijksbemiddelaars 11 april 1949; brief J.F. Scholten & Zn. aan College van 
Rijksbemiddelaars, 22 september 1949 (beide: TGTV, 249). 
839 Brief H. ten Cate Hzn. & Co aan Rijksbureau voor Textiel, 17 juni 1947 (Ten Cate (1), 366). 
De batteur was een machine die het openen van katoenbalen en het reinigen van de katoen combineerde. Ten Cate verwachtte in de 
nabije toekomst meer kortstapelige katoen uit de VS te zullen verwerken. Deze katoen werd in toenemende mate mechanisch ge-
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bureau voor Textiel met het verzoek om een invoervergunning voor een aantal voorbereidings-
machines voor de spinnerij ter waarde van 230.640 Zwitserse francs. Als toelichting schreef 
Ten Cate dat ‘vooral na de laatste wereldoorlog het streven bij de machinefabrikanten (was), het 
aantal passages voorspinmachines te verminderen’. Als bedrijfseconomische motieven voor 
deze investering noemde het bedrijf op de eerste plaats dat het voorspinproces belangrijk werd 
vereenvoudigd; verder zou de invoering van de machines een aanzienlijke besparing op ar-
beidskrachten opleveren, ‘wat van groot belang is met het oog op de nog steeds heersende 
schaarste aan geschoold personeel, terwijl wij verder hopen vele foutenbronnen te kunnen eli-
mineren en daardoor de kwaliteit van het garen te verbeteren.’ Dit laatste was vooral van belang 
voor de fijnere garensoorten dat werd verwerkt in doeksoorten waar zeer goede exportmoge-
lijkheden voor bestonden, speciaal op de Amerikaanse en Zwitserse markten.840 
 
Ik besteed in deze studie verder vrijwel geen aandacht aan dit aspect van de sociale verhoudin-
gen, maar bij met name de voorspinnerij-arbeidsters is het verband tussen het aanschaffen van 
nieuwe machines die mede ten doel hebben sociale onrust weg te nemen, bijzonder sterk en 
helder. Vanaf het moment dat de textielindustrie eind 1945 weer op gang was gekomen, hebben 
deze arbeidsters de ondernemers voor vrijwel onoverkomelijke problemen geplaatst. Begin 
jaren vijftig daagde er een oplossing hiervoor die het mogelijk leek te maken om deze gehele 
groep arbeidsters te vervangen door een machine die alle door hen uitgevoerde handelingen 
overnam. 
In het vakblad De Textielindustrie verscheen begin 1950 een artikel over een geheel nieuwe 
spinmethode, waarbij de diverse bewerkingen in de voorspinnerij op één enkele machine kon-
den worden uitgevoerd.841 Met dit nieuwe spinsysteem, aldus auteur L.M. Buitenhuis, zouden 
de voorspinmachines vervallen, ‘welke bij het normale spinsysteem tussen de verdeelstoelen en 
ringspinmachines komen. Dit is van zeer groot belang voor de organisatie en het nuttig effect 
van de spinnerijen.’ Mede omdat de deskundigen volgens Buitenhuis er allemaal van doordron-
gen waren ‘dat de be- en verwerkingen van de katoenvezels op de voorspinmachines de moei-
lijkste zijn in de spinnerij’. De conclusie van het artikel was dat de “Nastrofil”-spinnerij minder 
arbeiders vergde en dus aanmerkelijk lagere loonkosten tot gevolg had dan de gewone spinnerij. 
‘De normale spinnerij is in loonkosten ongeveer 50 % duurder dan de “Nastrofil”-spinnerij.’ 
St.Lambertus was opgetogen over het nieuwe spinprocedé dat met het “Nastrofil”-systeem mo-
gelijk was. ‘Het spinplan bij dit systeem is dus zeer sterk vereenvoudigd, omdat – en dit is te-
vens het grote voordeel van dit nieuwe spinsysteem – de voorspinmachines, welke bij het nor-
male spinsysteem tussen de verdeelstoelen en ringspinmachines komen, vervallen.’ De bond 
achtte dit van groot belang voor de organisatie en het nuttig effect van de spinnerijen.842 Daar-
mee kon een groep in overgrote meerderheid ongeorganiseerde arbeidsters die veel onrust ver-
oorzaakten, uit de fabriek verdwijnen. 
 

                                                                                                                                               
oogst en bevatte daardoor meer verontreinigingen zoals blaadjes. Met de machines die het bedrijf op het oog had, kon men een 
aantal bewerkingen combineren en verkreeg men bovendien een gelijkmatig en sterker garen. De leveringstermijn was ongewis, 
omdat de leverancier veel orders had, maar de onderneming wilde graag op korte termijn een invoervergunning. Voor een meer 
gedetailleerde beschrijving van dit onderdeel van het fabricageprocedé zie: Bijlage I en Bos, a.w., p. 16-17. 
840 Brief H. ten Cate Hzn. & Co aan Rijksbureau voor Textiel, 10 januari 1950 (Ten Cate (1), 372). 
841 L.M. Buitenhuis, Een nieuw spinsysteem. De “Nastrofil” ringspinbank vervangt “3” voorspinmachines, in: De Textielindu-
strie, Jrg. 30 (1950) nr. 4 (23 feb.), p. 115-118 en Jrg. 30 (1950) nr. 5 (9 mrt.), p. 159-163. 
842 Hoog Ambacht 6 en 20 mei 1950. 
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Afbeelding 9 Schematisch overzicht van het spinproces met een “Nastrofil” spinsysteem 

 
Bron: L.M. Buitenhuis, Een nieuw spinsysteem. De “Nastrofil ” ringspinbank vervangt “3” voorspinmachines, in: De 
Textielindustrie, Jrg. 30 (1950) nr. 4 (23 feb.), p. 115. 
 
Het voorbeeld van de technische ontwikkelingen in de voorspinnerij is er een illustratie van dat 
technische vooruitgang geen neutraal proces is dat autonoom verloopt. Wanneer in de ogen van 
een ondernemer, van een relevante groep ondernemers, de kosten van een bepaald onderdeel 
van de productie hoog, te hoog oplopen, wordt gezocht naar arbeidsbesparende machines. Dit 
heeft direct zijn uitwerking op de betrokken arbeiders aangezien hun werk verandert of zelfs 
geheel vervalt.843 

                                                 
843 Vgl. R. Panzieri, Über die kapitalistische Anwendung der Maschinerie im Spätkapitalismus, in: C. Pozzoli (Hrsg.), Spätkapita-
lismus und Klassenkampf. Eine Auswahl aus den Quaderni Rossi, Frankfurt am Main 1972, p. 14-32. 
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11 De tweede CAO: meer loon mits meer productie 
In de tweede helft van 1946 waren er veel minder stakingen wegens loonkwesties dan in de 
eerste helft en zij waren bovendien geringer van omvang. Bij Scholten & Van Heek in Ensche-
de ontstond eind juni een loonconflict met vijf elastiekwevers. Dit op zichzelf kleine conflict 
escaleerde, toen de bedrijfsleiding de wevers van oneerlijkheid betichtte. Hierop legden de vijf-
tien overige wevers eveneens het werk neer, de volgende dag, 26 juni, gevolgd door alle andere 
afdelingen, waardoor alle circa 110 arbeiders in staking waren. Door de aantijgingen van de 
leiding schoof de loonkwestie wat op de achtergrond en kwamen al veel langer levende grieven 
naar voren. Volgens Spartacus was deze staking er een bevestiging van dat er maar weinig 
hoefde te gebeuren om een omvangrijk conflict te doen uitbarsten. De Bedrijfsunie stond in dit 
conflict in principe achter de staking en Unitas overwoog om de stakers voor 50% schadeloos 
stellen, omdat de bond de desbetreffende chef en daarmee het bedrijf aansprakelijk achtte voor 
het conflict. Na bemiddeling van de Bedrijfsunie werd de staking op 28 juni opgeheven.844 
 

11.1 Zonder tarief is het loon te laag 

Stakingen in verband met loonkwesties bleven hierna enige tijd uit, met uitzondering van de 
voorspinnerijen. Hoewel het moeilijk is om aan te geven, waarom er in deze periode betrekke-
lijk weinig openlijke conflicten waren, heb ik sterk de indruk dat de nieuwe CAO voor de mees-
te arbeiders in de praktijk positief uitpakte en dat vooral de toenemende mogelijkheden om in 
tarief tot een hoger eindloon te komen een valide verklaring hiervoor is. Zij waren op dat mo-
ment klaarblijkelijk in staat om daarmee in hun levensonderhoud te voorzien. Deze verklaring 
vindt steun in een aantal conflicten die in de laatste maanden van 1946 speelden. Het ging hier 
telkens om arbeiders die om de een of andere reden níet in tarief konden werken en als gevolg 
daarvan te weinig verdienden.  
 
In september/oktober 1946 was er discussie over de wenselijkheid om bepaalde arbeiders van 
loonveredelingsbedrijven, zoals de Nederlandsche Stoombleekerij, in een hogere functiegroep 
te plaatsen. De directie van deze blekerij had aan de KSW die ook in Nijverdal was gevestigd, 
de vraag voorgelegd hoe zij stond tegenover het voornemen om het basisloon voor de functie-
groep geoefenden te verhogen van 70 naar 72 cent, aangezien het nog niet mogelijk was hen in 
tarief te laten werken. Volgens de KSW was een dergelijke verhoging verboden sinds het 
schrappen van de woorden “ten minste” uit de Loonregeling. Maar nog geheel afgezien hiervan, 
een dergelijke verhoging zou de KSW in de grootste moeilijkheden brengen, omdat de lonen in 
de blekerij van de KSW zelf betrekking hadden op een grote groep arbeiders met wie allerlei 
arbeiders in andere afdelingen, zoals de spinnerij en de weverij, werden vergeleken. Een verho-
ging zou een sneeuwbaleffect in de hele fabriek hebben. De KSW noemde als voorbeeld de 
papkokers in de blekerij. Wanneer zij naar 72 cent zouden gaan, zouden de papkokers in de 
sterkerij dat ook willen. En indien de expeditie-arbeiders in de blekerij een verhoging tot 72 
cent zouden krijgen, dan was waarschijnlijk niet te vermijden dat ook de lonen van de stukken-
keurders in de weverij met eenzelfde bedrag verhoogd zouden moeten worden. Iets dergelijks 

                                                 
844 Brief directeur GAB Enschede aan Minister van Sociale Zaken, 27 juni 1946; telegram directeur GAB Enschede aan Minister 
van Sociale Zaken, 28 juni 1946 (beide: Arbeid II, 15); Spartacus 13 juli 1946; Verslag Hoofdbestuursvergadering Unitas op 5 juli 
1946 in Utrecht (Unitas, 1013); Jaarverslag St.Lambertus over 1946-1947, p. 64. 
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had de KSW vlak daarvoor meegemaakt, toen twee spinnerij-arbeiders uit de functiegroep on-
geschoolden waren overgezet naar de geoefenden. Prompt werd de directie er op aangesproken 
‘dat een aantal menschen in de spinnerij zich nu met deze lieden vergelijkt en eveneens (als 
geoefenden) betaald wenscht te worden. Als men aldus bij het losmaken van één steen uit het 
gecompliceerde gebouw van de loonstructuur al repercussies krijgt, hoeveel temeer zouden wij 
dan bang moeten zijn, wanneer een heele laag geheschen wordt.’ De KSW-directie verwachtte 
dat alle ander spin-wevers met een eigen blekerij ook met dergelijke problemen te maken zou-
den krijgen en had om die reden grote bezwaren tegen de plannen.845 
Na intern beraad binnen de Vereeniging van Loonveredelingsbedrijven voor de Textielindustrie 
kaartte haar secretaris H.J.F. ten Cate het probleem bij de Vakraad aan. De blekerijen zaten nog 
niet op een zodanig productieniveau dat zij hun arbeiders in tarief konden laten werken. Als 
gevolg hiervan bleven de lonen er sterk achter bij bijvoorbeeld weverijen en dit vormde inmid-
dels een bedreiging voor de bedrijfsvrede. Ten Cate stelde namens zijn leden voor om de lonen 
in de loonveredelingsbedrijven over de hele linie met 7 à 8% te verhogen door een premieder-
vingstoeslag te betalen. De brief kwam aan de orde in de vergadering van de Vakraad van 17 
oktober, evenals een brief van het CRB waarin het advies vroeg over een verzoek van de Be-
drijfsunie namens de arbeiders van de Twentsche Stoombleekerij en de Twentsche Katoendruk-
kerij om arbeiders die nog niet in tarief konden werken, een toeslag te geven zodat hun loon 
overeenkwam met het gemiddelde loon van een tariefwerker. 
De ondernemersleden in de Vakraad hadden er bezwaar tegen om arbeiders die in overgrote 
meerderheid nooit in tarief werkten, een hoger loon te gaan betalen. Dit zou gemakkelijk tot 
repercussies kunnen leiden bij arbeiders in andere bedrijven die in een vergelijkbare positie 
verkeerden. Het was echter evenzeer denkbaar dat arbeiders die wèl in tarief werkten, zich te-
kort gedaan zouden voelen door de kleine marge die er zo zou bestaan tussen uurloon en in 
tarief verdiend loon. De vakbondsvertegenwoordigers riepen de besprekingen in de Looncom-
missie van de Stichting van de Arbeid in herinnering (zie §7.3), waar was geconcludeerd dat de 
overgrote meerderheid van de arbeiders in de textielindustrie in tarief werkte en dat zij middels 
een gemiddelde oververdienste in tarief van 10% zouden uitkomen op een uurloon dat voldeed 
aan de normen van de Stichting. Dat was bij deze bedrijven duidelijk niet het geval en dus von-
den de vakbondsbestuurders een premiedervingstoeslag een logische oplossing. Na enig heen 
weer praten verwees de vergadering de kwestie door naar de Regionale Commissie Twenthe 
met de suggestie te besluiten tot het toekennen van een dergelijke toeslag voor een periode van 
zes maanden. 
De Regionale Commissie Twenthe, bestaande uit Van Eck, Vunderink en Gönning, overlegde 
op 25 oktober met vertegenwoordigers van de Boekelosche Stoombleekerij, de Eibergsche 
Stoombleekerij, de Twentsche Stoombleekerij en H. ten Cate en nam de suggestie van de Vak-
raad over. De arbeiders van deze bedrijven zouden 6 maanden lang een toeslag krijgen van 7% 
en deze periode zou gebruikt worden om een tariefstelsel in te voeren.846 

                                                 
845 Brief KSW aan Nederlandsche Stoombleekerij, 18 september 1946 (TGTV, 317). 
846 Brief H.J.F. ten Cate, namens de Boekelosche Stoombleekerij, de Eibergsche Stoombleekerij en de Twentsche Stoombleekerij, 
aan de Vakraad voor de Textielindustrie, 8 oktober 1946; brief A.J.A. van Gerwen, namens de Vakraad voor de Textielindustrie, 
aan de Regionale Commissie Twenthe, 10 oktober 1946; brief H.J.F. ten Cate aan de Boekelosche Stoombleekerij, de Eibergsche 
Stoombleekerij, de Twentsche Stoombleekerij, de Nederlandsche Stoombleekerij en A.C. van Eck, 26 oktober 1946 (alle: TGTV, 
317); Notulen van de vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, 17 oktober 1946 (TGTV, 202).  
De brief van de Bedrijfsunie sproot voort uit een door Unitas geconstateerde grote ontevredenheid onder de arbeiders van de Twent-
sche Stoombleekerij. Het bedrijf stelde steeds hogere eisen aan de vakbekwaamheid van het personeel, zodat minstens 30% van de 
arbeiders in de groep geschoolden, thuishoorde. Een tariefdervingstoeslag was dan wel een erg kleine pleister. (Verslag Hoofdbe-
stuursvergadering Unitas op 23 september 1946 in Utrecht (Unitas, 1013). De vier blekerijen waren gevestigd in Boekelo, Eiber-
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Bij Ten Cate ontstond in oktober een conflict rond verdeelstoelarbeiders. De onderneming be-
schikte niet over voldoende bussen waarin destijds de katoenlonten, afkomstig uit de voorgaan-
de processtap, waren opgeslagen en die vervolgens op de verdeelstoelen werden verwerkt. Als 
gevolg hiervan had een vijftal verdeelstoelarbeiders regelmatig geen werk en werd hun loon 
gedrukt. Ten Cate wilde deze arbeiders geen toeslag te geven ter compensatie, maar stelde een 
roulatieschema voor, zodat de verdeelstoelarbeiders ook ander werk zouden doen en dus minder 
last van het bussen-probleem zouden hebben. De arbeiders weigerden hier op in te gaan en leg-
den op 3 oktober het werk neer. Vijf andere arbeiders die opdracht kregen hun werk over te 
nemen, gingen ook in staking. Dit leidde er toe dat de productie inzakte en nog meer arbeiders 
hun normale loon niet konden halen, waarop ook zij het werk neerlegden. Op 4 oktober omvatte 
de staking 65 mensen. Diezelfde dag bemoeide de Bedrijfsunie zich met het conflict en gaf de 
arbeiders gelijk, omdat het de verantwoordelijkheid van het bedrijf was om er voor te zorgen 
dat de arbeiders hun werk konden doen. Een deel van de stakers hervatte nog dezelfde dag het 
werk, de anderen begonnen op maandag 7 oktober weer. Afgesproken werd om de kwestie aan 
de Vakraad voor te leggen. 
Daar concentreerde de discussie zich op de vraag welk deel van artikel 24 van de CAO van 
toepassing was. Wanneer een arbeider tijdelijk ander werk moest doen ten bate van de onder-
neming, dan had hij volgens dit artikel recht op ten minste het voor zijn dagelijkse werk gel-
dende loon; wanneer hij ander werk kreeg om ontslag wegens slapte te voorkomen of om ‘ande-
re ten bate van den werknemer strekkende overwegingen’, dan had hij slechts recht op het voor 
dat werk geldende loon.  
De centrale vraag was dus waarom er niet voldoende bussen met katoenlont beschikbaar waren. 
Dit was gevolg van absenteïsme van meisjes in een andere afdeling, een probleem dat uitge-
breid is behandeld in §9.2.2. Hierdoor was er regelmatig onvoldoende werk voor de verdeelstoe-
larbeiders. De werkgevers beschouwden dit als overmacht, waaraan noch de werkgever noch de 
werknemers iets konden doen en beide partijen waren volgens hen duidelijk gebaat bij tewerk-
stelling elders in de onderneming. ‘Anderzijds’, en hier komen de verhoudingen op de arbeids-
markt weer om de hoek, ‘zijn er, mede gelet op de huidige omstandigheden en met name op het 
groote belang, dat de werkgever er bij heeft de werknemers aan zijn bedrijf verbonden te hou-
den, ook ongetwijfeld termen aanwezig, welke er voor pleiten, dat de werknemer niet het volle 
nadeel zal lijden van zijn tewerkstelling aan lager beloonden arbeid.’ Anders gezegd, indien 
Ten Cate de verdeelstoelarbeiders niet (grotendeels) zou compenseren, zouden zij waarschijn-
lijk weg gaan. De Vakraad vroeg de Regionale Commissie om in deze richting een oplossing te 
zoeken.847 
Over het besluit van de Regionale Commissie heb ik helaas geen informatie gevonden, maar 
dankzij een onderzoek dat CRB-inspecteur Bruens heeft ingesteld, kan ik de afloop van deze 
kwestie vermelden. De vijf verdeelstoelarbeiders hadden in de tijd dat zij niet in tarief konden 

                                                                                                                                               
gen, Goor en Nijverdal en vielen dus in Gemeenteklasse IV; het basisloon bedroeg daar volgens de Loonregeling 70 cent per uur 
voor mannen. 
847 Brieven directeur GAB Enschede aan Minister van Sociale Zaken, 4 en 11 oktober 1946 (beide: Arbeid II, 17); Notulen van de 
vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, 17 oktober 1946 (TGTV, 202). 
Art. 24 luidde: ‘Indien een werknemer tijdelijk anderen dan zijn gewonen dagelijkschen arbeid verricht, zal hij tenminste het voor 
zijn gewonen dagelijkschen arbeid geldende loon ontvangen, tenzij de tewerkstelling op een andere plaats geschiedt om ontslag 
wegens slapte te voorkomen of uit andere ten bate van den werknemer strekkende overwegingen; indien het loon voor den tijdelijk 
verrichten arbeid hooger is vastgesteld, zal hem dit loon worden uitbetaald.’ Dit ogenschijnlijk simpele artikel dekte een brisant 
probleem dat een rechtstreekse erfenis was van de jaren ‘30, toen arbeiders zich vrijwel alles moesten laten welgevallen op straffe 
van ontslag. Vanuit die optiek was dit artikel een enorme vooruitgang. De verdeelstoelarbeiders waren zich misschien wel bewust 
van deze historische context, maar voelden zich sterk genoeg om volledige compensatie te eisen. 



 

 
 

422

werken, het normale uurloon van 72 cent betaald gekregen (geoefenden in Gemeenteklasse III). 
Op advies van de Vakraad was besloten om hun in de uren dat zij niet in tarief konden werken, 
het basisloon plus de helft van het tarief te betalen. Ten Cate had om die reden het loon voor het 
tijdelijk opgedragen werk verhoogd naar 80 cent. Het gemiddelde uurloon, inclusief tarief, had 
vóór de staking 81 cent bedragen. Klaarblijkelijk konden de verdeelstoelarbeiders in tarief circa 
13% boven hun basisloon verdienen. Ná de staking verdienden zij 84,5 cent, wat inhoudt dat zij 
vanaf dat moment circa 17% bovenop hun basisloon verdienden. Dit verschil, aldus Bruens, 
moest ‘goeddeels’ worden toegeschreven ‘aan de verhoogde prestatie in de overige afdeelingen 
en tevens aan de betere samenwerking, welke is verkregen’. Omdat er in de voorbije weken 
slechts een zeer gering aantal uren ander werk aan de verdeelstoelarbeiders was opgedragen, 
zou dit heel goed de belangrijkste verklaring kunnen zijn. Ik acht het echter bepaald niet uitge-
sloten dat Ten Cate hen op deze manier enigszins tegemoet is gekomen vanwege ‘het groote 
belang, dat de werkgever er bij heeft de werknemers aan zijn bedrijf verbonden te houden’, 
zoals het in De Vakraad was geformuleerd. Het CRB liet aan het Ministerie van Sociale Zaken 
weten geen aanleiding tot verder ingrijpen te zien.848 
 
Er waren meer bedrijven die met dit soort problemen te kampen hadden. De Textielfabriek H. 
Wissink bijvoorbeeld kon zijn wevers niet op tarief laten werken, omdat aan het bedrijf niet vol-
doende garens toegewezen waren. Directeur H. Wissink vroeg het College van Rijksbemidde-
laars in november 1946 toestemming om de lonen voorlopig met 10 à 15% te verhogen als een 
tariefdervingstoeslag. Door het CRB om advies gevraagd reageerde Van Eck namens de Regio-
nale Commissie dat de ‘kleine weverij’ Wissink haar wevers op dat moment een vast loon van 
78 cent betaalde, maar dat er goede redenen waren de onderneming toestemming te verlenen 
om tijdelijk een toeslag van 12% te betalen, 84 cent per uur.849 L. van Heek & Zn in Losser 
hanteerde in november 1946 nog de vooroorlogse methode in plaats van CAO-artikel 24, toen 
het bedrijf met grondstoffengebrek te kampen kreeg: acht spinners werden ontslagen. Zij wer-
den weliswaar na korte tijd weer aangenomen, maar alle 300 andere arbeiders legden op 12 
november het werk neer, omdat zij het overbruggingsloon dat tijdens de ontslagperiode betaald 
was, te laag vonden. De volgende dag bereikte men een ‘bevredigende’ oplossing en op de 14e 
draaide Van Heek weer.850 
 
Op 18 november 1946 brak er een staking uit in de kunstzijdeweverij van Gelderman in Olden-
zaal. Een jonge wever had een boete gekregen van ƒ1,- vanwege een weeffout. Toen zijn pro-
testen en die van de fabriekscommissie niet tot intrekking van de boete leidden, legden alle 
wevers het werk neer; in totaal 365 mannen en 6 vrouwen. Nog maar kort tevoren was het bij 
dit bedrijf ook al tot acties gekomen toen ongeveer 50 arbeiders van de kunstzijde-afdeling in 
staking waren gegaan, omdat zij met een bepaalde grondstof niet ‘aan productie’ konden ko-
men. Een voorstel van de directie voor een toeslag van 4% hadden zij als te laag van de hand 
gewezen. Na een staking van 31 oktober tot 4 november hervatte men het werk, ‘nadat directie 
en arbeiders het onderling eens waren geworden’. Met deze cryptische omschrijving bedoelde 
de directeur van het GAB waarschijnlijk dat de toeslag op een hoger percentage was vastge-

                                                 
848 Brief C. Bruens aan het College van Rijksbemiddelaars, 30 november 1946; brief J. Bosch aan het Minister van Sociale Zaken, 
zonder datum (waarschijnlijk 7 december 1946) (beide: Arbeid II, 17). 
849 Brief H. Wissink aan CRB, 20 november 1946; brief J. Bosch, namens CRB, aan Vakraad voor de Textielindustrie, 28 novem-
ber 1946; brief A.C. van Eck, namens Regionale Commissie, aan CRB, 5 december 1946 (alle: TGFV, 317). 
850 Brief directeur GAB Enschede aan Minister Sociale Zaken, 14 november 1946 (Arbeid II, 17). 
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steld. Nu, op 18 november, was andermaal de maat vol. Dit keer speelde ook heel sterk mee dat 
de arbeiders bang waren dat de vooroorlogse toestanden weer zouden terugkeren, ‘toen het wil-
lekeurig opleggen van boetes schering en inslag was’, zoals de directeur van het GAB stelde. 
Het conflict eindigde op 21 november met intrekking van de boete en de toezegging dat over 
uitbetaling van het tijdens de staking gederfde loon met de fabriekscommissie zou worden ge-
praat.851 
 

Afbeelding 10 Kunstzijdeweverij H.P. Gelderman & Zn 

 
© W.F. van Heemskerck Düker / Nederlands Fotomuseum 

 
Voor het bestuur van Unitas had dit conflict nog een staartje, omdat enkele leden bij Gelderman 
na de staking als lid hadden bedankt. Vunderink weet dit in bestuursvergaderingen van Unitas 
aan het feit dat Gelderman, zoals hij het omschreef, door de knieën was gezakt en aan een ‘ver-
keerde houding’ van De Eendracht die het conflict had uitgebuit ‘om zich zelf een succes te 
verzekeren’. Onder die omstandigheden vond hij het principieel verkeerd om uitkeringen te ver-
strekken, ook aan werkwilligen.852 In deze zelfde Hoofdbestuursvergadering bespraken de Uni-
tas-bestuurders het verschijnsel dat er in de maanden daarvoor bij diverse bedrijven wilde sta-
kingen waren geweest, niet alleen bij Gelderman, maar ook bij De Nijverheid en bij J.F. Schol-

                                                 
851 Brieven directeur GAB Enschede aan College van Rijksbemiddelaars, 7 en 22 november 1946 (beide: Lb 15-9633); Tubantia 
19, 20, 21 november 1946; VTAC 20, 21 november 1946. 
852 Verslag vergadering DB Unitas, 30 november 1946 (Unitas, 1022); Verslag Hoofdbestuursvergadering Unitas op 9 december 
1946 in Utrecht (Unitas, 1013). 
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ten in Enschede en bij Ter Horst in Rijssen. ‘Buitengewone omstandigheden voorbehouden, 
wordt het moeilijk ons nog langer met wilde stakingen bezig te houden’, zo concludeerde het 
hoofdbestuur. Met arbeiders die op eigen gezag het werk neerlegden, waardoor de bestuurders 
zich van hot naar haar moesten reppen, wilde Unitas niets te maken hebben. 
Bij De Nijverheid in Enschede hadden op 11 oktober 125 van de 140 personeelsleden het werk 
neergelegd, omdat zij niet wilden in- en uitklokken. Na drie dagen gingen de arbeiders weer aan 
de slag; zij hoefden voortaan alleen bij het begin van het werk in te klokken. Bij de weverij 
annex wasserij K.H. Robers, waar in totaal 60 mensen werkten, legde het weverijpersoneel het 
werk op 15 oktober neer, omdat zij te weinig verdienden. Volgens de directie kon het 25 man 
sterke weverijpersoneel gemakkelijk de CAO-norm verdienen. Vertegenwoordigers van De 
Eendracht en van de EVC onderzochten de klachten en concludeerden dat er met de lonen op 
zichzelf niets aan de hand was, maar dat de werkbelasting te hoog was. De wilde stakers volg-
den het advies van beide bonden op om het werk te hervatten in afwachting van een uitspraak 
van de Vakraad. Op 1 november ging al het productiepersoneel van de Leeuwarder Textiel 
Maatschappij in Almelo, in totaal 200 vrouwen en 100 mannen, in staking. Dit conflict was 
ontstaan in de ververij vanwege daar uitgevoerde tijdstudies. Na de verzekering van de directie 
dat de arbeiders niet zwaarder belast zouden worden, hervatten zij op 5 november het werk. Het 
conflict bij Ter Horst, waaraan de Unitas-bestuurders refereerden, was op 27 november uitge-
broken. 84 meisjes en 14 jongens die katoenzakken naaiden, vonden hun loon te laag en wilden 
bovendien niet dat er tijdstudies werden uitgevoerd. Het loon wilde de directie wel verhogen, 
maar tijdstudies vond zij absoluut noodzakelijk. De fabriekscommissie en de Bedrijfsunie had-
den er bij de staaksters op aangedrongen het werk te hervatten en steunden hen niet. Na enkele 
dagen, op 9 december, werd het werk hervat, nadat was overeengekomen dat de tijdstudies wel 
zouden worden uitgevoerd.853 
 
Deze verhoudingsgewijs beperkte conflicten illustreren dat veel textielarbeiders zich de logica 
van het fabrieksleven noodgedwongen weer eigen hadden gemaakt en op basis van de in de 
CAO vastgelegde arbeidsverhoudingen aan het werk waren. Er was echter maar een ogenschijn-
lijke kleinigheid nodig en de vlam sloeg in de pan. Die “kleinigheid” was, zoals geïllustreerd, 
vaak de tijdelijke onmogelijkheid om in tarief te werken. De directie van Palthe had hier een 
helder standpunt over: zij gaf alleen maar een vergoeding, wanneer door organisatorische maat-
regelen in het bedrijf een arbeider tijdelijk niet in tarief kon werken. Het toekennen van een ver-
goeding zou immers de ongeschoolden nog extra verontrusten, wanneer eenvoudig werk zoals 
het werk van de sjouwers en plaatsarbeiders, extra hoog beloond zou worden als het werd uitge-
voerd door arbeiders die normaal in tarief werkten. Omdat de directie van Palthe had begrepen 
dat de Vakraad had geadviseerd om in dat soort gevallen de helft van het gemiddeld verdiende 
tarief te vergoeden, wilde zij graag de mening van Van Eck vernemen. De bepaling in de CAO 
dat iedereen in tarief minstens 10% meer kon verdienen had, zo antwoordde Van Eck, ‘bij alle 
tariefwerkers de zucht gewekt om tariefwerker te worden’. De onrust was nog vergroot doordat 
wevers bij sommige bedrijven al dichter bij de 20% dan bij de 10% uitkwamen. Hierdoor was 
er een spanning ontstaan tussen de vaste lonen en de tarieflonen. Hij was het dan ook volledig 
met de directie van Palthe eens. Het advies van de Vakraad, waarop de onderneming doelde, 
hing samen met de toepassing van artikel 24 van de CAO (zie hierboven). Er was echter een 
                                                 
853 Brief Hoofdinspecteur van de Arbeid aan het Directoraat-Generaal van de Arbeid, 15 november 1946 (DGA, 111.3); brieven 
directeur GAB Enschede aan Minister van Sociale Zaken, 14, 16 en 17 oktober, 7 en 8 november, 4 december 1946; telegram 
directeur GAB Enschede aan Minister van Sociale Zaken, 10 en 27 december 1946 (alle: Arbeid II, 17); Volkskrant 7 november 
1946; Tubantia 12, 14, 17 oktober, 4, 6, 13, 19, 20, 21 november 1946; VTAC 12, 15 oktober, 6, 20, 21 november 1946. 
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complicerende factor in het spel. ‘In de huidige tijd is er een groot gebrek aan arbeiders en geen 
werkgever waagt het een arbeider, voor wien er tijdelijk geen werk is, naar huis te zenden.’ Dat 
L. van Heek & Zn in Losser dit een maand eerder wel had gedaan, was de onderneming dan ook 
prompt op een staking komen te staan. Quod erat demonstrandum, zo is het maar net, zal Van 
Eck gedacht hebben. Om die reden, zo vervolgde Van Eck zijn brief, liet een fabrikant een ta-
riefwerker wel eens werk uitvoeren dat normaal gesproken in vast loon werd betaald, ‘maar hij 
doet dit niet uitsluitend in het belang van den arbeider, maar evenzeer in zijn eigen belang’. Dit 
was de reden dat de Vakraad had geadviseerd om de helft van het gemiddeld verdiende tarief te 
vergoeden.854 
De bedrijven waar de tariefverdienste van de wevers de 20% naderde en zelfs overschreed en 
waarop Van Eck doelde in zijn antwoord aan Palthe, waren Rigtersbleek, G.W. Wisselink, J.F. 
Scholten & Zn, Scholten & Van Heek en E. ter Kuile & Zn. Al in oktober had hij hen gewaar-
schuwd dat het gemiddelde loon van de in hun fabrieken werkzame wevers hoger was dan het 
maximum dat de CAO toestond, nl. 75 cent + 20% = 90 cent. Bij de vaststelling van de CAO 
was bepaald dat de tarieven zo gesteld moesten zijn dat alle tariefwerkers 10% boven hun mi-
nimumloon kónden verdienen en dat de hoogst gekwalificeerde tariefwerkers, zoals de wevers, 
bij een volledige inspanning gemiddeld op 15 à 16% zouden uitkomen. Vanuit die optiek was er 
dan nog een kleine marge over om voor uitzonderlijke prestaties wat extra te betalen. De situa-
tie bij deze vijf bedrijven was zijns inziens niet alleen ongezond, maar had ook grote conse-
quenties. De arbeiders die op een vast loon werkten, vooral de groep ongeschoolden, kwamen 
door het grote verschil in beloning ‘in een onhoudbare ontevredenheid’ terecht. Verder werd het 
loonbeeld in de bedrijven ‘onherstelbaar verstoord’, doordat de verhouding tussen de lonen van 
de verschillende functies bij deze eindlonen voor de wevers uit zijn verband raakte. Hij gaf de 
bedrijven ernstig in overweging om hun tarieven aan te passen. Het Enschedese gemiddelde 
loon lag op ‘een gezond peil’ met een gemiddeld loon voor de 1.361 wevers van 87,85 cent.855 
In de ledenvergadering van oktober 1946 kwam Van Eck op deze kwestie terug. Uit de statis-
tiek van de weverslonen bleek ‘dat veel te groote groepen van wevers thans reeds te dicht het 
loonplafond genaderd hebben, terwijl hier en daar het groepsgemiddelde van 20% zelfs over-
schreden werd’. Het zou ‘bij de huidige arbeidsprestaties’ gezonder zijn wanneer de tarieven zo 
waren gesteld, dat de wevers gemiddeld 15% of 16% boven hun minimumloon verdienden. 
‘Hoogere tariefbelooningen maken voor de toekomst verhoogde arbeidspraestaties onaantrekke-
lijk.’856 

11.2 Een laag basisloon met een hoge tariefzolder 

Dat het gemiddelde loon op ‘een gezond peil’ lag, waren de in de Bedrijfsunie georganiseerde 
vakbonden op hoofdlijnen met Van Eck eens. Zij schreven op 28 augustus aan de Vakraad dat 
zij de CAO na 31 december 1946 eigenlijk wel wilden voortzetten, maar tevens de deur wilden 
open houden voor het wijzigen van bepaalde artikelen. Gelderman had hier een eenvoudige op-
                                                 
854 Brief Palthe’s Textielveredelingsbedrijven aan A.C. van Eck, 9 december 1946; brief A.C. van Eck aan Palthe’s Textielverede-
lingsbedrijven, 11 december 1946 (beide: TGTV, 317). 
Art. 11 van de Loonregeling luidde: ‘De tarieven en stukloonen moeten zoodanig vastgesteld worden, dat volslagen werknemers ten 
minste 10% boven de volgens artikel 9 vastgestelde uurloonen kunnen verdienen.’ 
855 Brief A.C. van Eck aan Rigtersbleek, G.W. Wisselink, J.F. Scholten & Zn., Scholten & Van Heek en E. ter Kuil & Zn’s Tex-
tielfabrieken, 21 oktober 1946 (TGTV, 501). 
Volgens de loonstatistiek werkten er in de 2e helft van dit jaar 1.832 wevers in Enschede. Het verschil kan gevolg zijn van de peil-
datum. In deze periode groeide het aantal wevers nog zeer sterk, omdat de bedrijven op gang aan het komen waren, zie Tabel 65. 
856 Verslag ledenvergadering FVE, 22 oktober 1946 (FVE, 5). 
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lossing voor, zo zei hij bij de behandeling van de brief in de Vakraadsvergadering in september. 
In de CAO was een artikel opgenomen met de strekking dat wanneer de kosten van levenson-
derhoud zich zodanig zouden wijzigen, dat de loonbepalingen voor een of meer partijen niet 
langer aanvaardbaar waren, de CAO met een opzegtermijn van één maand kon worden beëin-
digd. Dat was nou ook weer niet de bedoeling, antwoordde Van der Meijs. De brief van de Unie 
was niet zozeer bedoeld voor de Vakraad als wel voor het CRB en moest voorkomen dat het 
College later zou kunnen zeggen dat de overeenkomst vast lag en er geen wijzigingen in konden 
worden aangebracht.857 Een maand later besprak de Vakraad een brief van de Bedrijfsunie over 
de wenselijkheid van het instellen van een pensioenvoorziening in de gehele textielindustrie. 
Stuvé herinnerde de vergadering er aan dat in de toelichting op de lopende CAO werd gespro-
ken over de dringende noodzaak van een betere oudedagsvoorziening voor de textielarbeiders 
en over de bereidheid van de partijen om zich te beraden over de mogelijkheden op dit punt (de 
totstandkoming van een pensioenvoorziening komt aan de orde in §11.7).858 
 
Eind september 1946 begon De Eendracht met een inventarisatie van de wensen voor een nieu-
we CAO. De besturen van 21 afdelingen in Twente en omstreken en een aantal fabriekscom-
missies kwamen op 21 september in Enschede met dit doel bij elkaar. Alle aanwezigen vonden 
de bestaande CAO een goede grondslag om op verder te bouwen, maar de overige verlangens 
die links en rechts op tafel kwamen, waren niet gering. Eén week vakantie achtte men te kort; 
een arbeider die tijdens zijn vakantie ziek werd, zou zijn vakantie later moeten kunnen inhalen; 
er gingen stemmen op dat de gemeenteklasse-indeling in een aantal gevallen te laag was en dat 
bepaalde arbeiders in een onjuiste functiegroep waren ingedeeld. 
Na discussies in de afdelingen kwam begin januari 1947 de bondsraadsvergadering van De 
Eendracht bijeen om verder te praten over de CAO-voorstellen, zoals die enige tijd daarvoor 
door de bestuurders van de Bedrijfsunie waren geformuleerd. Ook op deze bijeenkomst bleek 
weer de dubbele positie van de vakbeweging, ingeklemd als zij was tussen de eisen van de ar-
beiders en datgene wat economisch verantwoord werd geacht, of, in de woorden van bonds-
voorzitter Van der Heeg, het probleem ‘dat de arbeiders wel loonbewust zijn, maar te weinig 
belangstelling hebben voor economische vraagstukken’.859 De belangrijkste wensen waren het 
optrekken van de lonen van de geschoolde textielarbeiders tot het niveau van vakarbeiders in 
andere bedrijfstakken en een toeslag voor arbeiders, die niet in tarief werkten. Niet dat de afge-
vaardigden uit de afdelingen geen verder gaande wensen hadden. Maar zoals Stuvé hen ant-
woordde, men moest zich ‘in de allereerste plaats als vakverenigingsbestuurders (…) realiseren, 
wat mogelijk is en wat op een bepaald moment niet mogelijk is’. Hij had de indruk dat veel 
afgevaardigden dachten ‘wanneer we dat en dat maar vragen, dan komt het wel in orde. Wij 
moeten’, zo verzekerde hij zijn gehoor, ‘toch als bestuurders in een klein beetje andere positie 
staan dan het eerste het beste lid.’ Als organisatie had de vakbond immers ook te maken met 
wat de ondernemers wilden toegeven en met overheidsmaatregelen zoals de loonstop. Eén van 
de wensen was bijvoorbeeld de eerste 10% van het tarief in het uurloon onder te brengen – zo-
als overigens ook de Stichting van de Arbeid in zijn advies over de eerste CAO als billijk had 
aangemerkt. Een ander vond, dat de werkweek in de ploegendienst niet meer dan 40 uur mocht 
bedragen en dat er een toeslag van 20% moest worden betaald. Uiteindelijk ging de vergadering 

                                                 
857 Notulen van de vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, 20 september 1946 (TGTV, 202). 
858 Notulen van de vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, 17 oktober 1946 (TGTV, 202). 
859 De Eendracht 1 oktober 1946; Notulen Bondsraadsvergadering [De Eendracht] 3 en 4 januari 1947, gehouden op Troelstra-
oord, p. 1. 
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akkoord met de voorstellen van de Bedrijfsunie. Over de manier waarop de twee andere Unie-
bonden hun wensenpakket voor de nieuwe CAO hebben samengesteld, heb ik geen infomatie 
gevonden. 
 
Op 8 januari 1947 stuurden de samenwerkende vakbonden een brief naar de Textielwerkgevers-
Federatie waarin zij de hierboven al kort benoemde wijzigingen in de CAO voorstelden. De 
bonden formuleerden hun brief zeer omzichtig. Sinds de invoering van de CAO hadden de ver-
houdingen tussen de werkgevers en werknemers zich ‘in vergelijking met voor de oorlog’ in 
gunstige zin ontwikkeld. Dit was het resultaat van regelmatig overleg en verbeterde lonen en 
arbeidsvoorwaarden, maar de CAO bevatte toch nog ‘een aantal onvolkomenheden’ die verbe-
tering behoefden. De Bedrijfsunie stelde de volgende wijzigingen voor. De uurlonen van de 
geoefenden en geschoolden in Gemeenteklasse III te verhogen tot 76 (was 72) respectievelijk 
82 (was 75) cent. Deze ‘looncorrectie’ bleef volgens de vakorganisaties binnen het raam van de 
richtlijnen van het College van Rijksbemiddelaars. Voor de ongeschoolden vroeg men de invoe-
ring van een toeslag van 10% en daarnaast zou het ‘zeer wenselijk’ zijn om de minimumuurlo-
nen van deze functiegroep te verhogen om te voorkomen dat de marge met de twee andere func-
tiegroepen te groot zou worden. De uurlonen van vrouwen en meisjes waren ook aan verhoging 
toe en moesten tenminste gelijk zijn aan die in de confectie-industrie en bij voorkeur daar iets 
bovenuit gaan, mede gezien de voorkeur van de arbeidsters om in die bedrijfstak te gaan wer-
ken. Daarnaast vroeg men een verkorting van de arbeidsduur in ploegendiensten, een extra 
weekloon in de vakantieweek, een betere regeling van de verzuimdagen en een betere positie 
voor oudere arbeiders. Zij werden, wanneer zij het tempo van hun eigenlijke werk niet meer 
konden bijhouden, vaak tegen een veel lager loon aan ander werk gezet. Tot slot stelde de Be-
drijfsunie voor om in alle bedrijven waar het personeel in meerderheid georganiseerd was in één 
van de Unie-bonden, de ongeorganiseerden 2% van het loon te laten storten in een fonds ‘ten 
bate van allen die in de textielindustrie werkzaam zijn’. Onder de ‘ongeorganiseerden’ vielen in 
deze optiek ongetwijfeld ook arbeiders die bij de EVC waren aangesloten.860 Deze ‘nieuwe 
eisen der textielarbeiders’ werden op 20 januari 1947 in Het Vrije Volk gepubliceerd, een om-
schrijving die inhoudelijk geenszins de lading dekte en ook meer voor de bühne was bedoeld. 
Hiermee waren de wensen van de vakbonden voor een nieuwe CAO bekend en vervolgens ge-
beurde er een hele tijd niets. Toen Stuvé in de rondvraag van de Vakraadsvergadering van fe-
bruari 1947 vroeg, wanneer de voorstellen van de Bedrijfsunie op de agenda zouden komen, 
antwoordde Van Eck dat een en ander eerst binnen de besturen van de afzonderlijke werkge-
versorganisaties zou worden besproken, vervolgens in het bestuur van de Werkgeversfederatie 
en dat daarna de besprekingen met de bonden van start zouden gaan.861 Dit zou enkele maanden 
in beslag blijken te nemen. 
 
De Eendracht belegde op 8 februari 1947 een kadervergadering in Enschede ter herdenking van 
het één-jarig bestaan van de CAO, waar Fijlstra, de plaatsvervangend voorzitter van De Een-
dracht, onder meer zei: ‘De textielarbeider zal deel moeten gaan uitmaken van de textielge-
meenschap.’862 Het was duidelijk dat dit bepaald nog niet was gerealiseerd, hoe vaag dit con-
cept ook was. De wijzigingen in de CAO, die de Bedrijfsunie enige tijd tevoren op de agenda 
                                                 
860 Brief A.F. Stuvé, namens St.Lambertus, Unitas en De Eendracht, aan het bestuur van de Federatie van Werkgevers Verenigin-
gen in de Textielindustrie, 8 januari 1947 (TGTV, 407). 
861 Notulen van de vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, 10 februari 1947 (TGTV, 202). 
862 De Eendracht 15 februari 1947. 
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had gezet, moesten dit doel naderbij brengen: er moesten redelijke arbeidsvoorwaarden komen, 
zodat de productie ongestoord kon toenemen in het belang van het hele volk. Tijdens deze bij-
eenkomst was aan de voorkant van het spreekgestoelte een spandoek aangebracht met de leus: 
‘DDEE  CCAAOO  BBEETTEEKKEENNTT  RREECCHHTTEENN,,  MMAAAARR  OOOOKK  PPLLIICCHHTTEENN’. Dit drukte onbedoeld het dilemma uit 
waarin de bond zich bevond. Het spandoek gaf immers wel de opvatting van de vakbonden 
weer, maar de arbeiders lieten zich er in de praktijk weinig aan gelegen liggen. Voor de bond 
was het noodzakelijk, een CAO tot stand te brengen die de arbeiders beter beviel, teneinde meer 
dan tot dusver aansluiting bij hen te krijgen. Daarnaast wilde men een zo groot mogelijke pro-
ductie mogelijk maken. 
Op de jaarvergadering van de afdeling Enschede van Unitas, op 27 februari, was Vunderink 
uitgenodigd om een uiteenzetting te geven over de op handen zijnde onderhandelingen. Deze 
vergadering werd door 108 van de circa 400 leden bezocht, wat tamelijk veel is en ongetwijfeld 
met het onderwerp samenhing. Vunderink verwachtte dat het niet mogelijk zou zijn om belang-
rijke wijzigingen in de CAO voor elkaar te krijgen, maar geprobeerd zou worden om de lonen 
van de geoefenden en geschoolden met 10% te verhogen en ook voor de ongeschoolden wilde 
Unitas een beter loon uitonderhandelen. Twee andere zaken die hij noemde waren het streven 
van de bonden om in de vakantie een weekloon extra te krijgen en om bij het werken in ploegen 
de schafttijd mee te laten tellen, zodat er niet 44 uur maar in feite 41½ uur zou worden gewerkt. 
Aan dit laatste werd door veel arbeiders zeer gehecht (zie §12.4).863 
 
De Eendracht publiceerde in zijn bondsorgaan een serie artikelen, waarin werd ingegaan op de 
onder de arbeiders bestaande huiver voor productieverhoging. ‘Wij willen niet terug naar het 
oude jakkersysteem’, was volgens De Eendracht een geijkte uitdrukking in Twente. Veel arbei-
ders redeneerden: ‘Wij leveren thans een behoorlijke productie en vóór 1940 werden wij vaak 
gedwongen voor een onbehoorlijk grote productie te zorgen, voor lage lonen, met als resultaat 
“werkloosheid”.’ Onder instemmend geroep van zijn collega’s had een arbeider op een vergade-
ring verklaard: ‘Hoe harder wij gaan werken, hoe eerder wij weer op straat worden gesmeten, 
om naar M(aatschappelijk) H(ulpbetoon) en uit vissen te gaan.’ 
Het gebrek aan vertrouwen dat uit deze regelmatig te horen opmerkingen bleek, berustte vol-
gens De Eendracht op een vergissing. Waren voor 1940 de ondernemers degenen die bepaalden 
hoe en hoeveel er geproduceerd werd, nu, dankzij de CAO, konden de arbeiders middels fa-
briekscommissies en vakbondsvertegenwoordigers mee beoordelen wat een redelijke prestatie 
was. Er was nog een tweede reden waarom de arbeiders zich vergisten. Er bestond namelijk een 
zeer groot tekort aan textielgoederen en daarom moest ‘elke redelijke mogelijkheid om tot een 
vergroting van de productie te geraken, ernstig worden overwogen’. De belangen van de arbei-
ders mochten weliswaar niet worden verwaarloosd, maar de belangen van het gehele volk 
moesten voor gaan. Grotere productie was niet alleen in het belang van de ondernemers, maar 
ook van het land. ‘Zo moeten ook de textielarbeiders het zien’, aldus De Eendracht. 
Het probleem voor de vakbonden was echter dat zij het niét zo zagen. En voor zover de textiel-
arbeiders wél de opvatting deelden dat de productie omhoog moest, wilden zij er in ieder geval 
ook zelf op vooruit gaan. De nieuwe CAO-voorstellen leken hierop enig perspectief te bieden, 
maar dan moesten de onderhandelingen wel op gang komen. Begin april richtte De Eendracht 
zich over de hoofden van zijn leden tot de fabrikanten met de constatering, dat de arbeiders 
ongeduldig werden. ‘Voor de goede gang van zaken in de textielindustrie zouden wij het jam-
mer vinden, wanneer het ongeduld in ontstemming omslaat.’ Deze waarschuwing werd niet 
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alleen ingegeven door ontevredenheid bij de bonden over het uitblijven van onderhandelingen, 
maar ook door vrees voor “wilde” acties van de arbeiders zelf: dréiging met acties was voor de 
bonden een eenvoudiger te hanteren en gemakkelijker in de hand te houden drukmiddel dan 
acties zelf. De waarschuwing aan de fabrikanten ging dan ook gepaard met een oproep aan de 
leden om hun mening te komen zeggen op vergaderingen en niet te kankeren in de fabrieken.  
Dat de ledenvergaderingen doorgaans slecht bezocht werden, was vanuit de bonden gezien een 
slechte zaak, omdat juist op dit soort bijeenkomsten de bestaande onvrede besproken kon wor-
den en in organisatorische banen geleid. Op kankeren in de fabriek heeft een vakbond geen 
greep. De reden dat zo weinig leden de bondsvergaderingen bijwoonden, lag in het wijdverbrei-
de wantrouwen tegen zowel productieverhoging als vakbeweging, wat voor veel arbeiders op 
hetzelfde neerkwam.864 
Dit laatste werd nog eens bevestigd in twee hoofdartikelen ‘Wij zien in de toekomst’ die De 
Eendracht op 1 en 15 mei 1947 publiceerde. Zij vormen een van de beste illustraties van de 
positie en de maatschappelijke functie van de vakbeweging. Tot de arbeiders richtten de artike-
len zich met de oproep hun wantrouwen tegen een grotere productie te laten varen, omdat ‘met 
de CAO in de hand in deze tijd een bijna volledige beveiliging tegen alle slechte ervaringen van 
vroeger is te verkrijgen’. Die slechte ervaringen waren het vooroorlogse jaagsysteem en de 
massale werkloosheid. Op de tegenwerping van hen die de beveiligende rol van de CAO erken-
den, maar zich tegelijkertijd realiseerden dat deze maar tot op zekere hoogte zekerheid kon bie-
den en dat daarmee voor de verdere toekomst geen enkele garantie tegen een herhaling van de 
slechte ervaringen uit het verleden geboden kon worden, antwoordde de bond met een beroep 
op hun ‘verantwoordelijkheid’. ‘Een beroep op de arbeiders in de textielindustrie, als het geldt 
de noodtoestand in de textielvoorziening van Nederland, mag niet tevergeefs zijn’, zo heette 
het. En daarmee was men weer op het uitgangspunt terug: de vakbeweging achtte het in het 
belang van “het volk” en de economie noodzakelijk dat er harder werd gewerkt en de arbeiders 
moesten er maar op vertrouwen dat het goed zou gaan. Dit vertrouwen ontbrak echter ten enen 
male. Dit realiseerde De Eendracht zich terdege en daarom richtten de artikelen zich ook tot de 
ondernemers en de overheid met een hartstochtelijke roep om ordening. “Pas op”, zo riepen zij 
ondernemers en overheid toe, ‘er is tot nu toe veel beloofd, maar praktisch nog niets veranderd’. 
‘Twee jaren van armoe liggen in Nederland achter onze rug. (…) De werknemers hebben zich 
allerlei beperkingen op moeten leggen ondanks dat “vraag en aanbod” hun gunstig was! Het 
motief was en is “help Nederland er bovenop”. De grote massa zwakkeren bracht ook nu weer 
de grootste offers, ook in de textielindustrie!’ Dit was een juiste, maar in feite ook tamelijk cy-
nische constatering, want per slot van rekening deed de vakbeweging alle mogelijke moeite om 
te voorkomen dat de arbeiders wél gebruik maakten van de voor hen gunstige verhoudingen op 
de arbeidsmarkt. Maar hoe dan ook, de vakbeweging probeerde ondernemers en overheid ervan 
te doordringen dat het haar ernst was, dat zij een grotere productie nodig vond en dat de arbei-
ders zich moesten matigen. Dan moesten met name de ondernemers in samenwerking met de 
vakbonden wél maatregelen treffen om de toekomst van de textielindustrie veilig te stellen. 
In het nummer van 15 mei stond ook een artikel waarin De Eendracht zijn beklag deed over het 
feit, dat al vijf maanden tevoren de voorstellen voor een nieuwe CAO waren verzonden en dat 
de ondernemers nog niets van zich hadden laten horen. Er school grote waarheid in de conclusie 
van dit artikel: ‘Laat men (…) bij de Federatie van Werkgevers Verenigingen in de Textielindu-
strie wel begrijpen, dat een gespannen verhouding zoals deze thans groeiende is, als gevolg van 
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haar wel zeer afwachtende houding tegenover de voorstellen der Bedrijfsunie in deze tijd vooral 
tot uitbarsting kan leiden.’ De bonden lieten het niet bij waarschuwende artikelen in de pers, 
maar schreven in de loop van mei ook nog een brief naar de fabrikanten om zich te beklagen 
over het uitblijven van besprekingen.865 
 
Ook al werd er niet vergaderd tussen de beide CAO-partijen, vertegenwoordigers van de onder-
nemers waren al op 4 februari 1947 bij elkaar gekomen om de brief van de vakbonden van 8 
januari te bespreken. Onder voorzitterschap van Van Eck bespraken L. Berk, vertegenwoordiger 
van de AWV, J. van Deventer, vertegenwoordiger van de bastvezelindustrie, B.J.M van Spaen-
donck voor de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollen Stoffen en de Nederland-
sche R.K. Vereeniging van Werkgevers in de Textielnijverheid en F.J.J. Trapman, namens de 
Leidsche Vereeniging van Industrieelen, met elkaar de vraag welk standpunt in te nemen.  
Een bijdrage te vragen van ongeorganiseerde arbeiders was op juridische gronden niet mogelijk 
en ‘ook tactische overwegingen’ verzetten zich hiertegen. Verlaging van het aantal carenzdagen 
bij ziekte wezen de aanwezigen eveneens van de hand. In Twente hanteerden de textielfabrikan-
ten een termijn van 2½ carenzdag en voor iedere week dat de arbeidsongeschiktheid langer 
duurde dan een week, werd alsnog een halve dag van de carenzdagen uitbetaald. Van Eck wilde 
deze methodiek handhaven die er op was gericht ‘om den fatalen termijn te vermijden, waarbij 
de arbeiders er belang bij krijgen langer ziek te blijven’. De reden voor het afwijzen van de 
gevraagde verlaging was dat de toenmalige omstandigheden, waarin het ziekteverzuim ‘op een 
abnormaal hoog peil’ lag − ‘ongetwijfeld als gevolg van veelvuldige simulatie’ − niet geschikt 
waren om op de wensen van de vakbonden in te gaan. Met betrekking tot de positie van oudere 
arbeiders in de bedrijven wilden de aanwezigen aan de ondernemers aanbevelen om die arbei-
ders hun normale werk te laten blijven uitvoeren. Dit betekende niet dat aan hen ook tenminste 
het minimumloon moest worden betaald, omdat dit in strijd zou zijn met de strekking van de 
CAO die uitging van “volslagen” arbeiders. Bovendien zou het ‘irrationeel zijn voor oudere 
arbeiders, die zich doelbewust minder gaan inspannen’, het minimumuurloon als garantieloon te 
handhaven. Een uitbreiding van het aantal betaalde verzuimdagen vond de vergadering accepta-
bel, maar een verkorting van de werktijd in ploegendienst wees men van de hand. Het betalen 
van een extra weekloon in de vakantie was bespreekbaar; de aanwezigen besloten zich in deze 
te conformeren aan het standpunt dat de landelijke werkgeversvereniging, de Raad van Bestuur 
in Arbeidszaken, op dit punt zou innemen. Een verhoging van de uurlonen voor vrouwen en 
meisjes was een heikel punt. Volgens sommige aanwezigen zou het de spanning tussen de theo-
retische en feitelijke lonen verminderen en daardoor lucht geven in de arbeidsverhoudingen, 
anderen vreesden dat een dergelijke stap slechts onrust zou veroorzaken. Zij vreesden dat de 
arbeidsters die nu al te hoge lonen verdienden, zouden eisen dat de verhoging ook aan hen zou 
worden betaald. Ook een verhoging van de mannenlonen ontmoette weinig enthousiasme in de 
vergadering. Een vergelijking van textielarbeiders met bouwvakkers, metaalarbeiders, meubel-
makers e.d. ging niet op, omdat van de laatsten veel meer werd geëist. De bewering van de vak-
bonden dat een textielarbeider een meer dan normale prestatie moest leveren om aan hetzelfde 
minimumuurloon te komen als die andere arbeiders, was niet juist. Het loonplafond van maxi-
maal 20% oververdienste in tarief zette juist een domper op de prestaties. Ten aanzien van dit 
onderwerp concludeerde de vergadering dat alleen de positie van de ongeschoolden, die door-
gaans niet in tarief werkten, voor discussie vatbaar was en ook de kwestie van het doorbreken 
van het loonplafond bij extra prestaties. Nu er overeenstemming bestond tussen de secretarissen 
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van de textielfabrikantenverenigingen, spraken zij ten slotte af om de brief van de bonden ver-
der in eigen kring te bespreken.866 
 
Enkele dagen later stuurde Van Eck een afschrift van de brief van de Bedrijfsunie aan de bestu-
ren van de vier Twentse verenigingen en informeerde hij hen over de bijeenkomst in Den Haag, 
waarbij hij in kort bestek het besprokene weergaf. Begin maart ontving Van Eck in zijn functie 
van secretaris van de Textielwerkgevers-Federatie de reactie van de Nederlandsche R.K. Ver-
eeniging van Werkgevers in de Textielnijverheid. Men had in Tilburg het verslag van de bij-
eenkomst in Den Haag besproken en sloot zich aan bij de daar geformuleerde conclusies. Als 
zwaarwegend extra argument gold dat toegeven aan de wensen van de bonden op dit moment 
ongewenst was ‘gezien de huidige mentaliteit van het overgrote deel der arbeiders met betrek-
king tot het aanvaarden van de verplichtingen, die de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de 
Textielindustrie aan hen oplegt’. Met nadruk wees Van Spaendonck er op dat de katholieke 
textielfabrikanten ‘volledig overtuigd’ waren ‘van het verantwoordelijkheidsbesef van de arbei-
dersorganisaties en dat haar ten deze geen verwijt kan worden gemaakt’.867 De centrale leus op 
de kadervergadering van De Eendracht van 8 februari van dat jaar − De CAO betekent rechten, 
maar ook plichten − bewees nog maar eens dat de ondernemers dit goed zagen. 
 
W.A. Willink, directeur van H. Willink & Co in Winterswijk en bestuurslid van de TGFV, had 
de brief van Van Eck van 7 februari laten lezen aan J.G. Korteling, directeur van Bontweverij 
“De Batavier”, en deze greep naar de pen om enkele kanttekeningen te maken bij de discussies. 
In het buitenland waren volgens Korteling de basislonen in de textielindustrie lager dan in de 
metaal, in de VS zelfs aanmerkelijk lager en dit had zijns inziens ontegenzeggelijk met de waar-
dering van het werk te maken. Hij was het eens met de bezwaren die van de kant van de werk-
gevers waren geformuleerd over de hogere prestatie die vooral de wevers zouden moeten leve-
ren om aan een gelijk loon als metaalarbeiders te komen. Sinds de fabrikanten tot de overtui-
ging waren gekomen ‘dat goedloopende kettings meer profijt geven dan goedkoop garen en hij 
dus prima garen koopt en de grootste zorg besteedt aan goed gesterkte kettings en zijn weef-
stoelen van “Kettfadenwachters” (= kettingwachters, schr.) voorziet, is van groote langdurige 
spanning bij de wevers geen sprake meer. Het werk is daardoor voor een groot gedeelte geredu-
ceerd tot oppassen, om de stoelen (= weefgetouwen, schr.) heenloopen, in plaats van actief in-
gespannen bezig zijn.’ In “De Batavier” waren de wevers 60% van hun tijd actief aan het werk, 
daarbij in aanmerking genomen dat in een bontweverij meer garenbreuk voorkwam dan in een 
witweverij. Dankzij het werken in tarief kón een wever meer verdienen van een bouwvakker of 
metaalarbeider en dit kon hij bereiken door de stilstand van het weefgetouw tot een minimum te 
reduceren. Het werk bestond naar zijn ervaring uit momenten van de grootste concentratie en 
van rust. Als voorbeeld noemde Korteling een wever die tussen zijn getouwen regelmatig de 
krant las en toch de hoogste productie haalde. Indien dit juist is, dan waren de getouwbazen in 
Winterswijk wel zeer doordrongen van het nut van “het nieuwe werken”. Het is moeilijk voor te 
stellen dat een chef op de werkvloer er geen bezwaar tegen zou hebben dat iemand onder werk-
tijd de krant zou lezen; als beeld is het daarentegen zeer interessant. ‘De beste wevers staan het 
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rustigste tusschen de touwen, en doen voor het leekenoog het minste.’ Naar zijn overtuiging 
waren de nadelen van het weversvak niet zozeer de inspanning, maar juist de eentonigheid. Om 
al deze redenen vond hij het psychologisch totaal verkeerd om ‘bodem en zolder der loonen’ te 
sterk naar elkaar toe te dringen. Bij het eentonige werk moest er een prikkel blijven bestaan en 
deze lag grotendeels in de mogelijkheid om via het tarief een hoger loon te verdienen. ‘Zoo niet, 
dan verliest de goede wever totaal de belangstelling voor productie en door de monotonie van 
het werk krijgen wij een stel slaperige wevers, die steeds minder zullen produceeren. Voor het 
behoud van de productie, ook om met het buitenland te kunnen concurreeren, moeten wij een 
betrekkelijk laag basisloon hebben met een hooge zolder.’ 
Van Eck was het volkomen met Korteling eens. Probleem was evenwel dat de textielindustrie te 
maken had met een regering die een ‘vloerloon’ legde op basis van behoefte en die vasthield 
aan een loonplafond. De wevers verdienden op basis van dit behoefte-principe op dat moment 
voldoende, en de minder gekwalificeerde vastloners vermoedelijk onvoldoende. ‘Een tarief met 
een plafond’, aldus Van Eck, ‘is in wezen geen tarief meer en de groote massa van onze wevers 
zit op het oogenblik vlak tegen het plafond aan, in vele gevallen nog op slechte prestaties, maar 
met den uitdrukkelijken wensch om niet meer te presteeren en dus zoo dicht mogelijk onder het 
plafond te blijven.’ Hij streefde er dan ook naar de plafonds omhoog te krijgen, wanneer weten-
schappelijk kon worden aangetoond dat de prestatie erg goed was.868 
 
Korteling geeft hier een zeer interessante inkijk in de ingrijpende wijzigingen die de fabrikan-
ten, voor een deel tijdens de oorlog, in hun productieprocessen hadden doorgevoerd. Het was 
rendabeler om te investeren in goede garens, omdat de daaruit voortvloeiende geringere hoe-
veelheid draadbreuk leidde tot meer en kwalitatief betere producten en tot een hoger loon voor 
de wever die als gevolg daarvan, zo was de verwachting, bereid zou zijn om hard te werken aan 
meerdere getouwen. Het tijdens de oorlog geformuleerde besef dat ‘sociale maatregelen, welke 
gunstiger zijn dan die welke de wet eist, vaak productieve instellingen zijn, omdat ze het ar-
beidsvermogen en de wil om te werken van de arbeiders verhogen’, vertaalde zich in 1947 
evenwel nog niet in een praktijk waarbij de fabrikanten afscheid wilden nemen van het principe 
van een laag basisloon en de mogelijkheid om pas in tarief aan een acceptabel loon te komen.869 
 
Op 2 mei 1947 vergaderde het bestuur van de Textielwerkgevers-Federatie waar Van Spaen-
donck een kort daarvoor gereed gekomen rapport ter tafel bracht, waaruit bleek dat door de 
bank genomen de arbeiders met hun loon uit konden komen en dat maar een klein deel van hen, 
circa 7½%, hier niet in slaagde. Over het algemeen waren dit arbeiders met grote gezinnen en 
niet-verdienende kinderen. Dit rapport, ‘Het huidige arbeidersinkomen, vooral van arbeiders 
met niet-verdienende kinderen, vergeleken met de tegenwoordige kosten van levensonderhoud’, 
was geschreven op instigatie van de besturen van de Nederlandsche R.K. Vereeniging van 
Werkgevers in de Textielnijverheid en de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollen 
Stoffen. Het beoogde helderheid te verschaffen over ‘de werkelijke verdiensten’ van de diverse 
categorieën arbeiders, rekening houdend met de gezinssamenstelling. Het onderzoek had zich 
beperkt tot de ondernemingen van de bestuursleden van de beide verenigingen, 17 bedrijven 
met in totaal 3.411 arbeiders, 1.009 vrouwen en 2.402 mannen. Van deze 3.411 arbeiders waren 
er 2.398 niet getrouwd en 1.013 wel. De fabrieken waren gevestigd in Hilversum (Gemeente-
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klasse II); Deventer, Eindhoven, Geldrop, Helmond, Tilburg (Gemeenteklasse III); Aalten, Hee-
ze, Goirle (Gemeenteklasse IV). 
 

Tabel 56 Kosten van levensonderhoud, van arbeiders met niet-verdienende kinderen, mei 1947 

Kosten van le-
vensonderhoud 
(Gem. Kl. III) 

Aantal 
kinderen 

Aantal gehuwden: 
Gezinnen met weekinkomen 
beneden kosten van levens-

onderhoud: 

Gesch. Geoef. Ongesch. Gesch. Geoef. Ongesch. 

ƒ42,69 0 t/m 2 372 152 46 10 46 35 

ƒ49,09 3 111 38 6 15 11 6 

ƒ55,40 4 63 19 4 21 15 4 

ƒ61,52 5 35 10 1 23 8 1 

ƒ67,29 6 27 3 5 21 3 5 

ƒ74,09 7 10 2 1 10 2 1 

ƒ80,93 8 6 1 2 6 1 2 

ƒ87,70 9   1   1 

ƒ101,28 11 1   1   
Bron: Het huidige arbeidersinkomen, vooral van arbeiders met niet-verdienende kinderen, vergeleken met de tegen-
woordige kosten van levensonderhoud, 1 mei 1947.  
Ik heb in deze tabel alleen gegevens over gezinnen opgenomen die in een plaats in Gemeenteklasse III werkten! 
 
De kosten van levensonderhoud waren berekend op basis van gegevens van het Bureau voor 
Statistiek van de gemeente Tilburg en op basis van eigen berekeningen van het secretariaat van 
de beide verenigingen. Op basis van een vergelijking van deze kosten van levensonderhoud met 
de loongegevens van de onderzochte fabrieken was de conclusie dat van de 3.411 arbeiders er 
slechts 267 niet met hun loon uit konden komen. Dit waren vooral gezinnen met een groter aan-
tal niet-werkende kinderen (het aantal gezinnen in de tabel waarvan het weekinkomen lager was 
dan de berekende kosten van levensonderhoud, bedroeg 248; de reden hiervoor is dat ik alleen 
de gegevens heb vermeld van de gezinnen die in Gemeenteklasse III werkten). 
De vergadering had slechts weinig tijd om het rapport goed te bestuderen, ook al omvatte het 
slechts enkele pagina’s en men plaatste vooral kanttekeningen bij de berekening van de kosten 
van levensonderhoud. Vixseboxse achtte het door de grote verschuivingen in de beschikbare 
consumptiegoederen erg moeilijk om een theoretisch behoefteloon te bepalen en Gelderman 
wees er op dat een huisvader die wekelijks ƒ22,- tekort kwam, dit niet door een hogere inspan-
ning goed zou kunnen maken. Van Spaendonck had begrip voor deze en andere kritische op-
merkingen, maar zag het rapport als een noodverband: hij spendeerde liever een klein percenta-
ge van het loon aan deze bijzondere gevallen dan dat er een algemene loonsverhoging zou ko-
men. Zijn conclusie was dat de ondernemers niet moesten meewerken aan een verhoging van de 
69 cent ‘als hoeksteen der loonregeling’, maar dat er voor sommigen wel wat moest worden 
gedaan. 
De vergadering besloot uiteindelijk om in de komende bespreking met de Bedrijfsunie op dit 
punt alleen te erkennen dat er arbeiders waren, bij wie de behoefte niet door het loon werd ge-
dekt en dat de werkgevers bereid waren te onderzoeken wat daar aan kon worden gedaan zon-
der hier in detail op in te gaan. Naar aanleiding van opmerkingen van onder meer F.J. Callen-
bach, directeur van de Veenendaalse Sajet- en Vijfschachtfabriek, die ‘de Bedrijfsunie toch wel 
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iets’ wilde geven, voerde Van Eck aan dat het zijns inziens fout was om aldoor iets te geven aan 
de vakbonden. ‘De arbeiders hebben hunnerzijds’, aldus Van Eck, ‘nog niet zoo veel gegeven 
en in vele deelen van het land rechten geaccepteerd zonder verplichtingen te aanvaarden.’ 
Verder gaven de Twentse industriëlen aan er geen bezwaar tegen te hebben, wanneer de andere 
fabrikanten daarbij gebaat zouden zijn, dat een kleine aanpassing in de loontabel voor vrouwe-
lijke arbeiders zou worden doorgevoerd, waardoor aan 20- en 21-jarige vrouwen een loon zou 
worden betaald dat 2 respectievelijk 4 cent hoger zou liggen dan het loon van een 19-jarige. De 
wens van de Bedrijfsunie voor een extra weekloon in de vakantie wezen de aanwezigen catego-
risch van de hand; men besloot om met Kerstmis een zoveel mogelijk uniforme gratificatie ge-
ven. 
Aan het slot van de vergadering opperde Van Spaendonck het denkbeeld om stakingen tijdens 
de looptijd van de CAO onmogelijk te maken door aan de Vakraad de bevoegdheid te geven om 
van stakende arbeiders een schadevergoeding te vorderen. Van Eck gaf er de voorkeur aan om 
stakingen, waarbij een opzeggingstermijn werd gehanteerd, wel toe te staan, maar was bereid 
om bij “wilde” stakingen aan dit idee mee te werken.870  
Deze discussie haakte aan bij een voorstel dat de katholieke textielwerkgevers al in oktober 
1946 hadden voorgelegd aan de Textielwerkgevers-Federatie en die tot een interessante gedach-
tewisseling had geleid. Het kwam de laatste tijd herhaaldelijk voor, zo schreef Van Spaendonck 
op 10 oktober 1946, dat in textielfabrieken die onder de werking van een CAO vielen, door de 
arbeiders werd gestaakt. In het verleden was het altijd een belangrijk element in de CAO’s ge-
weest dat tijdens de looptijd ervan noch stakingen noch uitsluitingen zouden worden toegepast 
en dat geschillen via overleg of eventueel via arbitrage zouden worden opgelost. In de bestaan-
de CAO kwam een dergelijke bepaling helaas niet voor en de RK Vereeniging stelde voor om 
in de CAO alsnog een bepaling op te nemen ‘volgens welke de werknemer, die in strijd met de 
overeenkomst het werk neerlegt, een schadevergoeding verbeurt b.v. gelijk aan het gemiddelde 
dagloon voor elke dag, dat hij onrechtmatig weigert de hem opgedragen werkzaamheden te 
verrichten’. Het zou daarbij zinnig zijn om de Vakraad hierbij in te schakelen, zodat die namens 
de betrokken werkgever zou kunnen optreden. Van Eck stuurde een afschrift van deze brief 
door naar het bestuur van de Federatie en voegde hieraan toe dat een werkgever op basis van 
het Burgerlijk Wetboek het recht had om ‘de wilde staker’ te ontslaan (zie voetnoot 604). ‘Hoe-
wel wilde stakingen zeer algemeen zijn’, zo vervolgde hij, leidden zij vrijwel nooit tot ontslag 
op staande voet. ‘Bij het huidige tekort aan arbeiders is alles gewoonlijk vergeven en vergeten, 
zoodra dezen weer aan het werk gaan, en het komt zelfs voor, dat er dan opnieuw gestaakt 
wordt, om kracht bij te zetten aan de eisch, dat het door de eerste staking gederfde loon alsnog 
wordt uitbetaald.’ Wat de katholieke textielwerkgevers nu voorstelden was om bij nieuwe on-
derhandelingen een bepaling in de CAO op te nemen dat een onrechtmatige staking automatisch 
tot een schadeloosstelling zou leiden, los van de bepalingen in het BW. Omdat normaal gespro-
ken een fabrikant wel enig loon in handen had, zou dit in principe mogelijk zijn. ‘Wij vreezen 
echter, dat hij dit niet zal doen’ – om de simpele reden dat dan de hel los zou breken – en naar 
zijn mening stond of viel de zaak daarom met de medewerking van de Vakraad, die, als hand-

                                                 
870 Verslag bestuursvergadering Textielwerkgeversfederatie, gehouden op vrijdag 2 mei 1947, des voormiddags te 10.30 uur, in 
“Royal-Riche”, te Arnhem (TGTV, 407); Het huidige arbeidersinkomen, vooral van arbeiders met niet-verdienende kinderen, 
vergeleken met de tegenwoordige kosten van levensonderhoud, 1 mei 1947 (TGTV, 408).  
Aanwezig waren voorz. H.P. Gelderman, H.B.N. Ledeboer, G. Vixseboxse, G.H.W. Geesink, A. Menko, J.G. Korteling, Joh. Ray-
makers, Fr. Mutsaerts, C.J. Leembruggen van Sajetfabrieken P. Clos & Leembruggen in Leiden, F.J. Callenbach, J. van Deventer, 
B.J.M. van Spaendonck, A.J.A. van Gerwen, F.J.J. Trapman, L. Berk, A.C. van Eck. 
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haver van de CAO, bereid zou moeten zijn om de invordering van de schadeloosstelling ten 
behoeve van de betreffende fabrikant ter hand te nemen, ‘desnoods tegen diens zin’. 
Hin reageerde als eerste bestuurslid op Van Eck’s verzoek. Hij was het helemaal eens met de 
voorstellen van de katholieke werkgeversvereniging. Ook voor de arbeiders gold dat er naast 
rechten ook plichten waren en om die reden juichte hij het ten zeerste toe, ‘dat de arbeider, die 
zijn plichten verzaakt, het maar eens flink moet voelen’. J.G. Korteling, van “De Batavier” in 
Winterswijk, die al eerder van een scherpe blik had getuigd, zette zijn gedachten in een uitvoe-
rig betoog op papier. Hij was verbaasd dat in de bestaande CAO niet een bepaling was opge-
nomen, zoals die klaarblijkelijk voorheen wel had bestaan; dat zou toch logisch zijn geweest. Er 
werd overigens in de CAO überhaupt niet gesproken over sancties. Hij vermoedde dat Van Eck 
als een van degenen die de CAO hadden opgesteld, de motieven daarvan wel kende. Zijn be-
langrijkste bijdrage aan de discussie was dat er een verschil bestond tussen officieel geprocla-
meerde en “wilde” stakingen. Een “wilde” staking ging volgens Korteling altijd in tegen de 
wens van de vakbondsbestuurders, was door hen niet gesanctioneerd, vond plaats ‘ondanks hun 
tegenstand’. Bij de stakingen die de laatste tijd hadden plaats gevonden, ging het in hoofdzaak 
om ‘meisjes die nog weinig verantwoordelijkheidsgevoel hebben en die door de gebeurtenissen 
in en na de bezetting gedeeltelijk hun geestelijk evenwicht een beetje verloren hebben’. Afge-
zien van hun kennelijke psychische deraillement, zo analyseerde Korteling verder, ‘bevinden 
deze meisjes zich op het oogenblik in een soort van machtspositie bij het gebrek dat alom aan 
vrouwelijke werkkrachten heerscht’. Nu wilde de RK Textielwerkgevers-Vereniging dat de 
Vakraad zou ingrijpen. Deze bestond voor de helft uit vakbondsbestuurders, ‘die ondanks hun 
gezag bij de arbeiders de “wilde” staking niet hebben kunnen verhinderen’. 
‘Heeft U nu de indruk dat deze Vakraad dan nog eenige invloed van belang kan hebben om de 
staking te doen eindigen en sancties toe te passen?’ zo vroeg hij retorisch. Als immers de Vak-
raad een aan hem voorgelegde “wilde” staking niet tot een goed einde zou weten te brengen en 
indien hij er niet in zou slagen de opgelegde sancties uit te voeren, ‘dan zal de Vakraad een 
echec lijden, die aan zijn prestige geen goed zal doen’. ‘Ik vrees’, zo schilderde hij een scenario, 
waarvan varianten al meerdere malen werkelijkheid waren geworden, ‘dat in de praktijk een 
wilde staking met vrouwelijk personeel zoo zal verloopen, dat eindelijk de “wilde” staaksters 
besluiten weer aan het werk te gaan, maar als zij hooren dat sancties zullen worden toegepast, 
die zullen bestaan uit het inhouden van loon, zij opnieuw in staking zullen gaan, totdat deze 
eisch is ingetrokken. Het gaat hier meestal om jonge meisjes, die thuis nog altijd wel aan de 
kost kunnen komen en niet om huisvaders die de verantwoording voor het onderhoud van het 
gezin dragen.’  
Er speelde nog een ander element. Als Korteling het goed begreep dan was overdragen van het 
geschil aan de Vakraad ook bedoeld om de werkgevers in de hand te houden, ‘opdat deze niet 
persoonlijk met de staaksters tot overeenstemming komen zonder dat de sancties worden toege-
past’. Een ondernemer moest in een geschil met zijn eigen personeel dus alle onderhandelingen 
aan de Vakraad overlaten en ‘kon zijn eigen initiatief niet meer (…) doen gelden’. Kortelings 
conclusie was dat van het in de CAO vastleggen van een bepaling ter bestrijding van stakingen 
niet veel te verwachten was en ‘men eerder daardoor de moeilijkheden om tot overeenstemming 
te komen met zijn eigen personeel zal vergrooten’. Het leek hem veel effectiever om een derge-
lijke bepaling vast te leggen in het arbeidsreglement dat de verhouding tussen werkgevers en 
werknemers individueel regelde. Dan zou een werkgever zich bij “wilde” stakingen tegenover 
elke individuele staker of staakster op contractbreuk kunnen beroepen. Met de pen voegde Kor-
teling nog toe: ‘Het wapen van uitsluiting tegen wilde staking bestaat niet meer. De wilde sta-
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king is het gevolg van het gebrek aan gezag, dat op het oogenblik bestaat. De overdraging aan 
de Vakraad van de stakingskwestie schept geen gezag, dus ook geen oplossing van het vraag-
stuk.’ 
Fentener van Vlissingen daarentegen was er voorstander van om een dergelijke bepaling wèl in 
de CAO op te nemen en was het helemaal met Van Eck eens dat zo’n maatregel alleen maar zin 
had, wanneer de Vakraad zich met de invordering van de schadeloosstelling zou willen belas-
ten. Ledeboer wees er op dat in de vroegere CAO’s in Zuid-Nederland dan wel een bepaling 
had gestaan, dat tijdens de looptijd geen staking of uitsluiting zouden worden toegepast, maar 
dat de brief van de katholieke textielwerkgevers in het midden liet of er op dit punt concrete 
bepalingen in de CAO hadden gestaan, dan wel dat deze strijdmiddelen ‘bij stilzwijgende over-
eenkomst’ niet werden getolereerd. In de Stichting van de Arbeid heerste op dit punt geen een-
stemmigheid, zo vervolgde hij. In de oorlog had er overeenstemming lijken te bestaan om 
voortaan af te zien van stakingen en uitsluitingen, ‘maar het NVV durft er, nu puntje bij paaltje 
komt, niet toe te besluiten, om van het recht van staking afstand te doen’. Het had volgens hem 
dan ook niet veel zin een dergelijke bepaling in de CAO op te nemen. ‘Een andere zaak is, of 
men zich als lid der Textiel-Werkgevers-Federatie niet onderling verplichten kan, als strafmaat-
regel tegen wilde stakers, om het eventueel achterstallige loon verbeurd te verklaren, d.w.z. ook 
niet uit te betalen, wanneer de stakers weder aan het werk gaan. Als in deze eenige malen een 
voorbeeld gesteld is, kan het naar mij wil voorkomen niet nalaten een kalmeerenden invloed op 
de extreme elementen onder de arbeiders uit te oefenen.’ 
Als laatste liet Gorter van H. ten Cate Hzn. & Co zijn licht over deze kwestie schijnen. Een 
dergelijke bepaling in de CAO zou inderdaad wel van nut kunnen zijn en een zekere preventie-
ve waarde kunnen hebben. Hij wees op ‘de vele kleine strubbelingen, die zich in ieder bedrijf 
herhaaldelijk voordoen en waaruit vaak kleine partieele stakingen van korten duur voortvloei-
en’. In die gevallen kon het zin hebben om de betrokken arbeiders er op te wijzen en zwart op 
wit te laten zien dat het verboden was om het werk neer te leggen en hun de aan staking ver-
bonden strafbepalingen onder de neus te wrijven. Ook al was het risico levensgroot aanwezig 
dat er van de toepassing van zo’n strafsanctie niet veel terecht zou komen, hij achtte de preven-
tieve waarde van reële betekenis.871 
 
De Bedrijfsunie was teleurgesteld, zo liet zij de Federatie weten, dat pas eind mei 1947 een 
eerste overleg plaats zou vinden. De moeilijkheden bij de uitvoering van de CAO namen steeds 
meer toe en de stemming van de arbeiders werd snel slechter. Uitstel tot eind van de maand was 
dan ook onverantwoord. Dat was dan jammer, antwoordde Van Eck, maar eerder kon echt niet. 
De ondernemers konden zich ook nauwelijks voorstellen, zo schreef hij, dat de stemming der 
arbeiders snel slechter aan het worden was, ‘want deze stemming is sinds de totstandkoming 
van de CAO waarlijk niet al te best geweest’. De werkgevers hadden sterk de indruk dat de 
arbeiders ‘de op zich zelf zeer vrijgevige CAO’ beschouwden als stuk papier ‘waaraan men 
rechten ontleenen kan, maar waaraan weinig verplichtingen vastzitten’.872 De Bedrijfsunie had 
ook bij de Vakraad haar beklag gedaan over het lange uitblijven van daadwerkelijke onderhan-

                                                 
871 Brief B.J.M. van Spaendonck, namens Nederlandsche R.K. Vereeniging van Werkgevers in de Textielnijverheid, aan Textiel-
werkgevers-Federatie, 10 oktober 1946; brief A.C. van Eck aan bestuur Textielwerkgevers-Federatie, 15 oktober 1946; brief F.M.H. 
Hin aan A.C. van Eck, 17 oktober 1946; brief J.G. Korteling aan A.C. van Eck, 18 oktober 1946; brief P. Fentener van Vlissingen 
aan A.C. van Eck, 19 oktober 1946; brief H.B.N. Ledeboer aan A.C. van Eck, 22 oktober 1946; brief E. Gorter aan A.C. van Eck, 
24 oktober 1946 (alle: TGTV, 117). 
872 Brief A.F. Stuvé, namens de Bedrijfsunie in de Textielindustrie, aan de Textielwerkgevers-Federatie, 9 mei 1947; brief A.C. 
van Eck, namens de Textielwerkgevers-Federatie, aan de Bedrijfsunie, 12 mei 1947 (beide: TGTV, 407). 
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delingen. Door het traineren van besprekingen van de kant van de ondernemers waren de moei-
lijkheden in de textielindustrie verder toegenomen en moest ‘van ernstige onrust onder de ar-
beiders worden gesproken’. Volgens de bonden zou het merendeel van de problemen die op dat 
moment speelden bij de toepassing van de loonregelingen, met de voorstellen voor een nieuwe 
CAO grotendeels worden opgelost. De bonden drongen er daarom met klem bij de Vakraad op 
aan, aangezien ‘moeilijkheden en onrust tijdig’ dienden te worden voorkomen, dat hij de be-
trokken partijen zou oproepen snel aan de onderhandelingstafel plaats te nemen. De Vakraad 
sprak op 13 mei uit het ‘hoogst wenselijk’ te vinden dat de onderhandelingen op korte termijn 
tot resultaten zouden leiden.873 
 
In het kader van de besprekingen over een aanpassing van de CAO riep het College van Rijks-
bemiddelaars in mei 1947 vertegenwoordigers van de Vakraad en van het Sociaal Werkgevers-
Verbond voor de Confectie-industrie naar Den Haag om over een aantal frictiepunten tussen 
beide bedrijfstakken te praten. Berger had zich vanuit de confectie-industrie laten vertellen dat 
er in de textielindustrie aan vrouwelijke en jeugdige arbeiders veel hogere lonen werden betaald 
dan in de CAO was vastgelegd. Dit gebeurde in het bijzonder in die gevallen dat vrouwelijke en 
jeugdige arbeiders samen met mannelijke arbeiders hetzelfde werk in tarief uitvoerden. Het 
probleem was volgens F.A.Th.J. Deiters dat de confectie-industrie een dergelijke gelijkstelling 
van vrouwenlonen aan mannenlonen niet kende. Het probleem deed zich overigens alleen voor 
in plaatsten waar beide bedrijfstakken aanwezig waren; in Twente kwam het dus op grote schaal 
voor. In de discussie kwam naar voren dat de textielindustrie zich op grond van economische en 
sociale overwegingen niet kon permitteren om het principe van gelijk loon bij gelijke prestatie 
te laten varen, ook wanneer dit tot problemen voor de confectie-industrie zou leiden. Deze pro-
blemen sproten voort uit het gebrek aan personeel waar beide bedrijfstakken mee te kampen 
hadden. Het aantal arbeiders waar het hier om ging, was betrekkelijk klein en het speelde vooral 
in die afdelingen waar het werk ‘voor vrouwen weinig aantrekkelijk’ was; anders gezegd, in de 
voorspinnerij. De vergadering besloot om het CAO-artikel (Artikel 12 uit de Loonregeling, zie 
bij voetnoot 566; in §9.1.1 komt de problematiek rond dit artikel eveneens aan de orde) aan te 
passen dat het mogelijk maakte om mannenlonen legaal op te voeren door bij het gemiddeld 
betaalde loon in een bepaalde afdeling lagere jeugdlonen mee te rekenen of door bij een derge-
lijke combinatie hogere jeugdlonen te betalen; een ander geval betrof het betalen van hogere 
lonen aan vrouwen, ‘ook voor typische vrouwenarbeid’, door ook een aantal mannen dit werk te 
laten uitvoeren. 
Een ander punt was het verschil in minimumlonen tussen beide bedrijfstakken. Door meerdere 
confectiefabrieken was aan het College toestemming gevraagd om de jeugdlonen uit de textiel-
industrie te mogen betalen en diverse textielfabrieken hadden op hun beurt verzocht om voor de 
lonen voor volwassen vrouwen de regeling uit de confectie-industrie te mogen hanteren. Deiters 
vond verhoging van de jeugdlonen in het gehele land niet nodig, maar wilde alleen dispensatie 
voor confectiefabrieken die in textielcentra waren gevestigd. Afgesproken werd dat vertegen-
woordigers uit beide bedrijfstakken op korte termijn met elkaar zouden overleggen over moge-
lijkheden tot het coördineren van de lonen en arbeidsvoorwaarden en van de werkclassifica-
tie.874 

                                                 
873 Notulen van de vergadering van de Vakraad voor de Textielindustrie, 13 mei 1947 (TGTV, 202). 
874 Kort verslag van de besprekingen, gevoerd met vertegenwoordigers van het College van Rijksbemiddelaars op woensdag 21 
mei 1947 te ’s Gravenhage (TGTV, 219). 
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Op 28 mei, de dag van hun overleg met de Bedrijfsunie, vergaderden de textielfabrikanten eerst 
met de werkgevers in de confectie-industrie die eveneens met onderhandelingen over een CAO 
doende waren. Dit ingevolge de afspraak in het overleg met het CRB van een week eerder. Dei-
ters gaf een toelichting op een werkclassificatie-onderzoek dat Berenschot in deze bedrijfstak 
had uitgevoerd. Hierbij was een indeling gemaakt in vier groepen, waarbij groep C de ge-
schoolden omvatte en groep D de “supergeschoolden”. Dit was dus een groep meer dan in de 
textielindustrie. Onder de “supergeschoolden” vielen de volslagen kleermakers; van het vrou-
welijk personeel behoorde op zijn hoogst 10% tot groep D en dit kwam vooral in Amsterdam 
voor, in Enschede vrijwel niet. Deiters vermoedde dat de vakbonden in Gemeenteklasse III een 
minimumloon van 80 cent voor groep D zouden willen accepteren om daar vervolgens de we-
vers aan op te trekken; dit zou 5 cent meer zijn dan het minimum van 75 cent dat op dat mo-
ment voor hen gold. Van de kant van de textielfabrikanten verklaarden Gelderman en Van Eck 
dat zij niet van plan waren om in te gaan op de redenering “geschoold is geschoold” en dat zij 
de gemiddelde wever zouden vergelijken met groep C in de confectie. 
De confectiefabrikanten uitten grote bezwaren tegen het plan van de textielindustrie om ak-
koord te gaan met een aanpassing in de loontabel voor vrouwen (zie hierboven) waardoor de 
lonen van 20 en 21-jarigen verhoogd zouden worden. Vanuit Twente was men hier vooral voor-
stander van, omdat het ‘van eenig nut’ voor de Brabantse industrie zou kunnen zijn, maar toen 
Van Spaendonck er ook niet zo aan bleek te hechten, besloot men dit voorstel te laten vallen. Zo 
gaan die dingen. Men werd het er ook over eens om niet op de wensen van de bonden over een 
vakantietoeslag in te gaan, hoewel Van Deventer en Van Eck aangaven er bepaald niet zeker 
van te zijn dat zij deze wens zouden kunnen ‘supprimeeren’; klaarblijkelijk zagen zij daar een 
mogelijke handreiking in de richting van de vakbonden in. 
Na het vertrek van de vertegenwoordigers van de confectie-industrie beraadden de textielfabri-
kanten zich op de aanpak van het gesprek met de bonden. Gelderman wilde weten of de andere 
aanwezigen de negatieve benadering die hij voor ogen had, onderschreven. Hoewel in de bast-
vezel- en tricotindustrie wel enige neiging bestond om een zekere verhoging te accepteren, 
schaarde de rest van de aanwezigen zich achter hem, ook Trapman, Van Deventer, Hin en Berk 
die in de loop van de ochtend waren aangeschoven. Als laatste deel van de voorbereiding dis-
cussieerde men over de vraag of er iets moest worden gedaan voor grote gezinnen met veel niet-
verdienende kinderen. De aanwezigen stonden daar in principe niet afwijzend tegenover, maar 
er bestond twijfel of een extra “kinderbijslag” zonder meer moest worden ingevoerd of dat men 
verder moest redeneren langs de lijn dat bijzondere behoeften moesten worden gedekt en dat dit 
niet noodzakelijkerwijs tot een bijslag hoefde te leiden. Er waren immers gevallen bekend, Van 
Spaendonck had dit al eerder gememoreerd, waarbij vaders extra werkzaamheden uitvoerden 

                                                                                                                                               
Aanwezig waren J.A. Berger, A.C. Josephus Jitta, J. Bosch, J.C. Rutgers, een niet met name genoemde ambtenaar van de Arbeids-
inspectie, A. van der Meijs, A.F. Stuvé, J. Wind, J.A. Middelhuis, W.J. Fijlstra, J. Vunderink, F.J.J. Trapman, L. Berk, F.M.H. Hin 
en A.J.A. van Gerwen. Een aantal vertegenwoordigers van het Sociaal Werkgevers-Verbond voor de Confectie- industrie, onder 
meer F.A.Th.J. Deiters, woonde een deel van de besprekingen bij. 
J.F.M. Bosch heeft in een Nota aan het College van Rijksbemiddelaars, tarievenregeling in de Textiel- en Confectie-Industrie van 
23 april 1947 (Sijes, 132) uit de doeken gedaan op welke creatieve manier de fabrikanten gebruik maakten van diverse artikelen uit 
de CAO om hogere lonen te kunnen betalen dan volgens de geest van de CAO was bedoeld. De essentie was volgens haar dat ‘door 
plaatsing van jeugdigen en volwassenen in één groep, eenerzijds een ongelimiteerde speling wordt verkregen voor de belooning der 
jeugdigen en anderzijds ook voor volwassenen een zekere verruiming’. Vond het CRB het aanvaardbaar, zo vroeg zij zich af, ‘dat 
bij werken in tarief bij gelijke prestatie een gelijk loon mag worden verdiend, ongeacht de leeftijd en dat het leeftijdsloon slechts 
een rol speelt bij de berekening van de uurloon-garantie en het tarief-minimum’. Nee dus, zo bleek op 21 mei. 
J.C. Rutgers heeft vóór de oorlog enkele jaren bij Philips gewerkt, tijdens de oorlog bij de Machinefabriek Gebr. Stork in Hengelo 
en zij was van 1945 tot 1956 hoofd van de juridische afdeling van het College van Rijksbemiddelaars en plaatsvervangend directie-
secretaris (zie: http://www.europa-nu.nl/9353000/1/j9vvh6nf08temv0/vg09ll6c14zu, geraadpleegd op 27 februari 2010). 
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náást hun dagelijkse werk, ‘ijverige menschen, die als hulp-kellner of als muzikant’ bijverdien-
den. De heren kwamen niet tot een definitieve standpuntbepaling op dit punt en spraken af dat 
Gelderman zich zou beperken tot ‘niet concretiseerende mededeelingen over onze bereidwillig-
heid om iets te geven voor het geringe percentage arbeiders, dat in hoofdzaak door het hebben 
van veel niet-verdienende kinderen met het huidige loon zijn behoefte niet kan dekken’. De 
overige arbeiders kregen er niets bij, zo besloten zij impliciet; die moesten eerst maar eens wat 
minder ketelmuziek maken over hun rechten en meer aandacht aan hun plichten besteden.875 
 
Na de lunch schoof een zware delegatie van de vakbeweging aan tafel aan. Gelderman blikte 
terug op de eerste CAO die ‘wat snel in elkaar’ was gezet en daardoor nogal wat bepalingen 
bevatte die door de werkgevers wel waren aanvaard, maar waarvan zij indertijd ‘de minder gun-
stige gevolgen’ niet hadden voorzien. Zij hadden de CAO niettemin op loyale en royale wijze 
nageleefd, ‘hetgeen van de arbeiders niet kan worden gezegd’. Hij haastte zich hieraan toe te 
voegen dat de ondernemers in deze de vakbonden niets verweten, omdat zij ‘zeker hun uiterste 
best (hadden) gedaan’. Wel waren zij verbaasd dat er nu zo'n haast gemaakt moest worden met 
allerhande verbeteringen. In de ogen van de fabrikanten moesten ‘de arbeiders eerst maar eens 
(…) het bestaande contract behoorlijk naleven’. Bovendien betreurden de fabrikanten het, dat 
de Bedrijfsunie haar ‘vrij overmatige eischen’ van te voren al had gepubliceerd, ‘waarmede de 
zaak niets verder is gebracht en alleen maar onrust is gewekt’. Ingaand op het wensenpakket 
deelde hij mee dat er maar heel weinig was, waaraan de ondernemers tegemoet wilden komen. 
Zij hadden geconstateerd dat slechts een gering percentage arbeiders, in het bijzonder degenen 
met veel jonge kinderen, niet met het loon rond kon komen. Hier wilden de ondernemers wel 
iets aan doen en verder waren zij bereid de verzuimdagen voor familie-aangelegenheden uit te 
breiden. ‘Maar dat is dan ook ongeveer alles’, zo besloot Gelderman zijn betoog. 
Middelhuis had al uit de atmosfeer geproefd dat de fabrikanten weinig toeschietelijk waren en 
hij was dan ook niet erg verbaasd over het relaas van Gelderman. Hij herkende zich niet, zo 
ging hij verder, in de teleurstelling van de werkgevers over het slecht nakomen van hun ver-
plichtingen door de arbeiders. Hij kreeg het gevoel dat het getij aan het keren was en dat daar-
mee de bereidheid van de ondernemers aan het afnemen was, maar afwijzen van de wensen van 
de bonden zou schade berokkenen aan de industrie die ‘gezond en levenskrachtig’ moest zijn en 
waarvan ‘de loonen dus minstens op één lijn met die van de andere bedrijfstakken’ moesten 
staan. De bestaande textiellonen lagen beneden de algemeen geldende sociale normen. 
De Bedrijfsunie had zich ‘bewust om der wille van het landsbelang gebonden aan een CAO en 
daardoor willens en wetens het gunstige tij der werkgevers willigheid laten verlopen. De werk-
gevers moeten echter beseffen dat zij hunnerzijds buitengewoon veel nut van de CAO hebben 
gehad en dat ook de arbeiders heel wat verder gaande eischen in de steek hebben gelaten.’ Van 
der Meijs vulde nog aan dat veel bedrijven door overschrijding van het plafond in overtreding 
waren en dat dit met de voorstellen van de bonden zou worden opgelost. Stuvé wees op de lo-
nen van bouwvakkers en typografen die een basisuurloon verdienden dat een textielarbeider pas 
kon bereiken, wanneer hij in tarief een bepaalde prestatie leverde. In een wat machteloze poging 
zijn woorden kracht bij te zetten zinspeelde hij op dreigende acties van de kant van de EVC die 
‘ongeduldig’ begon te worden. Vertegenwoordigers van de Unie probeerden andere ingangen te 

                                                 
875 Vergadering van vertegenwoordigers uit de Textielwerkgevers-Federatie met confectie-fabrikanten op woensdag, 28 mei 
[1947] des morgens te half 11 in Esplanade te Utrecht (TGTV, 190). 
Aanwezig waren H.P. Gelderman, H.B.N. Ledeboer, Joh. Raymakers, B.J.M. van Spaendonck, A.J.A. van Gerwen en A.C. van 
Eck; namens de confectie- industrie onder meer F.A.Th.J. Deiters en J. Horsten. 
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vinden door de vakantietoeslag aan de orde te stellen, maar Gelderman gaf aan dat dit uitgeslo-
ten was en dat de fabrikanten besloten hadden een Kersttoelage te geven. Hij wees ook op ‘de 
onwilligheid’ om in ploegen te werken en op ‘de verstoordheid, die dit bij de werkgevers heeft 
gewekt’. Volgens Wind stonden ondernemers en vakbonden op dezelfde manier tegenover el-
kaar als vroeger en hij zou eigenlijk wel eens andere mensen tegenover zich aan tafel willen 
zien. Het moest hem bovendien van het hart dat de textielindustrie ook wel pech had dat zij 
genoegen moest nemen ‘met het uitschot der arbeiders’. 
De ondernemers bleven ondanks alle tegenargumenten op het standpunt staan, dat het een ver-
keerd uitgangspunt was, dat het loon in de exporterende textielindustrie gelijk moest zijn aan 
dat in het beschutte bouwvak of in de typografie. En hiermee werden alle pogingen van vak-
bondszijde om het loon van de geschoolde textielarbeiders tot dat peil op te trekken, geblok-
keerd. Aan het eind van de bijeenkomst ontspon zich nog een discussie over de vraag of er iets 
gepubliceerd moest worden over de besprekingen. Enkele vakbondsvertegenwoordigers wilden 
zinspelen op toekomstige overeenstemming, maar een aantal fabrikanten vond het beter gewoon 
eerlijk te vertellen dat de ondernemers maar heel weinig wilden toegeven. Hierop voorspelden 
de bonden zeer opgewonden ‘oogenblikkelijk stakingen’, wat aan fabrikantenzijde de opmer-
king uitlokte ‘dat dit nu eenmaal het noodzakelijke gevolg is van het ontijdig publiceeren van 
een groot aantal niet helemaal wel overwogen eischen’.876 
 
Met dit op zijn zachtst gezegd magere resultaat zaten de Uniebonden behoorlijk in hun maag. 
Hun plan dreigde volledig te mislukken. Ten einde raad schreven zij een klaaglijke brief aan het 
CRB om de stand van zaken uiteen te zetten, niet om ‘thans reeds de interventie van Uw Colle-
ge in te roepen’, al wilden zij daar in de toekomst, gezien de gekozen formulering, wel rekening 
mee houden. Om niet nog meer onrust te zaaien hadden zij besloten geen ruchtbaarheid te ge-
ven aan de negatieve uitkomst van de conferentie, ‘vooral ook met het oog op het feit, dat uit 
onze afdelingen voorstellen waren gekomen, die belangrijk verder gingen’ dan de officiële 
voorstellen. Om de ernst van de situatie en met name de hachelijke positie van de organisaties 
nog eens te onderstrepen, maakten zij tevens melding van een rond die tijd op gang gekomen 
actie voor een 10% verhoging van de brutolonen en een week vakantietoeslag. De fabrieks-
commissie van Gebr. Van Heek had hiertoe het initiatief genomen. ‘Wij behoeven Uw College 
zeker niet nader aan te duiden, dat een dergelijke actie momenteel onder de arbeiders geweldig 
weerklank zal vinden en dat hieruit ernstige conflicten kunnen ontstaan. (Deze actie) is voor ons 
een bevestiging van onze overtuiging, dat er momenteel een spanning heerst onder de arbeiders, 
die tot moeilijkheden zal kunnen leiden. Naar onze mening bleken de werkgevers hiervan niet 
voldoende doordrongen te zijn.’877 
Met deze brief gaven de bonden eens te meer te kennen hoe moeilijk het voor hen was het on-
derhandelingsspel consequent te spelen. Vriendelijke verzoeken aan het adres van de onderne-
mers om begrip voor de slechte financiële positie van de arbeiders, werden door hen terzijde 
geschoven, indien de bonden geen reële druk uitoefenden. Praktisch het enige middel daarvoor 
was staking of dreiging met staking, maar de bonden hadden daar grote bezwaren tegen. Ener-

                                                 
876 Vergadering van vertegenwoordigers uit de Textielwerkgevers-Federatie met vertegenwoordigers van de Bedrijfsunie op 
woensdag, 28 mei [1947] des middags te twee uur in Esplanade te Utrecht (TGTV, 407). 
De aanwezigen van werkgeverszijde zijn hierboven al vermeld. Van de kant van de Bedrijfsunie zaten aan A. van der Meijs, J.A. 
Middelhuis, T. van der Heeg, A.F. Stuvé, W.J. Fijlstra, J. Vunderink en R. Slok. J. Wind voegde zich later in de middag bij het 
gezelschap. Het verslag van beide besprekingen is van de hand van A.C. van Eck. 
877 Brief A.F. Stuvé, namens Bedrijfsunie, aan College van Rijksbemiddelaars, 3 juni 1947 (TGTV, 407). 
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zijds omdat zij stakingen niet in het landsbelang achtten en anderzijds omdat zij bij stakingen 
het risico liepen, overspoeld te worden door de arbeiders.  
De besturen van de afdelingen Nijverdal en Enschede van Unitas onderstreepten in hun verga-
deringen in juni de ernst van de situatie en leken bereid te zijn om verdergaande maatregelen te 
nemen. In Nijverdal was de conclusie: ‘Het blijkt dat er niets bereikt is. Opgemerkt wordt door 
verschillende bestuursleden dat er maar actie gevoerd moet worden, het duurt alles veel te lang, 
een half jaar nadat de voorstellen ingediend zijn komt er een onderhoud, desnoods moet de stok 
maar eens achter de deur gezet worden.’ In Enschede sprak het afdelingsbestuur uitvoerig over 
de ‘onhoudbare toestand in de arbeidersgezinnen, daar de inkomsten lang niet toereikend zijn 
om de uitgaven te dekken’. Het overleg over een nieuwe CAO met de werkgevers had niets 
opgeleverd en het bestuur vond dat er actie moest komen, zoals overleg met de fabriekscom-
missies. Dat het afdelingsbestuur Enschede van een zo gematigde bond als Unitas zelfs maar 
overwoog om contact op te nemen met de fabriekscommissies die immers voor een groot deel 
uit leden van de EVC bestonden, spreekt boekdelen over de stemming onder de textielarbeiders 
(zie verderop).878 
 
De door de vakbonden gesignaleerde onrust onder de textielarbeiders was al van langere duur. 
In de laatste maanden van 1946 waren er diverse acties geweest van met name arbeiders die niet 
in tarief konden werken en daardoor te weinig verdienden. Nu, in het voorjaar van 1947, be-
gonnen ook andere groepen zich te roeren. Blijdenstein & Co werd geconfronteerd met verhalen 
dat in andere weverijen lonen van ƒ48 tot ƒ50 op normale getouwen werden betaald. Er zou ook 
sprake zijn van veel gunstiger tarief- en premiesystemen bij andere ondernemingen. Het bedrijf 
zag er aanleiding in zich te wenden tot het bestuur met het verzoek tot regelmatig onderling 
contact van de leden, aangezien dit nuttig was ‘voor het handhaven van geordende loonverhou-
dingen en rust in de bedrijven’. Voorzitter Ledeboer vreesde dat de verhalen over deze lonen op 
waarheid berustten. Het leidde er ook in zijn eigen bedrijf toe dat ‘telkens groepen van wevers 
met verzoeken om loonsverbetering’ kwamen. De CAO beoogde nivellering van de lonen, maar 
in de praktijk namen de verschillen juist toe. Ook Krudop van de TTM hoorde ‘dezelfde ge-
ruchten’. E. ter Kuile Jr van E. ter Kuile & Zn’s Textielfabrieken vroeg zich af wanneer Van 
Eck de loonstatistiek klaar had, zodat het bestuur die kon bespreken. A.J. Blijdenstein, van de 
Katoenspinnerij Bamshoeve, vermoedde − hij had naar eigen zeggen weinig inzicht in de we-
verslonen − dat de stijging veroorzaakt werd doordat zowel de weverijen als de wevers beter op 
gang aan het komen waren bij ongewijzigde tarieven. Hij dacht ook dat een betere kwaliteit 
garen een rol zou kunnen spelen.879 
 
De gegevens uit de loonstatistieken (zie Tabel 57) bevestigen de “geruchten” niet; alleen de bont- 
zijde- en wolwevers verdienden in het 1ste halfjaar van 1947 gemiddeld iets meer dan de toege-
stane 90 cent, ook al zegt dit in feite niets over afzonderlijke weverijen of groepen wevers! Dit 
was door Van Eck al in oktober 1946 geconstateerd, toen hij vijf bedrijven tot de orde had ge-
roepen, omdat zij meer dan 20% in tarief betaalden (zie bij voetnoot 855). Er was dus een waar-

                                                 
878 Verslag bestuursvergadering Afd. Nijverdal Unitas, 3 juni 1947 (Unitas, 1091); Bestuursvergadering Afd. Enschede Unitas, 11 
juni 1947 (Unitas, 1075). 
879 Brief Blijdenstein & Co aan bestuur FVE, 25 april 1947; rondschrijven A.C. van Eck aan bestuur FVE, 28 april 1947; notitie 
H.B.N. Ledeboer [bestemd voor bestuur FVE], 3 mei 1947 (alle: TGTV, 317). 
De bestuursleden voelden wel voor het opnieuw instellen van regelmatige bijeenkomsten van de leden, gevolgd door een souper in 
bijvoorbeeld Restaurant Carelshaven in Delden. A.J. Blijdenstein was een groot voorstander van dergelijke bijeenkomsten, al vond 
hij ‘zelfs eenvoudige soupers’ niet bevorderlijk voor de lijn, noch van E. ter Kuile Jr noch van zichzelf. 
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neembare tendens naar boven, maar in vergelijking met de voorspinnerij-arbeidsters was de 
overschrijding nog beperkt. 
 

Tabel 57 Wevers (mannen, dagploeg) in Enschede en hun gemiddelde uurloon in tarief, 1946/47 
Soort doek 2e halfjaar 1946 1ste halfjaar 1947 
 Aantal Uurloon Week-

loon 
Aantal Uurloon Week-

loon 
Wit 723 84,79 ƒ40,70 920 88,56 ƒ42,51 
Bont 301 85,98 ƒ41,27 300 90,22 ƒ43,31 
Kunstzijde 205 89,90 ƒ43,15 217 91,95 ƒ44,14 
Wol 76 89,37 ƒ42,90 79 90,73 ƒ43,55 
Wollen en katoenen dekens 192 85,46 ƒ41,02 187 86,54 ƒ41,54 
Gemengd 335 87,44 ƒ41,97 243 89,41 ƒ42,92 
CAO-loon: 75 cent + 20%  90,00 ƒ43,20  90,00 ƒ43,20 
 1.832   1.946   

Bron: Gemiddelde uurloonen der arbeiders in dienst van ondernemingen aangesloten bij de FVE, de TGFV, de BTO, 
de FVA, 1946-1947 
 
Dat geruchten, waarvan niet met zekerheid te zeggen viel in hoeverre of in welke mate zij klop-
ten, al tot forse ongerustheid onder de fabrikanten leidde, geeft aan hoe wankel de rust aan het 
loonfront was. Eind mei, begin juni leken de waarschuwende woorden die De Eendracht in zijn 
blad van 15 mei had geschreven, nl. ‘dat een gespannen verhouding zoals deze thans groeiende 
is, als gevolg van haar [de Textielwerkgevers-Federatie, schr.] wel zeer afwachtende houding 
tegenover de voorstellen der Bedrijfsunie in deze tijd vooral tot uitbarsting kan leiden’, bewaar-
heid te worden. Op een aantal bedrijven begonnen arbeiders, buiten de organisaties om, een 
actie voor loonsverhoging, waarbij fabriekscommissies de woordvoerders waren. Het is niet 
onwaarschijnlijk dat de bond hierbij de brief van de fabriekscommissie van Spinnerij Ooster-
veld in gedachten had. Deze had al in maart de kat de bel aan gebonden door de Vakraad te 
verzoeken om aan de directie toe te staan de lonen met 10% te verhogen in verband met de hoge 
kosten van levensonderhoud. De Vakraad verwees de commissie naar de vakbonden en voegde 
aan de verwijsbrief toe dat de vakorganisaties al stappen hadden ondernomen om de lonen te 
verbeteren.880 
In de vergadering van de Vakraad van 6 juni bleek een lichte paniek zich van de vakbondsver-
tegenwoordigers te hebben meester gemaakt. Omdat de fabrikanten de voorstellen zo'n lange 
tijd hadden laten liggen en de arbeiders op eigen houtje looneisen − ‘min of meer in ultimatieve 
vorm’, zoals Van der Meijs het formuleerde − waren gaan stellen, hadden de bonden het CRB 
en de Stichting ingelicht. Dit om te voorkomen, dat hun later het verwijt zou worden gemaakt 
dat zij de ontwikkelingen passief hadden afgewacht. Met deze mededeling hoopte de Bedrijfs-
unie tevens de ondernemers tot wat meer snelheid te bewegen. ‘Het gevaar blijkt nu immers niet 
denkbeeldig te zijn’, zo concludeerde hij, ‘dat, wanneer er niets gebeurt, de arbeidersorganisa-
ties de vat op haar leden gaan verliezen.’ Zo ver was het nog niet, vertelde Stuvé de vergade-
ring, want de bonden waren er vrijwel volledig in geslaagd om zijn leden in de andere fabrieken 
in Twente van deelname aan de actie te weerhouden. De mededeling van Van Eck dat de secre-
tarissen van de fabrikantenverenigingen in een spoedvergadering bij elkaar gekomen waren om 

                                                 
880 Notulen van de vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, 25 maart 1947 (TGTV, 202). 
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de wensen van de Bedrijfsunie te bespreken, kan de vakbondsvertegenwoordigers dan ook 
nauwelijks gerustgesteld hebben.881 
 
De fabriekscommissie van Gebr. Van Heek eiste eind mei ‘namens het hele personeel, georga-
niseerd in de vier vakorganisaties Eendracht, St.Lambertus, Unitas en Landelijke Bedrijfsgroep 
Textiel en Kleding (EVC), gezien de economische en sociale toestand van de arbeiders’, a. Een 
vakantietoeslag van gemiddeld één weekloon; b. Een algemene vrije dag op 5 mei; c. Een 
loonsverhoging van 10% over de gehele linie. De bedrijfscommissie verzocht de commissies 
van alle textielfabrieken in en buiten Enschede hun instemming met deze actie te betuigen.882 
Ongeveer een week later spraken de arbeiders van Spinnerij Roombeek hun steun uit voor de 
eis van Schuttersveld. Een deel van het personeel van N.J. Menko ondersteunde de eisen even-
eens. De voorzitter van de fabriekscommissie van Menko, H.A. Nijhof, verklaarde tegenover 
Tubantia dat de vergadering van het personeel slechts door 37 arbeiders was bijgewoond en dat 
35 van hen vóór de motie ter ondersteuning van Schuttersveld hadden gestemd (de onderne-
ming telde begin dat jaar 878 personeelsleden, zie Bijlage II). De fabriekscommissies van beide 
bedrijven wezen de motie af, omdat het stellen van looneisen een taak van de vakorganisaties 
was. In lijn daarmee hadden zij op 9 juni een brief naar de Textielwerkgevers-Federatie ge-
stuurd, waarin zij er ‘met de meeste klem’ op aan drongen om spoedig met een bevredigende 
reactie te komen op de door de vakbonden ingediende voorstellen. Onder de arbeiders heerste 
namelijk ‘grote ontevredenheid’ over de lange duur van de onderhandelingen.883  
Arbeiders van slechts een gering aantal bedrijven betuigden hun instemming met de eisen. Het 
ging hier om Stoomspinnerij “Twenthe”, de Spinnerij Gebrs. Scholten en Ten Cate in Almelo, 
Blijdenstein in Enschede en Ankersmit in Deventer. Meer textielfabrieken hebben zich, mede 
dankzij de inspanningen van de Bedrijfsunie, niet achter de eisen geschaard. Niettemin organi-
seerde de Bedrijfsunie op 12 juni een vergadering in Enschede waar onder meer de eisen van de 
fabriekscommissies aan de orde werden gesteld. De vergadering was van mening dat de actie 
een doorkruising vormde van het beleid van de vakbonden en slechts verwarring kon zaaien 
onder de arbeiders. Volgens de aanwezigen hadden de arbeiders geen fabriekscommissies nodig 
voor het formuleren van voorstellen, al had men wel begrip voor de heersende ontevredenheid 
als gevolg van de lange duur van de onderhandelingen. Hiermee was de kous nog niet af, want 
in het afdelingsbestuur Enschede van Unitas maakte deze wens tot loonsverhoging eind juni 
nog steeds punt van bespreking uit ‘daar in het algemeen de toestand der arbeiders onhoudbaar 
wordt’. In juli besloot de plaatselijke Unie om een brief te schrijven aan de hoofdbesturen om 
aan hen te laten weten dat het loon te laag was.884 Eind juni belegde de EVC een vergadering in 
Enschede waar zij een ontwerp voor een nieuwe CAO aankondigde. De vergadering besloot, 
dat de EVC zich in de periode tot het in werking treden van een nieuwe CAO met alle kracht 
achter de eisen van de arbeiders van Schuttersveld zou plaatsen.885 
 

                                                 
881 Notulen van de vergadering van de Vakraad voor de Textielindustrie, 6 juni 1947 (TGTV, 202). Zie ook Kort verslag van de op 
zaterdag 31 mei 1947 te Amsterdam gehouden vergadering van het Bondsbestuur, in: De Eendracht 15 juni 1947. 
882 Tubantia 29 mei 1947. De fabriekscommissie van Gebr. Van Heek had haar eisen bekend gemaakt in een communiqué dat was 
ondertekend door voorzitter, H. Greve en secretaris K. van Beek. 
883 Tubantia 9, 16 en 24 juni 1947; brief H.A. Nijhof en J. Ruwhof, namens de fabriekscommissie van N.J. Menko, en van [on-
leesbaar], namens de fabriekscommissie van Roombeek, aan A.C. van Eck, 9 juni 1947 (TGTV, 407). 
884 Tubantia 14 juni 1947; De Waarheid 11, 12, 14, 17 en 25 juni 1947; De Eendracht 15 juni 1947; Bestuursvergadering Afd. 
Enschede Unitas, 23 juni, 8 juli 1948 (Unitas, 1075). 
885 Tubantia 27 juni 1947. 
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Op 10 juni publiceerde Het Vrije Volk een oproep van de Raad van Vakcentralen aan de Neder-
landse arbeiders om achter hun bonden te blijven staan en niet te staken. De Eendracht was het 
hier roerend mee eens, plaatste echter de kanttekening dat als er gestaakt werd, dat weliswaar 
vooral aan ‘onverantwoordelijke lieden’ lag, maar dat er toch ook conflictstof aanwezig moest 
zijn. Welnu, in de textielindustrie was die er, omdat de ondernemers zo lang wachtten met rea-
geren op de vakbondsvoorstellen.886 De Eendracht deed het hier voorkomen, evenals bij de 
eisen van de fabriekscommissies, dat de arbeiders voornamelijk door grote haast voor een CAO 
gedreven werden en dat hun onvrede en acties niet in de eerste plaats voortkwamen uit de naar 
hun mening te lage lonen. Aangezien voor De Eendracht de CAO ook bedoeld was om meer 
aansluiting bij de arbeiders te krijgen, moest de bond die onvrede wel zo opvatten. Dit is niet zo 
maar een subtiel verschil in interpretatie, want wanneer de arbeiders inderdaad voornamelijk 
uitgingen van hun onvrede over te lage lonen, dan betekent dat, dat door de CAO-onderhande-
lingen de kloof tussen arbeiders en vakbonden alleen maar groter werd. Dit volgt ook uit de 
opmerking, gemaakt in de vergadering van de Vakraad, dat wanneer de onderhandelingen nog 
lang uitbleven, de bonden de greep op hun leden zouden verliezen. Indien de arbeiders werke-
lijk zo reikhalzend naar een nieuwe CAO uitzagen, zou het veel meer voor de hand gelegen 
hebben dat zij in eendrachtige samenwerking met de bonden druk op de ondernemers hadden 
proberen uit te oefenen in plaats van volledig buiten de bonden om eisen te stellen. Het feit dat 
uiteindelijk maar een beperkt aantal bedrijven zijn instemming met de Schuttersveld-eisen uit-
sprak, is hiermee niet in tegenspraak. Het merendeel van de arbeiders stond blijkens onder an-
dere de zeer uitvoerige propagandacampagne van de vakbonden tamelijk onverschillig tegen-
over de nieuwe CAO en de organisaties moesten alle zeilen bijzetten om te voorkomen dat 
meerdere bedrijven hun instemming betuigden. Bovendien, en dit zeker niet in de laatste plaats, 
was de actie van de fabriekscommissies niet veel meer dan een papieren actie; het zal in de 
ogen van veel arbeiders niet veel verschil hebben uitgemaakt of zij – eveneens op papier – hun 
instemming hiermee betuigden. In een discussie in de Vakraad, enkele dagen vóór de publicatie 
van het bewuste artikel in Het Vrije Volk, over de weigering van arbeiders in Tilburg om over te 
werken vanwege de slechte voedselpositie, hadden vakbondsvertegenwoordigers te kennen ge-
geven wel degelijk heel goed te weten wat de arbeiders bezighield en dat hun onvrede niet 
voortsproot uit een verlangen naar een CAO, maar naar een gevulde maag. Middelhuis gaf aan 
‘dat, zolang de moeilijkheden met de voedselvoorziening in de arbeidersgezinnen een voortdu-
rende bron van zorg en ergernis opleveren, de eerste voorwaarden voor een herstel van arbeids-
lust en arbeidsvreugde niet zijn vervuld’ (zie ook §6.5.1). Stuvé voegde hier aan toe ‘dat, zo de 
arbeiders, wat de voedselvoorziening betreft, reeds op de rand leven van wat nodig is voor het 
verrichten van normale arbeid, er zeker alle reden is om iets extra’s te vragen voor ploegenwerk 
en overwerk’.887 Dit waren andere problemen dan bezorgdheid voor de lijn als gevolg van sou-
pers in Carelshaven. 
 
Zo bezien zouden de onderhandelingen zijn vastgelopen en niet meer uit de eind mei bereikte 
impasse zijn gekomen, indien niet ook de ondernemers er belang bij hadden gehad om enkele 
concessies te doen aan de vakbonden. Een zich haar verantwoordelijkheid beseffende vakbewe-
ging, die enkele toezeggingen uit de onderhandelingen weet te slepen, is een grotere garantie 
voor arbeidsrust dan een vakbeweging die schaakmat wordt gezet, zeker bij de toenmalige krap-
te op de arbeidsmarkt. Na de conferentie van 28 mei kregen de secretarissen van de Textiel-

                                                 
886 De Eendracht 15 juni 1947. 
887 Notulen van de vergadering van de Vakraad voor de Textielindustrie, 6 juni 1947 (TGTV, 202). 
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werkgevers-Federatie opdracht, de zaak nog eens te bekijken. Met dat doel vertrouwde Van 
Gerwen begin juni een aantal gedachten aan het papier toe. Aan de hoeksteen van de Loonrege-
ling uit 1946, 69 cent voor een ongeschoolde in Gemeenteklasse III, moest niet worden getornd. 
Gezien de ontwikkelingen echter was het verstandig om voor deze groep − die bestond uit circa 
300 arbeiders888 − een tariefdervingstoeslag van 5% te geven. De andere mannenlonen waren in 
veel gevallen boven het plafond uitgestegen. In Geldrop was het na een staking van 4½ week 
gelukt om de lonen terug te brengen tot onder het plafond, maar in andere Brabantse textielcen-
tra bleken de verhoudingen zo gespannen te zijn ‘dat men dit experiment niet aandurft’. Vol-
gens Van Gerwen moest met deze realiteit rekening worden gehouden. Overschrijding van het 
plafond kwam slechts in beperkte mate voor bij de groep geoefenden, maar vooral bij de ge-
schoolden en daarbinnen weer met name bij de hoogst geschoolden. Deze redenering lijkt op de 
discussies in Enschede van enkele maanden daarvoor, toen men zich grote zorgen maakte over 
geruchten rond weverslonen van ƒ48 à ƒ50 per week. Hij kwam tot de aanbeveling om de onge-
schoolden op 69 cent te laten staan, om de geoefenden met één cent te verhogen naar 73 cent en 
om de geschoolden te splitsen in geschoolden en “supergeschoolden” met een uurloon van 77 
respectievelijk 81 cent, waarmee dus, net als in de confectie, vier functiegroepen zouden ont-
staan. Op deze manier wilde hij het verschil tussen een wever ‘van een simpel artikel’ en arbei-
ders die een uitgesproken betere kwaliteit werk leverden, tot zijn recht laten komen. De vrou-
wenlonen wilde hij in lijn laten blijven met de confectie-industrie, wat inhield dat indien deze 
bedrijfstak vast zou houden aan een uurloon van 44 cent voor Groep C, dit ook het minimum 
moest blijven in de textielindustrie voor geschoolden in de 3e Gemeenteklasse. Op de andere 
punten had Van Gerwen geen aanvullingen op eerder geformuleerde standpunten in werkge-
verskringen. Tot slot vond hij het gewenst dat voor arbeiders met grote gezinnen iets extra’s zou 
worden gedaan, omdat ‘het practisch uitgesloten moet worden geacht, dat op deze basis van een 
menswaardig bestaan kan worden gesproken’.889 
Op 5 juni 1947 kwamen de secretarissen van de textielwerkgeversverenigingen in Amersfoort 
bij elkaar en concludeerden daar dat zij, behalve de kleine concessie ten aanzien van verzuim-
dagen bij huwelijk, de volgende toezeggingen aan hun organisaties wilden voorleggen:  
Een gratificatie ter hoogte van een weekloon, voor de helft met de zomervakantie en de andere 
helft met Kerstmis; een premiedervingstoeslag van 5% voor de ongeschoolden, zodat hun loon 
tenminste 69+3½ cent zou bedragen; voor geoefenden, minder hoog geclassificeerde wevers en 
hoog geclassificeerde wevers een minimumuurloon van 73, 77 en 81 cent plus de mogelijkheid 
om in tarief 20% meer te verdienen; een pensioenregeling waaraan zowel werkgever als werk-
nemer wekelijks een premie van ƒ1,- zouden bijdragen; men was niet bereid een verplichting ter 
afdoening van een backservice op zich te nemen. Vanuit de overweging dat de lonen op basis 
van behoefte werden vastgesteld, erkende men dat er een klein percentage arbeiders was bij wie 
het loon niet voldoende was om de behoefte te dekken; een pensioenbijdrage maakte deze situa-
tie nog weer ongunstiger en daarom was men bereid hulp te bieden, zonder deze nader te speci-
ficeren.890 

                                                 
888 J.F.M. Bosch, Bespreking nieuwe loonvoorstellen in de textielindustrie, 22 juli 1947 (notitie in handschrift) (Lb 15-01 D text. 
ind. 1947). 
889 Overwegingen, naar aanleiding van de door de Bedrijfsunie in de Textielindustrie bij schrijven van 8 januari 1947 aan de orde 
gestelde desiderata met betrekking tot de Collectieve Arbeidsovereenkomst, 2 juni 1947 (TGTV, 407). Van Gerwen was verbonden 
aan het Bureau van Spaendonck in Tilburg en trad in die hoedanigheid op als secretaris van de Vakraad. 
890 Notitie zonder titel, 7 juni 1947 (TGTV, 407). 
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Enkele dagen later schreef Jas, vertegenwoordiger van de brei-, tricot-, kousen- en sokkenindu-
strie, aan Van Eck dat het naar zijn mening nodig was om tijdens het komende overleg met de 
vakbonden, dat voor 25 juni gepland stond, tot een oplossing te komen. In zijn overwegingen 
speelde mee ‘dat de Bedrijfsunie gesteund moet worden in haar actie tegen EVC en zoo’. Hij 
wilde die onderhandelingsronde ingaan met een ruim mandaat van zijn achterban, ‘wat met be-
trekking tot mijn industrie niet moeilijk zal zijn, omdat bij ons in het algemeen de spanning in 
de loonen zeer groot is’. Hij had de kwestie met Hin besproken en die was het met hem eens. 
‘Als je ziet, wat er op het oogenblijk in Frankrijk gebeurt, dan slaat de schrik mij om het hart, 
en ik geloof dus, dat wij ter wille van onze structuur op tactische momenten large moeten zijn. 
Dit is niet leuk, maar m.i. kan in de tamelijk bankroete toestand, waarin ons land verkeert, het 
bedrijfsleven altijd nog beter een veer laten dan de arbeider, die niets meer achter zich heeft, en 
daardoor gemakkelijker de neiging zal vertoonen zich in de chaos te storten.’ Van Eck vond het 
niet nodig om een weids gebaar te maken. In heel West-Europa werd ‘communistische herrie’ 
gemaakt als tegenwicht tegen de houding van Amerika. Hij zag ‘in Twente aan alle kanten 
communistische relletjes ontstaan in den vorm van weinig gemotiveerde stakingen e.d. De Hol-
landsche communisten hebben geen financieele middelen, voor de financiering van deze relle-
tjes kunnen zij niet zorgen en het is zelfs waarschijnlijk, dat na afloop ervan de EVC zich groot-
endeels zal oplossen en de leden voor cellenbouw naar de andere organisaties zullen gaan. Te-
genover deze relletjes zie ik maar één psychologisch juiste houding: onverschilligheid, jongens, 
doe wat je niet laten kunt. Door ruime concessies aan de Bedrijfsunie te doen komt men geen 
steek verder, want de relletjes worden toch geprovoceerd, zij het dan op hoogere eischen ge-
grondvest. Ik geloof niet, dat onze volksaard zich goed leent tot de methode’s, zooals die in 
Frankrijk gevolgd worden en ik geloof, dat angst voor wat daar geschiedt een slechte raadgeef-
ster zal zijn.’ Hij was het met Jas eens dat er op dit punt grote verschillen bestonden binnen de 
Textielwerkgevers-Federatie, maar dat hield voor Van Eck niet in dat hij Jas’ standpunt over 
kon nemen. Hij wenste het hoofd koel te houden en niet meer concessies te doen dan strikt 
noodzakelijk was, zonder zich te laten beïnvloeden door Franse toestanden.891 
De hierboven genoemde oproep van de Raad van Vakcentralen was uitvloeisel van een overleg 
van een deputatie van het College van Rijksbemiddelaars en van de Stichting van de Arbeid met 
Minister Drees op 7 juni waar de oplopende spanningen als gevolg van de prijsontwikkelingen 
aan de orde waren gekomen. Ook Drees refereerde in dit overleg aan de verhoudingen in Frank-
rijk, toen hij op de sociale spanningen inging. Hij wees in de eerste plaats op de ‘stakingsgolf’, 
die de voorbije veertien dagen door Nederland was getrokken. Deze was ‘teweeggebracht door 
de EVC’ en bedoeld om onrust te zaaien, mede in verband met ‘de Indonesische kwestie’. Maar 
bovenal voelde hij ‘zich bezwaard’ door de houding van veel werkgevers, ‘die veelal zich te-
genover de arbeiders bereid verklaren hogere lonen of uitkeringen te willen geven, doch zich 
beroepen op de Regering (voorbeeld: Philips, Wilton, Hoogovens). Als dit zo doorgaat, is het 

                                                                                                                                               
In Amersfoort waren aanwezig L. Berk, J. van Deventer, A.J.A. van Gerwen, F.M.H. Hin, A.C. Jas, B.J.M. van Spaendonck, F.J.J. 
Trapman en A.C. van Eck. 
Onder backservice wordt het bedrag verstaan dat in een pensioenfonds moet worden gestort, wanneer uitzicht op pensioen met 
terugwerkende kracht wordt gegeven. 
891 Brief A.C. Jas aan A.C. van Eck, 12 juni 1947; brief A.C. van Eck aan A.C. Jas, 14 juni 1947 (beide: TGTV, 407). 
Jas doelde op de sociale en politieke onrust in Frankrijk in deze periode, onder meer een grote staking bij Renault in de fabrieken in 
Billancourt in april/mei, die in belangrijke mate bijdroeg aan het vertrek van de PCF uit de Franse regering in mei. Deze staking 
werd in de weken en maanden daarna gevolgd door stakingen in vele andere fabrieken, in de mijnindustrie en bij de spoorwegen. G. 
Ross, Workers and Communists in France: from popular front to Eurocommunism, Berkeley 1982, p. 45, schrijft over deze ge-
beurtenissen ‘what happened at Billancourt in the spring of 1947 was critical both for the PCF and for the political economy of 
postwar France’. 
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onjuist de verantwoordelijkheid voor de handhaving der arbeidsvoorwaarden op de Regering te 
leggen en overweegt de Minister de tot dusverre gevolgde geleide loonpolitiek te verlaten; de 
werkgevers en werknemers moeten dan maar weer op de oude manier hun zaken zelf behartigen 
met alle gevolgen van dien. Wil men echter deze geleide loonpolitiek vasthouden, wat volgens 
de Minister bij de huidige schaarste-economie het enig mogelijke is, dan moet de lijn strak ge-
houden worden en dan zal de Stichting een dringend beroep moeten doen op haar leden om 
niets definitiefs in uitzicht te stellen of verwachtingen te wekken. Werkgevers en werknemers-
organisaties zullen zich aan de regels moeten houden wil men hier geen Franse situatie krijgen, 
waarvoor, zeker in de grote steden, de mogelijkheid geenszins is uitgesloten.’ 
Zo dreigde Drees in één klap het hele met veel pijn en moeite opgebouwde systeem aan de wil-
gen te hangen. Het moge duidelijk zijn dat hij niet alleen zich “bezwaard” voelde, maar dat hij 
ontstemd, ja woedend was over de gang van zaken. De ontwikkelingen glipten de regering uit 
de vingers en hij dwong met deze dramatische woorden de sociale partners weer in het gareel 
teneinde het systeem te redden, dat immers alleen kon voortbestaan met de instemming èn me-
dewerking van alle betrokken partijen. De vertegenwoordigers van de Stichting wisten dan ook 
niet hoe snel ze moesten toezeggen een beroep op hun leden te zullen doen en De Bruyn ver-
klaarde namens de Stichting dat voor haar de regering ‘het verantwoordelijke orgaan voor de 
lonen en prijzen’ was. Vermeulen voegde hier snedig aan toe ‘dat als het prijsvraagstuk niet 
drastisch wordt aangepakt, het onmogelijk is de thans gevolgde loonpolitiek vast te houden’. 
Veel kon Drees hier niet tegen in brengen, ook al was het prijsniveau sinds oktober 1946 vol-
gens hem gelijk gebleven, en, zo voegde hij er mismoedig aan toe, er waren in principe wel 
meer mogelijkheden om prijsstijgingen tegen te gaan, maar ‘helaas (was) op dit gebied nimmer 
enige medewerking van de kant der werkgevers (…) ondervonden.’ 
 
Dit was de essentie en tevens de achilleshiel van het hele systeem. De werkgevers beriepen zich 
op internationale markten die het prijsniveau bepaalden − en behaalden zo enorme winsten. De 
arbeiders daarentegen werden zoveel mogelijk door de vakbonden in toom gehouden om te 
voorkomen, althans te belemmeren dat zij gebruik maakten van de sterke positie die zij op dat 
moment op de arbeidsmarkt hadden. De “onzichtbare hand” van Adam Smith fungeert dan ook 
niet, zoals hij beweert, ‘als het mechanisme waarbij een weldadige God een universum beheert 
waarin menselijk geluk wordt gemaximaliseerd’, maar is een marktmechanisme dat de moge-
lijkheden van tegenover elkaar staande groepen die eigenbelang nastreven, begrenst. De textiel-
fabrikanten hadden dit perfect in de gaten en handelden er dan ook naar, waarbij zij, in hun 
ogen, door het CRB voor de voeten werden gelopen.892 
 
Dit liet uiteraard onverlet, dat als het te vermijden was, de textielfabrikanten liever zo weinig 
mogelijk betaalden en in dat verband riep Van Eck namens de voorzitters de besturen van de 
vier verenigingen op 18 juni in het Concertgebouw in Hengelo bijeen om het voorstel dat in 
Amersfoort was geformuleerd, te bespreken. De meeste secretarissen waren daar niet akkoord 
gegaan met het Brabantse voorstel om de nood van de grote gezinnen te ondervangen met een 
kinderbijslag die bovenop de bestaande, wettelijke kinderbijslag zou komen. Zij waren het in 
meerderheid met Van Eck eens die het op zich niet onlogisch vond om in een tijdperk van be-
hoefte-lonen daarop door te redeneren en grote gezinnen te ondersteunen en die bovendien be-
reid was ‘een kinderzegen te beschouwen als een aanwijzing, dat de behoefte van den vader wel 
                                                 
892 Brief Directeur-Secretaris [R.J. Erdbrink] aan de leden van het College van Rijksbemiddelaars, 8 juni 1947 (Levenbach, 28). 
http://nl.wikipedia.org/wiki/The_Wealth_of_Nations, geraadpleegd op 12 december 2010. 
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niet door het loon gedekt zal worden’. Zij hadden er in meerderheid echter bezwaren tegen om 
het kindertal zonder meer en zonder enig onderzoek naar de behoefte, om te zetten in een twee-
de kinderbijslag. 
Gelderman, die zoals gebruikelijk de vergadering voorzat, zei dat in het vorige jaar ‘met wat al 
te bekwame spoed’ de CAO geformuleerd was. De fabrikanten hadden deze wel altijd loyaal 
uitgevoerd en nu had de Bedrijfsunie hem in een keer pro forma opgezegd en een 12-tal eisen 
gesteld. De bonden beweerden wel dat ze bescheiden waren met hun eisen en ‘dat de arbeiders 
zelf nog veel verder zouden willen gaan’. Als de 12 eisen zouden worden ingewilligd, kostte dat 
Gelderman ƒ300.000 per jaar extra en dat vond hij niet echt bescheiden. In Brabant was een 
enquête gehouden en daaruit was gebleken dat maar 7% van de arbeiders niet van het loon rond 
kon komen. Het betrof hier zeer grote gezinnen. De spanning tussen lonen en prijzen was vol-
gens Gelderman dan ook zwaar overdreven. De regering had verder toestemming gegeven om 
2% kerstgratificatie te geven. Wat hem betreft was een vakantietoeslag niet aanvaardbaar, maar 
tegen de voorgestelde gratificatie had hij geen bezwaar. In de praktijk zou dit kunnen inhouden 
een gratificatie van 1% in de vakantie en 1% met de kerst. 
Van Eck vulde aan dat het werk van de secretarissen bemoeilijkt werd ‘omdat geheele takken 
van industrie en ook individueele werkgevers bereid zijn, min of meer onoverwogen zekere 
vrijgevigheden te creëeren.’ Daarnaast timmerde de EVC aan de weg, maar was er ‘niet op ge-
richt hoogere loonen uit het vuur te sleepen, maar domweg op het scheppen van arbeidsconflic-
ten. De geheele atmosfeer is dus thans rijper voor verwarring dan voor het scheppen van een 
noodzakelijke landelijke bedrijfsrust.’ Het was zijns inziens dan ook van het grootste belang om 
nu meer dan ooit te pleiten voor een principiële en landelijke gedragslijn van werkgeverszijde. 
Hierop ging de vergadering akkoord met het voorstel rond de gratificatie. In een discussie over 
nut en noodzaak van werkclassificatie wilden diverse aanwezigen het accent leggen op de ar-
beidsprestaties, geheel in lijn met de eerder geciteerde opvattingen van Korteling (zie bij voetnoot 
868); zij verwachtten van werkclassificatie veel onheil. Instelling van een pensioenfonds stuitte 
niet op verzet. Men verwachtte juist tegenstand van vooral jongere arbeiders ‘waarbij men op 
de steun van de Vakbonden zal moeten rekenen’.893 
Nu hiermee het Twentse standpunt was bepaald, kwam het bestuur van de Textielwerkgevers-
Federatie op 25 juni 1947 opnieuw bij elkaar om zich voor te bereiden op een tweede gespreks-
ronde met de Bedrijfsunie. Ook in deze bijeenkomst hanteerde Gelderman de voorzittershamer 
en hij opende met de vakantiebijslag. Hij wilde en kreeg na enige discussie uniformiteit op dit 
punt met de afspraak om een half weekloon met de vakantie te geven en een half weekloon met 
Kerstmis. Vervolgens zette hij uiteen dat de Twentse fabrikanten bereid waren om een tarief-
dervingspremie van 5% voor ongeschoolde vastloners te accepteren, maar dat zij geen verdere 
verhogingen wilden. Men kreeg in Twente de indruk dat de beoogde verhogingen overschrij-
dingen van het tariefplafond in Brabant moesten legaliseren. In Twente hadden de meeste weve-
rijen daarentegen een ‘legaal loonbeeld’ en juist deze groep zou met een verhoging moeilijkhe-
den krijgen. De discussies leidden uiteindelijk tot overeenstemming over een verhoging van de 
geoefenden van 72 naar 74 en van de geschoolden van 75 naar 78. Een aantal werkgevers 
plaatste de kanttekening dat zij op termijn de minder gekwalificeerde wevers bij de geoefenden 
wilden onderbrengen en dat zij er om die reden bezwaar tegen hadden om de minimumuurlonen 
voor de geschoolden generiek te verhogen. Men vond elkaar door zich bereid te verklaren er 

                                                 
893 Circulaire A.C. van Eck aan de besturen der Twentsch-Geldersche Fabrikanten-Vereenigingen, 10 juni 1947 (TGTV, 407); 
Verslag gecombineerde bestuursvergadering FVE, FVA, TGFV en BTO, 18 juni 1947 (FVE, 7). 
Blijkens een aantekening op de circulaire hadden W.A. Willink, A.J. Blijdenstein, H.J. Jannink en H.B.N. Ledeboer zich afgemeld. 
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aan mee te werken om kwalitatief of kwantitatief hoger staand personeel een hogere plafond-
marge te bezorgen. Het invoeren van een pensioen ondervond geen tegenstand, maar op het 
punt van een extra vergoeding voor grote gezinnen bereikte men geen overeenstemming.  
Na de lunch namen de aanwezigen opnieuw plaats aan de onderhandelingstafel om met verte-
genwoordigers van de Bedrijfsunie te spreken. Na de vorige vergadering hadden de textiel-
werkgevers, zo opende voorzitter Gelderman de bespreking, de zaak nog eens goed bekeken en 
men stelde voor om de maximale, door de Rijksbemiddelaars toegestane gratificatie te betalen, 
een deel op korte termijn en de andere helft met Kerstmis. De loonsverhoging die de vakbonden 
wensten, wezen de werkgevers grotendeels af, omdat ‘de gepretendeerde spanning tusschen 
loonen en prijzen sterk overdreven’ werd. De ondernemers zagen wel een spanning bij de 
laagstbetaalden, maar omdat het CRB vermoedelijk niet zou wensen te tornen aan de hoeksteen 
van 69 cent, waren zij bereid een tariefdervingstoeslag van 5% aan hen te betalen. De geoefen-
den in Gemeenteklasse III, aldus Gelderman, konden worden verhoogd van 72 naar 74 cent en 
de geschoolden van 75 naar 78 cent. Daarnaast wilden de fabrikanten voor bepaalde hoogge-
schoolde arbeiders, die een bijzondere prestatie leverden, een hoger inkomen toestaan. Dit hield 
in dat er werkclassificatie-onderzoeken moesten worden uitgevoerd. Een andere consequentie 
hiervan was dat de minst geschoolde wevers eigenlijk in de groep geoefenden thuishoorden, 
‘maar wij houden hen natuurlijk op 75 cent’. Deze verhogingen sloten aan, aldus Gelderman, 
bij de ideeën die in de onderhandelingen in de confectie-industrie op tafel lagen, waar werd 
voorgesteld om voor groep C, ‘overeenkomende met onzen gemiddelden wever’, 75 cent te 
betalen. De vrouwenlonen wilden de ondernemers niet verhogen. Wel wilden zij een begin ma-
ken met een pensioenregeling met een premie van ƒ2,- per week te betalen door de arbeider en 
door de werkgever, maar zonder backservice-verplichting. 
Middelhuis vond deze voorstellen een beter uitgangspunt dan de vorige, maar zij bleven teleur-
stellend. De wensen rond het ploegenwerk hadden de bonden al laten varen, nu was gebleken 
dat de overheid aan 44 uur per week wilde vasthouden en hij snapte niet waarom de vakantie-
bijslag in twee termijnen moest worden geknipt. Over het punt van de lonen verschilden werk-
gevers en vakbonden volgens hem toch principieel van mening. In de hierop volgende discussie 
zei Trapman dat de bonden zich niet blind moesten staren op uurlonen, maar de aandacht op 
eindlonen moesten vestigen teneinde geen valse vergelijkingen te maken. Met een uurloon van 
78 cent plus een plafond van 20% doorstond de textielindustrie volgens hem elke vergelijking 
met een andere bedrijfstak glansrijk. Van der Heeg vond de vergelijking van de gemiddelde 
wevers met groep C uit de confectie onjuist, een wever stond voor hem gelijk aan groep D. Hij 
vond het bovendien niet juist dat textielarbeiders met een zeer laag uurloon begonnen ‘om 
slechts met hard werken in tarief aan een minimum-bestaan te komen’, waar nog bij kwam dat 
de verhoging van 2 cent op ging aan de nieuwe pensioenpremie. Gelderman antwoordde met 
het aloude argument dat de textielindustrie als exportindustrie niet kon worden vergeleken met 
de typografie of de bouwvak en dat ‘werken in tarief in de textielindustrie een levensvoorwaar-
de’ was. 
Na een schorsing van de vergadering stelden de vakbonden voor de lonen als volgt te wijzigen 
(ik beperk mij tot Gemeenteklasse III): ongeschoolden: 69 cent + 5%, geoefenden 75 cent en 
geschoolden 80 cent. Hiermee werden de wevers gelijkgesteld met groep D van de confectie, zo 
reageerde Van Eck, en dat zouden de Rijksbemiddelaars nooit goedkeuren. Een dergelijk voor-
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stel zou slechts ‘onnoodige onrust’ veroorzaken. Uiteindelijk werd de afspraak gemaakt dat de 
Bedrijfsunie op korte termijn schriftelijk tegenvoorstellen zou indienen.894 
 
Na deze vergadering legde Van Eck de aanbevelingen van de besturen van de vier Twentse 
verenigingen en van de Textielwerkgevers-Federatie aan de leden in Twente voor met de vraag 
of zij ‘onoverkomelijke bezwaren’ hadden om in deze richting verder te gaan. Allereerst gaf hij 
in kort bestek een overzicht van de wensen van de Bedrijfsunie zoals die op 8 januari waren 
ingediend. Een algemene loonsverhoging voor zowel mannen als vrouwen; een vakantietoeslag 
in de vorm van een week loon; recht op inhalen van vakantie voor arbeiders, die tijdens de va-
kantie ziek waren; een verkorting van de arbeidsduur bij werken in ploegen met behoud van de 
bestaande vergoedingen; uitbreiding van het aantal verzuimdagen bij familie-aangelegenheden; 
doorbetaling bij stagnatie gedurende een bepaalde periode; doorbetaling van het minimumloon 
voor oudere arbeiders die het gebruikelijke tempo niet meer konden bijhouden en geen ‘min-
derwaardige’ arbeid voor hen; beperking van het aantal carenzdagen bij ziekte; een bijdrage van 
2% van het loon van niet-georganiseerden. 
Vervolgens gaf hij een beknopt overzicht van de besprekingen die sinds januari waren gevoerd 
en hij liet weten dat de secretarissen van de werkgeversorganisaties na het eerste overleg met de 
vakbonden tot de conclusie waren gekomen, ‘dat het wenschelijk zou zijn de Bedrijfsunie wel 
wat meer te bieden dan tot nu toe gedaan was’. Dit had geleid tot een voorstel dat op 25 juni in 
een tweede conferentie aan de vakorganisaties was voorgelegd ‘als denkbeelden der onderhan-
delaars, die hun best zouden willen doen deze bij de leden te verdedigen’. 
Op de eerste plaats was uit onderzoek gebleken, zo vervolgde Van Eck, dat er aanmerkelijk 
minder spanning bestond tussen lonen en prijzen dan algemeen werd beweerd en dat slechts een 
kleine groep niet kon rondkomen met het loon (zie bij voetnoot 870). Daarom wensten de onder-
nemers ‘de hoeksteen van het loongebouw, de 69 cent voor den ongeschoolden vastlooner in 
gemeenteklasse III’, niet te veranderen. Wel wilde men deze groep een tariefdervingspremie 
van 5% geven. Zij waren verder bereid om het basisloon van de geoefenden te verhogen tot 74 
cent en van de geschoolden tot 78 cent (voor de andere Gemeenteklassen waren proportionele 
aanpassingen voorzien). Hier was echter een duidelijke restrictie aan verbonden: het ging niet 
aan om alle wevers als geschoold te bestempelen, aangezien bepaalde wevers zeer eenvoudig 
werk deden. Deze categorie wilden zij op het bestaande basisloon van 75 cent houden, hoewel 
zij strikt genomen tot de groep geoefenden behoorden. Anders gezegd, deze wevers zouden 
eigenlijk een loonsverláging moeten krijgen, omdat zij in een lagere functiegroep thuishoorden, 
maar het voorstel behelsde dat deze functiegroep een verhoging zou krijgen van 72 tot 74 cent. 
Daarnaast bleef in de optiek van de fabrikanten de mogelijkheid open om ‘van geschoolden (in 
het bijzonder wevers) op wetenschappelijke wijze aan te toonen, dat zij kwalitatief zoo hoog 
staan of zooveel presteeren, dat hun minimumuurloon hooger dan 78 cent moet liggen of hun 
plafond boven 20%’.  
Dit impliceerde dat de bedrijfstak zich op het pad van de werkclassificatie moest begeven. Ook 
de vakbonden, aldus Van Eck, beschouwden dit als onvermijdelijk. (Vunderink bijvoorbeeld 
                                                 
894 Verslag bijzondere bestuursvergadering Textielwerkgeversfederatie met de secretarissen, gehouden op woensdag, 25 juni 
1947, des middags te twaalf uur in “Esplanade” te Utrecht (TGTV, 407). Aanwezig waren H.P. Gelderman, A.C. van Eck, F.J.J. 
Trapman, J. van Deventer, A.J.A. van Gerwen, Joh. Raymakers, Fr. Mutsaerts, A.C. Jas, F.M.H. Hin, L. Berk, en G. Vixseboxse. 
Notulen vergadering vertegenwoordigers Textielwerkgeversfederatie met vertegenwoordigers der Bedrijfsunie, gehouden op woens-
dag, 25 juni 1947, des namiddags te 14.30 uur, in “Esplanade” te Utrecht (TGTV, 407). Aanwezig waren H.P. Gelderman, A.C. 
van Eck, F.J.J. Trapman, J. van Deventer, A.J.A. van Gerwen, Joh. Raymakers, Fr. Mutsaerts, A.C. Jas, F.M.H. Hin, L. Berk, en 
van werknemerszijde J. Vunderink, J. Wind, A.F. Stuvé, W.J. Fijlstra, T. van der Heeg, R. Slok, A. van der Meijs en J.A. Middel-
huis. 
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had in de bespreking van 25 juni gezegd er niet afwijzend tegenover te staan en ‘daarbij inci-
denteel ook een classificatie-naar-beneden als consequentie te beseffen’.) De groep arbeiders 
die niet kon rondkomen van het loon, wilde men te hulp schieten, ‘maar niet in den vorm van 
een kinderbijslag-zonder-meer’. Ten aanzien van de vakantietoeslag was het voorstel om een 
gratificatie uit te keren van één week loon, de helft met de vakantie, de andere helft met Kerst-
mis. Om te voorkomen dat dit een recht, een vaste toeslag zou worden, noemden de fabrikanten 
het een gratificatie die elke arbeider zou krijgen, ongeacht de duur van zijn dienstbetrekking. De 
ondernemers waren verder bereid een pensioenregeling aan te gaan, waarvoor ondernemer en 
arbeider elk iedere week ƒ1,- zouden betalen, zonder backservice-verplichting voor de werkge-
vers. Verder was men bereid de misstanden met betrekking tot oude arbeiders die het tempo niet 
meer aankonden, uit de weg te ruimen, zoals men ook wilde meewerken aan uitbreiding van het 
aantal verzuimdagen bij huwelijk.895 
 
In de weken na het verzenden van deze circulaire stroomden de reacties van de bedrijven bin-
nen. Van acht verschillende bedrijven heb ik de aan- en opmerkingen teruggevonden. 
- Ten Cate vond de voorstellen voor de lonen, voor zover die verder gingen dan de 5% tarief-
dervingspremie voor ongeschoolden, niet acceptabel. Volgens dit bedrijf zou iedere wever zich 
namelijk aan het loon van de best betaalde wever optrekken. Differentiatie van de weverslonen 
was weliswaar noodzakelijk, maar Ten Cate wilde dit zelf bepalen met behulp van de tariefstel-
ling binnen de grenzen van de CAO en middels een systeem van beloning voor bijzondere pres-
taties. De onderneming had een verzoek hiertoe al bij het College van Rijksbemiddelaars inge-
diend (zie bij voetnoot 1104). Met de andere voorstellen ging het bedrijf akkoord.  
- Ook J. ten Bos uit Almelo kon zich vinden in de voorstellen, op het punt van de weverslonen 
na. Bij Ten Bos bestond er weinig differentiatie in de eindlonen: ‘een wever, die bijzonder wei-
nig fouten maakt, heeft een aanzienlijk lagere productie dan degenen, die wat meer weeffouten 
maken.’ Het bedrijf vond daarom dat een hoger basisloon of een tariefplafond hoger dan 20% 
beperkt moesten blijven tot ‘kennelijk bijzondere gevallen’. De onderneming vreesde dat anders 
op een gegeven moment alle wevers het maximum zouden willen, ‘waarin dan nog het verdere 
gevaar besloten ligt, dat anderen zich weer aan de verhoogde weverslonen zullen trachten op te 
trekken’. 
- A.J. ten Hoopen uit Neede was de overtuiging toegedaan dat zolang er geen werkclassificatie 
werd toegepast, de lonen van alle wevers ‘onherroepelijk’ op 78 cent zouden uitkomen. Dit 
impliceerde het inluiden van een nieuwe loonronde, want als de wevers op 78 cent kwamen, dat 
zouden de touwbazen beslist met nieuwe eisen komen en daarna de smeden, monteurs en tim-
merlui. 
- Nico ter Kuile kon zich vinden in het resultaat van de besprekingen en wachtte verdere berich-
ten af. De backservice voor de beoogde pensioenregeling was volgens de onderneming geregeld 
in de Noodwet Ouderdomsvoorziening (zie voetnoot 953) en hoefde daarom voor de fabrikanten 
geen problemen op te leveren. 
- Spinnerij Oosterveld was akkoord met de gevolgde tactiek bij de onderhandelingen en plaatste 
alleen een kanttekening bij het voorstel om arbeiders die wegens ziekte hun vakantie hadden 
gemist, het recht te geven die later alsnog op te nemen. De onderneming vond dat een werkge-
ver een extra vakantie zo nodig moest kunnen weigeren. Als argument hiervoor voerde zij aan 

                                                 
895 Circulaire A.C. van Eck aan de leden van de Twentsch-Geldersche Fabrikanten-Vereenigingen, 27 juni 1947 (TGFV, 407; 
KNKS, 2221). 
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dat er bij deze spinnerij de laatste tijd in zeer veel gevallen ziekte werd gesimuleerd of dat ziek-
teverzuim ongemotiveerd werd verlengd. Het zou volgens de directie van dit bedrijf niet fair 
zijn tegenover de arbeiders die zich hier niet aan schuldig maakten, om dit voor iedereen als een 
recht vast te leggen. 
- J.F. Scholten & Zn had tegen een tariefdervingspremie geen bezwaar. Het voorstel om aan 
goede arbeiders een hoger minimumuurloon dan 78 cent te betalen of een hogere tariefmarge 
dan 20% toe te staan, vond de onderneming riskant, omdat daarmee de vaste basis verlaten 
werd en er plotselinge loonstijgingen zouden kunnen ontstaan. Deze berustten volgens het be-
drijf meestal niet op een verhoging van de arbeidsproductiviteit. Het was noodzakelijk om de 
loongegevens ter beschikking te stellen van het College van Rijksbemiddelaars en accountants-
controle op de verstrekte gegevens mogelijk te maken teneinde dit soort loonstijgingen tijdig te 
kunnen signaleren. Met de andere voorstellen ging het bedrijf akkoord, ook al vond de directie 
dat met het uitbreiden van het aantal verzuimdagen de textielindustrie ‘wel aan de grens van het 
in totaal toelaatbare aantal vrije dagen’ was gekomen. 
- KWF Stork had grote bedenkingen tegen de voorgestelde lonen, omdat het neerkwam op een 
algemene loonsverhoging van 5%. In de optiek van deze weverij sproot de verhoging voor de 
geschoolden van 75 naar 78 cent voort uit de praktijk dat fabrieken altijd het hoogst mogelijke 
tarief betaalden. Dit was weer gevolg van het feit dat het weefloontarief niet nauwkeurig kon 
worden vastgesteld − daar zat altijd een marge van een paar procent op − van het gebrek aan 
arbeidskrachten en van ‘de algemene situatie in de textielindustrie’. Als gevolg van deze facto-
ren, nog versterkt door het langzaam oplopen van de productie, zou het gemiddelde eindloon in 
de buurt van de 90 cent komen te liggen en dat zelfs nog overschrijden. De onderneming was 
het wel met het principe eens om ‘simpel witweven’ op 74 cent te zetten en ingewikkelder we-
ven op 78 cent, maar dat gold alleen voor normale omstandigheden. ‘Zolang er een tekort is aan 
wevers en grondstoffen en de productie gemakkelijk verkocht kan worden, zal de praktijk niet 
anders zijn dan dat alle weeflonen zich aan de hoogste lonen zullen optrekken met alle narig-
heid welke hieruit voortvloeit, wanneer bovengenoemde omstandigheden zich ten nadele van de 
wevers zullen gaan wijzigen.’ Er bestonden veel functies, onder meer transportwerkzaamheden, 
die tot het ongeschoolde werk behoorden en die werden betaald met 69 tot 71 cent. Onder de 
huidige omstandigheden − bij KWF Stork meldden zich geen sjouwers tegen het officiële loon 
− en in vergelijking met de gemiddelde weeflonen was dit te laag. 
- Blijdenstein & Co vond het woord “tariefdervingspremie” ‘allerafgrijselijkst’. Het opende vele 
mogelijkheden ‘tot knoeierijen en spanningen’. Het kwam er volgens het bedrijf op neer dat het 
akkoordloon voor een deel weer in vast loon werd omgezet, ‘terwijl juist het omgekeerde dient 
te geschieden’. Ook de mogelijkheid om aan te tonen dat aan bepaalde geschoolde arbeiders een 
hoger loon betaald mocht worden of dat een hogere tariefmarge dan 20% zou worden toege-
staan, kon niet op applaus rekenen. Het was ‘zeer gevaarlijk aangezien het afgunst en onrust’ 
zou verwekken. Het was veel beter om over te stappen op een zo mogelijk collectief systeem 
van werkclassificatie. Met de voorgestelde regeling rond de vakantiebijslag ging het bedrijf 
akkoord, maar dit hield wel in dat alle andere gratificaties volledig moesten verdwijnen (voor 
de rol die dit bedrijf in het voorgaande jaar in de “vakantiekwestie” had gespeeld zie §9.4). De 
pensioenregeling wees de onderneming van de hand vanwege het eigen bedrijfspensioen, waar-
aan het eigen personeel niet hoefde bij te dragen.896 

                                                 
896 Brief H. ten Cate Hzn. & Co, 28 juni 1947; brief Wolspinnerij, weverij, ververij J. ten Bos, 30 juni 1947; brief Katoen- en 
Linnenweverij v/h A.J. Ten Hoopen & Zn., 4 juli 1947; brief Nico ter Kuile & Zn., 4 juli 1947; brief Spinnerij Oosterveld, 5 juli 
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Uit de reacties van deze bedrijven komt naar voren dat de fabrikanten hardnekkig vasthielden 
aan hun aloude principe van een laag basisloon met daarbovenop de mogelijkheid om in tarief 
meer te verdienen. Een dwang dus via het loonzakje om een zo hoog mogelijke productie te 
realiseren. In de onderhandelingen met de vakbonden bleef dit ook het centrale thema, zoals we 
in het voorgaande hebben gezien. De bonden realiseerden zich gaandeweg dat hun wensen geen 
haalbare kaart bleken, zeker omdat ze de arbeidsvrede er niet voor op het spel wilden en durf-
den te zetten, en legden zich bij het onvermijdelijke neer. De manier waarop De Eendracht hier 
in de openbaarheid mee omging zou binnen de Bedrijfsunie en in de Vakraad tot heftige me-
ningsverschillen leiden (zie §11.4.1). Begin juli lieten de bonden aan Van Eck weten ‘voor dit 
jaar’ akkoord te gaan met het uitbetalen van de vakantietoeslag in twee gedeelten. De tijd drong 
ook wel, omdat de vakantieperiode langzamerhand was aangebroken. Van Eck stuurde afschrift 
van deze brief door naar de bestuursleden van de Textielwerkgevers-Federatie met de kantteke-
ning dat hij het weliswaar niet juist achtte om de vakantietoeslag uit het onderhandelingspakket 
te halen, maar het in de gegeven omstandigheden als onvermijdelijk te beschouwen.897 
 
Zoals de ondernemers de resultaten van het overleg van 25 juni in eigen kring bespraken, zo 
deed ook de Bedrijfsunie dat. In het Dagelijks Bestuur van Unitas gingen er op 28 juni stemmen 
op om ‘de voorstellen van de werkgevers te aanvaarden c.q. deze in ernstige overweging te 
nemen’, op voorwaarde dat over verdergaande verbeteringen nader zou worden onderhandeld. 
Anderen voelden er meer voor om de oorspronkelijke voorstellen te handhaven. ‘Het moeilijke 
in dit geval is’, zo besloot het DB de discussie, ‘dat niet vermoed kan worden hoe de andere 
organisaties uiteindelijk over deze dingen zullen denken, omdat zij evenals wij, bezig zijn de 
zaken in eigen kring te bespreken.’898 Het bleek geen sinecure om tot een gezamenlijk stand-
punt te komen. Het bestuur van de Bedrijfsunie is diverse keren bijeen gekomen om te beraad-
slagen over de vraag welk standpunt men moest innemen tegenover de voorstellen van de 
werkgevers. Het bleek zelfs noodzakelijk om ook nog een gecombineerde besturenvergadering 
te beleggen. De Bedrijfsunie heeft eind juni ook nog overleg gepleegd met CRB-voorzitter Ber-
ger om zijn visie ter vernemen en om zo mogelijk steun voor het standpunt van de vakbonden te 
verwerven. Hij bleek, volgens het DB van Unitas, achter de voorstellen van de Unie te staan, 
maar als voorwaarde te stellen dat over de gehele linie wetenschappelijk verantwoorde tarieven 
zouden worden ingevoerd. Op 4 en 5 juli besprak De Eendracht de voorstellen in zijn bonds-
raadsvergadering en daar kwam een grote ontevredenheid naar voren. Veel afgevaardigden 
vonden dat de onderhandelingen veel te lang duurden, wat tot grote spanningen leidde. ‘De 
arbeiders verkeren in een gevaarlijke stemming’, meende een der aanwezigen. De pogingen die 
het bestuur van De Eendracht in het werk wilde stellen om voor de geoefenden en geschoolden 
nog een paar cent extra te krijgen, werden algemeen toegejuicht. Even algemeen was de ver-
ontwaardiging over de voorgestelde vakantietoeslag: ‘zeer zielig’ en ‘onvoldoende’ waren en-
kele kwalificaties. Tegen het feit dat de ondernemers in de richting wilden gaan van functieclas-
sificatie bestond geen bezwaar, al gingen hier en daar bezorgde stemmen op of het zo niet ‘naar 
een vooroorlogs jakkersysteem’ ging. Stuvé antwoordde op de verschillende opmerkingen, dat 
het bij de onderhandelingen ging om het uiteindelijke resultaat en dat eenheid van optreden van 
de Bedrijfsunie noodzakelijk was, aangezien de ondernemers van meningsverschillen zouden 

                                                                                                                                               
1947; brief J.F. Scholten & Zn., 5 juli 1947; brief Koninklijke Weefgoederenfabriek v/h C.T. Stork & Co, 7 juli 1947; brief Blijden-
stein & Co, 24 juli 1947 (alle: TGTV 407). Alle brieven waren gericht aan A.C. van Eck. 
897 Brief A.C. van Eck aan de bestuursleden van de Textielwerkgevers-Federatie, 4 juli 1947 (TGTV, 407). 
898 Verslag vergadering DB Unitas, 28 juni 1947 (Unitas, 1022). 
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profiteren. Hij verklaarde geen bewonderaar te zijn van functieclassificatie, maar van de nood-
zaak ervan doordrongen te zijn: ‘De huidige toestand (…) is een chaos.’ Evenmin kon hij veel 
bewondering opbrengen voor de houding van arbeiders die zelf de CAO af en toe aan hun laars 
lapten en zwarte lonen accepteerden. Na deze beraadslagingen ging de bondsraad akkoord met 
de bestuursvoorstellen. St.Lambertus riep op 12 juli alle afdelingsvoorzitters bijeen om de stand 
van zaken te bespreken. Zij waren ‘algemeen ontstemd (…) over de poovere resultaten vooral 
wat de verhoging van lonen betrof’, maar vanwege het vooruitzicht op een pensioen gaven zij 
de hoofdbestuurders groen licht om verder te praten. Het bestuur van de afdeling Enschede had 
zich daags tevoren in soortgelijke bewoordingen uitgelaten. 
In de Hoofdbestuursvergadering van Unitas van 21 juli werd verteld dat er aanvankelijk sprake 
was geweest van ‘een groot meningsverschil tussen Unitas en St.Lambertus enerzijds en de 
Eendracht anderzijds’. Dit meningsverschil hield in dat Unitas en St.Lambertus op basis van de 
voorstellen van de werkgevers verder wilden onderhandelen en dat ‘De Eendracht aan de oor-
spronkelijke eisen (wilde) vasthouden en het College laten beslissen’. (In het verslag van de 
vergadering van het DB van Unitas van 7 juli was dit laatste doorgestreept en vervangen door 
de passage: ‘De Eendracht wil verder gaan en het College laten beslissen’.) Het bestuur van De 
Eendracht verklaarde in de Bondsraadsvergadering van begin juli dat ‘de confessionelen bereid 
(bleken) het gebodene zonder meer te accepteren’. De Eendracht wilde naar eigen zeggen pro-
beren om voor de geoefenden en geschoolden een extra verhoging van 2 cent te krijgen, omdat 
de verhoging die de ondernemers hadden voorgesteld, vrijwel geheel zou worden opgesoupeerd 
door de pensioenpremie die elke arbeider voortaan zou moeten betalen. Een werkelijke loons-
verhoging zou hiermee dus niet bereikt zijn en dat zouden de arbeiders nooit accepteren.899 
 
In het derde overleg tussen ondernemers en bonden, op 10 juli 1947, bereikte men overeen-
stemming. Middelhuis sprak van een ‘meer tegemoetkomende houding’ van de werkgevers en 
hoopte dat beide partijen gezamenlijke voorstellen aan het College van Rijksbemiddelaars zou-
den kunnen voorleggen. Hij stelde voor dat de fabrikanten hun aanbod van 74 cent voor geoe-
fenden en 78 cent voor geschoolden zouden verhogen naar 77 respectievelijk 80 cent (Gemeen-
teklasse III). De bonden waren dan bereid lonen voor de ongeschoolden van 69 cent plus 5% 
tariefdervingspremie te accepteren. Volgens de Bedrijfsunie was deze aanpassing in het voorstel 
noodzakelijk om het voor de arbeiders mogelijk te maken om de pensioenpremie van ƒ1,- per 
week te kunnen betalen. Stuvé haakte hier op in door te wijzen op de te verwachten ontstem-
ming onder jongeren en ‘de jongeren moeten wij juist trekken. De rust in het bedrijf is er mee 
gemoeid.’ Hij wist te vertellen dat de concept-CAO die de EVC bij het College had ingediend, 
werd ‘bewonderd door de groote massa’ en dat de Bedrijfsunie dus met voorstellen moest ko-
men die ‘het uiterste vormen van wat bij Rijksbemiddelaars bereikbaar is’ (voor de loonvoorstel-
len van de EVC zie Tabel 23). Gelderman achtte concurreren tegen de EVC nutteloos, omdat die 
vakbond ‘er altijd weer een schepje bovenop’ legde. Ook Middelhuis wilde het niet over de 
EVC hebben, ‘want die blijft de Bedrijfsunie overtroeven’. De realiteit waar Stuvé rekening 
mee zei te houden, behelsde onder meer dat bij de EVC veel voormalige Eendracht-leden waren 
aangesloten, een argument dat zwaar telde voor deze bond, maar uiteraard niet of nauwelijks 
voor St.Lambertus en Unitas. Volgens hem leverde het werkgeversvoorstel voor de jongeren in 
feite niets op. Vunderink onderschreef dit; de jongeren voelden naar zijn mening niets voor een 

                                                 
899 Notulen der Bondsraadsvergadering, gehouden op Vrijdag 4 en Zaterdag 5 juli [1947] in het gebouw AMVJ te Amsterdam; 
Verslag vergadering Dagelijks Bestuur Unitas, 7 juli 1947 (Unitas, 1022); Verslag Hoofdbestuursvergadering Unitas op 21 juli 
1947 in Utrecht (Unitas, 1013); Bestuursvergadering Afd. Enschede, St.Lambertus, 11 en 18 juli 1947 (Lambertus-Enschede). 
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pensioen en velen waren op zoek naar een andere bedrijfstak om in te werken. Hier kwam nog 
bij, zo zei hij, dat individuele werkgevers heel wat betere arbeidsvoorwaarden boden dan de 
Bedrijfsunie vroeg. 
Middelhuis vroeg wat de ondernemers zouden willen doen voor die arbeiders die de voorzien-
bare pensioenpremie niet konden betalen, en gaf te kennen dat wanneer dit een aantrekkelijk 
aanbod zou zijn, ‘de Bedrijfsunie haar looneischen misschien laat vallen’. Daar zouden de fa-
brikanten wel een oplossing voor vinden, antwoordde Gelderman hem. Tijdens een schorsing 
van de vergadering spraken de vertegenwoordigers van de Textielwerkgevers-Federatie langdu-
rig over de door Trapman ‘geopperde gevaren van onderlinge concurrentie met behulp van 
premievrij pensioen’. Zij kwamen tot de conclusie dat het om die reden wenselijk was om af te 
stappen van regelingen, waarbij de premie voor de arbeiders zou worden betaald, en zij deden 
vanuit die overwegingen een nieuw loonbod aan de Bedrijfsunie: ongeschoolden 71 cent, geoe-
fenden 76 cent en geschoolden 80 cent (3e Gemeenteklasse). De uurlonen van ongeschoolden in 
alle Gemeenteklassen zouden bovendien nog met 5% worden vermeerderd. Individuele tege-
moetkoming bij de pensioenpremie zou in dit voorstel vervallen, evenals de mogelijke regeling 
ten behoeve van grote gezinnen (‘ook al is men bereid hen te helpen’). Dit voorstel viel in goe-
de aarde, temeer omdat op deze manier een gedwongen pensioenbijdrage voor iedereen zou 
worden gerealiseerd: een package deal waar de pensioenpremie verplicht onderdeel van uit-
maakte, was gemakkelijker te verkopen. De aanwezigen spraken af dat het secretariaat van de 
Vakraad met een nader voorstel zou komen voor een aanpassing van de jeugdlonen aan het nu 
ter tafel liggende voorstel. Men besloot een delegatie naar het College af te vaardigen om zijn 
opvattingen te polsen. In dit gesprek zou men het voorstel presenteren als een uurloon (voor 
geschoolden) van 78 cent + 2 cent pensioenpremie, omdat men verwachtte dat de Rijksbemid-
delaars dit eerder zouden accepteren dan een uurloon van 80 cent; 78 cent als basis maakte ‘een 
overtuigender indruk’. Een dergelijke voorstelling van zaken hield wel het risico in dat het CRB 
dan 78 cent zou kunnen hanteren als uitgangspunt voor de tariefmarge van 20%. Van de resulta-
ten van deze conferentie werd niets bekend gemaakt, omdat men eerst wilde horen hoe de 
Rijksbemiddelaars erover dachten.900 
Op 22 juli vertelde een zestal vertegenwoordigers uit de textielindustrie aan College-voorzitter 
Berger wat de besprekingen hadden opgeleverd. Hij kon het zeer waarderen dat partijen hem 
eerst wilden consulteren, voordat zij ruchtbaarheid gaven aan het bereikte resultaat. Op de 
meeste punten had men overeenstemming bereikt, maar de kwestie van de maximale tariefmar-
ge, het tariefplafond, was nog niet tot tevredenheid van de fabrikanten geregeld. De vakbonden 
wilden een garantieloon, omdat de wisselende kwaliteit van de grondstoffen grote invloed had 
op de prestaties; ook het weer had hier veel invloed op. Het was in Twente algemeen bekend dat 
er bij bijvoorbeeld droog weer en een noordenwind veel draadbreuk voorkwam. In de Loonre-
geling was onder meer om die reden een voorziening opgenomen die inhield dat de minimale 
oververdienste in tarief 10% bedroeg. Voor de fabrikanten was de overblijvende marge van 
10% te weinig; zij achtten een marge van circa 15% noodzakelijk. In de besprekingen hadden 
de vakbonden nog een andere, voor hen principiële concessie moeten doen, nl. de erkenning dat 

                                                 
900 Vergadering van vertegenwoordigers en adviseurs der Textielwerkgevers-Federatie met de Bedrijfsunie der Textielarbeiders 
Bonden op donderdag, 10 juli 1947, des namiddags te half drie in Esplanade te Utrecht (TGTV, 407). Het verslag is van de hand 
van Van Eck. 
Aanwezig waren H.P. Gelderman, J. van Deventer, A. Menko, Joh. Raymakers, L. Berk, A.J.A. van Gerwen, B.J.M. van Spaendon-
ck, F.J.J. Trapman, A.C. van Eck, A. van der Meijs, J.A. Middelhuis, A. Janssens, J. Wind, J. Vunderink, R. Slok, A.F. Stuvé, W.J. 
Fijlstra en P. Kruit, een bestuurder van De Eendracht. 



 

 
 

456

geschoolde textielarbeiders niet gelijk gesteld konden worden aan een geschoolde metaalarbei-
der of een geschoolde arbeider in de grafische industrie.  
Op voorspraak van Berger konden de vertegenwoordigers van de Vakraad nog diezelfde mid-
dag ook aan de Stichting een toelichting geven op het behaalde resultaat. De Stichting oordeel-
de eveneens positief over het loonvoorstel, omdat dit binnen haar normen bleef en geen derde 
loonronde betekende.901 
 

Tabel 58 De officiële minimumuurlonen voor volwassen textielarbeiders per 13 oktober 1947 
Mannen 24 jaar en ouder 

Gemeenteklasse I II III IV V 
Geschoolden 86 83 80 78 74 
Geoefenden 82 79 76 74 70 
Ongeschoolden 77 74 71 69 66 

Vrouwen 19 jaar en ouder 
Geschoolden 48 46 44 42 40 
Geoefenden 44 42 40 38 36 
Ongeschoolden 41 39 37 35 33 

Bron: Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Textielindustrie 1947-1948. 
Voor de lonen uit de voorgaande CAO zie Tabel 37. 

 
Het College wilde op een aantal andere punten een aanscherping van de tekst van de CAO. 
Voor ik daar nader op in ga, wil ik wijzen op een uiterst belangrijke brief van het College van 
Rijksbemiddelaars aan Minister van Sociale Zaken Drees die het resultaat was van een groeien-
de frustratie aan de kant van het College. Het CRB had uit een verslag van de Inspectie voor de 
Prijsbeheersing begrepen ‘dat ondanks meer inspanning van de arbeiders, de prijzen niet om-
laag gaan’. Aangezien het de bedoeling was van het CRB dat de prijzen wel zouden dalen, ‘in-
dien bv door het instellen van een tarief harder werd gewerkt’, besloot het College om de ver-
antwoordelijke minister een brief te schrijven. Josephus Jitta uitte zijn diepe bezorgdheid ‘over 
de wijze, waarop de regeringsverklaring van October 1946 met betrekking tot lonen en prijzen 
tot uitvoering komt’. Het CRB probeerde naar beste kunnen het loonniveau stabiel te houden en 
dat lukte heel behoorlijk, hoewel er op dat moment weer vaker dan voorheen zwarte lonen wer-
den betaald. ‘De oorzaak van dit laatste is uiteraard de schaarste op de arbeidsmarkt’, maar, 
aldus het College, als de prijzen niet zo hoog waren, zou dit veel minder voorkomen, aangezien 
de ondernemers dan minder geld hadden om te hoge lonen te betalen. De reden dat de prijzen zo 
hoog waren was ‘dat bij de aanvankelijke prijsvaststellingen geen rekening is gehouden met 
“onderbezetting”. Bijna alle bedrijven schijnen met onderbezetting te werken en worden dus 
gecenseerd verlies te maken (!); de extra inspanning van de arbeiders moet de werkgevers er nu 
bovenop helpen.’ Dit stond evenwel in schrille tegenstelling met het beroep dat op de arbeiders 
werd gedaan om harder te werken. Daarbij was men er namelijk van uitgegaan dat ‘de sugges-
tie: harder werken – lagere prijzen – landsbelang, juist was’. Tot op dat moment had de verho-
ging van de arbeidsproductiviteit echter nog in geen enkel geval tot lagere prijzen geleid, aldus 
een vertwijfeld CRB. Vroeger, zo vervolgde Josephus Jitta, hadden de arbeiders tegenzin tegen 
tariefwerk gehad, omdat zij meenden dat voornamelijk de ondernemers er beter van werden. 

                                                 
901 Conclusies van de bespreking van een deputatie van de Vakraad met de voorzitter van het College, gehouden op 22 juli 1947 te 
’s Gravenhage (TGTV, 219); J.F.M. Bosch, Bespreking nieuwe loonvoorstellen in de textielindustrie, 22 juli 1947 (notitie in hand-
schrift); J.F.M. Bosch, Nota aan de leden van het College van Rijksbemiddelaars, 25 juli 1947 (beide: Lb 15-01 D text.ind. 1947).  
Aanwezig waren J.A. Berger, J.F.M. Bosch, B.J.M. van Spaendonck, A.C. van Eck, L. Berk, W.J. Fijlstra, J.A. Middelhuis en J. 
Wind. Voor Artikel 11 van de Loonregeling zie voetnoot 854. 
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Maar, ‘wanneer zij nu harder gaan werken, daartoe aangespoord door de Regering en door hun 
eigen organisaties, dan is thans meer dan ooit hun gedachte juist: harder werken – groter winst 
– werkgeversbelang.’ Het College deed dan ook een dringend beroep op de regering de wijze 
van prijsvaststelling te veranderen. ‘Geschiedt dit niet, dan zal de meerdere arbeidsprestatie in 
hoofdzaak ten goede komen aan de ondernemers en dreigt de Regeringspolitiek een bedrog te 
worden, dat slechts doorzien behoeft te worden door belanghebbenden om catastrofaal te wor-
den.’902 
Wat Minister Drees, die ruim een jaar tevoren op het oprichtingscongres van de PvdA onder 
luide bijval had verklaard ‘de arbeid’ centraal te willen stellen tegenover ‘het kapitaal’ en juist 
daaraan het recht ontleende de arbeiders als hun plicht te kunnen toeroepen: ‘werken, werken, 
werken!’, met deze brief gedaan heeft is mij niet bekend.903 Toch was de brief niet van belang 
ontbloot. De arbeiders kregen weliswaar geen kennis van de inhoud, zij merkten in de praktijk 
wel dat zij harder moesten werken, dat de prijzen niet daalden of zelfs stegen en … dat hun 
lonen niet stegen. Voor het College van Rijksbemiddelaars kwam er door deze brief geen ver-
andering in zijn taak om een beheerste loonontwikkeling na te streven en het ging, in het geval 
van de discussies over de nieuwe CAO voor de textielindustrie, dan ook gewoon door met punt-
jes op de i te zetten. 
 
Dit betrof onder andere het artikel waarin was vastgesteld op welke basis vrouwen- en man-
nenwerk werd beloond. De bestaande redactie van dit artikel (zie voetnoot 566) maakte het in 
zeer veel gevallen mogelijk om aan arbeidsters een “mannenloon” te betalen. Tegen dit soort 
aspecten van de CAO had het CRB al eens eerder proberen in te gaan, onder meer door het 
schrappen van de woorden “ten minste”. Nu wilde het van de gelegenheid gebruik maken om 
dit soort ongewenste interpretaties voorgoed onmogelijk te maken. In het overleg van verte-
genwoordigers van de Vakraad met het College op 21 mei was afgesproken dat de Vakraad 
deze kwestie met Directeur-Generaal van de Arbeid Fetter zou bespreken. Met betrekking tot de 
jeugdlonen was in mei door het CRB en een eveneens aanwezige vertegenwoordiger van de 
Arbeidsinspectie gesteld dat controle-instanties in de praktijk vrijwel niets konden uitrichten, 
omdat een werkgever te allen tijde gedekt was door de redactie van Artikel 12 uit de Loonrege-
ling, indien de jongeren in tarief werkten en geen hoger loon dan de volwassenen verdienden. 
Om te kunnen constateren of aan vrouwen een rechtsgeldig loon werd betaald, moesten de con-
troleurs steeds vaststellen of het desbetreffende werk normaal gesproken door vrouwen werd 
verricht. In het overleg van enkele vertegenwoordigers van de Vakraad met Fetter dat op 9 juli 
plaats vond, had de DG van de Arbeid zich volgens Van Spaendonck zeer welwillend en vol 
begrip betoond. Men werd het eens over een andere redactie van het artikel, dat in de nieuwe 
CAO als artikel 19, lid 1 zou luiden ‘… voor zover het vrouwelijke werknemers betreft en ta-
rieven, geldend voor werkzaamheden, die in de betrokken onderneming uitsluitend of in hoofd-
zaak door vrouwen plegen te worden verricht, mag het uurinkomen gemiddeld niet meer dan 
20% uitgaan’ boven de voor vrouwen vastgestelde uurlonen.904 
 

                                                 
902 Notulen van de vergadering van het College van Rijksbemiddelaars, 18 augustus 1947 (CRB, 225); brief A.C. Josephus Jitta, 
namens het College van Rijksbemiddelaars, aan W. Drees, 20 augustus 1947 (DGA, 33.6). 
903 Drees aan het woord, p. 131; Het Vrije Volk 11 februari 1946. 
904 Kort verslag van de besprekingen, gevoerd met vertegenwoordigers van het College van Rijksbemiddelaars op woensdag 21 
mei 1947 te ’s Gravenhage (TGTV, 219); Notulen van de vergadering van de Vakraad voor de Textielindustrie, 10 juli 1947 
(TGTV, 202); Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Textiel-industrie 1947-1948, p. 8. Cursief van schr. 
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Veel tijdrovender en ook van veel groter belang voor het gehele stelsel van de geleide loonpoli-
tiek was de aandacht die het CRB wilde voor werkclassificatie en beredeneerde tariefstelling, 
waaraan in het voorgaande al meerdere malen aandacht is besteed. In de textielindustrie werk-
ten bijna alle arbeiders in tarief. De enige uitzondering was een groep van ongeveer 300 onge-
schoolden, voor wie in de nieuwe CAO een tariefdervingstoeslag van 5% werd ingevoerd. Het 
loon dat de arbeiders zaterdags mee naar huis namen, bestond dus maar voor een deel uit het 
basisloon. De top werd gevormd door het tarief, dat daarmee inderdaad de door de textielfabri-
kanten zo geroemde “prikkel tot productie” was, een prikkel waarvan zij ook na de oorlog geen 
afscheid wensten te nemen. 
Voor de arbeiders was het van groot belang, dat er enige vastheid in de tariefstelling kwam. De 
jaren dertig waren een aaneenschakeling geweest van snijden in en sjoemelen met de tarieven 
en dat accepteerden zij niet langer. A.J. Gideonse, een ingenieur van Berenschot, sprak over 
‘een bittere nasmaak’ van de rationalisatie uit de jaren 1930. ‘Men is van werknemerszijde bo-
venmate bevreesd om weer in hetzelfde schuitje terecht te komen. Vandaar dat er een grote 
weerstand aan de dag treedt, wanneer er sprake is van vermeerdering van het aantal machine-
eenheden per arbeider. En daarvan is voortdurend sprake, omdat men tijdens de bezettingstijd 
uit bekende motieven langzamerhand het aantal machines per arbeider zienlijk had verlaagd. 
Deze, in die tijd juiste, toestand dreigt voor de naoorlogse periode van wederopbouw van onze 
industrie een impasse te worden. Het is dus zeer verklaarbaar, en ons inziens ook juist, dat men 
weer naar een redelijke verhoging van het aantal machines streeft. Maar even verklaarbaar is de 
weerstand welke men van werknemerszijde toont. Want, redeneren zij terecht, wij weten wel 
waar we beginnen, maar waar is het eind. En de toestand van de dertiger jaren willen wij per se 
niet meer terug.’ 
De vakorganisaties onderkenden dit evenzeer en streefden naar een zogeheten beredeneerde ta-
riefzetting. Bijkomend argument voor de bonden was, dat zij door het deelnemen in de tarief-
commissies een grotere inbreng hoopten te hebben in de gang van zaken in het bedrijf: zij zou-
den nu daadwerkelijk ín de fabriek komen. Voor met name de sociaal-democratische bond was 
het een onderdeel van de zo vurig begeerde ordening. Voor de ondernemers was een duidelijker 
tariefzetting van belang, omdat het een grotere garantie bood voor arbeidsrust en omdat zij op 
die manier gemakkelijker een kostencalculatie konden opzetten. Veel textielfabrikanten hadden 
zich tijdens de oorlog gerealiseerd, dat zij hun bedrijfsvoering systematischer moesten opzetten. 
Wanneer nu het loon een van te voren duidelijker te bepalen kostenfactor was, was de bedrijfs-
voering eenvoudiger op te zetten; een niet te onderschatten bedrijfseconomisch voordeel. Voor 
de overheid tenslotte gold, dat tariefzetting een belangrijk hulpmiddel was voor het in de hand 
(proberen te) houden van de loonontwikkeling. Wanneer het tarief bekend was en het stond vast 
hoeveel een arbeider in tarief boven zijn basisloon mocht verdienen, dan had men greep op de 
loonhoogte.  
Dit alles was een theoretische constructie. De praktijk van het bedrijfsleven laat zien, dat er zo-
veel niet of nauwelijks beheersbare factoren een rol spelen dat het werkelijk verdiende loon zeer 
vaak afwijkt van het in de CAO genoemde. Een van de allerbelangrijkste factoren waren vraag 
en aanbod op de arbeidsmarkt, zoals het onderzoek naar de positie van de voorspinnerij-arbeid-
sters had uitgewezen en zoals een deskundige als D.J. da Silva van Berenschot erkende, maar 
men had geen ander houvast en ging dus hier van uit.905 

                                                 
905 Zie de bijdragen in de bundel Aspecten der wetenschappelijke bedrijfsorganisatie. Een bundel opstellen ter gelegenheid van het 
12½-jarig bestaan van het Raadgevend Bureau Ir B.W. Berenschot, Leiden 1951, m.n. A.J. Gideonse, Enige principiële moeilijkhe-
den in de textielindustrie, p. 83 en D.J. da Silva, Raakpunten tussen werkclassificatie, tarifiëring en merit rating, p. 101. 
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Om aan de bezwaren van de arbeiders tegemoet te komen was, als gezegd, in de Loonregeling 
vastgelegd dat er tenminste 10% in tarief moest worden verdiend en ook in de nieuwe CAO zou 
een artikel van die strekking worden opgenomen.906 Voor de ondernemers had dit evenwel het 
nadeel dat zij, bij een maximaal toegestane oververdienste in tarief van 20%, maar 10% ruimte 
hadden om loonverschillen in de verschillende groepen arbeiders tot stand te brengen en om hen 
tot een zo groot mogelijke productie aan te zetten. Zij vroegen dan ook een hoger plafond, maar 
daar wilde het CRB niet zonder meer aan. Het had de voorgaande jaren zoveel problemen met 
de textielindustrie gehad, doordat de ondernemers op grote schaal de loonregeling ontdoken, dat 
het strak aan een plafond van 20% wenste vast te houden. Een uitweg zou alleen mogelijk zijn 
via functieclassificatie, het systematisch beschrijven van de verschillende handelingen die een 
arbeider verricht. Deze benadering van het werk was noodzakelijk geworden om een zo groot 
mogelijke rationalisatie en besparing te kunnen doorvoeren. Tevens kreeg de ondernemer hier-
door een veel grotere greep op de arbeid en daarmee op de arbeider. 
 

11.3 Loonbeheersing als functie van werkclassificatie 

De overheid had het belang van functieclassificatie voor de loonbeheersing al snel ingezien. In 
november 1945 sprak het College van Rijksbemiddelaars op basis van een notitie van de advi-
seur van het College, R.A.Th. Gevers Deynoot, reeds de wenselijkheid uit van een commissie 
die algemene normen voor functieclassificatie zou opstellen. Volgens Romme, de toenmalige 
voorzitter van het CRB, was het belang hiervan, dat men bij het vaststellen van loonnormen niet 
langer zou stuiten op het ontbreken van een duidelijke vakindeling. Deze was onmisbaar als 
grondslag voor een vergelijking van de lonen in de verschillende bedrijfstakken. Slechts door 
een zeer precieze, algemeen aanvaarde omschrijving van de verschillende soorten arbeid kon 
men deze met elkaar vergelijken.907 
De noodzaak van een algemeen toegepast systeem van functieclassificatie werd nog groter na 
de regeringsverklaring van 4 oktober 1946. Hierin kondigde de regering namelijk een volledige 
loonstop af, waarbij slechts werd toegestaan om bestaande onjuistheden te corrigeren en uitslui-
tend bij hogere productie meer loon te betalen. Gevers Deynoot, schreef in juli 1947 een nota 
waarin hij inging op de consequenties van deze regeringsverklaring. Het grote belang van het 
vaststellen van de lonen op basis van algemene, zakelijk verantwoorde normen en niet meer ‘op 

                                                 
906 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Textielindustrie 1947-1948. Art. 18, 1e lid luidde: ‘De tarieven en stuklonen moeten 
zodanig vastgesteld worden, dat volslagen werknemers ten minste 10% boven de volgens bijlage C vastgestelde uurlonen kunnen 
verdienen.’ 
907 R.A.Th. Gevers Deynoot, Werkclassificatie als grondslag voor de loonbepaling, 12 november 1945 (Levenbach, 29); Notulen 
van de vergadering van het College van Rijksbemiddelaars, 26 november 1945 (CRB, 224). 
Volgens Gevers Deynoot was in het verleden de hoogte van het loon niet zozeer bepaald door de eigenschappen en de prestatie die 
van een arbeider werden gevergd, maar door zaken als ‘de economische positie van het bedrijf, het organisatorisch en technisch 
niveau der onderneming, vraag en aanbod van werkkrachten, de macht der werknemersorganisatie’. Dit had tot gevolg ‘dat de 
onderlinge verhoudingen veelal weinig bevredigend zijn’. Het was nu zaak om ‘op basis van sociaal aanvaardbare minima’ de lonen 
voor de verschillende soorten arbeid vast te stellen door onderlinge vergelijking; z.i. een veel betere maatstaf. Omdat echter voor de 
daadwerkelijk uit te betalen lonen ook andere elementen – ‘het historisch gegroeide, de vraag naar en het aanbod van den desbetref-
fenden arbeid, de rendabiliteit e.d.’ – een rol zouden blijven spelen, was het van groot belang om een commissie in het leven te 
roepen ‘die geen enkele bemoeienis behoort te hebben met de vraag op welk geldsbedrag de loonen uiteindelijk zullen worden 
gesteld, doch adviseerend zal kunnen optreden voor wat betreft de vraag, wat de relatieve waardeering behoort te zijn van het totaal 
der eischen, waaraan voor het verrichten van een bepaalde soort arbeid moet worden voldaan’. Gevers Deynoot wilde als leden in 
die commissie J.G. Bavinck van Philips, Strachoff van Unilever, J.G. van Dreumel van de Arbeidsinspectie, G.M. Nederhorst van 
de Stichting van de Arbeid, P. van der Zanden van het CRB. 
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grond van de ogenblikkelijke verhoudingen van vraag en aanbod en de tijdelijke machtsverhou-
dingen der betrokken partijen’ maakte de invoering van een systeem van functieclassificatie 
dringend gewenst. Alleen op die manier zou het mogelijk zijn de loonontwikkeling in rustige, 
geordende banen te leiden en te kijken waar correcties nodig waren. Als voorbeeld noemde hij 
dat in veel bedrijfstakken grote aantallen arbeiders wegens het ontbreken van een functiebe-
schrijving ten onrechte als geschoold werden aangemerkt; bovendien kregen zij lonen betaald 
die onevenredig hoog waren in vergelijking met het loon dat ongeschoolden ontvingen. Daar-
enboven werd in veel regelingen niet of niet voldoende rekening gehouden met bezwarende 
omstandigheden waaronder moest worden gewerkt.  
Gevers Deynoots opmerkingen over geschoolde arbeiders die op basis van werkclassificatie niet 
allemaal als geschoold gekwalificeerd zouden mogen worden, sloten aan bij discussies in 
Twente over de verschillende niveaus onder de wevers. De plukdrolsters op hun beurt zouden 
zijn opmerkingen over de invloed die de werkomstandigheden op de waardering van de functie 
en daarmee op het loon zouden moeten hebben, ongetwijfeld van harte onderschrijven. 
Indien men de consequenties van een algemeen systeem van werkclassificatie zou aanvaarden − 
‘en een verstandige loonpolitiek voert daar beslist toe’ − dan moest er rekening mee worden 
gehouden dat dit voor zeer veel arbeiders ‘een veelal aanzienlijke loonsverhoging’ tot gevolg 
zou hebben. Gevers Deynoot ging er van uit dat dit zou leiden tot een gemiddelde verhoging 
van het loonniveau met tenminste 3%. De regering had in haar verklaring eveneens gesproken 
over de mogelijkheid om bij extra prestaties ook extra te betalen. Dit leidde volgens hem on-
vermijdelijk tot een verhoging van het algemene loonniveau. De redenen hiervoor waren dat het 
toenmalige prestatieniveau ‘in de meeste gevallen’ onder het niveau lag dat in normale tijden 
als een redelijke prestatie werd beschouwd (zie hierboven ook de opmerkingen van Gideonse 
over het aantal machines dat werd bediend). De arbeiders waren naar de overtuiging van Gevers 
Deynoot en Gideonse niet bereid hun prestatie tot dit “normale” peil op te voeren, indien ze 
daarvoor niet extra beloond zouden worden. ‘Voor zover hieraan wordt toegegeven’, zo schreef 
Gevers Deynoot, ‘heeft dit ten volle consequenties ten aanzien van het algemene loonniveau.’ 
Een nog belangrijkere reden voor de te verwachten algemene stijging was het volgende. Het 
was een ervaringsfeit dat indien het verschil tussen de lonen van arbeiders die op tarief werkten 
en de arbeiders voor wie dit niet gold, groter werd dan 10 à 15% ‘dit tot op den duur onhoudba-
re spanningen leidt’. Dit impliceerde de noodzaak van een tariefdervingspremie voor deze laat-
ste categorie. Precies dit beoogden, zoals we gezien hebben, de plannen van de sociale partners 
in de textielindustrie.908 
De discussie over tariefmarge en functieclassificatie werd uiteraard niet alleen gevoerd in het 
kader van het algemene loonbeleid, ook in de dagelijkse praktijk in Twente waren de Rijksbe-
middelaars hier al herhaaldelijk mee geconfronteerd. Zo had de Vakraad in maart 1947 aan het 
CRB verzocht, voor een bepaalde categorie wevers dispensatie te geven, zodat zij voortaan in 
tarief maximaal 25% konden verdienen. Het ging hier volgens de Vakraad om een groep hoog-
gekwalificeerde wevers. Het op basis van werkclassificatie aantonen van de noodzaak tot 
loonsverhoging zou teveel tijd in beslag nemen, reden waarom de Vakraad dispensatie van het 
plafond vroeg. Het CRB was van mening, dat als voor deze groep dispensatie werd verleend ‘er 
binnenkort ongetwijfeld meer groepen specialisten zijn, die niet “in het keurslijf der regeling 
zijn te dringen”’. Het College had het verzoek dan ook afgewezen, omdat hij het ‘onaanvaard-
baar (achtte) de tariefmarge te misbruiken om tot een hooger loon te geraken zonder dat een 

                                                 
908 Brief C.P.M. Romme aan Stichting van den Arbeid, 4 maart 1946 (Lb 39-32A Stichting van den Arbeid); R.A.Th. Gevers 
Deynoot, Consequenties van de Regeringsverklaring van 4 october 1946, 20 juli 1947 (DGA, 33.1 (loonregelingen)). 
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betere arbeidsprestatie is gewaarborgd’. De inspecteur van het CRB Bruens in Twente had be-
gin april 1947 het College ook geschreven over deze materie. Hij noemde een groot aantal cate-
gorieën wevers, die allemaal hetzelfde basisloon verdienden, hoewel er onder hen zeer grote 
verschillen bestonden. De wevers, en in het bijzonder de hoogst gekwalificeerde onder hen wa-
ren ‘ontstemd (…) over de gelijkheid der lonen’ en dat kon wel eens tot conflicten leiden. De 
inspecteur kreeg uit Den Haag ten antwoord dat men zich van de problemen goed bewust was, 
maar dat ‘de heeren (= de Vakraad, schr.) met een behoorlijk voorstel (moeten) komen waaruit 
blijkt dat de ene wever meer waard is dan de andere’.909 
 
Het CRB wilde nu eindelijk wel eens een deugdelijke regeling zien en bleef daarom hameren op 
werkclassificatie als basis voor de loonopbouw. Bij de discussie binnen het College van Rijks-
bemiddelaars over het voorstel dat een delegatie van de Vakraad op 22 juli had gepresenteerd 
aan College-voorzitter Berger, waren diverse bezwaren naar voren gebracht. Was het wel juist 
om ook aan wevers ‘die de meest eenvoudige arbeid verrichten’, zoals dweilenwevers, de ver-
hoging te geven die in het voorstel was vastgelegd voor de groep geschoolden, zo verwoordde 
Bosch de nadere inzichten in een bespreking tussen het CRB en de Vakraad op 25 augustus. 
Wanneer in een later stadium immers een systeem van werkclassificatie zou zijn ingevoerd, die 
tot een lagere waardering voor het werk van deze wevers zou leiden, was men toch aan het nu 
voorgestelde loon voor deze wevers gebonden. Het College zag bij nader inzien dan ook liever 
lagere lonen voor de minder geschoolden. Gevers Deynoot en Pels, die beiden lid waren van de 
Commissie Werkclassificatie, gaven ter vergadering een uitvoerige uiteenzetting over nut en 
noodzaak van werkclassificatie. 
Opnieuw ging hier het Haagse streven naar een centrale, strak geleide loonpolitiek voorbij aan 
de praktische problemen die men in onder meer de Twentse textielindustrie ervoer. Vanuit de 
Vakraad werden immers de betogen van Gevers Deynoot op zich wel onderschreven, maar de 
textielfabrikanten en vooral de Bedrijfsunie wilden nu eindelijk wel eens een nieuwe CAO en 
dat niet zozeer vanwege de CAO als zodanig, maar als hulpmiddel om de onvrede onder de 
arbeiders te dempen. Het verslag van de hand van Van Gerwen rept van ‘een ernstige teleurstel-
ling’ voor de Vakraad om de nieuwe bezwaren van de kant van het College te moeten horen; in 
de loop van de bespreking zijn harde woorden gevallen, want uiteindelijk was er sprake van een 
‘op minder prettige toon gevoerde discussie’ − newspeak voor een knetterende ruzie. De loon-
voorstellen waren op 22 juli door Berger en door de Stichting van de Arbeid aanvaard en zij 
hadden beiden vastgesteld dat de voorgestelde lonen binnen de marges bleven, zo reageerden 
diverse leden van de Vakraad. De voorgestelde verhogingen waren enerzijds bedoeld om de 
pensioenpremie te kunnen betalen en anderzijds om ‘een met de reële eisen van de praktijk 
overeenkomende waardering’ voor de geoefende en geschoolde arbeiders tot stand te brengen. 
Vanuit de Vakraadsdelegatie werd verder aangevoerd ‘dat het ook bij de thans bestaande ten top 
gevoerde spanningen ongewenst en hoogst gevaarlijk zou zijn een formele declassering van b.v. 
bepaalde wevers door te voeren’. In veel textielfabrieken kwam de differentiatie van de ver-
schillende functies tot uiting in eindlonen op basis van tariefstelling, ‘daar het belang van inter-
ne goede verhoudingen ertoe noopt met de tariefstelling zo te manipuleren, dat de plafondlonen 
voorbehouden blijven aan de werknemers, die hoogwaardige arbeid verrichten, en (dat) de 

                                                 
909 Brief A.F. Stuvé en A.J.A. van Gerwen, namens de Vakraad voor de Textielindustrie, aan CRB, 20 maart 1947; nota J. Bosch 
voor A.C. Josephus Jitta, 9 april 1947; brief A.C. Josephus Jitta aan Vakraad voor de Textielindustrie, 15 april 1947; brief C. 
Bruens aan CRB, 4 april 1947; brief J. Bosch, namens CRB, aan C. Bruens, 1 mei 1947 (alle: Lb 15-01 D text.ind. 1947). 
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werknemers, wier arbeid van minder gehalte is, een lager eindloon halen’. Hier kwam de diepe-
re betekenis van de term “beredeneerde tarieven” boven water. 
Van Eck voerde aan dat er nu een garantieloon bestond en dat de fabrikanten aan een tariefpla-
fond van 20% waren gebonden. Bijgevolg was het niet mogelijk verschillen tussen de wevers 
voldoende tot uitdrukking te laten komen. Het was moeilijk om de arbeiders tot een grotere 
prestatie te prikkelen, wat nodig zou zijn door de invoering van de loonstop: meer loon kon 
voortaan alleen uit een grotere productie voortvloeien. Op dit moment was het ‘niet mogelijk 
verschil te maken tussen mindere en hogere goden onder de wevers. Dit zou de knuppel in het 
hoenderhok zijn.’ Wanneer men namelijk lager gekwalificeerde wevers een lager basisloon zou 
geven, zou dit tot grote conflicten leiden. De enige mogelijkheid om toch verschil in beloning te 
krijgen en tevens de prestatie te prikkelen, lag in het tarief, maar dan moest het ook mogelijk 
zijn dispensatie van het tariefplafond te krijgen. Op een vraag van Gevers Deynoot of er een 
garantie te geven was dat bepaalde ondernemers hier geen misbruik van zouden maken door 
toch meer te betalen, voornamelijk op grond van krapte op de arbeidsmarkt, moesten de verte-
genwoordigers van de textielindustrie het antwoord schuldig blijven. Zij noemden het echter 
onduldbaar dat de voorstellen die een maand eerder in kannen en kruiken leken, op de lange 
baan geschoven zouden worden als gevolg van de vraag vanuit het College om garanties dat de 
toekomstige werkclassificatie differentiatie in de lonen mogelijk zou maken. Uit égards voor 
het College hadden fabrikanten en vakbonden geen ruchtbaarheid aan de CAO-voorstellen ge-
geven, maar nu stond hen geen andere weg open dan de publiciteit te zoeken. De aanwezige 
vakbondsbestuurders konden ‘niet langer de groeiende ontstemming onder (hun) leden trotseren 
en het risico het vertrouwen te verliezen blijven dragen’. In een ijzige stemming besloot men 
uiteindelijk dat de Vakraad ‘onverwijld’ formeel goedkeuring en bindende vaststelling van de 
voorgestelde nieuwe lonen zou vragen en Gevers Deynoot ‘zegde een snelle behandeling 
toe’.910 
 
Nog dezelfde dag stuurde de Vakraad de ontwerp-CAO ter goedkeuring naar het CRB en enkele 
dagen later, op 28 augustus, legde het College het ter advies voor aan de Stichting van de Ar-
beid. De Stichting concludeerde dat het nieuwe ontwerp in hoofdzaak betrekking had op een 
herziening van de lonen en op de vorming van een pensioenfonds. In de loonvoorstellen was 
een pensioenpremie van 2 cent per uur verdisconteerd en het bestuur van de Stichting vond dat 
de voorgestelde lonen binnen de richtlijnen lagen, ‘zodat ook van de kant van Uw College wel 
geen bezwaren tegen deze voorstellen zullen bestaan’. Het stichtingsbestuur adviseerde het Col-
lege op 5 september om de CAO zo spoedig mogelijk goed te keuren, zodat deze per 1 oktober 
in werking kon treden.911 
 
De Vakraad had tijdens de besprekingen van 25 augustus van zijn hart al geen moordkuil ge-
maakt en in eigen kring gaven diverse sprekers in nog krachtiger termen lucht aan hun boosheid 
en frustratie. Menko zei de lonen en arbeidsvoorwaarden na de oorlog op hetzelfde peil te heb-
ben willen brengen als van andere vakarbeiders. Het College van Rijksbemiddelaars had recen-
telijk voor bouwvakkers en metaalarbeiders aanmerkelijke loonsverhogingen goedgekeurd, 

                                                 
910 Beknopt verslag van de bespreking van een deputatie van de Vakraad met vertegenwoordigers van het College van Rijksbemid-
delaars op 25 augustus 1947 te ’s Gravenhage (van de hand van A.J.A. van Gerwen) (TGTV, 219); Bespreking nieuwe loonvoor-
stellen textielindustrie, 25 augustus 1947 (Lb 15-01 D text.ind. 1947). 
Aanwezig waren B.J.M. van Spaendonck, A.C. van Eck, L. Berk, A.J.A. van Gerwen, J. Wind, J.A. Middelhuis, W.J. Fijlstra, P.S. 
Pels, R.A.Th. Gevers Deynoot, J.F.M. Bosch. 
911 Brief P.S. Pels, namens de Stichting van den Arbeid, aan het CRB, 5 september 1947 (Lb 15-01D Textiel 1947). 
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maar de textielindustrie stond weer ‘in de kwade hoek’. Hij kon geen wevers krijgen en de kin-
deren van textielarbeiders zochten hun toevlucht tot andere bedrijfstakken. ‘Als het College zo 
blijft tegenwerken’, zo concludeerde hij mismoedig, ‘is het doelloos zo door te gaan.’ Middel-
huis vroeg zich af of het geen tijd werd voor een vlammend protest tegen het CRB. Hij had alle 
eerbied voor het gezag, maar als de Vakraad naar Den Haag werd geroepen ‘voor zulke onnoze-
le besprekingen’ als de week ervoor, dan moest daarover een hartig woordje gesproken worden. 
Het was ‘ongehoord’ te moeten vergaderen met iemand ‘die blijk geeft er niets van te weten’. 
Van Eck had in Den Haag al de vraag gesteld waar hij eigenlijk voor was gekomen; Gevers 
Deynoot leek zich te verbeelden dat híj het College was. ‘Het is gemakkelijk praten over een 
wetenschappelijke werkclassificatie’, zo besloot hij zijn opmerkingen, ‘maar men mag er wel 
aan denken, dat dit zeer veel geld kan kosten.’ Ook Berk vond de laatste bespreking ‘zeer onbe-
vredigend’, maar naar zijn mening moest de Vakraad zich vasthouden aan het overleg van 22 
juli met Berger die getoond had begrip te hebben voor de situatie en de loonvoorstellen in be-
ginsel wilde aanvaarden. Voorzitter Van Spaendonck sloot zich hierbij aan en stelde voor de 
beslissing van het College af te wachten. Indien dit geen bevredigende beslissing zou blijken te 
zijn, dan zou de Vakraad naar zijn mening aan het College kunnen laten weten ‘dat wij toch de 
regeling invoeren’.912 
 
De Vakraad moest de overlegbeker tot de laatste druppel leegdrinken en kreeg op 23 september 
Rijksbemiddelaar Van der Ven, geassisteerd door J.C. Rutgers, op bezoek voor een vervolgbe-
spreking. Het College had zich intern nader beraden over de voorgestelde lonen en liet op 18 
september schriftelijk weten dat in Gemeenteklasse I het uurloon van de geschoolden moesten 
worden gewijzigd van 88 in 86 cent en van geoefenden van 83 in 82 cent; in Gemeenteklasse II 
moest het uurloon van de geschoolden worden verlaagd van 84 naar 83 cent. 
Het meest interessante deel van de conferentie speelde zich af in de voorbespreking van de ver-
tegenwoordigers van de Vakraad. Zij besloten om zich tegen deze aanpassing wel te verzetten, 
maar de zaak niet op de spits te drijven. De Vakraad wilde voorkomen dat de hele zaak opnieuw 
in een vergadering van het College moest worden behandeld met alle risico’s van nog verdere 
vertraging voordat er een definitief besluit zou vallen. Bij deze overwegingen speelde een be-
langrijke rol dat berichten in de pers over de loonsverhoging in de textielindustrie tot onrust in 
andere bedrijfstakken had geleid. De fabrikanten waren gepikeerd over de voorbarige en deels 
ook onjuiste berichten die over de nieuwe CAO in diverse kranten waren verschenen. Als ge-
volg hiervan zou het heel moeilijk worden om de aanstaande herziening van de lonen te gebrui-
ken om overschrijdingen van het loonplafond te redresseren. 
Op de toelichting van Van der Ven over de noodzakelijk geachte bijstelling van de lonen voor 
enkele functies, antwoordde Van Spaendonck dat deze lonen volgens de Vakraad niet lagen 
boven de lonen in andere bedrijfstakken en dat bovendien de voorzitter van het CRB er mee ak-
koord was gegaan. De Vakraad legde zich op dit punt echter bij het oordeel van het College 
neer. De andere kwestie betrof de jeugdlonen en hier moest Van der Ven erkennen dat het Col-
lege zich niet had gerealiseerd dat ook de jeugdige mannelijke arbeiders de pensioenpremie van 
ƒ1,- zouden moeten betalen. Staande de vergadering ging hij namens het College alsnog ak-
koord met een verhoging van alle jeugdlonen met 2 cent per uur. Tot slot sprak men nog kort 
over de ingangsdatum van de nieuwe CAO en omdat de fabrikanten eerst nog ledenvergaderin-

                                                 
912 Notulen van de vergadering van de Vakraad voor de Textielindustrie, 4 september 1947 (TGTV, 202). 
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gen moesten houden, voordat zij formeel konden besluiten de nieuwe CAO te zullen onderteke-
nen, kwam men overeen dat deze in de week van 13 oktober 1947 zou ingaan.913 
 
De Vakraad beraadde zich op 8 oktober in eigen kring of de deelnemende organisaties de CAO 
zouden ondertekenen. Middelhuis verklaarde dat de Bedrijfsunie zou tekenen. Van Spaendonck 
kon bevestigen dat de Nederlandsche R.K. Vereeniging van Werkgevers in de Textielnijverheid 
en de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollen Stoffen de concept-CAO met al-
gemene stemmen hadden aanvaard. Trapman liet weten dat de leden van Leidsche Vereeniging 
van Industrieelen hem hadden gemachtigd om te tekenen en ook Van Deventer deelde namens 
de fabrikanten in de bastvezelindustrie mee de CAO te zullen ondertekenen. Hin stemde in na-
mens brei-, tricot-, kousen- en sokkenindustrie en Berk deed dat als vertegenwoordiger van de 
AWV. Van Eck zou pas enkele dagen later met de Twentse verenigingen vergaderen en kon 
daarom nog niets toezeggen. Gelderman gaf te kennen dat de BTO, waar hij voorzitter van was, 
wel akkoord zou gaan. Ledeboer, voorzitter van de FVE, wilde zich nog niet aan een uitspraak 
namens zijn vereniging binden.914 
 
De leden van de FVE verzamelden zich in de ochtend van 10 oktober voor een spoedvergade-
ring in de Groote Sociëteit in Enschede en de leden van de BTO, TGFV en FVA kwamen die 
middag bijeen in het Amstel-Hotel in Hengelo. Het belangrijkste agendapunt was de nieuwe 
concept-CAO. Van Eck schreef in de oproep tot de vergadering dat de gang van zaken hierbij 
‘eenigszins wonderlijk’ was en deed denken aan ‘dictatuur’. Als verontschuldiging voerde hij 
aan dat de onderhandelaars namens de Textielwerkgevers-Federatie door ‘een zeer plechtige af-
spraak aan geheimhouding’ gebonden waren geweest, zolang niet tamelijk zeker was dat de 
Rijksbemiddelaars de CAO zouden goedkeuren. Het CRB had de werkgevers en werknemers 
‘min of meer aan het lijntje gehouden’ en dit had bij de Bedrijfsunie tot zoveel verontwaardi-
ging geleid dat men tot ontijdige publicatie van de voorstellen was overgegaan. Van Eck liet 
hier achterwege dat dit vooral uit zorg over de steeds verder oplopende spanning onder de ar-
beiders was geweest. 
In de vergadering van de FVE herhaalde Van Eck nog eens dat de CAO eigenlijk weinig nieuws 
bevatte, maar dat de Bedrijfsunie er nogal veel tamtam over had gemaakt. Daarom verwachtte 
men, met een fraai understatement, ‘van werknemerszijde wel eenige teleurstelling’. Volgens 
hem was er meer sprake 'van een looncorrectie dan van een loonsverhooging’ en hiermee zou 
waar nodig ‘een geheele of gedeeltelijke legalisatie van illegale loonen’ verkregen moeten wor-
den. Hij verwachtte dat er na invoering van de CAO een rigoureuze controle zou volgen. De 
aanwezigen waren het grotendeels met Van Eck eens en hadden uit de hun toegezonden tekst 
van de CAO klaarblijkelijk ook zelf geconcludeerd dat er weinig aanleiding was tot uitvoerige 
beschouwingen. Al snel ging de discussie over de vrouwenlonen, waarbij meerdere leden er op 
aandrongen om die niet te verhogen. Bij de vrouwelijke drossers die in gemengde zalen werk-
ten, zou dit nog een hele klus worden, ‘doch de repercussies op het overige vrouwelijke perso-
neel zouden tè ernstig worden, wanneer men de vrouwelijke drossers aan hun mannelijke colle-
                                                 
913 Notulen van de vergadering van het College van Rijksbemiddelaars, 16 en 29 september 1947 (CRB, 225); Kort verslag van de 
conferentie tussen vertegenwoordigers van de Vakraad voor de Textielindustrie en de Rijksbemiddelaar Prof.Dr. F.v.d.Ven op 
dinsdag 23 september 1947 te Tilburg (TGTV, 219). 
Aanwezig waren: F.J.H.M. van der Ven en J.C. Rutgers namens het College voor Rijksbemiddelaars en B.J.M. van Spaendonck, L. 
Berk, F.M.H. Hin, A. Menko, A. van der Meijs, A.F. Stuvé, J. Wind, J.A. Middelhuis, W.J. Fijlstra en A.J.A. van Gerwen voor de 
Vakraad. De belangrijkste textielcentra, Twente, Tilburg en Eindhoven, vielen grotendeels onder de 3e, of 4e Gemeenteklasse, dus 
erg veel last hadden de toonaangevende ondernemers niet van de op het laatste moment aangebrachte wijzigingen. 
914 Notulen van de vergadering van de Vakraad voor de Textielindustrie, 8 oktober 1947 (TGTV, 202). 
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gae verder optrekt’. In de nieuwe CAO was geen verhoging van deze lonen voorzien vanwege 
de grote verschillen die er op dit punt in de textielindustrie bestonden. Het was wel noodzake-
lijk tot een nieuwe verhouding te komen tussen de mannen- en vrouwenlonen en om daar maar 
vast een begin mee te maken besloot de vergadering de vrouwenlonen ‘tot nader order’ te be-
vriezen (zie bij voetnoot 792). Ook de andere vergadering van de Twentse textielfabrikanten had 
maar weinig tijd nodig om de nieuwe CAO op zijn merites te beoordelen. De woorden van 
voorzitter Gelderman dat over het algemeen meer gesproken moest worden van een looncorrec-
tie dan van een loonsverhoging waren voor de aanwezigen een afdoende samenvatting.915 
 

11.4 De nieuwe CAO: hoe vertellen we het de arbeiders? 

In de hierboven genoemde vergadering van de Vakraad van 8 oktober stelde voorzitter Van 
Spaendonck de vraag aan de orde wat er aan de arbeiders moest worden meegedeeld over de 
nieuwe CAO. Er was naar zijn mening grote behoefte aan een helder communiqué vanwege de 
onvolledige en deels onjuiste berichten die in de pers waren verschenen, waardoor er bij veel 
werkgevers en werknemers, zowel in de textielindustrie zelf als daarbuiten, een verkeerde in-
druk was ontstaan over de inhoud en consequenties van de nieuwe CAO. Een van de zeer be-
langrijke zaken waarover de Vakraad geen misverstanden mocht laten bestaan was het volgen-
de. In veel gevallen bleven de lonen binnen de grenzen van de Loonregeling uit 1946, zodat de 
overeengekomen loonsverhoging kon worden toegepast, maar er waren ook bedrijven waar de 
lonen naar beneden moesten worden bijgesteld, omdat zij al boven het niéuwe plafond kwamen. 
De ontsnappingsmogelijkheid die voorheen had bestaan, nl. dat de invoering van de nieuwe 
CAO niet tot verlaging van bestaande lonen mocht leiden, kwam in de nieuwe CAO niet voor 
en zou door de Rijksbemiddelaars ook beslist niet worden geaccepteerd. Ook van Eck hechtte 
grote waarde aan het weerspreken van de onjuiste persberichten, al was het maar om te voor-
komen dat bedrijven er toe over zouden gaan om het loon met ƒ1,- te verhogen ter compensatie 
van de pensioenpremie (het gevaar waar Trapman in de conferentie van 10 juli op had gewe-
zen). 
Middelhuis had geen bezwaar tegen een officiële verklaring van de Vakraad en die mocht wat 
hem betreft ook ingaan op de door Van Spaendonck aangeroerde kwestie. Hij hechtte er echter 
zeer aan dat een dergelijke verklaring ‘eerst op de positieve elementen’ in zou gaan en dat er 
‘slechts bij wijze van toevoeging wordt gewezen op de consequenties, die bestaande te hoge 
lonen meebrengen’. De vakbonden hadden er in hun ledenvergaderingen nadrukkelijk op gewe-
zen dat de nieuwe CAO ‘niet over de gehele lijn’ tot loonsverhoging zou leiden.916 ‘Het is ech-
                                                 
915 Circulaire A.C. van Eck aan de leden van de FVE, BTO, TGFV en FVA, 6 oktober 1947 (TGTV, 17); Verslag ledenvergade-
ring FVE, 10 oktober1947 (FVE, 5); Verslag gecombineerde ledenvergadering BTO, TGFV en FVA, 10 oktober 1947 (BTO, 3). 
916 De Eendracht had naar eigen zeggen, De Eendracht 15 augustus 1947, 53 ledenvergaderingen belegd om zijn leden in de tex-
tielindustrie te informeren over de resultaten van de CAO-onderhandelingen. Volgens Unitas (Verslag Hoofdbestuursvergadering 
Unitas op 22 september 1947 in Utrecht (Unitas, 1013)) was dit in strijd met de afspraken die binnen de Bedrijfsunie waren ge-
maakt. Bovendien had De Eendracht zijn leden, ‘ook tegen de afspraak in, volledig (…) ingelicht’. Op één van deze ledenvergade-
ringen, op 25 augustus 1947 in de afdeling Eibergen, had H. Gönning verteld over het moeizame verloop van de CAO-onderhande-
lingen; 40 van de circa 240 leden waren aanwezig (Eendracht-Eibergen). Fijlstra wees in een ledenvergadering van de afdeling Nij-
verdal op 17 oktober op de verbeteringen in de arbeidsvoorwaarden die de nieuwe CAO bracht (De Eendracht 15 november 1947). 
Unitas besloot pas ná de vergadering van de Vakraad van 4 september om ledenvergaderingen te beleggen. In één daarvan, de 
ledenvergadering van de afd. Enschede Unitas, 25 september 1947 (Unitas, 1079), hield Vunderink een relaas over het langdurige 
en moeizame verloop van de onderhandelingen en over de behaalde resultaten. Een aantal van de 74 aanwezige leden vond dat 
Enschede in loonklasse II thuishoorde en niet in III; anderen vonden de loonsverhoging te beperkt, zij hadden wel op 10% verho-
ging (!) gerekend. Een van de aanwezigen was bang dat er straks van een loonsverlaging sprake zou zijn i.p.v. een loonsverhoging. 
Vunderink vond ook dat Enschede in loonklasse II thuishoorde, maar dit was zo beslist door de regering. Hij lichtte verder toe dat 
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ter psychologisch verkeerd hierop uitsluitend de nadruk te laten vallen.’ Van Spaendonck was 
erg gelukkig met de bereidheid van de Bedrijfsunie er aan mee te werken ‘dat ook wat betreft 
de te hoge lonen de zaken zuiver worden gesteld en wordt getracht van deze gelegenheid ge-
bruik te maken om alles zoveel mogelijk in het gareel te brengen’. De vrouwenlonen zouden 
wat hem betreft hierbij buiten beschouwing blijven. 
Stuvé was het met Middelhuis eens dat een bekendmaking aan de arbeiders mede als doel moest 
hebben om aan de verbeteringen die de nieuwe CAO bevatte, op ruime schaal bekendheid te 
geven. De Eendracht had al in een vroeg stadium met zijn leden vergaderd over de voorgeno-
men aanpassingen in de nieuwe CAO en ‘de leden dienen thans precies te weten, waar zij aan 
toe zijn, en de Bekendmaking moet hun dit duidelijk maken’. Ook Vunderink wees op het ‘psy-
chologisch’ belang van een goede informatievoorziening. Hij gaf er de voorkeur aan dat de aan 
te plakken bekendmaking zich zou beperken tot een opsomming van de wijzigingen die in de 
nieuwe CAO waren aangebracht. Daarnaast wilde hij een brief doen uitgaan naar alle werkge-
vers waarin op kwesties, zoals Van Spaendonck had aangeroerd, zou worden ingegaan. Het was 
vervolgens aan de ondernemers of zij, ‘waar nodig of wenselijk’, daarover met de fabrieks-
commissie wilden praten. Dat de lonen van de vrouwen vooralsnog niet herzien werden, moest 
naar zijn overtuiging niet in de bekendmaking worden vermeld. Hij vreesde ‘daarvan onmiddel-
lijk repercussies bij het vrouwelijk personeel’. 
Van Spaendonck herhaalde nog eens dat hij het van belang achtte dat zowel aan de onderne-
mers als aan de arbeiders bekend zou worden gemaakt dat de nieuwe CAO met zich mee kon 
brengen dat de lonen ongewijzigd zouden kunnen blijven of zelfs verlaagd zouden moeten wor-
den. Daarnaast erkende hij volmondig ‘dat de Bekendmaking vooral ook rekening dient te hou-
den met de psychologische reacties van de arbeiders’. 
 
Dit zou nog een hele tour worden, want na het besluit om zich te bekommeren om het zielenheil 
van de arbeiders, concentreerde de discussie zich op de vraag wat nou eigenlijk de daadwerke-
lijk financiële consequenties van de nieuwe CAO waren voor de textielarbeiders. Berk herin-
nerde de vergadering er aan dat tijdens de besprekingen er steeds sprake was geweest van een 
looncorréctie, niet van een loonsverhóging. Doel was steeds geweest om ‘de verruiming, die de 
verhoging der basislonen zou meebrengen, te benutten om de plaats gehad hebbende en nog te 
verwachten loonstijging tengevolge van hogere prestaties te kunnen opvangen’. Anders gezegd, 
het verschil in ruimte tussen “het oude uurloon + tarief” van bijvoorbeeld een geschoolde arbei-
der in Gemeenteklasse III met “het nieuwe uurloon + tarief” − 75 cent plus 20% versus 80 cent 
plus 20% − was de beoogde beloning voor de arbeiders voor hun groeiende productiviteit. De 
CAO schreef voor dat een in tarief werkende arbeider minstens 10% boven het uurloon moest 
kunnen verdienen en maximaal 20% daarboven mocht verdienen. ‘De werkgever zal moeten 
trachten met inachtneming van deze grenzen de vrede in zijn bedrijf zo goed mogelijk te waar-
borgen’, aldus Van Spaendonck. Dit impliceerde dat de ondernemers de lonen met ƒ1,- moesten 
verhogen, voor zover dat met inachtneming van het tariefplafond van 20% mogelijk was. Het 
verdiende daarom de voorkeur dat de Vakraad geen strakke directieven uitvaardigde ten aanzien 
van de tariefstelling, maar dat hij uitsluitend zou wijzen op de grenzen die niet mochten worden 
                                                                                                                                               
het was toegestaan om in groepsverband 20% boven het uurloon te verdienen, dus 80 cent mocht in tarief 96 cent worden; individu-
eel kon dit meer zijn, maar het groepsgemiddelde mocht maximaal 96 cent zijn in tarief. Zijn algemene conclusie was ‘dat al zijn 
wij nog niet geheel voldaan, en al gaat het langzaam, toch mogen wij dankbaar constateeren, dat wij stap voor stap vooruit gaan.’ 
Het bestuur van de afdeling Enschede van St.Lambertus besloot in zijn vergadering van 5 september 1947 om een ledenvergadering 
te organiseren, omdat de beide andere Uniebonden dat ook deden. Op deze ledenvergadering, gehouden op 11 september, waren 
‘talrijke aanwezigen’ en ‘de voorgestelde wijzigingen in het CAO werden besproken en aangenomen’, aldus het jaarverslag van de 
afdeling over 1947. (Lambertus-Enschede). 
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overschreden. Het was dan verder aan de betrokken fabrikant om in overleg met de fabrieks-
commissie maatregelen te bepalen met betrekking tot de tariefstelling. 
 

Tabel 59 Het gemiddelde uurloon van wevers (mannen, dagploeg) in juni 1948 
 Enschede “Almelo enz.” “Boekelo enz.” 

Doeksoort Aantal Gemiddeld 
uurinkomen 

Aantal Gemiddeld 
uurinkomen 

Aantal Gemiddeld 
uurinkomen 

Wit 609  96,20  439  98,47  1.027  93,86  

Bont 206  97,17  51  98,13  91 92,87  
Kunstzijde 217  99,02  59  102,42  151 96,12  

Wol 36  101,30  

198  96,71  386 95,46  
Wollen- en  
katoenen dekens 164  97,36  

Gemengd 305  96,45  

Max. volgens CAO  96,00  96,00  93,60 
Totaal 1.537   747  1.655  

Wevershulpen 5  82,40  6  82,50  1 77,00  
Bron: Gemiddelde uurloonen der arbeiders in dienst van ondernemingen aangesloten bij de FVE, de TGFV, de BTO, 
de FVA, juni 1948. 
De wevers in Enschede en “Almelo enz.”, Gemeenteklasse III, mochten op basis van de nieuwe CAO een maximaal 
uurinkomen verdienen van 96 cent (80 + 20%), de wevers in “Boekelo enz.”, Gemeenteklasse IV, mochten maximaal 
93,6 cent (78 + 20%) verdienen. Vrijwel alle wevers verdienden, gemiddeld, meer dan volgens de CAO was toege-
staan. 
In Enschede werden de wolwevers, de wevers van wollen en katoenen dekens en de ‘gemengde’ wevers apart ge-
noemd, in de andere plaatsen werden deze niet afzonderlijk geteld. 
 
In de volgende vergadering, op 4 november, bevestigde de Vakraad zijn standpunt ‘dat de in-
voering van de nieuwe regeling de enige en aangewezen kans was, om de lonen, die scheef wa-
ren gegroeid, recht te trekken binnen het gareel van die nieuwe loonbepalingen.’ Hierbij speelde 
onder meer het argument een rol, zoals een Brabantse fabrikant het formuleerde, dat het onjuist 
was dat ‘de werkgevers, die door het betalen van te hoge lonen de verhoudingen ontwricht had-
den, daarvoor nog beloond worden, doordat zij de gelegenheid zouden krijgen de te hoge lonen 
te blijven betalen. (…) In deze situatie was er maar één mogelijkheid, nl. het terugbrengen van 
alle boven het plafond uitstekende lonen tot het plafond.’917 
Op 9 oktober stuurde de Vakraad een circulaire aan alle Nederlandse textielfabrikanten met 
onderstaande Bekendmaking als bijlage. De raad gaf hen in overweging om deze in de fabriek 
aan te plakken en om een bespreking te beleggen met de fabriekscommissie ‘voor zover de con-
sequenties van de nieuwe regeling voor uw bedrijf daartoe aanleiding geven’. De Vakraad advi-
seerde de ondernemers om de tarieven zodanig te herzien dat de arbeiders er minstens zoveel op 
vooruit zouden gaan dat zij de pensioenpremie konden betalen. Tenminste, op voorwaarde dat 
de bestaande lonen dit toelieten zonder het loonplafond te overschrijden èn op voorwaarde dat 
dit niet alsnog zou gebeuren bij het bereiken van volwaardige prestaties. ‘Daar echter, waar 
gezien de reeds bestaande feitelijke lonen een dusdanige verhoging niet mogelijk is zonder tot 
overschrijding van het plafond te geraken, dient de consequentie te worden aanvaard, dat de 
werknemer er in zijn feitelijk direct inkomen op achteruit gaat. Zelfs dient de consequentie te 
worden aanvaard van een verlaging van het loon, nog afgezien van de door de werknemer te 

                                                 
917 Notulen Vakraad voor de Textielindustrie, 4 november 1947, geciteerd naar Canne Meijer, Bijkerk, a.w., p. V-91/92. 
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betalen pensioenpremie, daar waar de feitelijke lonen reeds boven het plafond der nieuwe rege-
ling waren gestegen.’ De Vakraad vond het van belang geen misverstanden over de gevolgen 
van de nieuwe CAO te laten bestaan en vertrouwde er op ‘dat de werkgevers met wijs beleid en 
in tactisch overleg met de fabriekscommissie de nodige maatregelen zullen nemen’.918 

 

VAKRAAD VOOR DE TEXTIELINDUSTRIE919 

BEKENDMAKING 
 

AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE WERKNEMERS IN DE TEXTIELINDUSTRIE.  
 
HET IS VOOR DE VAKRAAD VOOR DE TEXTIELINDUSTRIE EEN GROTE VOLDOENING TE KUN-

NEN MEDEDELEN, DAT DE ONDER ZIJN LEIDING TOT STAND GEKOMEN NIEUWE COLLECTIEVE 

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE TEXTIELINDUSTRIE OP 13 OCTOBER A.S. MET GOED-

KEURING VAN HET COLLEGE VAN RIJKSBEMIDDELAARS IN WERKING ZAL TREDEN EN DAT 

MET INGANG VAN DEZELFDE DATUM EEN MET DE BEPALINGEN VAN DEZE CAO OVEREENKO-

MENDE “REGELING VAN LONEN EN ANDERE ARBEIDSVOORWAARDEN” INGEVOLGE BE-

SCHIKKING VAN HET COLLEGE VAN RIJKSBEMIDDELAARS BINDEND ZAL WORDEN VASTGE-

STELD VOOR DE GEHELE NEDERLANDSE TEXTIELINDUSTRIE.  
NAAST EEN AANTAL REDACTIONELE WIJZIGINGEN EN ENKELE VERBETERINGEN OP ONDER-

GESCHIKTE PUNTEN, BRENGEN DE NIEUWE CAO EN DE DAARBIJ AANSLUITENDE REGELING 

EEN HERZIENING VAN DE BASISLONEN VOOR DE MANNELIJKE WERKNEMERS EN DE INVOE-

RING VAN EEN PENSIOENREGELING OP BASIS VAN PREMIE VAN fl2,- PER WEEK, VOOR DE 

HELFT TE BETALEN DOOR DE WERKGEVER EN VOOR DE ANDERE HELFT DOOR DE WERKNE-

MER.  
DE BETEKENIS VAN DE PENSIOENREGELING VOOR DE SOCIALE POSITIE VAN DE TEXTIELAR-

BEIDERS KAN MOEILIJK HOOG GENOEG AANGESLAGEN WORDEN.  
DE WERKGEVERS-BIJDRAGE VAN fl1,- PER WEEK VOOR IEDERE MANNELIJKE WERKNEMER 

BETEKENT IN FEITE EEN LOONSVERHOGING VAN EEN GULDEN, DIE WELISWAAR NIET DIRECT 

WORDT UITGEKEERD, DOCH WORDT OPGESPAARD VOOR DE OUDE DAG DER TEXTIELARBEI-

DERS. 
ZO HEEFT OOK DE BIJDRAGE, DIE DE WERKNEMER ZELF TE BETALEN KRIJGT, IN DEZE VORM, 
DAT WEKELIJKS ÉÉN GULDEN VAN ZIJN LOON WORDT INGEHOUDEN, HET KARAKTER VAN 

UITGESTELD LOON.  
ZOALS GEZEGD, VOORZIET DE NIEUWE CAO TEVENS IN EEN VERHOGING DER BASISLONEN. 
DE BASIS-UURLONEN WORDEN N.L. VOOR ALLE JEUGDIGE MANNELIJKE WERKNEMERS EN 

VOOR DE VOLWASSEN ARBEIDERS VAN GROEP III VERHOOGD MET 2 CTS.; VOOR DE VOL-

WASSENEN VAN GROEP II MET 4 CTS. EN VOOR DIE VAN GROEP I MET 5 CTS. (VOOR DE VE 

GEMEENTEKLASSE ZIJN DE CIJFERS RESP. 2, 3 EN 4 CTS.)  

                                                 
918 Circulaire B.J.M. van Spaendonck, A. van der Meijs, A.J.A. van Gerwen, A.F. Stuvé, namens de Vakraad voor de Textielindu-
strie, aan de werkgevers in de textielindustrie, 9 oktober 1947 (TGFV, 1066). 
919 Bekendmaking (Jordaan, 8). 
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VOOR DE IN UURLOON WERKENDE VOLWASSEN ARBEIDERS VAN GROEP III WORDT BOVEN-

DIEN DE BEPALING INGEVOERD, DAT ZIJ MINSTENS 5 PCT. BOVEN HET UURLOON MOETEN 

KUNNEN VERDIENEN, HETZIJ DOOR MIDDEL VAN EEN PREMIEREGELING, HETZIJ DOOR EEN 

PREMIEDERVINGSTOESLAG.  
IN DE GEVALLEN, DAT DE TOT DUSVERRE VERDIENDE WERKELIJKE LONEN NIET UITGINGEN 

BOVEN DE MINIMUM-NORMEN DER OUDE REGELING, BETEKENT DIT ALLES, DAT DE WEEKLO-

NEN MINSTENS MET fl0,96, DOCH VOOR DE GROEPEN I EN II MET BELANGRIJK GROTERE 

BEDRAGEN, WORDEN VERHOOGD, ZODAT IN DEZE GEVALLEN DE TE BETALEN PENSIOENPRE-

MIE PRACTISCH VOLLEDIG WORDT OPGEVANGEN. 
 
ANDERS LIGT HET IN DE GEVALLEN, DAT DE WERKELIJKE LONEN BOVEN DE NORMEN DER 

OUDE REGELING UITGINGEN.  
NU DE NIEUWE CAO EN DE DAARBIJ AANSLUITENDE REGELING EEN DUIDELIJKE TOESTAND 

SCHEPPEN MET BETREKKING TOT HETGEEN WEL EN HETGEEN NIET GEOORLOOFD IS, MOET 

VERWACHT WORDEN, DAT DE CONTRÔLE-DIENSTEN ACTIEF ZULLEN TOEZIEN OP LOONOVER-

TREDINGEN EN TEGEN EVENTUEEL GECONSTATEERDE OVERTREDINGEN KRACHTIG ZULLEN 

OPTREDEN. WERKGEVERS EN WERKNEMERS ZULLEN ER ZICH DUS ERNSTIG REKENSCHAP 

VAN MOETEN GEVEN, DAT DAAR, WAAR DE WERKELIJKE LONEN BOVEN HET PLAFOND (DAT 

IS VOOR DE TARIEFLONERS GEMIDDELD 20 PCT. BOVEN HET UURLOON) DER OUDE REGELING 

WAREN GESTEGEN OF BIJ VOLWAARDIGE PRESTATIES DAARBOVEN ZOUDEN STIJGEN, DE 

LONEN EN TARIEVEN NIET IN EVENREDIGHEID MET DE VERHOGING DER BASISLONEN VER-

HOOGD ZULLEN KUNNEN WORDEN, JA IN SOMMIGE GEVALLEN IN HET GEHEEL NIET VER-

HOOGD OF ZELFS VERLAAGD ZULLEN MOETEN WORDEN, DAAR HET VOLGENS DE NIEUWE 

REGELING GELDENDE PLAFOND IN GEEN GEVAL OVERSCHREDEN MAG WORDEN. 
DE BASISLONEN DER VROUWELIJKE WERKNEMERS WORDEN MET DE PER 13 OCTOBER IN-

GAANDE NIEUWE REGELING NOG NIET HERZIEN. DE VAKRAAD HEEFT VOORSTELLEN GEREED 

LIGGEN VOOR EEN GERINGE VERHOGING DER BASISLONEN VOOR DE WERKNEEMSTERS VAN 

20 JAAR EN OUDER. DEZE ZULLEN SPOEDIG BIJ HET COLLEGE VAN RIJKSBEMIDDELAARS 

AANHANGIG GEMAAKT WORDEN.  
BOVENDIEN OVERWEEGT DE VAKRAAD PLANNEN VOOR EEN SPAAR- EN PENSIOENREGELING 

VOOR DE VROUWELIJKE WERKNEMERS. DE UITWERKING VAN DEZE PLANNEN ZAL ECHTER 

WELLICHT NOG ENIGE TIJD VORDEREN. 
 

DE VAKRAAD VOOR DE TEXTIELINDUSTRIE 
8 OCTOBER 1947 

MR. B.J.M. VAN SPAENDONCK, VOORZITTER-WERKGEVER 
A. VAN DER MEIJS, VOORZITTER-WERKNEMER 

A.F. STUVÉ, SECRETARIS-WERKNEMER 
A.J. A. VAN GERWEN, SECRETARIS-WERKGEVER 
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11.4.1 Een krantenartikel met een staartje 

Toen De Eendracht in zijn blad van 15 oktober 1947 een overzicht gaf van de nieuwe regeling, 
vond de bond het nuttig om tevens de balans op te maken van wat De Eendracht samen met de 
twee andere erkende bonden had bereikt. Zij moesten binnen de grenzen van de door de rege-
ring gestelde richtlijnen proberen het maximale te bereiken voor hun leden. Met de CAO van 
1946 was dat voor een groot deel gelukt, want deze had de textielarbeiders aanzienlijke materië-
le voordelen gebracht. ‘Belangrijker was echter en dit wordt naar onze mening door de textiel-
arbeiders nog te weinig begrepen, dat zij de overwinning van een beginsel betekende.’ Dit be-
ginsel hield in dat bij het werken in tarief garantielonen de grondslag van de weekinkomens 
vormden. Dit was inderdaad een fundamenteel verschil met de situatie in de jaren dertig en in 
dit opzicht was de totstandkoming van de eerste CAO een grote doorbraak voor de textielarbei-
ders, maar met dit argument ging De Eendracht voorbij aan de verschuiving in de machtspositie 
die door de krapte op de arbeidsmarkt was ontstaan. De meeste arbeiders namen geen genoegen 
met een beginsel – beginselen kun je niet eten – zij vonden eenvoudigweg dat de uurlonen in de 
eerste CAO te laag waren gesteld. De Eendracht probeerde uit alle macht zijn gezicht te redden 
door te benadrukken dat de onderhandelingen voor de tweede CAO uiterst moeilijk waren ge-
weest, dat de werkgevers ‘hardnekkige tegenstand’ hadden geboden, dat het CRB geen oog had 
voor de positie van de textielarbeiders. De kritiek van de Bedrijfsgroep Textiel en Kleding was 
dan ook een forse schep zout in de wonden. De EVC had het resultaat van de CAO ‘een aal-
moes’ genoemd. Maar, aldus De Eendracht, de EVC zelf bereikte helemaal niets. In haar con-
cept-CAO waren op bepaalde punten verdergaande eisen opgenomen dan bij de Uniebonden, 
bijvoorbeeld 10% loonsverhoging (een eis die de EVC van de fabriekscommissies had overge-
nomen, schr.). Het CAO-voorstel van de EVC was door het CRB echter terzijde gelegd. Het 
voorstel diende volgens De Eendracht geen ander doel dan verwarring zaaien, omdat de EVC 
het toch niet kon realiseren. Het was dan ook niet verwonderlijk dat steeds meer leden zich van 
de EVC afwendden en dat De Eendracht groeide. Verstandige textielarbeiders, aldus De Een-
dracht, sloten zich bij deze bond aan; ook al was er een fors verloop onder de leden (zie §5.3). 
 
De Eendracht concludeerde op 15 oktober dat de verschillen met de lonen in andere bedrijfstak-
ken geringer waren geworden. ‘Tevreden kunnen wij met dit resultaat niet zijn, maar wel kan er 
voldoening wezen in de kringen der textielarbeiders, dat door de actie van hun vakbonden de 
grondslag van hun lonen niet onbelangrijk is gestegen.’ Toch bevonden de Uniebonden zich in 
een lastig parket. Al tien maanden waren zij bezig voor een nieuwe CAO en zij hadden alle 
mogelijke moeite gedaan de arbeiders ervan te doordringen dat zij rustig de resultaten van de 
onderhandelingen moesten afwachten en nu dit. Ook het bestuur van de afdeling Enschede van 
Unitas vermoedde, nu men onder de nieuwe loonregeling gemiddeld niet boven de 96 cent uit 
mocht komen, dat op meerdere fabrieken wel moeilijkheden zouden rijzen, ‘daar er nu over het 
algemeen een eigenaardige toestand is ontstaan’.920 
De toestand werd nog veel eigenaardiger en dreigde uit de hand te lopen na de publicatie in de 
Twentse editie van Het Vrije Volk van een artikel, ‘De nieuwe CAO in de textiel’, waarin De 
Eendracht afstand leek te nemen van een aantal belangrijke consequenties van de nieuwe CAO. 
De krant schreef op woensdag 22 oktober dat De Eendracht van mening was dat het feit dat 
sommige lonen boven het plafond van 20% uitkwamen een gevolg was ‘van de ongediscipli-
neerde houding van de fabrikanten’ en dat het niet zo kon zijn dat als gevolg daarvan ‘de arbei-

                                                 
920 Bestuursvergadering Afd. Enschede Unitas, 15 oktober 1947 (Unitas, 1075). 
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ders met minder loon naar huis gaan. Het inkomen mag niet liggen onder datgene, wat de fabri-
kant tot nu toe uitbetaalde.’ Een andere passage uit het bewuste artikel handelde over de gulden 
pensioenpremie die alle mannelijke arbeiders als uitvloeisel van de nieuwe CAO moesten gaan 
betalen. De Bedrijfsunie wilde niet ‘dat deze gulden ten koste van het loon der werknemers zal 
worden ingehouden. Zou de bijdrage in het bedrijfspensioenfonds voor de arbeiders een loons-
verlaging meebrengen, dan zal het loon dermate moeten worden verhoogd, dat de inkomsten 
niet verminderen’, aldus Het Vrije Volk.921 
 
‘Op een buitenstaander moet het wel een vreemde indruk hebben gemaakt, dat de invoering van 
hogere uurlonen in een industrie gepaard gingen met stakingen tegen loonsverlaging.’ Met deze 
zin opende een artikel in De Eendracht van 15 november over ‘De toepassing van de CAO in de 
textielindustrie en de stakingen in Tilburg en Enschede’. In Tilburg hadden arbeiders van diver-
se bedrijven het werk neergelegd, in Enschede waren 42 wevers van Van Heek & Co de dag na 
het verschijnen van het bewuste Vrije-Volk-artikel in staking gegaan. Directe aanleiding hier-
voor was de vrees onder een deel van het personeel dat de pensioenpremie van het “oude” loon 
zou worden ingehouden bij die arbeiders die al boven het “nieuwe” plafond verdienden. Lede-
boer zei later in de Vakraad verontwaardigd dat de rechtstreekse aanleiding tot de staking, het 
artikel in Het Vrije Volk, was gepubliceerd nog vóór de eerste betaaldag, waarop de aanpassin-
gen op basis van de nieuwe CAO in de loonzakjes merkbaar zou zijn. 
De staking in Enschede breidde zich na enkele dagen uit over de spinnerij Noorderhagen van 
Van Heek & Co, toen 71 spinnerij-arbeiders eveneens het werk neerlegden. Omdat de andere 
arbeiders van Van Heek geen besmet werk wilden doen, waren 300 arbeiders zonder werk ko-
men zitten. Dit leidde er toe dat een groot gedeelte van de onderneming was lamgelegd. Het be-
drijf kreeg toestemming van het Rijkstextielbureau om 10.000 kilo garen per week bij te kopen 
om dit probleem te tackelen. De directie had ook Oosterveld benaderd om garens te leveren. 
Deze spinnerij had dit verzoek afgewezen, teneinde de eigen klanten te kunnen blijven bedie-
nen, maar ook omdat men daar vreesde anders eveneens met een staking te maken te krijgen; 
het zou immers gaan om besmet werk. Het argument van een mogelijke staking maakte indruk 
op de directieleden van Van Heek & Co, maar het andere bezwaar wezen zij verontwaardigd 
van de hand. Een staaltje van onvervalste solidariteit werd vervolgens door H.P. Gelderman ten 
beste gegeven die geheel ongevraagd een hoeveelheid garen aanbood.922 

                                                 
921 Het artikel, ‘De nieuwe CAO in de textiel’, uit de Twentse editie van Het Vrije Volk wordt voor een deel geciteerd in De Een-
dracht van 15 november 1947. Ik heb de originele krant van 22 oktober 1947, Twentse editie, niet kunnen vinden. In de andere 
edities van Het Vrije Volk is dit artikel niet opgenomen. Evenals De Waarheid en Het Parool werd ook Het Vrije Volk na de bevrij-
ding aanvankelijk uitgegeven in een groot aantal verschillende edities. Van 3 april 1945 tot 31 december 1951 heeft een Twentse 
editie bestaan. Van de eerste twee jaar na de bevrijding zijn slechts verspreide nummers bewaard gebleven, vanaf 1948 zijn volledi-
ge jaargangen beschikbaar. 
922 Verslag vergadering van de directie, 3 november 1947 (Van Heek, 43); Ledenvergadering van de afd. Enschede Unitas, 13 
november 1947 (Unitas, 1079); Notulen van de vergadering van de Vakraad voor de Textielindustrie, 18 november 1947 (TGTV, 
202); Verslag Hoofdbestuursvergadering Unitas op 1 december 1947 in Utrecht (Unitas, 1013). 
In de ledenvergadering van de afdeling Enschede van Unitas op 13 november vertelde Vunderink dat er 64 stakers waren, van wie 
er 38 lid bij de EVC waren aangesloten. In de vergadering van het Hoofdbestuur van Unitas in december werd gezegd dat er circa 
100 stakers waren geweest. In De Eendracht van 15 november is eveneens sprake van ongeveer 100 stakers. 
De weigering van Oosterveld om garens te leveren was vooral daarom zo pijnlijk voor de directie van Van Heek & Co, omdat Oos-
terveld door en vanuit Van Heek & Co was opgericht, omdat broers uit de familie Ledeboer tot de directies van beide bedrijven 
behoorden en omdat Van Heek & Co in het voorjaar van 1947 een krediet had verstrekt aan Oosterveld van ƒ75.000,- waarmee de 
spinnerij een nieuwe kammachine had kunnen aanschaffen. De resterende ƒ25.000,- moest Oosterveld-directeur J.G.G. Ledeboer 
zelf maar op tafel leggen, aldus het verslag van de directievergadering van Van Heek & Co van 28 april 1947. Dit verslag vermeld-
de eveneens dat de directie aan Oosterveld zou laten weten dat men er van uit ging dat Van Heek & Co ‘bepaalde voorkeursrechten 
op het te spinnen garen’ zou hebben. Hoe bitter dat Gelderman hen uit de brand moest helpen. 
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Een groot deel van de stakende arbeiders bij Van Heek & Co was lid van de EVC en in een 
unieke eendracht belegde de Bedrijfsunie samen met de EVC een vergadering met hen. De vier 
bonden drongen eenparig aan op beëindiging van de staking – de aanwezige EVC-bestuurders 
schaarden zich, naar Vunderink op bovengenoemde ledenvergadering vertelde, ‘volledig (…) 
achter het standpunt van de Unie bestuurders’ – zodat er onderhandelingen met de directie kon-
den worden gestart. De stakers wensten hier aanvankelijk niet op in te gaan en eisten uitbetaling 
van de volledige loonsverhoging. Om uit de impasse te geraken belegde de Vakraad een bespre-
king van de Regionale Commissie Twenthe, Van Heek & Co en de EVC, nadat de laatste de 
stakers had weten te overtuigen om een oplossing van het conflict binnen het raam van de CAO 
te accepteren. Na enkele toezeggingen die volgens Unitas niet van betekenis waren, werd als-
nog een deel van de in de CAO afgesproken loonsverhoging toegekend. Voor het grootste deel 
was dit bestemd voor het betalen van de pensioenpremie, zodat de inhoud van het loonzakje aan 
het einde van de werkweek niet groter was dan voorheen. Daarnaast verklaarde de onderneming 
zich bereid om aan de onvrijwillig uitgesloten arbeiders een voorschot van 80% van het norma-
le loon te verstrekken op voorwaarde dat ze allemaal gedurende 6 weken 1 uur per dag zouden 
overwerken.923 
 
In een terugblik in de Commissie van Advies voor de directeur van het GAB op dit en enkele 
andere conflicten die zich rond dezelfde tijd in Enschede voordeden, herhaalde Van Eck zijn al 
eerder geuite opvatting ‘dat een wilde staking de kop ingedrukt moet worden door de bedrijfs-
genoten, die het slachtoffer van deze staking worden. In de meeste gevallen is een wilde staking 
wel met 3 à 4 dagen afgelopen. Alle maatregelen, die erop gericht zijn, de slachtoffers van de 
wilde staking te helpen, bevorderen de wilde stakingen.’ Dit vertoog was een reactie op de op-
merking van Vunderink dat de EVC tijdens de staking bij Van Heek & Co ongeoorloofd steun-
bedragen had verzameld en dat de overheid hiertegen had moeten optreden. Tegen Van Eck’s 
standpunt bracht hij in dat de werkgevers onvrijwillig werkloze arbeiders na afloop van een 
conflict dikwijls loon uitbetaalden, waarmee zij dus zelf diens standpunt ondergroeven. Naar 
aanleiding van een opmerking van een ander commissielid dat Van Heek & Co de EVC in de 
kaart had gespeeld door niet-stakers zo snel op straat te zetten, waardoor zij slachtoffer werden 
van een conflict, waarbij zij geen partij waren, antwoordde Van Eck dat in een dergelijke rede-
nering het probleem bij de werkgever werd gelegd. Hij bleef bij zijn standpunt: ‘De onvrijwillig 
werklozen moeten terreur uitoefenen op de wilde stakers en hen ertoe brengen, het werk te her-
vatten.’ Gönning maakte Van Heek & Co ter vergadering nog het verwijt dat de onderneming 
na afloop van de recente staking de onvrijwillig werklozen 80% van het gederfde loon had uit-
betaald, hoewel de onderneming aanvankelijk de eis had gesteld dat 30 van de 38½ niet ge-
werkte uren via overwerk moesten worden ingehaald. Om een nog veel grote conflict te vermij-
den had het bedrijf deze eis ingeslikt. ‘Een dergelijke handelwijze breekt echter de macht van 
de organisaties’, aldus de slotsom van Gönning, aangezien de vakbonden in het overleg akkoord 
waren gegaan met deze voorwaarde.924 
                                                 
923 Verslag vergadering DB Unitas, 10 november 1947 (Unitas, 1022); Verslag Hoofdbestuursvergadering Unitas op 1 december 
1947 in Utrecht (Unitas, 1013); Theloosen, a.w., p. 76-77. 
924 Vergadering van de Commissie van Advies voor de Directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau Enschede, op donderdag 20 
november 1947, ten kantore van het GAB, Tromplaan 55 te Enschede (TGTV, 212). 
Aanwezig waren J. Horstman, A.C. van Eck, A. Tattersall, A.B. ter Balkt, J. Vunderink, H. Gönning, H.A.C. Huijsmans, I.F.H. 
Stuveling, J. Bijkerk en M.H. Hens die het verslag verzorgde. 
Commissies van Advies voor de directeur van het GAB vinden hun oorsprong in een brief van het Directorium van het Rijksar-
beidsbureau van 24 juni 1945. De eerste commissie in Twente heeft gefunctioneerd tot 1 november 1946 en alle leden ervan waren 
afkomstig uit Hengelo, omdat het GAB officieel in die plaats gevestigd was. De commissie bestreek dat jaar het gehele werkgebied 
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En dat maakte het aanzien en de populariteit van de vakbonden onder de arbeiders er niet beter 
op, wat toch ook niet in het belang van de ondernemers was. Dit was de achtergrond van het 
artikel in Het Vrije Volk van 22 oktober. Het is zeer onwaarschijnlijk dat er géén gesprek is 
geweest tussen bepaalde bestuurders van De Eendracht en de correspondent van de krant, maar 
hoe dit ook zij, in De Eendracht van 15 november uitte de NVV-bond scherpe kritiek op de in-
terpretatie en tenuitvoerlegging van de nieuwe CAO, ook al betreurde hij de stakingen bij Van 
Heek & Co en bij een aantal bedrijven in Tilburg. De Eendracht had, zo schreef de bond in zijn 
blad, op ledenvergaderingen duidelijk uitgelegd dat een verhoging van de CAO-lonen niet voor 
alle arbeiders een verhoging van hun feitelijke lonen, de inhoud van hun loonzakje, in zou hou-
den. Aan de andere kant was er niet gezegd dat er een verlaging van de lonen zou plaatsvinden 
van bijvoorbeeld wevers tot gemiddeld 96 cent CAO-loon plus 20%. De bond vermoedde dat 
ook St.Lambertus dit niet had gedaan wat de ‘zeer onaangename verrassing’ bij een deel van de 
Tilburgse textielarbeiders verklaarde. Vóór 13 oktober was de overschrijding van het loonpla-
fond sterker dan daarna. Door de nieuwe minimumuurlonen ‘werden de percentages of bedra-
gen, die boven het plafond werden betaald, geringer’. Er was dus meer reden voor de Vakraad 
geweest om op te treden vóór 13 oktober dan erna; toen had men rustig moeten bekijken wat de 
oorzaak was van de plafondoverschrijdingen en wat daaraan te doen was. Door het parool uit te 
geven dat de basislonen ‘in sommige gevallen in het geheel niet verhoogd of zelfs verlaagd 
zullen moeten worden’, was ‘een scherpe reactie’ van een deel van de arbeiders volkomen be-
grijpelijk. In de Vakraad was bij het vaststellen van de Bekendmaking toch gesproken, zo meen-
de De Eendracht zich te herinneren, over ‘psychologische factoren en uitwerkingen’? Nou, de 
berichten hadden psychologisch zowel op de arbeiders als op de werkgevers een verkeerde uit-
werking gehad. Het meeste stoorde het De Eendracht dat sommige werkgevers ‘de branie te-
genover hun arbeiders uithangen en de schuld, dat er verlagingen moeten worden ingevoerd op 
de Vakraad schuiven’. Indien de fabrikanten vonden dat er een looncorrectie naar boven en te-
gelijkertijd een correctie naar beneden moest plaatsvinden, dan zou dit toch eerst bediscussieerd 
moeten zijn in de Vakraad. Het standpunt van het Bondsbestuur van De Eendracht over dit punt 
was in Het Vrije Volk correct weergegeven. ‘Het was toch ook niet de bedoeling van de werk-
gevers, dat de nieuwe CAO minder geld in het loonzakje zou betekenen?’ zo vroeg de bond. 
Het retorische van de vraag was meer gericht aan het adres van de lezers, dan aan de werkge-
vers, want in de discussie in de Vakraad op 8 oktober had Van Spaendonck deze kwestie zeer 
expliciet en nadrukkelijk aan de orde gesteld en het besluit, neergelegd in de Bekendmaking 
was, of beter, leek niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. De letterlijke tekst van de passage over de 
consequenties van de pensioenpremie in Het Vrije Volk (zie hierboven) nam De Eendracht niet 
voor zijn rekening. Echter, ‘de geest, die er uit spreekt, achten wij juist’. 
‘De publicaties in Het Vrije Volk waren een waarschuwing aan de werkgevers’, zo vervolgde 
het blad van De Eendracht, ‘om in deze tijd met zijn grote moeilijkheden voor de arbeiders de 
nieuwe loonregeling niet schriel, maar op gepaste en toelaatbare wijze, ruim toe te passen.’ De 

                                                                                                                                               
van het GAB. Na de verplaatsing van het Arbeidsbureau naar Enschede is op 17 juli 1947 een nieuwe Commissie van Advies be-
noemd met leden die in Enschede woonden; voor de andere plaatsen werden voor elk bijkantoor aparte adviescommissies geïnstal-
leerd; hierover heb ik helaas geen gegevens gevonden.  
Deze commissie kende een subcommissie, de ‘Maandagmorgen-commissie’, die elke maandag de ontslagkwesties behandelde die 
in de voorafgaande week bij het GAB waren binnengekomen, aangezien het niet mogelijk was om alle ontslagkwesties aan te hou-
den tot de eerstvolgende vergadering van de eigenlijke adviescommissie. (Brief I.F.H. Stuveling aan Stichting van den Arbeid, 27 
november 1945; Vergadering Commissie van Advies voor de directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau Enschede op donderdag 
17 juli 1947 des n.m. 2 uur, ten kantore van het GAB Enschede, Tromplaan 55 (beide: TGTV, 210). 
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staking keurde het blad onvoorwaardelijk af. ‘De ontevredenheid, dat zij een gulden minder in 
hun loonzakje vonden, vinden wij wel verklaarbaar en gerechtvaardigd.’ De bond had onder-
zocht of de betrokken arbeiders een verhoging toekwam en dat was het geval, zoals ook was 
gebleken in de onderhandelingen met de Bedrijfsunie en de EVC. ‘Dit resultaat had ook bereikt 
kunnen worden zonder staking.’ De uitwassen dat er her en der te hoge lonen werden betaald, 
moest in gedegen overleg worden besproken. ‘Psychologisch was het dwaas te veronderstellen, 
dat zonder brokken te maken het mogelijk zou zijn in deze tijd van spanning tussen lonen en 
prijzen, plotseling de lonen van een aantal arbeiders te verlagen. Op deze manier worden, al is 
het niet zo bedoeld, conflicten uitgelokt.’ 
 
Zowel het artikel in Het Vrije Volk van 22 oktober als het artikel in De Eendracht van 15 no-
vember kunnen niet anders gezien worden dan als pogingen van deze bond om zich uit een ne-
telige positie te redden. De opstelling van de directie van Van Heek & Co had de bestuurders 
verrast, was een streep door hun rekening geweest. De Eendracht had verwacht dat de deels 
“zwarte” lonen gehandhaafd zouden blijven, dat de onderneming de confrontatie met haar per-
soneel niet aan zou durven. Nu kwam uit dat de bond de belangen van de arbeiders op een ma-
nier behartigde die zij niet pikten. De stakers, merendeels EVC-ers, legden de dubbelhartigheid 
van de vakbond bloot, ook die van de EVC, want ook deze bond wist zich met de staking geen 
raad en had zich schielijk achter de Bedrijfsunie geschaard. 
Het is fascinerend om te zien hoe sommige bestuurders van De Eendracht de Gordiaanse knoop 
van de zo lang nagestreefde en vurig bepleite medeverantwoordelijkheid voor de ontwikkeling 
van de Nederlandse economie, voor de wederopbouw en voor betere loon- en arbeidsvoorwaar-
den voor de textielarbeiders, zowel in vergelijking met de jaren dertig als in vergelijking met ar-
beiders in andere bedrijfstakken, probeerden te ontwarren en vervolgens verstrikt raakten in de 
tegenstrijdige belangen die uit het kluwen staken. Wederopbouw in een krappe arbeidsmarkt 
leidt onvermijdelijk tot scherpe conflicten, zeker in een bedrijfstak waar, zoals De Eendracht 
schreef, ‘vroeger uitwassen bestonden door te lage lonen’; dat liet zich niet wegpoetsen met een 
beroep op uitwassen ‘van te “hoge” lonen in verhouding tot het algemene loonpeil’ waarvan 
‘her en der’ sprake was in de Twentse textielindustrie. Ik spreek hier nadrukkelijk van “sommi-
ge” bestuurders van De Eendracht, want volgens Unitas waren de Twentse districtsbestuurders 
van De Eendracht Jasink en Gönning het helemaal niet mee eens met het artikel in Het Vrije 
Volk en de reactie erop in De Eendracht.925 
Dit was niet de enige oppositie tegen de standpunten die in beide artikelen waren verwoord. De 
Vakraad had in zijn vergadering van 4 november al afstand genomen van het krantenartikel van 
22 oktober en een verzoek gericht aan het hoofdbestuur van De Eendracht om aan de Twentse 
leden te laten weten dat de bond het artikel in Het Vrije Volk niet onderschreef, zich daarente-
gen schaarde achter de Bekendmaking van 8 oktober. Eendrachtvoorzitter T. van der Heeg ver-
wees in de Vakraadsvergadering van 18 november naar het artikel in De Eendracht van enkele 
dagen daarvoor, waarin werd erkend dat het tot de taak van de vakbonden behoorde om bij een 
overschrijding van het loonplafond met de betrokken werkgever te overleggen welke maatrege-
len genomen dienden te worden. Het bondsbestuur was echter niet bereid om de Bekendmaking 
van 8 oktober en de circulaire aan de werkgevers van de dag daarop voor zijn rekening te ne-
men vanwege de manier waarop die stukken tot stand waren gekomen. In alle besprekingen in 
de Vakraad over een nieuwe CAO was steeds gesteld dat de minimumuurlonen met minstens 2 
cent verhoogd moesten worden om de arbeiders in de gelegenheid te stellen de pensioenpremie 

                                                 
925 Verslag vergadering DB Unitas, 10 november 1947 (Unitas, 1022). 
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te betalen. Volgens Van der Heeg was vóór 8 oktober nooit de mogelijke consequentie aan de 
orde geweest dat lonen die boven het loonplafond uitkwamen, verlaagd zouden moeten worden. 
Het bestuur van De Eendracht kon de stelling dat de te hoge lonen abrupt verlaagd moesten 
worden, niet onderschrijven, ‘daar deze noodzakelijk tot conflicten moet leiden’. 
Van Spaendonck concludeerde uit het betoog van Van der Heeg dat een van de partijen die in 
de Vakraad samenwerkte, een besluit van deze raad niet erkende en vroeg zich af welke conse-
quenties hieraan verbonden moesten worden. Middelhuis verklaarde dat St.Lambertus − ‘hoe 
pijnlijk dit in sommige gevallen ook is’ − de Bekendmaking onderschreef en bleef onderschrij-
ven. Ook al hadden sommige werkgevers en ook bestuurders van zijn eigen organisatie fouten 
gemaakt, de Vakraad had een eigen verantwoordelijkheid en de leden dienden zich daar aan te 
houden. Wind sloot zich hierbij aan en benadrukte het grote belang van de Vakraad die de ver-
houdingen in de textielindustrie ingrijpend had gewijzigd en die ook in de toekomst van on-
schatbare waarde zou blijken te zijn. Hij deed een dringend beroep op De Eendracht het voort-
bestaan ervan niet in de waagschaal te stellen door vast te houden aan een standpunt ‘op basis 
waarvan verdere samenwerking niet mogelijk is’. Ook de werkgevers Gelderman en Fentener 
van Vlissingen riepen Van der Heeg op zijn standpunt te herzien. Zij hadden begrip ‘voor de 
moeilijke en pijnlijke situatie’ waarin De Eendracht zich bevond, maar zagen geen andere mo-
gelijkheid voor verdere samenwerking dan een erkenning van de fouten door deze bond. Bo-
vendien, zo voegde Gelderman hier aan toe, waarom maakte De Eendracht zich zo druk over de 
gevallen waar de lonen te hoog waren? De betrokken werkgevers hadden deze moeilijkheden 
aan zichzelf te danken en de betrokken arbeiders mochten blij zijn dat zij een tijd lang profijt 
hadden getrokken van hun ten onrechte toegekende te hoge lonen. Hij vertelde de aanwezigen 
begrijpelijkerwijs niet dat hij tijdens de staking een hoeveelheid garen beschikbaar had gesteld 
aan Van Heek & Co, opdat dit bedrijf zoveel mogelijk door kon werken. 
Van der Heeg, hierin bijgevallen door Fijlstra, gaf te kennen dat De Eendracht op grond van de 
CAO en van de door de regering gevoerde loonpolitiek niet op voorhand bezwaar maakte tegen 
elke loonsverlaging, maar dat hij zijn bezwaren in dit geval handhaafde. Zij betoogden dat de 
Bekendmaking, in tegenstelling tot wat in de Vakraad was afgesproken, geen rekening hield met 
de psychologische reacties van de arbeiders. Volgens hem had De Eendracht ook het recht om 
een afwijkend standpunt in te nemen en dat te handhaven, ook na een besluit van de Vakraad. 
Dit ontlokte aan Wind de opmerking dat op die manier ‘aan de samenwerking elke betekenis en 
elk belang worden ontnomen’. Ledeboer voegde hier nog aan toe dat het onderlinge overleg in 
Twente bevredigend was verlopen, totdat het gewraakte krantenartikel de zaak op losse schroe-
ven zette en aldus onzekerheid en verwarring stichtte. Volgens Vunderink ondersteunden de 
plaatselijke bestuurders in Twente het standpunt van het bondsbestuur niet en hij wenste een 
duidelijke uitspraak, omdat het vooral in Twente niet mogelijk was om ‘te blijven samenwer-
ken, als men niet weet, wat men aan elkaar heeft’. 
Een voorstel van Van Spaendonck om het interne conflict binnen de Vakraad aan de Stichting 
van de Arbeid voor te leggen, stuitte op verzet van de andere aanwezigen, waarop hij conclu-
deerde dat partijen die zich niet wensten neer te leggen bij besluiten van de Vakraad, dienden 
uit te treden. Op de vertegenwoordigers van De Eendracht na ondersteunden alle andere aanwe-
zigen dit voorstel. Hierop verlieten Van der Heeg, Fijlstra en Kruit de vergadering, die vervol-
gens besloot om de Stichting van de Arbeid van deze unieke gebeurtenis op de hoogte te stellen. 
De Vakraad had moeten vaststellen, zo schreef hij aan de Stichting, dat samenwerking met De 
Eendracht niet langer mogelijk was en die conclusie was voor de vertegenwoordigers van deze 
bond aanleiding geweest de vergadering te verlaten. Aangezien de Vakraad het waarschijnlijk 
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achtte dat De Eendracht een beroep op de Stichting zou doen om in dit conflict te interveniëren, 
sloot hij een afschrift van zijn brief aan De Eendracht bij. In deze laatste brief herhaalde de 
Vakraad nog eens zijn verzoek aan De Eendracht om ‘in passende vorm’ aan zijn leden bekend 
te maken dat de bond het artikel uit Het Vrije Volk niet onderschreef. ‘(…) om samenwerking 
met De Eendracht in de Vakraad verder mogelijk te maken’, was het noodzakelijk dat deze 
vakbond er blijk van zou geven ‘alsnog de verantwoordelijkheid voor en de consequenties van 
de Bekendmaking van de Vakraad te aanvaarden’ door dit aan zijn leden bekend te maken. De 
Vakraad besloot zijn uitvoerige brief, waarin hij een gedetailleerd overzicht gaf van de discus-
sies binnen de Vakraad, met de hoop uit te spreken dat ‘het Hoofdbestuur van De Eendracht 
aanleiding zal vinden aan het in aanhef van dit schrijven weergegeven verzoek alsnog gevolg te 
geven en aldus de voorwaarde te vervullen voor een verdere samenwerking’.926 
 
S.N. Menko NJzn., een van de directeuren van N.J. Menko en Spinnerij Roombeek, schreef 
dezelfde dag op eigen titel een brief aan de Stichting van de Arbeid. Hij wees op een artikel in 
Het Vrije Volk van de dag ervoor, ‘Textielchaos dreigt’. Volgens Menko was het artikel inhou-
delijk niet correct, maar maakte vooral de toon ‘een bijzonder nare indruk’. Hij kon weliswaar 
de invloed van dit dagblad niet beoordelen, maar het moest hem van het hart ‘dat waar de tex-
tielindustrie in het algemeen haar uiterste best doet, ten koste van veel energie, tijd en geld, om 
de verhouding tussen werknemers en -gevers te verbeteren, een dergelijk hoofdartikel veel ka-
pot kan slaan, wat met grote moeite wordt opgebouwd’. Het had volgens hem geen zin om per-
soonlijk actie te ondernemen, maar wellicht kon de Stichting iets doen? Slotemaker gaf enkele 
dagen later een heldere inkijk in de manier van werken van de Nederlandse sociale polder. Hem 
was gebleken dat geen van de hoofdbestuursleden van het NVV iets van dit artikel afwist. ‘De 
verhouding tussen het Hoofdbestuur en de aangesloten Twentse textielbonden [sic] ligt momen-
teel uitermate moeilijk. Er dreigt zelfs een breuk. Deze publicatie is een der oorzaken. Het geval 
zal intern uitgevochten worden. Meer behoef ik U er niet van te zeggen. Ik hoop, dat de Twent-
se textielarbeidersbond zich weer in het gareel zal voegen. Anders vrees ik funeste gevolgen. 
Dit geldt in het bijzonder ten aanzien van de loonpolitiek. U kent waarschijnlijk de moeilijkhe-
den tussen die textielbond en de Vakraad voor de Textielindustrie.’ Hij ging er van uit dat Men-
ko hiermee voldoende was geïnformeerd en ervan doordrongen was dat vanuit de Stichting al 
het mogelijke werd gedaan en hij verzocht hem dringend de brief als vertrouwelijk te behande-
len: ‘Er moet niet meer stof opgeworpen worden dan strikt nodig is.’927 
Op 21 november besteedde het bestuur van de Stichting aandacht aan de kwestie. Naar Ruppert 
had begrepen, had De Eendracht bepaalde mededelingen aan de pers verstrekt over de loonrege-
ling, die afweken van het standpunt van de Vakraad en desgevraagd was De Eendracht niet be-
reid geweest zijn standpunt te herzien. Volgens zijn informatie had De Eendracht daarop ge-
vraagd of de andere leden nog prijs stelden op zijn aanwezigheid in de Vakraad en hadden de 
andere leden daar niet bevestigend op kunnen antwoorden. Ruppert hoopte dat de NVV-verte-
genwoordigers een poging wilden doen om met de vertegenwoordigers van de Eendracht te pra-

                                                 
926 Notulen van de vergadering van de Vakraad voor de Textielindustrie, 18 november 1947 (TGTV, 202); brief B.J.M. van 
Spaendonck, A. van der Meijs, A.J.A. van Gerwen, namens de Vakraad voor de Textielindustrie, aan de Stichting van de Arbeid, 19 
november 1947; brief B.J.M. van Spaendonck, A. van der Meijs, A.J.A. van Gerwen, namens de Vakraad voor de Textielindustrie, 
aan het Hoofdbestuur van de Algemene Bond van Arbeiders en Arbeidsters in de Textiel- en Kledingbedrijven “De Eendracht”, 19 
november 1947 (beide: TGTV341). 
927 Brief S.N. Menko NJzn aan Stichting van de Arbeid, 19 november 1947; brief B.C. Slotemaker, namens Stichting van de 
Arbeid, aan N.J. Menko, 21 november 1947 (StA, 46). Voor een beknopte biografie van S.N. Menko zie: 
http://www.joodscheraadenschede.nl/Onderwerpen/Joodsche%20Raad/Sig%20Menko (geraadpleegd op 12 september 2010). 
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ten. Vermeulen noemde het een ernstige zaak en zegde toe de zaak de maandag daarop in het 
NVV-Hoofdbestuur aan de orde te stellen.928 Of hem op 24 november meer accurate informatie 
is verstrekt, is voor dit verhaal van minder belang. Het geval illustreert evenwel goed hoe 
scherp de top van de piramide in de gaten hield of alles naar wens verliep en niet aarzelde in te 
grijpen, wanneer dat niet het geval leek, wanneer er “dissidenten” waren, wanneer bepaalde be-
stuurders voor de druk van de arbeiders leken te wijken.  
 
De druk van de arbeiders op de vakbonden, waarvoor De Eendracht zich gevoeliger toonde dan 
de beide confessionele bonden, leidde zo tot het (voorlopig) beëindigen van de samenwerking 
waarvoor de moderne vakbeweging al sinds jaar en dag had gepleit. Het opstappen van de drie 
hoofdbestuurders van De Eendracht was vanzelfsprekend aanleiding tot intensief overleg met 
de Raad van Vakcentralen, tussen Unitas en St.Lambertus en, op uitdrukkelijk verzoek van de 
vakcentrales, binnen de Bedrijfsunie. Al na enkele weken begon zich een verschuiving in de op-
stelling van De Eendracht af te tekenen. Deze bleek uit een artikel van districtsbestuurder Gön-
ning in het bondsblad van 15 december 1947. Hij schreef dat zich na 13 oktober het nodige had 
afgespeeld in vooral Tilburg en Enschede en dat de bestuurders van de Bedrijfsunie gunstige 
oplossingen voor de arbeiders hadden weten te bereiken. Waarom was toen plotseling de sta-
king bij Van Heek & Co uitgebroken? Tegen een loonsverlaging wellicht? Nee, geen sprake 
van, een aantal lieden van de EVC had hun kans schoon gezien en had een honderdtal arbeiders 
tot een staking weten te bewegen. Was die staking nou nodig geweest? Wel in het raam van een 
politiek ‘gericht op herrie en verwarring, waarbij het er niet op aankomt of men brokken 
maakt’, zo concludeerde hij. Met deze analyse werd de oorzaak van het conflict in de schoenen 
van de EVC geschoven en kon het hoofdbestuur van De Eendracht zijn handen in onschuld 
wassen. St.Lambertus had kort daarvoor in zijn bondsblad geschreven dat staking op dat mo-
ment meer dan ooit impliceerde: ‘Schade voor de arbeiders, schade voor ons volk en verwijde-
ring waar toenadering groeiende is.’ Het was nog maar een korte tijd geleden dat de werkgevers 
volkomen vrij waren geweest om de lonen zo hoog op te voeren als zij wilden. In werkelijkheid 
waren de lonen voor de oorlog meestal aan de lage kant gebleven. Nu, ná de oorlog, wilden 
talloze werkgevers graag hoge lonen betalen, maar dat was nu verboden. Velen waren hiervoor 
al bekeurd. ‘Onze leden weten’, zo besloot het artikel, ‘dat staken onder een collectieve ar-
beidsovereenkomst, contractbreuk en tevens woordbreuk is.’ En zo kwamen de textielarbei-
dersbonden langzaam weer nader tot elkaar. 
Het verzet van het hoofdbestuur van De Eendracht tegen de consequenties van de Bekendma-
king was in het overleg binnen de Raad van Vakcentralen bewimpeld met de conclusie dat men 
er oog voor moest hebben ‘dat de ene bond in het kader der activiteit met groter weerstanden te 
maken heeft dan de andere’. Men sprak uitvoerig en herhaaldelijk over een verklaring waarmee 
de drie bonden weer samen door één deur zouden kunnen. In januari 1948 was de kou uit de 
lucht en ondertekende de Bedrijfsunie een verklaring, waarin zij vaststelde dat sommige werk-
gevers zowel vóór als ná 13 oktober 1947 fouten hadden gemaakt; dat zij de Bekendmaking van 
8 oktober onderschreef, maar dat dit geen volmacht inhield voor de werkgevers om de lonen die 
boven het tariefplafond uitkwamen, ‘abrupt te verlagen, omdat dit onvermijdelijk tot moeilijk-
heden moest leiden’; dat bij plafondoverschrijding overleg met de Bedrijfsunie moest plaats 
vinden om vast te stellen of dit was bereikt door ‘uitzonderlijke en moreel-redelijke prestaties’; 
dat door zo te handelen conflicten hadden kunnen worden voorkomen. De Bedrijfsunie stuurde 

                                                 
928 Bestuursvergadering Stichting van de Arbeid, 21 november 1947 (StA, 341). 
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deze verklaring naar de Vakraad om te laten weten dat men het geschil dat ertoe had geleid dat 
De Eendracht niet langer deel nam aan het werk van de Vakraad, opnieuw had besproken en dat 
nu de gehele Bedrijfsunie de besluiten van de Vakraad van 8 oktober 1947 erkende. Wat 
St.Lambertus en Unitas betreft waren hiermee de bezwaren tegen verdere samenwerking met 
De Eendracht weggenomen en was tevens het geschil van deze bond met de Vakraad opge-
lost.929 
Helemaal pais en vree tussen de drie textielarbeidersbonden was het ook daarna niet, wat ui-
teraard samenhangt met de delicate verhouding met de achterban en vooral de potentiële ach-
terban, die voor De Eendracht een groter probleem was dan voor de beide andere. Hoe gevoelig 
dit lag, bleek nog maar eens in een hoofdbestuursvergadering van Unitas waar ter sprake kwam 
dat De Eendracht op een vergadering in Winterswijk had gezegd dat de gunstige afloop van de 
CAO-onderhandelingen in hoofdzaak aan hem te danken was; in een brief aan de beide collega-
bonden van 15 januari 1948 had De Eendracht dit nog eens bevestigd. St.Lambertus en Unitas 
hadden hierop geantwoord dat dit niet waar was, waarop de Eendracht weer had teruggeschre-
ven dat het wel waar was; de andere twee hadden dat vervolgens weer ontkend.930 
In de lange periode dat er werd onderhandeld over de nieuwe CAO waren herhaaldelijk ver-
schillen van inzicht gebleken over de gewenste uitkomst van de besprekingen en over de manier 
van aanpakken. Meestal stond hierbij De Eendracht tegenover St.Lambertus en Unitas. Hierbij 
moet worden aangetekend dat er vrijwel alleen bronnen bewaard zijn gebleven, die vanuit de 
optiek van Unitas inzicht geven in de onderlinge verhoudingen. Op 21 juli 1947 sprak het 
hoofdbestuur van Unitas van grote meningsverschillen die aanvankelijk hadden bestaan tussen 
Unitas en St. Lambertus enerzijds en de Eendracht anderzijds. Bovendien gaf het CNV de voor-
keur aan prijsverlagingen boven een loonsverhoging, al realiseerde men zich wel dat dit niet 
eenvoudig te realiseren was. ‘Het zal moeilijk zijn daarvoor de gehele Vakbeweging warm te 
krijgen, omdat een groot deel achter onze slappe regering staat.’931 
 

11.5 Vanwege hogere prestaties door het loonplafond heen 

De Vakraad sprak op 18 november, na het vertrek van de vertegenwoordigers van De Een-
dracht, over de wenselijkheid om toestemming te krijgen om voor hogere prestaties hogere lo-
nen te mogen betalen. De directe aanleiding hiervoor was een staking bij AaBe in Tilburg die 
als inzet had om de in dit bedrijf al langer bestaande doorbreking van het loonplafond te hand-
haven. In de spinnerij bedroeg het uurloon gemiddeld ƒ1,- wat een flinke overschrijding was 
van het CAO-plafondloon van ƒ0,91. Het adviesbureau Bosboom-Hegener had een rapport 
overgelegd, waaruit bleek dat over het geheel genomen de bestaande lonen niet te motiveren 
waren op grond van de geleverde prestaties, ondanks het feit dat deze aanmerkelijk waren ge-
stegen en de lonen hierbij achter waren gebleven. De oorzaak voor deze ogenschijnlijke tegen-
stelling lag in het feit ‘dat de lonen van de aanvang af veel te hoog gesteld’ waren. Dit hing op 
zijn beurt weer ten nauwste samen met de verdubbeling van het personeel in de voorbije jaren, 

                                                 
929 Verslag vergadering DB Unitas, 8 december 1947 (Unitas, 1022); H. Gönning, Rondom de CAO, in: De Eendracht 15 decem-
ber 1947; Hoog Ambacht 29 november 1947; Theloosen, a.w., p. 78; Verklaring betreffende de uitvoering van de genomen besluiten 
in de vergadering van de Vakraad van 8 oktober 1947, 6 januari 1948; brief J.A. Middelhuis, W.J. Fijlstra, namens de Bedrijfsunie 
in de Textielindustrie, aan de Vakraad voor de Textielindustrie, 6 januari 1948 (beide: TGTV, 202); Verslag Hoofdbestuursverga-
dering Unitas op 4 februari 1948 in Utrecht (Unitas, 1013). 
930 Verslag Hoofdbestuursvergadering Unitas op 19 mei 1948 in Utrecht (Unitas, 1013). 
931 Verslag Hoofdbestuursvergadering Unitas, 21 juli en 22 september 1947 (Unitas, 1013). 
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‘hetgeen uiteraard onder de huidige omstandigheden alleen bereikt is kunnen worden enerzijds 
door loklonen, anderzijds door het practisch zonder enige selectie aannemen van personeel’. 
De directie van AaBe had het deel van het loon dat na de totstandkoming van de nieuwe CAO 
boven het plafond uitkwam, ingehouden en had op de loonzakjes de bedragen vermeld die de 
arbeiders ‘nog te goed’ hadden, met de verzekering dat deze bedragen spoedig zouden worden 
uitbetaald, wanneer de directie de hiervoor nodig geachte toestemming had gekregen. ‘De ar-
beiders zijn op een gegeven moment het wachten beu geworden en hebben – in dit geval ook 
kennelijk onder invloed van de EVC – het werk neergelegd.’ De directie deed vanzelfsprekend 
zijn best om toestemming te krijgen om de tot dan toe bestaande hogere lonen te mogen betalen. 
De adder onder het gras was ‘dat een dergelijk succes van de staking onmiddellijk tot tal van 
stakingen op andere fabrieken zou leiden’. Het merkwaardige was, zo vervolgde Van Spaen-
donck zijn uiteenzetting, dat de directie solidair was met de stakers. Zij hield regelmatig contact 
met hen en herhaalde steeds de belofte dat het ingehouden loon alsnog zou worden uitbetaald. 
St.Lambertus’ bestuurder Janssens wees op het gevaar dat de directie van AaBe, ook indien er 
geen toestemming zou komen, de te hoge lonen toch zou uitbetalen. Dan zou de EVC, die de 
stakers wekelijks een uitkering verstrekte, victorie kraaien. 
Na rijp beraad kwam de Vakraad tot de slotsom dat aan het College van Rijksbemiddelaars en 
het Directoraat-Generaal van de Arbeid zou worden bericht dat de Vakraad op grond van de 
beschikbare informatie vond dat aan AaBe geen dispensatie moest worden verleend. Dit zou 
ook aan de directie worden gemeld. De Vakraad betreurde het dat de directie tijdens de staking 
buiten de vakverenigingen om overleg had gepleegd met de stakende arbeiders en deed een 
dringend beroep op de onderneming om niet langer te hoge lonen te betalen. Op verzoek van 
Middelhuis werden in de brief aan de directie van AaBe de woorden ‘buiten de vakverenigingen 
om’ weggelaten. St.Lambertus had geen enkele behoefte om zich met dit conflict in te laten 
vanwege ‘de zeer eigenaardige houding’ die de directie in het verleden tegenover de vakbonden 
had ingenomen; bovendien waren slechts betrekkelijk weinig arbeiders van AaBe georgani-
seerd. 
Ook al adviseerde de Vakraad in dit geval dus om géén dispensatie te verlenen, het probleem 
dat er in de praktijk hogere lonen werden betaald dan op grond van de CAO was toegestaan, 
was wijd verbreid. De staking bij Van Heek & Co was er een uiting van geweest. Het middel 
om op basis van “wetenschappelijke” rapporten van een gerenommeerd onderzoeksbureau dis-
pensatie aan te vragen zou een veel gehanteerd middel worden om hogere lonen te kunnen beta-
len. Hiermee was de vrede in het bedrijf gediend en naar de arbeiders toe was het een goed 
middel om hen te bewegen hogere prestaties te leveren. 
Dit speelde bij een ander verzoek dat in deze zelfde vergadering van de Vakraad aan de orde 
werd gesteld. J.F. Scholten & Zn uit Enschede vroeg medewerking van de Vakraad om voor een 
deel van haar wevers dispensatie voor de CAO-lonen te krijgen ‘op grond van kwalitatief en 
kwantitatief bijzondere prestaties’. De Regionale Commissie Twenthe was bereid haar steun te 
geven aan dit verzoek, wanneer het ‘behoorlijk wetenschappelijk’ zou worden onderbouwd. Het 
besluit van de Vakraad om een rapport van Berenschot over deze kwestie af te wachten en een 
soortgelijk verzoek van de kant van P. Fentener van Vlissingen en Co.’s Katoenfabrieken uit 
Helmond, leidden tot een interessante discussie. 
Gelderman waarschuwde ertegen om dit soort kwesties te gemakkelijk op te vatten, omdat daar-
mee het hek van de dam zou zijn. Bij Van Vlissingen en Co.’s Katoenfabrieken waren de tarie-
ven naar verluidt afgestemd op strikt volgens de Bedaux-methode gemeten arbeidsprestaties en 
deze waren in verschillende afdelingen boven de 72 Bedaux-eenheden gekomen. Volgens Gel-
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derman zei dit helemaal niets en kon de Vakraad pas afwijkingen toestaan, wanneer er een 
maatstaf voorhanden was ‘die algemeen en uniform kan worden toegepast’. Volgens anderen 
bood het Bedaux-stelsel wel degelijk het gewenste handvat en werd de grens van 72 Bedaux-
eenheden door het CRB aanvaard als maatstaf voor normale prestaties, zodat bij overschrijding 
hiervan hogere lonen waren toegestaan. Ledeboer gaf aan op grond van zijn ervaringen in het 
verleden aanvankelijk van mening te zijn geweest dat bij 80 Bedaux-eenheden van bijzondere 
prestaties kon worden gesproken. Vanuit de overwegingen dat een ‘jakkersysteem’ moest wor-
den vermeden, was hij het er mee eens dat bij overschrijding van de grens van 72 eenheden 
sprake was van bijzondere prestaties. Fentener van Vlissingen was het met Gelderman eens dat 
de nodige voorzichtigheid geboden was, maar wanneer hogere prestaties waren aangetoond op 
grond van een algemeen, zelfs internationaal erkend wetenschappelijk systeem, mocht de Vak-
raad niet tegenwerken ‘dat de arbeiders de beloning krijgen, die hun toekomt’. ‘Bovendien, zo 
voegde hij er aan toe, bij toepassing van een dergelijk systeem zijn ‘de loonkosten niet hoger, 
doch integendeel lager’. Volgens Van Eck was het van belang dat de ondernemers werden ge-
prikkeld om rationeel te werken, ‘daar de Nederlandse industrie haar positie in de toekomst 
alleen door rationeel te werken zal kunnen handhaven’. 
Van vakbondszijde gaf Vunderink te kennen de voorstellen voor dispensatie bij Van Vlissingen 
en Co.’s Katoenfabrieken te ondersteunen, maar hij was tegelijkertijd huiverig ‘dat met toepas-
sing van het Bedaux-systeem de jaagmethode weer ingang zal vinden’. Wind kon zich hier ge-
heel in vinden en wees er op ‘dat het hoog nodig wordt de arbeiders weer tegen zichzelf in be-
scherming te nemen’.932 
 
Hiermee had de Vakraad in een notendop de problematiek rond de “wetenschappelijke” func-
tieclassificatie besproken. Zoals al eerder aangegeven beschouwde de Nederlandse regering en 
in het verlengde daarvan het College van Rijksbemiddelaars dit als een belangrijk hulpmiddel 
tot opvoering van de productie en tot beteugeling van de loonkosten die door de verhoudingen 
op de arbeidsmarkt hoger waren dan regering, CRB en fabrikanten lief was (zie bij voetnoot 908). 
Het conflict bij AaBe was hier een duidelijke illustratie van. Hoe echter te voorkomen dat het 
gehate vooroorlogse jaagsysteem terug zou komen? Het antwoord lag in besloten in de vraag 
wanneer opvoering van de arbeidsproductiviteit “jaagsysteem” werd genoemd en wanneer niet 
en dit antwoord was weer grotendeels afhankelijk van de vraag aan welke kant van de machine 
men stond. Zo lang de textielarbeiders nog gebruik maakten van hun sterke positie op de ar-
beidsmarkt en zich teweer stelden tegen opvoering van het aantal machines, tegen tijdmetingen 
en dergelijke, bleef een eenduidig antwoord uit. In de verschuiving hiervan, in de door de mees-
te arbeiders met tegenzin geaccepteerde opvoering van de productie, speelden de vakbonden 
een cruciale rol. Toestemming tot doorbreking van het loonplafond of het al dan niet tijdelijk 
opwaarderen van functies tot hogere loongroepen was de Haarlemmer olie die uitkomst zou 
brengen. Er werden echter ook andere methoden gehanteerd die zeer low-profile waren, maar 
daarmee niet minder effectief. Sommige ondernemers stelden volgens een bestuurslid van Uni-
tas ongeschoolden te werk, waardoor het gemiddelde loon in de desbetreffende afdeling werd 
gedrukt. Op die manier was het dan toch mogelijk om aan arbeiders die boven het loonplafond 
uitkwamen de 2 cent extra te geven die was bestemd voor de pensioenpremie.933 
 

                                                 
932 Notulen van de vergadering van de Vakraad voor de Textielindustrie, 18 november 1947 (TGTV, 202). Cursief van schr. 
933 Verslag Hoofdbestuursvergadering Unitas op 1 december 1947 in Utrecht (Unitas, 1013). 
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Vlak voor de officiële bekendmaking van de nieuwe CAO vroeg de Stoomweverij v/h J.H. Me-
ijerink & Zn uit Winterswijk aan de Regionale Commissie Twenthe van de Vakraad toestem-
ming om het minimumuurloon van de rijgers en aandraaiers gelijk te stellen aan dat van de we-
vers, zoals voorheen gebruikelijk was geweest. De functies vielen volgens de CAO-bepalin-gen 
in de groep geoefenden en behoorden niet, zoals de wevers, tot de geschoolden. Het argument 
dat de minimumuurlonen van deze twee groepen arbeiders vroeger gelijk waren, vonden de 
vakbondsvertegenwoordigers in de Commissie niet voldoende, maar omdat de onderneming 
alleen bontgoed produceerde, gingen zij akkoord, mits de rijgers en aandraaiers dusdanig vak-
bekwaam waren dat zij als geschoold gekwalificeerd konden worden. Volgens het bedrijf was 
dit het geval en de commissie adviseerde de Vakraad, ‘hoewel niet met enthousiasme’, om de 
weverij toestemming te verlenen deze beide groepen als geschoolden te betalen ‘in verband met 
de aard van het bedrijf’.934 
 
Op 18 oktober 1947 wendde ook de Stoomspinnerij “Twenthe” uit Almelo zich tot de Regiona-
le Commissie Twenthe met een dispensatieverzoek. Bij de verdeelstoelarbeiders, ringspinners 
en afzetters van deze spinnerij kwam het gemiddelde loon boven het loonplafond uit of naderde 
dit zeer dicht. Volgens de letter van de nieuwe CAO zouden zij dus niet voor een verhoging in 
aanmerking komen en misschien zou zelfs enige verlaging moeten worden toegepast. Dat vond 
de directie ‘zeer onbillijk’, daar die lonen zo hoog waren opgelopen ‘uitsluitend en alleen omdat 
de individuele prestaties van deze personen zeer zijn opgevoerd en het max. hebben bereikt’. 
Het mocht niet zo zijn dat deze arbeiders nu ‘de dupe zouden worden van het feit, dat zij mo-
menteel topprestaties verrichten’. De Stoomspinnerij “Twenthe” vroeg de Commissie toestem-
ming om af te mogen wijken van de CAO-bepalingen en was bereid dit te laten onderbouwen 
door een onderzoeksrapport van een adviesbureau. Van Eck wees de directie er op dat uitslui-
tend het College van Rijksbemiddelaars een dergelijke ontheffing mocht geven en dat hiervoor 
een positief advies van de Vakraad nodig was. De Vakraad zou een dergelijk positief advies 
alleen geven, wanneer uit een rapport van een bureau zoals Berenschot zou blijken ‘dat de be-
wuste arbeiders presteeren wat zij menschelijkerwijs kunnen presteeren’. 
De spinnerij heeft Berenschot opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren, maar helaas 
heb ik dat in de archieven niet aangetroffen. In februari 1948 gaf de Stoomspinnerij “Twenthe” 
een korte toelichting op het rapport aan het College van Rijksbemiddelaars. Dit ondersteunde 
volgens de spinnerij de claim dat de verdeelstoelarbeiders en de ringspinners hogere prestaties 
leverden dan ‘normaal noodzakelijk geacht mag worden’. Voor de afzetters gold dit ‘niet in zo 
sterke mate’, maar omdat deze arbeiders steeds in groepen werkten, moest bij de beoordeling 
van hun prestaties rekening worden gehouden met afwezigheid wegens ziekte, ongevallen e.d. 
als gevolg waarvan de wèl aanwezige afzetters harder moesten werken. Bovendien werden af-
zetters vaak ingezet om spinners te vervangen, wanneer zij afwezig waren; afzetters zelf konden 
niet worden vervangen vanwege het specialistische karakter van hun werk. De tarieven en be-
zetting van alle drie groepen waren zodanig dat om het toegestane CAO-loon plus 20% te kun-
nen halen, al meer dan een normale prestatie moest worden geleverd. Toch lagen de daadwerke-
lijk lonen nog hoger en dit was volgens het bedrijf dus uitsluitend gevolg van het feit dat de 
                                                 
934 Brief Stoomweverij v/h J.H. Meijerink & Zn. aan Vakraad voor de Textielindustrie, 7 oktober 1947; brief Vakraad voor de 
Textielindustrie aan Regionale Commissie Twenthe, 10 oktober 1947; brief J. Vunderink, namens de arbeidersleden van de Regio-
nale Commissie, aan A.C. van Eck, 15 oktober 1947; brief A.C. van Eck aan Stoomweverij v/h J.H. Meijerink & Zn., 17 oktober 
1947; brief A.C. van Eck aan Regionale Commissie Twenthe, 27 oktober 1947; brief Stoomweverij v/h J.H. Meijerink & Zn. aan 
Regionale Commissie Twenthe, 31 oktober 1947; brief J. Vunderink, namens de arbeidersleden van de Regionale Commissie, aan 
A.C. van Eck, 5 november 1947; brief A.C. van Eck aan Vakraad voor de Textielindustrie, 2 december 1947 (alle: TGTV, 173). 
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betrokken arbeiders ‘uitzonderlijke prestaties’ leverden. Het hogere loon was dus zeer zeker 
gewettigd. De verdeelstoelarbeiders verdienden 8% boven het loonplafond (minimumuurloon 
plus 20%), de ringspinners 2,3% en de afzetters 6,4%.  
De Regionale Commissie adviseerde de Vakraad om voor de verdeelstoelarbeiders en de 
ringspinners een positief advies aan het CRB te geven. Met betrekking tot de afzetters achtte de 
Commissie de redenering van het bedrijf ‘ongeloofwaardig of in ieder geval gewrongen’. De 
Commissie had sterk de indruk dat de spinnerij tegenwicht had willen bieden tegen het rapport 
van Berenschot, waarin naar voren kwam ‘dat deze afzetters zich nu niet zoo overmatig inspan-
nen’.935 
 
Spinnerij Roombeek vroeg de Regionale Commissie in februari 1948 om haar vijf copspakkers 
net als voor de oorlog evenveel te mogen betalen als de selfactorspinners, nl. in groep I, ge-
schoolden. De spinnerij stelde hoge eisen aan de copspakkers, omdat de cops bij transport niet 
beschadigd mochten raken en zij zelf de diverse garennummers moesten kunnen onderscheiden 
om te voorkomen dat die vermengd zouden raken. Hun werk was ‘betrekkelijk zwaar’, want zij 
stonden de hele dag over kisten gebogen. De Commissie vond het argument dat beide groepen 
arbeiders vóór de oorlog evenveel verdienden, geen hout snijden. Roombeek ging volgens de 
Commissie ‘veel te ver (…) met Uw neiging om uitzonderingen te maken, die uit een oogpunt 
van werkklassificatie niet houdbaar zijn en zij kan dus in deze niet aan Uw wensch voldoen’.936 
 
De Bedrijfsunie had in de vergadering van de Vakraad van 4 mei 1948 de wens uitgesproken 
dat vijf cops- en bomensjouwers die in de weverij Transvaal van Van Heek & Co werkten, zou-
den worden betaald als geoefenden in plaats van ongeschoolden. Deze arbeiders moesten de 
karren, waarmee zij de cops vervoerden, in de fabriek tegen een helling oprijden en het inleggen 
van de weefbomen in het weefgetouw vergde een bijzondere inspanning, omdat de meeste 
weefgetouwen erg dicht bij elkaar stonden. Navraag bij de onderneming had de Regionale 
Commissie geleerd dat Van Heek & Co deze arbeiders niet in groep II wilde betalen ‘daar zij 
bevreesd is dat andere arbeiders zich hieraan zullen trachten op te trekken’, maar dat het bedrijf 
er wel mee akkoord ging dat de Vakraad dispensatie zou verlenen om deze arbeiders boven het 
plafondloon (deze arbeiders werkten in tarief) een toeslag van ƒ2,- per week te betalen. De Vak-
raad nam het positieve advies van de Regionale Commissie over, maar het CRB liet op 15 juni 
weten dat het hierover pas een besluit kon nemen, ‘wanneer op deugdelijke gronden, door mid-
del van een werkclassificatie’, was aangetoond dat de verhoging billijk was. Van Eck vond het 
standpunt van het College ‘kinderachtig en geïnspireerd op een blinde verheerlijking van het 
begrip werkclassificatie’. Volgens hem ging het om ‘een doodsimpel geval van sjouwers, die 
moeten sjouwen tegen een aanmerkelijke helling op en die bomen in een zeer nauwe ruimte met 
equilibristische vaardigheid moeten verwijderen’. Hij vond het zwaar overdreven om hier een 
wetenschappelijk bureau bij te halen. 
Het CRB liet zich niet van de wijs brengen en gaf opdracht een onderzoek ter plaatse in te stel-
len. Op grond hiervan wees het College het verzoek om dispensatie af. In het onderzoek was 
geconstateerd dat het vervoer van de copsbakken van de spinnerij naar de garenkelder werd 

                                                 
935 Brief Stoomspinnerij “Twenthe” aan A.C. van Eck, 18 oktober 1947; brief A.C. van Eck aan Stoomspinnerij “Twenthe”, 20 
oktober 1947; brief A.C. van Eck aan Regionale Commissie Twenthe, 21 oktober 1947, brief Stoomspinnerij “Twenthe” aan Colle-
ge van Rijksbemiddelaars, 12 februari 1948; brief A.C. van Eck aan Regionale Commissie Twenthe, 18 februari 1948; brief A.C. 
van Eck aan Vakraad voor de Textielindustrie, 24 maart 1948 (alle: TGTV, 943). 
936 Brief Spinnerij Roombeek aan Regionale Commissie Twenthe, 10 februari 1948; brief A.C. van Eck, namens Regionale Com-
missie Twenthe, aan Spinnerij Roombeek, 16 februari 1948 (beide: TGTV, 173). 
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uitgevoerd met behulp van speciaal geconstrueerde wagens waardoor de afdaling geen extra 
inspanning vergde; het vervoer van de lege copsbakken met een steekwagen was niet extra 
zwaar; de onderlinge afstand van de weefgetouwen was zeer klein en dat vroeg inderdaad ‘eni-
ge equilibristische vaardigheid’, maar de weefbomen hoefden niet over een grote afstand te 
worden gedragen of opgetild. Na deze uitspraak liet de Regionale Commissie het aan Van Heek 
& Co zelf over om ‘te doen wat U meent dat noodig en verantwoord is’.937 
 
Het ging in bovenstaande voorbeelden om pogingen van het betrokken bedrijf dispensatie te 
krijgen voor een hoger loon op grond van uitzonderlijke prestaties of van gewoonte. Het initia-
tief hiertoe ging steeds uit van het bedrijf. Dit rechtvaardigt de conclusie dat deze verzoeken ten 
minste voor een deel, naar alle waarschijnlijkheid voor een groot deel, geïnspireerd waren door 
het streven arbeidsonrust tegen te gaan dan wel te dempen. De tekorten aan personeel waren 
nog steeds aanzienlijk en in het voorgaande heb ik omstandig aangetoond dat textielarbeiders 
zonder al te veel problemen bij andere textielfabrieken of in een andere bedrijfstak aan het werk 
konden, aanstellings- en ontslagvergunning of niet. Vanuit bedrijfseconomisch oogpunt is het 
voor een onderneming ook geen argument dat het “niet billijk” zou zijn dat arbeiders “de dupe” 
werden van hun uitzonderlijke prestaties. Zonder dispensatie dreigde onrust en dát was niet de 
bedoeling. 
De ijzeren volharding waarmee het College van Rijksbemiddelaars op werkclassificatierappor-
ten aandrong en die in het geval van de cops- en bomensjouwers bij Van Heek & Co wat pot-
sierlijk aandoet, onderstreept dat het College hiermee een machtsmiddel in handen had, waar-
mee het de fabrikanten in het gareel kon krijgen en waarmee het de invloed van verhoudingen 
op de arbeidsmarkt kon temperen. Het is verder interessant om te zien hoe de Vakraad fungeer-
de als filter dat al te doorzichtige constructies afwees en de bedrijfstak op die manier op weg 
hielp naar grotere efficiency. 
 

11.6 De tweede CAO: geen verhoging van de vrouwenlonen 

Omdat de Vakraad in de discussies met het College over de nieuwe CAO de vrouwenlonen 
buiten beschouwing had gelaten teneinde verdere vertraging te voorkomen, diende Van Spaen-
donck namens de katholieke textielfabrikantenvereniging in de Vakraadvergadering van 4 sep-
tember 1947 het voorstel in om voor de geschoolde functies aansluiting te zoeken bij groep C in 
de confectie-industrie. Voor Gemeenteklasse III zou dit neerkomen op minimumuurlonen voor 
volwassen vrouwen van 39, 42 en 46 cent, een verhoging van 2 cent voor elke functiegroep (zie 
Tabel 37). De aanwezige Twentse fabrikanten hadden geen bezwaar tegen dit voorstel, evenmin 
als Hin, al had hij niet de illusie dat daarmee de moeilijkheden met het vrouwelijk personeel 
opgelost zouden zijn of dat ‘de arbeidslust’ erdoor gestimuleerd zou worden. De Bedrijfsunie 
wenste een verdere verhoging van de vrouwenlonen, omdat met deze voorstellen ‘de bestaande 
moeilijkheden lang niet’ opgelost werden. Van Spaendonck achtte de kans klein dat het College 

                                                 
937 Brief J. Vunderink, namens Regionale Commissie Twenthe, aan het Dagelijks Bestuur van de Vakraad voor de Textielindustrie, 
15 mei 1948; brief A.J.A. van Gerwen, namens de Vakraad voor de Textielindustrie, aan A.C. van Eck, 17 juni 1948; brief A.C. van 
Eck, namens Regionale Commissie Twenthe, aan J. Vunderink, 18 juni 1948; besluit G. Jansen en J. Bosch, namens College van 
Rijksbemiddelaars, 10 augustus 1948; brief A.J.A. van Gerwen, namens de Vakraad voor de Textielindustrie, aan A.C. van Eck, 12 
augustus 1948; brief A.C. van Eck aan Van Heek & Co, 24 augustus 1948 (alle: TGTV, 173). 
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hogere vrouwenlonen, vergelijkbaar met de hoogste categorie in de confectie-industrie, zou 
willen goedkeuren.938 
Tijdens de discussie in de Vakraad in oktober over de nieuwe CAO, waarover kort daarvoor 
overeenstemming was bereikt met de Rijksbemiddelaars, kwam de vraag aan de orde waarom 
de vrouwenlonen niet waren aangepast in deze nieuwe CAO conform het besluit dat men in de 
voorgaande vergadering had genomen. Van Spaendonck legde nog eens uit dat er sterke aanwij-
zingen waren dat het College in dat geval een verband zou zijn gaan leggen met de confectie-
industrie, wat wellicht tot nieuwe vertraging zou hebben geleid. Daarom was besloten aanpas-
sing van de vrouwenlonen niet op te nemen in de voorliggende CAO, maar dit direct aan de 
orde te stellen na de publicatie ervan in de Staatscourant.939 
Om de besprekingen verder te brengen riep de Vakraad op 27 januari 1948 een commissie in 
het leven die met voorstellen moest komen om ook de vrouwenlonen te verhogen. Deze com-
missie stelde enkele weken later voor om de jaarklassenindeling voor vrouwen uit te breiden, 
waardoor het minimumuurloon voor een “volwassen” vrouw niet al op 19-jarige leeftijd, zoals 
in de CAO was vastgelegd, maar pas op 22-jarige leeftijd zou worden bereikt. In iedere jaar-
klasse boven de 19 jaar zou dan steeds 2 cent per uur meer worden verdiend. Dit was een niet 
onaanzienlijke verhoging van het minimumuurloon, ook al duurde het drie jaar langer voordat 
vrouwen het maximum konden bereiken. Voor de vrouwen die de fabriek verlieten na een hu-
welijk was dit bovendien maar een beperkte vooruitgang en de werkelijk betaalde lonen lagen 
veelal nog ver boven dit voorstel.940 De Vakraad ging er mee akkoord, maar de Textielwerkge-
vers-Federatie wilde de loonschaal voor vrouwen slechts uitbreiden met vier halfjaarlijkse ver-
hogingen, zodat het “volwassen” minimumuurloon op 21-jarige leeftijd zou worden bereikt en 
41, 44 en 48 cent per uur zou bedragen voor de drie functiegroepen. 
In april kwam de commissie met een enigszins aangepast voorstel waaraan de volgende over-
wegingen en analyse ten grondslag lagen, die door de Vakraad werden overgenomen: ‘De feite-
lijke lonen voor de vrouwelijke werknemers steken practisch in alle delen der textielindustrie 
min of meer belangrijk boven het plafond uit onder de druk van omstandigheden, die voors-
hands niet wel voor verandering vatbaar zijn. Op den duur is de toestand niet goed houdbaar, 
dat men als partijen bij een Collectieve Arbeidsovereenkomst bepalingen handhaaft, waarvan 
men weet, dat zij in de praktijk vrijwel over de gehele linie worden overtreden, waarbij mede in 
aanmerking te nemen zijn de risico’s, die de betrokkenen daarbij lopen van strafrechtelijke 
sancties, eventueel ook in de vorm van hechtenis. Wat betreft de jeugdige vrouwelijke werkne-
mers is de Vakraad van oordeel, dat er voor een verhoging van de basislonen geen aanleiding 
bestaat. Het probleem doet zich in hoofdzaak gelden voor de oudere vrouwelijke werknemers, 
die ook voor het bedrijf van de grootste betekenis zijn en ten aanzien waarvan zich ook de 
“concurrentie” van andere branches, met name de confectie-industrie, doet gelden.’ De Vakraad 
paste zijn voorstel nu in die zin aan door de loonschaal uit te breiden tot 21 jaar en zo aanslui-
ting te zoeken bij de plannen die in de confectie-industrie bestonden (zie Tabel 60). In dit voor-
stel zouden vrouwen dus op hun 21ste het loonpeil van “volwassenen” bereiken en de stapjes 
omhoog zouden per half jaar plaatsvinden. Het voorstel omvatte een tweede belangrijk element, 
dat ook in februari al op tafel was gekomen, namelijk de invoering van een spaarfonds, naar 
analogie van het pensioenfonds dat alleen voor mannen was bestemd. Van het loon van arbeid-

                                                 
938 Notulen van de vergadering van de Vakraad voor de Textielindustrie, 4 september 1947 (TGTV, 202). 
939 Notulen van de vergadering van de Vakraad voor de Textielindustrie, 8 oktober 1947 (TGTV, 202). 
940 Brief F.J.J. Trapman en C.N.F. Swarttouw, namens de Commissie voor de Vrouwenlonen, aan de Vakraad voor de Textielindu-
strie, 17 februari 1948 (StA, 548). 
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sters van 18 jaar en ouder zou voortaan elke week ƒ1,- worden ingehouden die, vermeerderd 
met een gelijke bijdrage van de werkgever, in dit fonds zou worden gestort. Wanneer een vrouw 
trouwde, zou het spaarfonds het haar toekomende deel uitkeren. Indien een vrouw ook na haar 
huwelijk zou blijven werken, zou met dit bedrag een pensioen kunnen worden gegarandeerd. 
Een derde element van dit voorstel behelsde een ‘tolerantieregeling’ die het mogelijk zou ma-
ken voor werkgevers om aan maximaal 1/10e deel van hun arbeidsters hogere, niet nader om-
schreven, lonen te betalen dan volgens de CAO was toegestaan. Dit voorstel is enkele maanden 
later, in september 1948, door de Textielwerkgevers-Federatie ter tafel gebracht in de bespre-
kingen met het CRB (zie bij voetnoot 808).941 De terughoudendheid bij de werkgevers en zeker 
bij de Twentse fabrikanten om op deze voorstellen in te gaan, hing nauw samen met de loon-
controles die de CDEC eind 1947, begin 1948 had uitgevoerd en die het bestuur van de FVE 
ertoe hadden gebracht om “voorlopig niets te doen en af te wachten” (zie bij voetnoot 794). 
 

Tabel 60 Voorstel Vakraad voor uurlonen voor vrouwen (Gemeenteklasse III), april 1948 
Leeftijd Ongeschoolden Geoefenden Geschoolden 

18 35 (33) 38 (36) 42 (40) 
18½ 37 (35) 40 (38) 44 (42) 
19 39 (37) 42 (40) 46 (44) 

19½ 40 (37) 43 (40) 47 (44) 
20 42 (37) 45 (40) 49 (44) 

20½ 43 (37) 46 (40) 50 (44) 
21 en ouder 45 (37) 48 (40) 52 (44) 

Tussen haakjes de bedragen zoals die tot dan toe golden 
 
Het proces over de vrouwenlonen had hen kopschuw gemaakt. De onderhandelingen over een 
aanpassing van de CAO voor de vrouwenlonen werden geheel overschaduwd door de conse-
quenties van de veroordeling in Almelo en sleepten zich voort. Op dezelfde dag dat het arrest 
van de Hoge Raad werd gepubliceerd, 14 december 1948, deed de Stichting van de Arbeid een 
bemiddelingspoging om de vastgelopen besprekingen los te trekken. Van Spaendonck gaf er 
uiting aan de vrees van werkgeverszijde dat indien de bestaande praktijk, waarin hogere lonen 
werden betaald dan officieel toegestaan, tot norm zou worden verheven in de CAO ‘dat dan ook 
diegenen, die reeds meer verdienen, ook deze verhoging zullen eisen. Daarom zal deze 52 cent 
(die door de Bedrijfsunie was gevraagd en in april 1948 door de Vakraad was ondersteund, 
schr.) onrust brengen. Verhoging van de papieren lonen zal tot gevolg hebben een verhoging 
van de werkelijke lonen. Dit is het bezwaar van de werkgevers. Daarom meent men ook niet 
verder te moeten gaan dan 48 cent.’ Volgens Stuvé was aan de moeilijkheden waar Van Spaen-
donck over repte, ‘toch niet te ontkomen, die komen toch’. Dit probleem speelde op die manier 
vooral in Amsterdam, Twente en Groningen, maar de vrouwenlonen zoals vastgelegd in de 
CAO waren in de gehéle textielindustrie te laag. Mede door onenigheid in de boezem van het 
bestuur van de Stichting werd hier geen oplossing gevonden.942 Deze werd uiteindelijk pas in 

                                                 
941 Jaarverslag van de Vakraad voor de Textielindustrie over 1948, p. 3, 5-6; brief A.J.A. van Gerwen, namens de Vakraad voor de 
Textielindustrie, aan de Textielwerkgevers-Federatie en aan de Bedrijfsunie in de Textielindustrie, 22 april 1948 (TGTV, 20). 
942 Beknopt verslag van het verhandelde in de vergadering van de Looncommissie inzake de vrouwenlonen in de Textielindustrie, 
gehouden op dinsdag 14 december 1948, ten kantore Javastraat 2b (StA, 548); Jaarverslag van de Vakraad voor de Textielindustrie 
over 1948, p. 6. De vergadering van de Looncommissie van de Stichting werd namens de Vakraad bijgewoond door A.J.A. van 
Gerwen, A.F. Stuvé, B.J.M. van Spaendonck, C.N.F. Swarttouw en namens de Stichting door A. Vermeulen, A. Boersma, C.P. 
Hazenbosch, J. Kramer, A.J.R. Mauritz, D. Roemers, L.J.M. van Son, J. Schipper, P.S. Pels en J. de Jong. J.F.M. Bosch was namens 
het CRB aanwezig. 
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september 1949 bereikt, toen het College van Rijksbemiddelaars een loonregeling oplegde aan 
de textielindustrie.943  
 
Tabel 61 Officiële minimumuurlonen voor meisjes en vrouwen (Gemeentekl. III), 9 september 1949 

Leeftijd Ongeschoolden Geoefenden Geschoolden 
14 18   

14½ 19   
15 21   

15½ 23   
16 25 28  

16½ 27 30  
17 29 32 36 

17½ 31 34 38 
18 33 36 40 

18½ 35 38 42 
19 37 40 44 

19½ 38 41 45 
20 39 42 46 

20½ 40 43 47 
21 jaar en ouder 41 44 48 

Bron: Nederlandse Staatscourant, 9 september 1949. 
 
Het minimumuurloon voor geschoolde vrouwen van 21 jaar en ouder van 48 cent werd door de 
Bedrijfsunie omschreven als een compromis, maar was in feite een concessie aan de werkgevers 
die steeds hadden geweigerd om verder te gaan dan dit bedrag. Dit standpunt van Textielwerk-
gevers-Federatie was al vermeld in de brief van de Vakraad aan het College van Rijksbemidde-
laars van 25 september 1948. De Bedrijfsunie had zich begin 1949 hier bij neergelegd, omdat, 
zoals Stuvé het in een vergadering met de Looncommissie van de Stichting op 22 februari 1949 
formuleerde, ‘de Unie de CAO niet in gevaar wilde brengen’.944 

11.7 Een pensioen als sluitstuk van de sociale voorzieningen 

De invoering van een pensioen voor de mannelijke textielarbeiders (het was in die tijd gebruike-
lijk dat vrouwen niet dan bij uitzondering werden opgenomen in een pensioenfonds) was het 
belangrijkste onderdeel van de nieuwe CAO. De uiteindelijk overeengekomen loonsverhoging 
was voornamelijk bedoeld om het de arbeiders mogelijk te maken hun deel van de premie van 
ƒ1,- per week te kunnen betalen zonder minder geld in hun loonzakje te krijgen. De bijdrage 
van elke fabrikant van een gulden per week per arbeider werd vrijwel alleen door de vakbonds-
bestuurders als een verhoging van het loon beschouwd. Toch was het ook voor de hen een te-
leurstelling dat de loonsverhoging zo gering was.  
In juli 1947 hadden afdelingsbestuurders van zowel De Eendracht als van St.Lambertus forse 
kritiek geuit op de gang van zaken bij de CAO-onderhandelingen. Volgens een bestuurder van 
De Eendracht verkeerden de arbeiders ‘in een gevaarlijke stemming’. Maar ook al achtten zij in 

                                                 
943 Jaarverslag van de Vakraad voor de Textielindustrie over 1949, p. 5-7; Nederlandse Staatscourant 9 september 1949; brief 
A.J.A. van Gerwen, namens de Vakraad voor de Textielindustrie, aan de werkgevers in de textielindustrie, 12 september 1949 
(KNKS, 2220). 
944 Brief B.J.M. van Spaendonck en A.F. Stuvé, namens de Vakraad, aan het College van Rijksbemiddelaars, 25 september 1948; 
Beknopt verslag van het verhandelde in de vergadering van de Looncommissie inzake vrouwenlonen in de Textielindustrie, gehou-
den op dinsdag 22 februari 1949 ten kantore Javastraat 2b, ’s Gravenhage (beide: StA, 548) 
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overgrote meerderheid het voorlopige resultaat erg pover, zij wilden de onderhandelingen toch 
voorzetten vanwege het wenkende perspectief van een bedrijfspensioen (zie bij voetnoot 899). In 
augustus nog schreef De Eendracht in zijn blad dat de arbeiders geen genoegen zouden nemen 
met een loonsverhoging die in haar geheel aan pensioenpremie moest worden besteed. Maar de 
totstandkoming van een algemeen bedrijfspensioen was, na de invoering van de eerste CAO in 
1946, ‘de tweede etappe naar gelijkstelling in arbeidsvoorwaarden met die der arbeiders in an-
dere vakken’, zo concludeerde de bond in november en dus was de bond overstag gegaan.945 
 
Nog afgezien van het verzet dat men vreesde tegen het feitelijk achterwege blijven van een 
loonsverhoging die in het wekelijkse loonzakje was terug te zien, verwachtten zowel onderne-
mers als vakbonden verzet tegen de invoering van een pensioen als zodanig. Zij vermoedden 
dat vooral jongere arbeiders er het nut niet van in zouden zien en de pensioenpremie liever di-
rect in handen wilden krijgen. Dit kwam naar voren in een vergadering van de besturen van de 
vier fabrikantenverenigingen op 18 juni 1947 die zich eenstemmig uitsprak vóór een pensioen-
voorziening, maar tegenstand verwachtte onder jonge arbeiders. Met behulp van de vakbonden 
zou deze moeten worden tegengegaan. Vlak voor de officiële ingangsdatum van de CAO kwam 
tijdens een ledenvergadering van de FVE nogmaals ter sprake dat men met name onder de 
jeugdige arbeiders ‘tegenzin’ verwachtte tegen de bijdrage aan de pensioenpremie.946 
In het vervolgoverleg over de CAO op 10 juli benadrukten de vakbonden nog eens het belang 
van een verhoging van de lonen om de beoogde pensioenpremie te kunnen betalen. Stuvé uitte 
zijn vrees voor weerstand onder vooral de jongere arbeiders en wees op de veel verder gaande 
CAO-eisen van de EVC die veel arbeiders aanspraken. Door de pensioenbijdrage verplicht te 
stellen, verwachtten de onderhandelaars veel mogelijke weerstand te kunnen ondervangen. In 
de Bekendmaking tenslotte, die op 8 oktober in alle textielfabrieken werd aangeplakt, staat de 
volgende, hoopvol gestemde passage over het pensioen: ‘De betekenis van de pensioenregeling 
voor de sociale positie van de textielarbeiders kan moeilijk hoog genoeg aangeslagen worden.’ 
De Bekendmaking benadrukte dat in de nieuwe CAO eigenlijk een loonsverhoging van ƒ2,- was 
bereikt, zij het dat dit uitgesteld loon was. De achterdocht onder de textielarbeiders − “Ze gaan 
er met onze zuurverdiende centen vandoor” − werd verwoord in het blad Spartacus dat schreef 
dat de pensioenpremie gestort zou worden op een rekening van een stichting die moest onder-
zoeken hoe een pensioenregeling moest worden voorbereid. ‘Voor deze geheimzinnige bijdrage 
in deze even geheimzinnige stichting gevoelt vanzelfsprekend geen textielarbeider iets.’947 Het 
Vrije-Volk-artikel van 22 oktober en vooral de gevolgen die het had, onderstreepte nog eens hoe 
gevoelig de verhoudingen lagen: een mogelijke verlaging van de lonen vanwege de afdracht 
van de pensioenpremie leidde tot een staking en op meerdere bedrijven is er intensief reparatie-
overleg gevoerd om conflicten te vermijden. 
 
Het eerste bericht van na de bevrijding dat ik over de pensioenvoorziening heb gevonden, was 
een brief van Rigtersbleek aan de FVE uit juni 1945. ‘De tegenwoordige, nieuwe tijd’, zo 
schreef de onderneming, ‘vraagt sociale maatregelen van diversen aard, waaronder voorziening 
in het bestaan van 65-jarigen en invaliditeitsrente trekkenden, en nu meenen wij, dat laatstge-
noemde voorziening ons niet alleen individueel aangaat, maar ook collectief.’ Het bedrijf stelde 
                                                 
945 De Eendracht 15 augustus, 15 november 1947. 
946 Verslag ledenvergadering FVE, 10 oktober 1947 (FVE, 5). 
947 Spartacus 8 november 1947.  
Het ging hier om de Stichting “Fonds tot voorbereiding van Pensioenvoorzieningen in de Textielindustrie”, zie verderop. 
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voor om met behulp van een enquête te achterhalen wat er her en der zoal gebeurde. De directie 
van Rigtersbleek sneed deze kwestie aan, omdat ‘pensioenvoorzieningen of wat daarmee gelijk 
staat bij de werknemers en vakvereenigingen hoog zit en wij beter vrijwillig eene regeling kun-
nen maken dan dat het ons later wordt opgedrongen’. De onderneming sloot niet uit dat uit de 
enquête zou blijken ‘dat in dezen in Enschede voldoende wordt gedaan en dan is het zoveel te 
beter’.948 In oktober 1945 besloot de ledenvergadering van de FVE te gaan onderzoeken of een 
bedrijfstakpensioen voor de arbeiders mogelijk was en wat dit in concreto in zou houden.949 De 
manier waarop althans een deel der Enschedese textielfabrikanten omging met de ook door hen 
als onvermijdelijk beschouwde aanpassingen aan de veranderde krachtsverhoudingen, vertoont 
grote overeenkomsten met de manier waarop zij zich verhielden tot de eerste besprekingen over 
een CAO. 
 
In de toelichting op de eerste CAO was sprake van de dringende noodzaak van een betere oude-
dagsvoorziening voor de textielarbeiders en over de bereidheid van de partijen om zich te bera-
den over de mogelijkheden op dit punt. Toch duurde het een jaar voordat deze kwestie op de 
agenda van de Vakraad kwam. Op 11 september 1946 diende de Bedrijfsunie een verzoek hier-
toe in. De bonden schreven dat eerder geopperde denkbeelden om de wettelijke ouderdoms-
voorziening te verhogen tot ƒ9,- per week het probleem van de oudedagsvoorziening niet zou-
den oplossen, omdat een gezin van man en vrouw daarmee nog steeds aangewezen bleef op de 
armenzorg of op ondersteuning door hun kinderen. Voor een redelijk bestaan was een inkomen 
noodzakelijk van tenminste 60% van het loon dat geschoolde arbeiders in de 3e Gemeenteklasse 
verdienden. Dit was te realiseren door bovenop het al langer bestaande, wettelijk pensioen van 
ƒ9,- een aanvullende regeling te treffen van circa ƒ12,50 ‘waarvoor de premie door werkgevers 
en werknemers betaald zou moeten worden’. Het was in de ogen van de Bedrijfsunie de hoogste 
tijd, omdat in veel textielfabrieken nog niets werd gedaan voor de oude textielarbeider. Wan-
neer alle fabrieken mee zouden doen, was het waarschijnlijk mogelijk om lagere premies te 
heffen, dan wanneer iedere fabriek het afzonderlijk zou regelen.950  
Deze brief kwam op 17 oktober 1946 in de Vakraad aan de orde. De Vereeniging van Tilburg-
sche Fabrikanten van Wollen Stoffen die al sinds 1929 een pensioenregeling kende, beschouw-
de de wekelijkse uitkering van ƒ6,30 inmiddels als onvoldoende en intern dacht men na over 
een verhoging naar ƒ10,-, zo vertelde Van Spaendonck. De vereniging ging er hierbij van uit dat 
de wettelijke ouderdomsuitkering eveneens zou worden verhoogd tot ƒ9,- à ƒ10,-. Naar Fijlstra 
uit betrouwbare bron had vernomen, overwoog de regering inderdaad een dergelijke verhoging. 
Binnen de Nederlandsche R.K. Vereeniging van Werkgevers in de Textielnijverheid werd even-
eens gesproken over een plan dat een pensioen van ƒ10,- per week beoogde. De Twentse tex-
tielfabrikanten hadden, naar Ledeboer en Van Eck lieten weten, een commissie ingesteld die het 
pensioenvraagstuk moest bestuderen. Het aanvankelijke enthousiasme was evenwel getemperd 
door de onzekerheid over plannen die door de regering werden voorbereid. Als gevolg daarvan 
was de commissie nog niet met een positief resultaat gekomen. De bastvezelindustrie bestond, 
naar Van Deventer vertelde, uit te veel heterogene onderdelen om voorlopig een collectieve 
regeling van die kant te mogen verwachten. Alleen de Vereenigde Touwfabrieken uit Rotter-

                                                 
948 Brief Rigtersbleek aan FVE, 2 juni 1945 (TGTF, 172). 
949 Verslag ledenvergadering FVE, 9 oktober 1945 (FVE, 5). 
950 Brief A.F. Stuvé, namens Bedrijfsunie in de Textielindustrie, aan de Vakraad voor de Textielindustrie, 11 september 1946 
(TGTV, 219); Beknopt verslag van de werkzaamheden van de Vakraad voor de Textielindustrie over het tijdvak 14 mei 1946 t.m. 31 
december 1947, p. 16-17. 
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dam had een pensioenfonds. Meerdere bij de AWV aangesloten textielfabrieken hadden volgens 
Berk een pensioenfonds, maar in de brei-, tricot-, kousen- en sokkenindustrie had, voor zover 
Jas bekend was, nog geen overleg over het pensioenvraagstuk plaatsgevonden. 
Wind en Fijlstra drongen aan op voortvarende actie vanuit de Vakraad en om niet op de plannen 
van de regering te wachten. De Vakraad stelde een commissie in die met concrete voorstellen 
moest komen om voor de textielindustrie een pensioenfonds in te stellen, rekening houdend met 
al bestaande bedrijfspensioenfondsen. Tevens moest de commissie onderzoeken of er wellicht 
mogelijkheden waren dat ondernemingen zich zouden aansluiten bij al bestaande fondsen zoals 
het Algemeen Pensioenfonds voor de Tilburgsche Wolindustrie.951 
 
Een maand later was de pensioencommissie nog niet bijeen geweest vanwege de overvolle 
agenda van diverse leden en Van Spaendonck stelde de Vakraad voor om het over een andere 
boeg te gooien. De Nederlandsche R.K. Vereeniging van Werkgevers in de Textielnijverheid 
had inmiddels namelijk besloten om een Centraal Pensioenfonds voor de Nederlandsche Tex-
tielindustrie in het leven te roepen en wilde een en ander vóór 1 januari 1947 op poten hebben. 
De inwerkingstelling van het pensioenreglement werd voorlopig aangehouden tot er gelegen-
heid was geweest om te overleggen met de Bedrijfsunie en om de bonden de gelegenheid te 
geven hun leden te raadplegen. Het overleg met de vakbonden stond gepland voor 4 december 
1946 en de leden van de Vakraad werden eveneens uitgenodigd voor die bespreking. De opzet 
van dit Centraal Pensioenfonds was zodanig dat ook bedrijven die geen lid waren van de katho-
lieke textielwerkgeversvereniging, toe konden treden. 
Het nieuwe pensioenfonds, aldus Van Spaendonck, was gebaseerd op een premie van ƒ2,- per 
week, voor de helft te betalen door de werknemer en voor de helft door de werkgever. Om het 
personeel en de werkgever te kunnen verplichten tot het betalen van de pensioenpremie dacht 
de vereniging aan het onderbrengen van de pensioenregeling in de CAO. Voor zover de werk-
geversbijdrage voor arbeiders ónder de 30 jaar niet nodig was om het beoogde pensioen van 
ƒ10,- per week te kunnen betalen, zou dit bedrag gereserveerd worden om de premietekorten 
voor arbeiders bóven de 30 jaar aan te vullen. En wanneer er ook dan nog onvoldoende midde-
len waren om het pensioen voor werknemers bóven de 30 jaar te kunnen betalen, konden de 
werkgevers dit bedrag bijstorten. De katholieke werkgeversvereniging wilde bij het Ministerie 
van Financiën toestemming vragen om deze bedragen ten laste van vroegere boekjaren te mo-
gen brengen, wat fiscaal een aantrekkelijke optie was. Bijstorten was evenwel niet verplicht. De 
regeling voorzag verder in een beperkte weduwe- en wezenuitkering die aansloot op de be-
staande wettelijke uitkeringen. Het vrouwelijk personeel was voorlopig uitgesloten van de rege-
ling.952 
 
Tijdens de bijeenkomst over de pensioenplannen van de katholieke werkgeversvereniging op 4 
december ging Van Spaendonck allereerst kort in op de ‘onaangename verrassing’ van het vlak 
daarvoor gepubliceerde wetsontwerp van minister Drees, de Noodwet Ouderdomsvoorzie-
ning.953 De manier waarop deze de ouderdomsvoorziening wilde regelen, doorkruiste tot op 
                                                 
951 Notulen van de vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, 17 oktober 1946 (TGTV, 202). 
952 Notulen van de vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, 26 november 1946 (TGTV, 202). 
953 Op de website van de Sociale Verzekeringsbank staat de volgende omschrijving van de essentie van de Noodwet Ouderdoms-
voorziening : ‘Kort na de Tweede Wereldoorlog moest menig bejaarde nog een beroep doen op de Armenwet. De regering had al 
tijdens de bezetting in Londen een commissie ingesteld die een oplossing moest vinden voor het grote probleem van de sociale 
zekerheid in Nederland. Men wist echter dat een reorganisatie van de sociale zekerheid niet binnen een paar jaar kon worden gerea-
liseerd. Willem Drees, die in 1945 als minister van Sociale Zaken aan het roer kwam, vond dat de “ouden van dagen” daar niet op 
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zekere hoogte de plannen van de fabrikanten, omdat uitkeringen op basis van de Noodwet zou-
den worden gekort, wanneer er andere inkomsten, bijvoorbeeld uit een pensioenfonds, beston-
den. De actuaris Brans lichtte vervolgens toe dat de voorgestelde premie van ƒ2,- per week voor 
arbeiders jonger dan 30 jaar strikt genomen te hoog was en voor oudere arbeiders te laag. Dit 
probleem zou worden opgelost op de manier zoals hierboven beschreven. Vanwege de grote 
verschillen tussen de ondernemingen die waren aangesloten bij de Nederlandsche R.K. Veree-
niging van Werkgevers in de Textielnijverheid, op het gebied van de personeelsopbouw lag een 
collectieve regeling voor de financiering van de backservice niet voor de hand. Men had om die 
reden gekozen voor de administratie van de backservice voor iedere onderneming afzonderlijk. 
Elke arbeider zou een pensioenboekje krijgen met informatie over welk pensioenbedrag was be-
reikt met de tot dan toe gestorte premie en hoeveel pensioen hij zou bereiken bij ongewijzigde 
voortzetting van de verzekering. Actuaris Brans was geen tegenstander van het beleggen van de 
pensioengelden in de ondernemingen, omdat het niet om één enkele onderneming ging, maar 
om een grote groep en volgens hem stond ‘de soliditeit van het gezamenlijke bedrijfsleven niet 
ten achter bij de soliditeit van den Staat’. Zijns inziens gooide de Noodwet Ouderdomsvoorzie-
ning geen roet in het eten, omdat tot dan toe mensen die op latere leeftijd beneden het be-
staansminimum terecht kwamen, zich moesten wenden tot instanties die zich met armenzorg 
bezighielden, en dan werd het eigen inkomen volledig gekort op de daar verkregen steunuitke-
ringen. Bij het door Drees ingediende voorstel was de opzet dat de uitkering zou worden ver-
strekt door de Rijksverzekeringsbank en op die uitkering zouden pensioeninkomsten maar voor 
de helft worden gekort. Bovendien was de Noodwet slechts een tijdelijke voorziening en ‘het 
gevaar, dat deze permanent zal worden, acht spreker niet aanwezig’. 
Van der Meijs was het er mee eens dat de arbeiders mee moesten betalen aan de premies voor 
hun pensioen, maar hij verwachtte ‘moeilijkheden’ bij het overleg hierover met zijn achterban. 
Hij wees er op dat een collectieve financiering van de backservice afstuitte op het ontbreken 
van solidariteit onder de fabrikanten. De premie van arbeiders beneden de 30 jaar zou voor een 
deel worden gebruikt voor de pensioenen van de oudere arbeiders en hij verwachtte dat de jon-
geren zouden zeggen dat zij wél verplicht werden om mee te werken aan een betere pensioen-
voorziening voor de oudere arbeiders, maar dat de ondernemers niet verplicht waren om de 
backservice te financieren. Volgens Raymakers zou een verplichte backservice er echter toe 
leiden dat een groot aantal ondernemingen niet zou deelnemen aan het pensioenfonds.  
 
Er was berekend dat ter financiering van de backservice van de circa 60 leden van de Katholie-
ke textielfabrikantenvereniging een bedrag van rond de zes miljoen gulden nodig zou zijn. Dit 
kwam neer op een bedrag van één miljoen gulden per 1.000 arbeiders. De vier Twentse fabri-
kantenverenigingen telden op 1 januari 1947 ruim 27.000 arbeiders (zie Tabel 14), zodat de back-
service voor hen een kleine 27 miljoen gulden zou bedragen, een voor die tijd enorm bedrag. 
Vergelijk dit bedrag bijvoorbeeld met de omzet van enkele van de grootste ondernemingen in 
                                                                                                                                               
konden wachten en dat voor hen op korte termijn iets geregeld moest worden. In afwachting van een definitieve wettelijke regeling 
(de latere AOW) werd in 1947 de Noodwet Ouderdomsvoorziening van kracht. Een voorziening, geen verzekering dus. Er hoefde 
dan ook geen premie voor te worden betaald. In principe had iedere Nederlander – let wel: mannen en ongehuwde vrouwen – van 
65 jaar en ouder recht op een uitkering. Nederland werd in vijf gemeenteklassen verdeeld. Voor iedere gemeenteklasse gold een 
maximum inkomen. Verdiende een gehuwde meer dan €623,95 [ƒ1.375,-] per jaar en woonde hij in een eersteklas gemeente, dan 
kreeg hij geen uitkering. In 1947 bedroeg de uitkering in een eersteklas gemeente voor een gehuwde €424,74 [ƒ936,-] per jaar en 
voor een ongehuwde €239,60 [ƒ528,-]. Als men nog andere inkomsten had, werd de uitkering verminderd. De Noodwet Ouder-
domsvoorziening werd uitgevoerd door de Raden van Arbeid en de Rijksverzekeringsbank. De wet was eigenlijk maar voor drie 
jaar bedoeld, maar werd telkens weer verlengd. Uiteindelijk is de wet tot 1957 in werking geweest. De wet is de geschiedenis 
ingegaan als de ‘Noodwet Drees’ en heeft onze taal verrijkt met de uitdrukking ‘van Drees trekken’.’ 
http://www.svb.nl/int/nl/over_de_svb/wie_zijn_we/de_historie/regelingen_oud/#vtma6, geraadpleegd op 7 februari 2010. 
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de textielindustrie in Figuur 7 en de balanstotalen in Figuur 8. Volgens Van Spaendonck zou bij 
vasthouden aan verplichte collectieve financiering van de backservice het vraagstuk van de 
pensioenvoorziening in hetzelfde stadium blijven ‘als waarin het reeds 20 jaar verkeert, nl. een 
stadium van studie en discussies, zonder practisch resultaat’. Bovendien was het getij voor 
vrijwillige storting voor de werkgevers nu gunstig, zeker wanneer deze stortingen ten laste van 
eerdere boekjaren geboekt zouden mogen worden.954 
Een belangrijk vraagstuk bij de opbouw van een pensioenvoorziening was vanzelfsprekend de 
wijze waarop het benodigde kapitaal bij elkaar gebracht zou worden, via een omslagstelsel of 
via een kapitaaldekkingssysteem. E. ter Kuile Jr vroeg zich af of het niet de voorkeur verdiende 
om deels met een omslagstelsel en deels met een kapitaaldekkingstelsel te werken, omdat veel 
ondernemingen waarschijnlijk op zouden zien tegen de grote bedragen die zij zouden moeten 
storten. Bovendien had z.i. ‘het ophoopen van groote kapitalen (…) op zich ook groote bezwa-
ren.’ Volgens Brans hield de regeling voor een deel een omslagstelsel in, omdat de overschotten 
op de premies van de jongere arbeiders werden gebruikt ter financiering van de backservice. 
Wanneer de backservice geregeld zou zijn, zou het pensioen verder geheel worden opgebouwd 
op basis van een kapitaaldekkingssysteem.955 
Enkele dagen na de bijeenkomst verspreidde Van Eck de statuten van het Centraal Pensioen-
fonds onder de Twentse textielfabrikanten. Dit fonds, zo schreef hij, was in allerijl opgericht 
zodat bedrijven die bij het fonds waren aangesloten, vóór 31 december bedragen konden afzon-
deren ten laste van de bedrijfsresultaten over 1946. Dit geld was bestemd voor de backservice 
van dit pensioenfonds. De Twentsche Pensioencommissie, die de bijeenkomst van 4 december 
                                                 
954 Verslag van de door de Nederlandsche R.K. Vereeniging van Werkgevers in de Textielnijverheid belegde vergadering in zake 
een pensioenregeling, gehouden op woensdag 4 december 1946 des voormiddags om 10.00 uur te Utrecht (TGTV, 18). 
Aanwezig waren namens de RK Vereeniging Joh. Raymakers en B.J.M. van Spaendonck; namens St. Lambertus A. van der Meijs, 
J.A. Middelhuis, P.J. van Steen, A. Janssens. H.A.C. Huijsmans, A. van der Heyden en A. Mos, namens Unitas, J. Wind en R. Slok; 
namens de Nederlandsche R.K. Bond van Werkmeesters en ander toezichthoudend Personeel Roemen; voor de Nederlandsche 
Christelijke Werkmeestersbond Van Riet; voor de Nederlandsche R.K. Bond van Handels-, Kantoor en Winkelbedienden “St.Fran-
ciscus van Assisië” Th. Steinmetz; voor de Nederlandsche Vereeniging van Christelijke Kantoor- en Handelsbedienden J.M. Hart-
hoorn; voor de Twentse fabrikantenverenigingen A.C. van Eck, E. ter Kuile Jr, A. Menko, H. van Wezel; voor de bastvezelindustrie 
J. van Deventer; voor de AWV L. Berk; voor de tricotage- industrie A.C. Jas en tot slot de actuaris J. Brans. Van De Eendracht was 
klaarblijkelijk niemand uitgenodigd. 
955 Pensioenen kunnen op hoofdlijnen op twee manieren worden opgebouwd. Via een kapitaaldekkingssysteem of via een omslag-
stelsel. De website ‘Assurantietermen en wetsartikelen’ 
(http://www.assurantietermen.nl/component/option,com_rd_glossary/Itemid,59/, geraadpleegd op 15 april 2010) geeft de volgende 
omschrijvingen: 
‘In het kapitaaldekkingssysteem wordt vooraf en per individu voor een bepaald doelvermogen gespaard, teneinde bij overlijden of 
op de einddatum, bijvoorbeeld de pensioendatum, een bepaalde uitkering terstond of in termijnen te kunnen voldoen. De financie-
ring vindt plaats door eenmalige koopsommen, jaarlijks gelijkblijvende premies of jaarlijkse stortingskoopsommen. De wijze van 
financiering kan dus verschillen.’ 
‘In een omslagstelsel betaalt de beroepsbevolking voor de voorzieningen van de inactieven: de voor uitkeringen benodigde gelden 
worden verkregen door het jaarlijks omslaan over de contribuabelen. De actieven betalen daardoor voor de uitkeringstrekkers van 
dát moment.’  
In 1952 is in de Pensioen- en Spaarfondsenwet vastgelegd dat pensioenen uitsluitend op basis van een kapitaaldekkingssysteem 
mochten worden opgebouwd. In deze wet werd eveneens een overgangsregeling geformuleerd die was gericht op het oplossen van 
tekorten en liquiditeitsmoeilijkheden door middel van een financieringsplan voor de langere termijn. Hiermee kon worden voorko-
men dat financiële (aanloop)problemen van een pensioenfonds, bijvoorbeeld doordat de backservice nog niet was voldaan, zouden 
leiden tot het besnoeien van de aanspraken of zelfs de liquidatie van het pensioenfonds. Zie: H. Thierry, Pensioen- en spaarfondsen 
in de private sector van het economisch leven, Alphen aan den Rijn 1952, p. 144-149. Zie ook het artikel van de Zwitserse deskun-
dige Ch. Gallen, De verzekeringstechnische grondproblemen der pensioenfondsen, in: De verzekeringsbode. Periodiek berichten-
blad voor levensverzekering, officieel orgaan van de Nederlandsche Vereeniging ter Bevordering van het Levensverzekeringswezen 
Jrg. 70 (2 nov.) 1952, p. 369-373. Gallen gaat hier omstandig in op de noodzaak van een kapitaaldekkingsstelsel als grondslag voor 
een pensioenvoorziening en op het feit dat bij de keuze van de technische, rekenkundige grondslagen ‘niet de huidige omstandighe-
den met betrekking tot sterfte en de interest van betekenis zijn, doch de verhoudingen, zoals deze zich in de komende decennia 
zullen voordoen’. 
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had bijgewoond, onderschreef het nut van de backservice, omdat alleen op die manier kon wor-
den voorkomen dat ‘slechts minimale pensioenen’ zouden kunnen worden uitgekeerd. Wellicht 
waren er leden die in 1946 ook nog bedragen apart wilden zetten voor een dergelijke backservi-
ce. Misschien wilden bedrijven zich wel aansluiten bij dit fonds, of misschien gaf men de voor-
keur aan een regionale opzet. Indien bedrijven in de ‘gelukkige omstandigheden’ verkeerden 
dat zij voor ‘het onherroepelijke doel van de pensioenvoorziening hunner arbeiders’ bedragen 
opzij konden en wilden zetten, dan konden zij zich wenden tot notaris A. Zonnevylle in En-
schede. Deze zou voor elke onderneming een stichting oprichten, waarin bedoeld geld kon wor-
den ondergebracht en wel op een zodanige manier ‘dat de fiscale gevolgen bereikt worden, 
hoewel de vrijheid blijft bestaan de pensioenverzekering onder te brengen in ieder bestaand of 
toekomstig orgaan, dat het meest geschikt geacht wordt’.956 
 
De Vakraad constateerde in zijn vergadering van 13 december dat het ontwerp Noodwet Ouder-
domsvoorziening de ambitie bij werkgevers en vakbonden om pensioenvoorzieningen tot stand 
te brengen, ernstig had getemperd, aangezien op grond van die wet slechts de helft van de pen-
sioenen aan de arbeiders ten goede zou komen. Dat zou het geringe enthousiasme onder de ar-
beiders, dat vrij algemeen werd verwacht, niet bepaald doen toenemen. Een aantal Twentse 
bedrijven, onder meer leden van de BTO, was volgens Van Eck bereid om bedragen opzij te 
zetten voor de toekomstige pensioenvoorziening, maar zij wensten zich vanwege het genoemde 
wetsontwerp nog niet te binden aan een uitkeringsreglement. Van der Meijs vond dat de textiel-
industrie zich niet moest laten weerhouden om te starten met het Centraal Pensioenfonds en 
suggereerde een beding dat slechts uitkeringen zouden worden gedaan, indien de Noodwet niet 
werkte.957 In januari werd in de Vakraad meegedeeld dat het Centraal Pensioenfonds inmiddels 
was opgericht met name om fabrikanten in de gelegenheid te stellen stortingen voor de backser-
vice te doen. Het pensioenreglement was opgeschort in afwachting van de lotgevallen van het 
wetsontwerp Noodwet Ouderdomsvoorziening. Van Spaendonck constateerde verder dat de 
animo van ondernemers die geen lid waren van de katholieke textielfabrikantenvereniging, om 
toe te treden tot het Centraal Pensioenfonds teloor was gegaan met de publicatie van het wets-
ontwerp van Drees, maar volgens Stuvé had juist een toenemend aantal ondernemingen een 
eigen pensioenfonds opgericht. Op zich een goede zaak, maar de Bedrijfsunie gaf sterk de 
voorkeur aan een algemene aanpak. Van Eck kon meedelen dat in Twente verschillende werk-
gevers waren ingegaan op zijn advies om stichtingen in het leven te roepen en daar een bedrag 
in te storten als backservice, een initiatief dat door de vakbondsvertegenwoordigers werd toege-
juicht.958  
 
Op 25 juni 1947 hadden de vertegenwoordigers van de textielfabrikanten voor het eerst formeel 
tegenover de vakbondsvertegenwoordigers verklaard dat de textielindustrie bereid was om een 
pensioenvoorziening in de textielindustrie tot stand te helpen brengen (zie bij voetnoot 894) en 
hiermee werd dit onderwerp het centrale onderdeel van de nieuwe CAO die uiteindelijk aan het 
                                                 
956 Circulaire A.C. van Eck, namens de Twentsche Pensioencommissie, aan de leden van de Twentsch-Geldersche Fabrikanten 
Vereenigingen, 9 december 1946 (TGFV, 18). 
957 Notulen van de vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, 13 december 1946 (TGTV, 202); Verslag gecombineer-
de ledenvergadering BTO, TGFV en FVA, 2 december 1946 (BTO, 3). 
In de vergadering van de Vakraad van 13 mei 1947 werd er expliciet op gewezen dat de voorbereidingstermijn voor de invoering 
van een bedrijfspensioen was opgerekt tot september 1947 ‘om de arbeidersorganisaties in de gelegenheid te stellen nog de nodige 
propaganda onder haar leden te voeren om hen zoveel mogelijk mee te krijgen’. (Notulen van de vergadering van de Vakraad voor 
de Textielindustrie, 13 mei 1947 (TGTV, 202)). 
958 Notulen van de vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, 22 januari 1947 (TGTV, 202). 
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College van Rijksbemiddelaars ter goedkeuring en bindende vaststelling werd voorgelegd. Het 
CRB stelde deze met ingang van 13 oktober 1947 bindend vast. De nieuwe regeling bevatte een 
artikel dat elke werkgever verplichtte om wekelijks ƒ1,- loon van zijn mannelijk personeel in te 
houden en dit bedrag, vermeerderd met ƒ1,- die hij zelf moest betalen, te storten op een reke-
ning van de Stichting “Fonds tot voorbereiding van Pensioenvoorzieningen in de Textielindu-
strie”. Dit fonds stond onder beheer van de Vakraad. Bedrijven die zelf een eigen pensioen-
voorziening kenden, konden van de Vakraad vrijstelling van deze verplichting krijgen.959 Voor-
uitlopend hierop en in het bijzonder op de passage waarin werd bepaald dat de Vakraad nadere 
voorschriften ter uitvoering hiervan zou geven, beraadde de raad zich in september op de vraag 
wat er nu moest gebeuren. Vanaf de betaalweek die begon met maandag 13 oktober, zouden er 
immers grote bedragen bij de Vakraad binnenstromen en dat geld moest ordentelijk worden 
geadministreerd en beheerd. Daarnaast was het noodzakelijk de pensioenaanspraken vast te 
leggen in reglementen. Vele praktische kwesties vroegen dringend om een oplossing, bijvoor-
beeld de vraag wat te doen met bedrijven, waar de arbeiders elke week 60 of 80 cent betaalden 
voor een pensioenvoorziening via het eigen bedrijf. Van Spaendonck stelde voor het dagelijks 
bestuur van de Vakraad de bevoegdheid te geven hier een oplossing voor te vinden, bijvoor-
beeld door dergelijke bedrijven te verplichten om alleen het verschil tussen de algemeen gel-
dende premie en de “eigen” premie te laten storten. Als betaalkantoren zouden de eerste tijd 
fungeren het Administratiekantoor Ziekenfonds voor Enschede en Lonneker voor de textielin-
dustrie in Twente en verder het al opgerichte Centraal Pensioenfonds voor de Nederlandsche 
Textielindustrie en het Algemeen Pensioenfonds voor de Tilburgsche Wolindustrie.  
Nadat op deze manier de verwerking van de binnenkomende pensioenpremies was geregeld, 
kon de pensioencommissie van de Vakraad zich gaan richten op voorlichting aan alle betrokke-
nen en op het uitwerken van richtlijnen voor reglementen en wat dies meer zij. Arbeiders die op 
korte termijn de pensioengerechtigde leeftijd zouden bereiken, konden voorlopig op basis van 
de Noodwet Ouderdomsvoorziening aan een inkomen worden geholpen.960 
De Twentse fabrikanten hadden steeds een sterke voorkeur uitgesproken voor één pensioen-
fonds voor de gehele Nederlandse textielindustrie. Zij waren ook van plan om zich aan te slui-
ten bij het Centraal Pensioenfonds, op voorwaarde dat zij, zoals de TGFV in haar jaarverslag 
schreef, ‘een met onze verloonde bedragen correspondeerende invloed in het Bestuur ervan 
zouden krijgen’. Dit was een probleem voor de Brabantse fabrikanten, want een dergelijke con-
structie zou de Twentse fabrikanten meer invloed geven dan zij wenselijk achtten. In de verga-
dering van de Vakraad van september 1947 had Van Spaendonck hierop al gehint door aan te 
geven geen mogelijkheden te zien om tot één pensioenfonds voor de gehele textielindustrie te 
komen, zonder dit nader toe te lichten. In januari 1948 gaf hij te kennen dat het voor alle partij-
en doelmatiger en prettiger zou zijn, ‘indien Twenthe zijn volle bestuursinvloed op een eigen 
Twentsch pensioenfonds zou uitoefenen’. De Twentse pensioencommissie trok hier haar con-
clusies uit en begon met de voorbereiding van een eigen fonds.961 De Vakraad sprak in februari 
1948 weliswaar nog als zijn mening uit dat het gewenst was dat er één centraal pensioenfonds 
voor de gehele textielindustrie zou komen, maar achtte ‘vooralsnog’ enige decentralisatie in de 
uitvoering gewenst. 

                                                 
959 Nederlandse Staatscourant 9 oktober 1947 (nr. 195). 
960 Notulen van de vergadering van de Vakraad voor de Textielindustrie, 4 september 1947 (TGTV, 202). 
961 Jaarverslag over 1948 door het Bestuur der TGFV aan de leden dier Vereeniging uitgebracht (BTO, 33). 
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De Vakraad vond het niet acceptabel dat bedrijven die voorheen geen eigen pensioenfonds had-
den, er nu wel een in het leven zouden roepen en daarmee afbreuk zouden doen aan het streven 
naar één algemene pensioenvoorziening. Daartegenover had hij veel waardering voor bedrijven 
die vroeger al op eigen initiatief een eigen fonds hadden opgericht. Het was naar de mening van 
de Vakraad op dat moment niet mogelijk en zelfs ongewenst in te grijpen in dit soort pensioen-
fondsen en hen te dwingen toe te treden tot een algemeen bedrijfspensioenfonds. Een belangrij-
ke eis die hij stelde aan “eigen” fondsen was dat een arbeider bij het overgaan naar een ander 
bedrijf, zijn opgebouwde rechten kon meenemen, in beide richtingen.962 
Eind 1948 waren bij het Centraal Pensioenfonds voor de Nederlandsche Textielindustrie 242 
ondernemingen aangesloten en het Algemeen Pensioenfonds voor de Tilburgsche Wolindustrie 
telde 38 deelnemende ondernemingen. 154 Ondernemingen stortten de pensioenpremies nog in 
het Fonds tot voorbereiding van Pensioenvoorzieningen in de Textielindustrie. Dit waren voor 
een aanzienlijk deel Twentse bedrijven, hoewel zij voor een deel ook vielen onder de 102 be-
drijven met een eigen pensioenfonds. Tot slot hadden 73 ondernemingen nog niet gereageerd op 
brieven van de Vakraad, maar de raad ging er van uit dat dit vooral bedrijven waren zonder 
mannelijk personeel.963 
 
Om de bepalingen van de Noodwet Drees te omzeilen hadden de Twentse textielfabrikanten in 
april 1948 de Stichting Twentsch Steunfonds opgericht. Dit fonds was bedoeld om uitkeringen 
te doen aan gepensioneerde textielarbeiders. Dankzij een ingenieuze constructie werden deze 
uitkeringen niet gekort. De fabrikanten waren er in geslaagd om het Steunfonds op een lijst te 
krijgen van ‘instellingen van weldadigheid krachtens de Armenwet’ en daarmee bleven de uit-
keringen automatisch buiten beschouwing. Aanvankelijk stonden de fabrikanten huiverig te-
genover deze ‘kennelijk op wetsontduiking gerichte’ opzet, maar de bepalingen van de Nood-
wet werden allerwegen zo scherp bekritiseerd, ‘dat ons gevoel van angst plaats maakte voor een 
gevoel van trots op haar baanbrekende creatie’. In 1949 trokken diverse instanties in twijfel of 
dit fonds wel te goeder trouw was en in 1950 werd het belaagd door de autoriteiten die ‘op ri-
goureuze wijze’ het korten op pensioenen wilden doorvoeren, zoals voorgeschreven in de 
Noodwet. De Stichting Steunfonds wist deze aanvallen af te slaan en ging, zoals de fabrikanten 
vol trots in hun jaarverslag schreven, ‘inmiddels rustig door met haar werk’.964 
 
Begin 1950 kwam de Stichting Twents-Gelders Pensioenfonds voor de Textielindustrie tot 
stand. In maart van dat jaar diende zij bij het College van Rijksbemiddelaars het verzoek in om, 
in afwachting van verplichtstelling van deelname aan dit fonds voor bedrijven in de provincies 
Overijssel en Gelderland, deze bedrijven te verplichten hun premies te storten in het Fonds tot 
voorbereiding van Pensioenvoorzieningen in de Textielindustrie. Dit voor zover zij geen vrij-

                                                 
962 Brief Vakraad voor de Textielindustrie aan de werkgevers in de textielindustrie, 7 februari 1948 (TGTV, 18). 
Vixseboxse gaf in de vergadering van de FVA van 16 oktober 1947 een korte uiteenzetting over het bedrijfspensioenfonds. Indien 
een bedrijf een eigen pensioenfonds had, zo zei hij, dan kon men ‘het verschil tussen de premies voor dit fonds en die van het 
Bedrijfspensioenfonds op een aparte rekening boeken, onder eigen beheer’. (Vergadering FVA op 16 oktober 1947 ten kantore van 
de Katoenmaatschappij (Ten Cate (2), C-7c)). 
963 Jaarverslag van de Vakraad voor de Textielindustrie over 1948, p. 13. 
964 Jaarverslag FVE over 1949 (FVE, 63); Jaarverslag TGFV over (1948 t/m 1950) (alle: BTO, 33); Jaarverslag BTO over (1949 
en 1950) (beide: BTO, 34). Een verzoek van Van Eck aan de FVA in de zomer van 1948 om zich bij deze stichting aan te sluiten, 
wezen de leden af; dat vonden zij niet zinvol. Ten Cate en de Katoenmaatschappij hadden hun gepensioneerden al een uitkering 
gedaan en omdat dit geen periodieke uitkering was, zou hierop, naar Ten Cate van de Raad van Arbeid had gehoord, geen aftrek 
worden toegepast. De FVA vond dit een heel wat eenvoudiger manier van opereren dan via de stichting (Vergadering van de FVA 
op 19 augustus 1948 ten kantore van de Katoenmaatschappij (Ten Cate (2), C-7c)). 
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stelling hadden gekregen van de Vakraad wegens een eigen ondernemingspensioenvoorzie-
ning.965 Bij een gesprek van het bestuur van het Twents-Gelderse Pensioenfonds met de Verze-
keringskamer in november 1950 kwam een van de traditionele problemen van de Twentse tex-
tielfabrikanten onverbloemd op tafel: het was voor hen zo goed als onmogelijk om daadwerke-
lijk samen te werken met een positief doel. De onderlinge concurrentieverhoudingen stonden dit 
steeds in de weg. Onderlinge solidariteit hadden de Twentse fabrikanten tot dan toe alleen op 
kunnen brengen bij conflicten met hun personeel. J. van Bruggen, de voorzitter van de Verzeke-
ringskamer, uitte kritiek op de opzet van de backpay regeling die het Twents-Gelders fonds in 
zijn reglementen had vastgelegd. Deze werd namelijk voor elke onderneming afzonderlijk ge-
administreerd en ook de pensioenen werden afzonderlijk bijgehouden. ‘Daar de grondgedachte 
van een bedrijfspensioen juist is de solidariteit tussen de bedrijfsgenoten’, aldus Van Bruggen, 
‘kan een fonds hetwelk aldus onderling sterk afwijkende pensioenen laat bestaan, geen aan-
spraak maken op de naam bedrijfspensioenfonds.’ Alleen bij het beleggen van het fondskapitaal 
bestond er onderlinge solidariteit. Volgens het lid van de Verzekeringskamer, de hoogleraar 
actuariële wetenschappen C. Campagne was de ontworpen regeling zeer ingewikkeld en zouden 
de administratiekosten hoog oplopen. ‘Indien men geen overeenstemming kan bereiken’, aldus 
Campagne, ‘over een omslag van de kosten van een gelijk pensioen voor alle deelnemers, kan 
men tenslotte ook afzonderlijke ondernemingsfondsen in stand houden.’966 Ondanks deze 
scherpe kritiek ging het Twents-Gelders Pensioenfonds voor de Textielindustrie door met zijn 
werkzaamheden. Het Twents-Gelderse fonds werd, evenals het Centraal Pensioenfonds en het 
Tilburgse Pensioenfonds, met ingang van 18 februari 1952 verplicht gesteld voor de mannelijke 
arbeiders in de textielindustrie. Op 31 december 1953 telde het Twents-Gelderse fonds 228 in-
geschreven ondernemingen en werd voor 16.124 verplicht verzekerde werknemers premie af-
gedragen. De balans van het fonds op die datum bedroeg ƒ10.844.821,95.967 
 
Ik heb van enkele bedrijven informatie gevonden over een eigen ondernemingspensioenfonds. 
Blijdenstein & Co had zich in juli 1947 verzet tegen het voorstel om een algemeen pensioen in 
te voeren. Deze onderneming kende een eigen bedrijfspensioen, waaraan het eigen personeel 
niet hoefde bij te dragen. Hiermee bood het bedrijf zijn personeel dus een deels virtueel voor-
deel van ƒ2,- per week, een hoop geld en een belangrijk hulpmiddel om personeel te trekken.968 
Gelderman uit Oldenzaal maakte in 1946 een bedrag van ƒ150.000,- over naar de Stichting 
Pensioenfonds, een ondernemingspensioen voor bazen en hoger kader, 6% van het bedrijfsre-
sultaat van ƒ2.733.273,71. In 1947 maakte de onderneming van de aftrekpost voor backservices 
gebruik door een storting van ƒ337.112,- te doen als backservice in de Stichting Pensioenfonds. 
Dit was 8% van de nettowinst van ƒ4.297.240,15 over dat jaar, vóór het betalen van belastin-
gen. Ten laste van de winst over 1948 maakte de onderneming ƒ410.596,- als backservice over 
ten behoeve van de pensioenvoorziening voor haar arbeiders, 10% van de nettowinst van 

                                                 
965 Jaarverslag van de Vakraad voor de Textielindustrie over 1949, p. 12-13; De Vereenigde Verzekeringspers. Weekblad voor alle 
takken van verzekeringswezen, 23 maart 1951, p. 140. 
966 Verslag van de bespreking van het Twents-Gelders Pensioenfonds voor de Textielindustrie op 8 november 1950, des voormid-
dags te 10 ure ten kantore van de Verzekeringskamer (TGTV, 407). Aanwezig waren voor de Verzekeringskamer: J. van Bruggen, 
C. Campagne, J. de Gans, L. Yntema en C.M. van de Velde; voor het Pensioenfonds: H. van der Heyden, Th. Enklaar, J. Bol, J. de 
Hullu, de actuaris W.G.J. ten Pas en C. van Dooremalen. 
967 De verzekeringsbode Jrg. 22 (22 feb.) 1952, p. 64; Stichting “Twents-Gelders Pensioenfonds voor de Textielindustrie”, Verslag 
over het vierde boekjaar, 1 januari t/m 31 december 1954. Van eerdere jaren heb ik geen verslag gevonden. Zie ook E.J. Offerhaus, 
Bedrijfspensioenfondsen, Rotterdam 1953. Diss. Groningen, p. 148. 
968 Brief Blijdenstein & Co aan A.C. van Eck, 24 juli 1947 (TGTV, 407). 
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ƒ4.045.325,30, opnieuw vóór betaling van belastingen. De Boekelosche Stoombleekerij reali-
seerde in 1947 een winst van ƒ348.682,- na een dotatie van ƒ250.000,- aan het eigen onderne-
mingspensioenfonds. Over 1948 bedroeg de winst ƒ205.552,- na een dotatie van ƒ300.000,-. 
Eind 1949 stortte de blekerij ƒ200.000,- in het pensioenfonds, waarmee de backservice geheel 
gedekt was. Van het kapitaal van het pensioenfonds, ruim 1 miljoen gulden, was eind december 
ruim ƒ488.000,- in het bedrijf zelf belegd. De directie heeft deze ‘ongewenste belegging’ in 
1950 tot bijna de helft teruggebracht.969 De blekerij maakte in de pensioenwereld naam doordat 
de statuten van de Stichting “Pensioenfonds Boekelosche Stoombleekerij” de eerste waren die 
door het Ministerie van Sociale Zaken en de Verzekeringskamer waren beoordeeld en in over-
eenstemming met de bepalingen van de Pensioen- en Spaarfondsenwet waren bevonden. Zij 
konden aldus als voorbeeld dienen van een bedrijfspensioenfonds dat aan alle wettelijke deside-
rata voldeed.970 Deze vier bedrijven komen voor op de lijst van ondernemingen die op 31 de-
cember 1954 waren aangesloten bij het Twents-Gelders Pensioenfonds voor de Textielindustrie, 
wat waarschijnlijk betekent dat de bedrijfsfondsen hierin zijn opgegaan. 
 
Met het accumuleren van pensioenpremies vanaf 13 oktober 1947 ontstonden ook in deze be-
drijfstak grote kapitalen die in de loop van de jaren in toenemende mate productief werden be-
legd in ondernemingen. Op deze manier werd het pensioengeld van de Nederlandse (tex-
tiel)arbeiders gebruikt om de economische ontwikkeling van Nederland, vooral in de vorm van 
verdere industrialisering, mogelijk te maken. Dit vereiste namelijk enorme kapitalen en begrij-
pelijkerwijs werd al snel een begerig oog op de pensioenfondsen geworpen.971 
  

                                                 
969 Jaarverslag van de directie van H.P. Gelderman & Zonen NV te Oldenzaal over het jaar (1946 t/m 1948), als bedoeld bij art. 
13, lid 5 van de statuten (alle: Gelderman (2), 3). Boekelosche Stoombleekerij, Jaarverslag 1948; Jaarverslag der NV Boekelosche 
Stoombleekerij te Boekelo over 1949 (beide: Van Heek, 3133). 
970 Thierry, a.w., Supplement 1953. Dit supplement is verschenen in februari 1953. Het pensioenfonds van de Bleekerij is opge-
richt op 9 maart 1939 en ook de Bamshoeve richtte in dat jaar een eigen pensioenfonds op (Kuys, De vrees voor wat niet kwam, p. 
234, 364). 
971 Kuys, De vrees voor wat niet kwam, p. 538. Thierry, a.w., p. 319-341. 
Dit is ook een van de voordelen van een kapitaaldekkingsstelsel boven een omslagstelsel. Bij het laatste systeem moet steeds zoveel 
geld binnenkomen als nodig is om de verplichtingen te kunnen nakomen, bij een kapitaaldekkingsstelsel wordt de premie in princi-
pe zodanig belegd dat interest ontstaat. Hierdoor kunnen de premies (normaal gesproken) dus lager zijn dan bij een omslagstelsel en 
het kapitaal van het pensioenfonds kan een rol spelen in de economische ontwikkeling van een bedrijfstak en/of land. 
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12 ‘De oude orde liet zich niet meer herstellen’972 
De discussies die tijdens de oorlog in fabrikantenkringen waren gevoerd over het “arbeiders-
vraagstuk”, werden na de bevrijding voortgezet; niet alleen in ondernemerskringen, ook een 
deel van de gegoede burgerij stortte zich voortvarend op deze kwestie. In Hengelo werd hiertoe 
op 6 juni 1945 op initiatief van onder meer wethouder G.J. Steggink, B.W. Berenschot, D.J. 
Wissink, directielid van de KNKS, het Kader Genootschap Hengelo voor Sociale Opvoeding 
opgericht, dat zich in de loop van dat jaar omdoopte tot Hengelosch Genootschap voor Sociale 
Vorming. Volgens een van de sprekers, vermoedelijk B.W. Berenschot, had de leiding van de 
bedrijven vaak alleen belangstelling voor de bedrijfsvoering, niet voor andere zaken. ‘Zij ko-
men er dan ook zelden toe de werkkrachten als mensch te zien. De arbeiders als complex wor-
den beschouwd als iets dat geleid moet worden in de richting van wat voor het bedrijf belang-
rijk is.’ Dit was een ernstig probleem omdat daardoor ‘steeds een, de samenleving verstorende 
onrust, zij het soms latent, aanwezig (zou) zijn’. Hij vond dat de leiding haar hovaardige hou-
ding moest laten varen en de andere partij, de arbeiders, serieus moest nemen. ‘Op die manier 
zal het wantrouwen overwonnen kunnen worden en daarmee de belemmering voor werkelijk 
redelijk overleg worden weggenomen.’  
De oprichters, mensen die in Hengelo ‘in eenigerlei maatschappelijk verband een leidende of 
verantwoordelijke functie’ vervulden, achtten zich op grond van die functie ‘gerechtigd en ver-
plicht om een gemeenschappelijke invloed op de sociale opvoeding der bevolking te doen gel-
den’. Zij wilden een ander maatschappelijk besef en een andere sociale moraliteit bevorderen 
vanuit de overtuiging dat de sociale ontwikkelingen van dat moment zulks eisten. Hun bedoe-
ling was, zoals A.L. van Schelven − de directeur van de Stichting Textielvak die vanuit een 
zelfde soort overwegingen was ontstaan (zie §12.3) − het later omschreef, het gemeenschapsbe-
sef dat in de oorlog was gegroeid, ook na de bevrijding levend te houden, te verdiepen en te ver-
sterken. Een belangrijk element in de overwegingen van het Genootschap om zich in te spannen 
voor een nieuwe moraal, een uitweg uit de demoralisatie, was dat anders ‘een nieuwe leidende 
laag van onderop of van bovenaf zijn plaats (zou) innemen en in niet-democratische geest lei-
ding geven aan de nieuwe vormgevingen’. Het Genootschap bouwde voort op clandestiene bij-
eenkomsten over dit soort onderwerpen waarbij onder meer B.H. ter Kuile van de Nederland-
sche Stoombleekerij betrokken was geweest. 
Op 3 juli werd tijdens een bijeenkomst in de kantine van de NV G. Dikkers & Co, waarbij 104 
mensen aanwezig waren, het eerste bestuur gekozen. Dit bestond uit B.W. Berenschot als voor-
zitter, H. Hofman, D.J. Wissink, B.A. Bruggink, J.G. van Busschbach. Enkele andere in het oog 
springende leden waren A.M. Dikkers, directeur van de firma Dikkers, de vakbondsbestuurder 
J.B. Vlam en Tj. Roorda, die werkte bij de Machinefabriek Gebr. Stork & Co en een belangrijke 
rol had gespeeld bij de April-Mei-Stakingen van 1943. Dat twee vakbondsvertegenwoordigers 
in dit genootschap waren opgenomen is gezien de verhoudingen in Hengelo niet vreemd.973 

                                                 
972 Citaat uit J. van Vucht Tijssen, Motivation research en personeelbeleid, in: J. Blok, A. Klaster en A. L. van Schelven (red.), 
N.V. Spinnerij Oosterveld : 1911-6 maart-1961. 50 jaar SO, Enschede 1961. Helaas zijn de pagina’s in deze publicatie niet ge-
nummerd, zodat verwijzen slechts globaal mogelijk is. 
973 Statuut van het Kader Genootschap Hengelo voor Sociale Opvoeding; Verslag van de vergadering van het Kader Genootschap 
Hengelo voor Sociale Opvoeding, 6 juni 1945; Eenige losse opmerkingen over de verhouding werkgever-werknemer, juni 1946; 
brief aan de deelnemers van de bijeenkomst van 3 juli met een verslag van de bijeenkomst, 9 juli 1945 (alle: GAH-ACW); Van 
Schelven, Hengeler wind, p. 116-117. Voor het verschil in positie tussen vakbondsbestuurders in de Hengelose metaal en de En-
schedese textiel, zie: C.E. Vervoort, De betrekkingen tussen de organisaties van werkgevers en werknemers in de Twents-
Achterhoekse textielindustrie (1919-1940), Leiden 1957, p. 333-347 en Kuys, De vrees voor wat niet kwam, p. 429/430.  
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De discussies in de bijeenkomsten van het Genootschap gingen voor een aanzienlijk deel over 
de veronderstelde gebrekkige communicatie tussen werkgevers en werknemers en over het 
wantrouwen dat tussen hen bestond. Een reeks inleiders liet zijn licht schijnen over dit wan-
trouwen en wat hieraan kon worden gedaan. Een van de meest interessante was van de Zwitser-
se bedrijfspsycholoog P. Silberer. Zijn lezing op 16 september 1946was een van de vele die hij 
in deze tijd op diverse plaatsen in Nederland hield om zijn licht te laten schijnen over de manier 
waarop het probleem “arbeiders” kon worden opgelost. Ik ga wat dieper in op zijn bijdrage in 
Hengelo, omdat Silberer grote invloed zou uitoefenen op de sociale verhoudingen; hij ver-
woordde problemen van dat moment op een ook voor de Twentse textielfabrikanten herkenbare 
manier en deed hen handreikingen die praktisch waren, maar die hen wel de ruimte gaven om 
baas in eigen bedrijf te blijven. 
Het vraagstuk van de verhouding tussen werkgever en werknemer kon men volgens Silberer 
vanuit drie kanten benaderen. Vanuit een economische invalshoek, waarbij de vraag centraal 
stond wat een rechtvaardig loon was; vanuit een politieke benaderingswijze, waarbij de tegen-
stelling kapitalisme versus socialisme in het brandpunt stond; vanuit een psychologische ziens-
wijze met vraagstukken als “arbeidsvreugde” en “werkgemeenschap”. Silberer koos vanuit zijn 
vakgebied voor de laatste optie. Het was zijns inziens ontegenzeggelijk waar dat het moderne 
grootbedrijf ‘weinig enthousiasme’ wekte onder de arbeiders, maar het grootbedrijf was een ge-
geven. Het was zaak dit niet te dramatiseren, maar te onderzoeken waar oplossingen konden 
worden gevonden. Hij riep zijn gehoor op zich af te vragen hoe men zelf tegenover zijn werk 
stond. Wanneer iemand werk had, dat hij aankon, voelde hij zich waarschijnlijk gelukkig daar-
mee. Mensen wilden werk dat een zekere mate van verantwoordelijkheid van hen vroeg, waar-
bij men zich ‘een levend deel van het geheel’ voelde en in zekere mate onmisbaar. Om aan deze 
behoeften tegemoet te komen kon een bedrijf een aantal middelen inzetten, zoals een bedrijfs-
krant, lezingen en rondleidingen om meer begrip voor het geheel van de onderneming bij te 
brengen; men kon het bedrijf in kleinere eenheden indelen; een onderneming kon de bazen, de 
onderste laag leidinggevenden, meer zeggenschap geven, omdat hiermee ‘de persoonlijke lei-
ding’ zou worden versterkt. Zo waren er dus diverse kanalen beschikbaar waarlangs de commu-
nicatie tussen de directie en de arbeiders kon plaatsvinden, hiërarchisch via de lijn, via staffunc-
ties zoals een personeelschef, via direct contact zoals een bedrijfskrant, via contact tussen direc-
tie en vakbonden of fabriekscommissie. 
Zijn ervaringen in Zwitserland hadden hem geleerd dat door de instelling van fabriekscommis-
sies ‘de werknemer als verantwoordelijk deel van het geheel’ werd erkend. ‘Hierdoor triomp-
heerde de idee van samenwerking van “partners” over dat van de klassenstrijd’ (zie voetnoot 
272). Sociale voorzieningen moesten bij voorkeur niet door het bedrijf worden geregeld, omdat 
dit het gevoel van afhankelijkheid van de arbeiders versterkte: ‘Het patriarchale bedrijf is voor-
bij.’ Als derde positieve ervaring noemde Silberer de invoering van pensioenvoorzieningen. In 
de discussie vroeg hij zich af of er een absolute maatstaf te vinden zou zijn voor een “recht-
vaardig” loon, al erkende hij dat tijdstudies en werkclassificatie bijdroegen aan ‘objectievere 
grondslagen’. Hij benadrukte dat bedrijven zich bij voorkeur verre moesten houden van be-
moeienis met vrije tijdsbesteding, voorlichting over maatschappelijke vraagstukken e.d., juist 
gezien de bestaande achterdocht voor zaken die “van boven” kwamen. Al met al legde Silberer 
een aantal voor de textielindustrie aansprekende gedachten op tafel. 

                                                                                                                                               
J.B. Vlam werkte voor en tijdens de oorlog bij Dikkers, direct na de bevrijding was hij rechterhand van burgemeester Van der 
Dussen als ambtenaar in buitengewone dienst en daarna was hij enkele jaren wethouder (Van Vree, a.w., p. 188, 
zie ook http://www.biografischwoordenboekgelderland.nl/bio/6_Jan_Berend_Vlam, geraadpleegd op 27 mei 2010). 
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B.H. ter Kuile benadrukte in zijn inleiding op 23 september dat het de top van een bedrijf was 
die de toon zette voor de juiste sfeer in de fabriek. Het personeel moest de ruimte en gelegen-
heid hebben om grieven, ‘die altijd kunnen ontstaan’, te uiten. ‘Zonder dat ontstaat een grieven-
accu, die bij gebrek aan een natuurlijke uitlaat op ongelegen oogenblikken en op de verkeerde 
plaats ontladen wordt.’ De leiding van een bedrijf moest daadwerkelijk belangstelling hebben 
en tonen voor wensen en grieven en niet aarzelen om gemaakte fouten toe te geven. ‘De top 
moet tonen, redelijk en menschelijk te zijn.’ Op deze manier kon er veel worden bereikt en Ter 
Kuile kon zich geen systeem voorstellen ‘dat betere resultaten af zal werpen dan het kapitalisti-
sche, ondanks de vloek, die op het woord kapitaal rust’. In de Twentse verhoudingen kan hij als 
een moderne ondernemer worden beschouwd. Zijn paternalistische inslag (‘De ouders zijn zelf 
meestal zelf de oorzaak als de kinderen lastig zijn’, doelend op de verantwoordelijkheid van de 
werkgever voor de sfeer in het bedrijf) is daar niet mee in strijd. Hij onderkende vier categorie-
en werkgevers ‘met een verkeerde geestelijke instelling’: ‘De reactionairen (angst voor het 
nieuwe); de onsocialen (alleen belangstelling voor gelijken of hoger geplaatsten); de uiterst 
commercieelen (sociale politiek ten koste van eigen winst); de cynici (geen geloof in verbete-
ring, “défaitisten”).’ Met deze opsomming gaf hij een somber getinte sociale kaart van de 
Twents-Gelderse textielfabrikanten, die evenwel niet ver bezijden de waarheid was. 
Ter Kuile zag geen heil in medezeggenschap door de arbeiders in het beheer van de onderne-
ming, ook al zou dat de belangstelling voor het werk en de sfeer ten goede komen. Hij zag als 
bezwaar dat daarmee de bestaande hiërarchie werd verbroken en hij betwijfelde of de arbeiders, 
op dat moment, over voldoende capaciteiten beschikten. Wel was hij er voorstander van om de 
arbeiders een adviserende stem te geven in sociale aangelegenheden. Ook winstdeling door de 
arbeiders achtte hij niet meer dan billijk, mede omdat hiermee ‘de arbeiders direct in het belang 
van een goede productie betrokken worden’. 
H. Kamerling, verbonden aan Bureau Berenschot, ging op 7 oktober nader in op het ‘wantrou-
wen’ dat leefde onder de arbeiders. Voor het goed functioneren van een onderneming was het 
essentieel dat de werknemers het vertrouwen hadden dat de werkgever werkte in het belang van 
de gemeenschap en in het belang van de werknemer, maar ‘dit vertrouwen ontbreekt, op enkele 
uitzonderingen na, geheel’. Oorzaken voor het alom bestaande wantrouwen waren ‘slechte be-
handeling, bedrog, uitbuiting of hoe men het ook wil noemen bewust of onbewust’ en ‘niet be-
grijpen van werkgever door werknemer door groot verschil in gewoonten, belangstelling enz.’ 
De oplossing voor de eerste genoemde oorzaak was volgens hem duidelijk. Het tweede pro-
bleem kon alleen veranderen, wanneer de leiding de door haar ten toon gespreide ‘hoogmoed’ 
zou laten varen, zich ten doel zou stellen om te ‘dienen’ en zich ‘nederigheid’ als geesteshou-
ding eigen zou maken. Hoe dit doel te bereiken wist Kamerling ook niet. ‘Nader onderzoek zal 
gedaan moeten worden.’ 
Op 4 november besloot het Genootschap om zich vervolgens te richten op ‘medezeggenschap’ 
als een onderwerp dat van groot belang was voor de verhoudingen tussen werkgevers en werk-
nemers. In dit verband wees voorzitter Berenschot op 18 november 1946 op onderzoeken die 
ruim tien jaar vóór de Tweede Wereldoorlog waren uitgevoerd in de fabriek Hawthorne Works 
in de VS. Doel van deze onderzoeken was geweest om de invloed van de arbeidsomstandighe-
den op de prestaties van de arbeiders vast te stellen. Gebleken was dat het idee dat er iets was 
veranderd, van belang was voor de prestatie en dat de vraag of de prestatie toe- dan wel afnam, 
sterk afhankelijk was van de positief of negatief ingestelde mentaliteit van de betrokken arbei-
ders. Of er daadwerkelijk iets was veranderd, bleek hierbij een geringere rol te spelen. Verder 
was gebleken dat er naast de formele organisatie in een fabriek ook een belangrijke informele 
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organisatie bestond en dat het dus van groot belang was dat er een goed contact bestond tussen 
de verschillende geledingen, zowel top-down als bottom-up. 
Het Genootschap slaagde er in om voor zijn vergadering van 2 december CNV-bestuurder F.P. 
Fuykschot te strikken die als deskundige werd gezien op het gebied van het bedrijfsorganisatie- 
en medezeggenschapsvraagstuk. De oorzaak van het wantrouwen tussen werkgevers en werk-
nemers moest men volgens hem zoeken ‘in de zonde, d.i. in de onvolkomenheid in de mensche-
lijke samenleving door het verbreken van de scheppingsorde’. Als gevolg hiervan was een 
scheiding ontstaan tussen arbeid en arbeidsresultaat. In de enkele dagen voor zijn inleiding ver-
spreide syllabus had hij als verklaring voor al deze rampspoed ietwat prozaïscher de ontwikke-
ling van het moderne bedrijfsleven genoemd, die had geleid tot genoemde scheiding tussen ar-
beid en arbeidsresultaat. Dit was de belangrijkste oorzaak van het ontbreken van arbeidsvreugde 
en verantwoordelijkheidsbesef. ‘Genezing’, terugkeer tot de oorspronkelijke eenheid van arbeid 
en arbeidsresultaat, ‘voor zoover de huidige ontwikkeling dit toelaat’, kon bereikt worden door 
adviserende medezeggenschap van de arbeiders in sociale en economische aangelegenheden. 
Dus ook al was de analyse geboren in hemelse sferen, de remedie was zeer aards. Met het in-
voeren van een medezeggenschapsstructuur zou het paradijs nog niet zijn weergekeerd, want 
het grootste probleem was ‘om de medezeggenschap voor het besef van de arbeiders reëel te 
doen zijn’. Dit kon worden gerealiseerd door hem in de CAO vast te leggen. Fuykschot wenste 
nadrukkelijk geen medebeslissingsrecht voor de arbeiders, want dat leidde ‘tot communisme en 
socialisatie in de betekenis van gemeenschapsdictatuur’. Wanneer echter de directie de adviezen 
van de ondernemingsraad herhaaldelijk terzijde zou leggen, zou het doel, ‘het scheppen van 
vertrouwen’, niet worden bereikt.974 
 
Terwijl men in Hengelo in wijdlopige beschouwingen debatteerde over de oorzaken van het 
wantrouwen, vatte de FVA in Almelo de koe bij de hoorns door direct overleg met de Bedrijfs-
unie te starten. Tijdens de tweede vergadering van de FVA na de oorlog, op 25 juli 1945, woon-
den J. Jasink van De Eendracht, H.A.C. Huijsmans van St.Lambertus en J. Vunderink van Uni-
tas de besprekingen bij. Van fabrikantenzijde waren aanwezig voorzitter G. Vixseboxse van de 
Katoenmaatschappij v/h Gebrs. Scholten & Co, A.A. ten Bos van de Wolspinnerij, weverij, 
ververij J. ten Bos, A.A.W. ten Cate van H. Hedeman Jr.'s Textielfabrieken, G. ten Cate van H. 
ten Cate Hzn & Co en C.G. Recter van dezelfde firma. Vixseboxse heette de vertegenwoordi-
gers van de Bedrijfsunie welkom en zei verheugd te zijn om met deze bestuurders van ‘de oude 
organisaties’ te kunnen praten. Vroeger hadden partijen alleen om de tafel gezeten, wanneer er 
een concrete aanleiding was, bijvoorbeeld een arbeidsconflict, maar de FVA was ervan over-

                                                 
974 Syllabus 2e lezing door Paul Silberer, 12 september 1946; Verhouding werkgever-werknemer, samenvatting van het besprokene 
in de vergadering van 16 september 1946; Kort verslag 3e bijeenkomst verhouding werkgever-werknemer, samenvatting van het be-
sprokene in de vergadering van 23 september 1946; Inleiding te houden op maandag 7 oktober 1946 door Ir. H. Kamerling, 2 
oktober 1946; Verslag 9e bijeenkomst, vergadering van 4 november 1946; Verslag 10e bijeenkomst, vergadering van 18 november 
1946, 22 november 1946; Syllabus 12e bijeenkomst, inleiding te houden door den heer Fuykschot, secretaris CNV, op maandag 2 
december van 5.30 tot 7.30 ’s avonds in het Twentsch Instituut voor Bedrijfspsychologie; Verslag 12e bijeenkomst, 12 december 
1946 (alle: GAH-ACW). De wijze van benaderen van het “arbeidersvraagstuk” in deze discussiebijeenkomsten sloot naadloos aan 
bij de aanbevelingen die al voor de oorlog door diverse psychotechnici waren gedaan, zie: Kuys, De vrees voor wat niet kwam, p. 
515-521. 
Volgens G.E. Mayo, een van de belangrijkste onderzoeksleiders bij de Hawthorne experimenten, ‘workers had been unable to find 
satisfactory outlets for expressing personal problems and dissatisfactions in their work life. The problem, as Mayo perceived it, was 
that managers thought the answers to industrial problems resided in technical efficiency, when actually the answer was a human and 
social one.’ http://www.thefreelibrary.com/Elton+Mayo%3A+the+Hawthorne+experiments-a0151189059. Voor een discussie over 
het Hawthorne effect zie: http://en.wikipedia.org/wiki/Hawthorne_effect (beide geraadpleegd op 13 augustus 2010), waaruit blijkt 
dat er al geruime tijd de nodige vraagtekens worden geplaatst bij de betrouwbaarheid van de resultaten van de onderzoeken die 
destijds zijn gedaan. Voor deze studie is echter van belang dat psychotechnici er in de jaren ‘40 grote waarde aan hechtten. 
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tuigd ‘dat het thans beider belang is de weg van het georganiseerd overleg te gaan’. De fabri-
kanten en vakbonden hadden elkaar voordien al gesproken in Enschede, ‘als centraal punt der 
fabrikantenvereenigingen’, namelijk op 21 juni 1945 bij de allereerste bespreking over de lonen. 
En al schaarden de leden van de FVA zich vanzelfsprekend in dit grotere verband, het was ge-
wenst dat zij als lokale vereniging met de bonden spraken en dat zij elkaar leerden kennen. In 
Almelo waren na de bevrijding de confectiefabrieken al snel weer aan het werk gegaan en Ten 
Cate en de Katoenmaatschappij waren hen kort daarna gevolgd. De directies van deze beide 
bedrijven hadden in de voorbije periode regelmatig met de fabriekscommissies gesproken, maar 
nog geen contact gehad met de vakbonden. Dit had ertoe geleid dat de fabriekscommissies zich 
ook met de lonen waren gaan bezighouden. Vixseboxse had de indruk dat de Eenheidsvakbe-
weging hierin een zekere rol had gespeeld, hoewel haar invloed aan het afnemen leek te zijn. 
Hij was dan ook des te meer verheugd dat nu het contact met de oude bonden was hersteld. 
Vunderink was het helemaal met hem eens dat de invloed van de EVB aan het tanen was. ‘Onze 
invloed reikt momenteel veel verder, dan ons ledental van vandaag zou doen vermoeden.’ Het 
was wel vervelend dat de Bedrijfsunie na de recente verkiezing van een nieuwe fabriekscom-
missie bij de Katoenmaatschappij er niet meer in vertegenwoordigd was. Naar hij had begrepen 
werd ook bij Ten Cate druk uitgeoefend om tot nieuwe verkiezingen te komen. Vixseboxse 
hoopte dat Vunderink gelijk had met zijn inschatting dat de EVB al achteruitging, want hij was 
er van overtuigd dat de communisten zich in een plaats in die organisatie wilden verschaffen. 
Misschien was een fusie met het NVV waar Kupers op had gehint, wel een oplossing. Hij on-
derstreepte nog eens nadrukkelijk ‘het belang van het bestaan der Bedrijfsunie. We moeten 
komen tot veel grooter onderling begrip en samenwerking, langs de beproefde wegen aan beide 
zijden.’ Vunderink vroeg zich af of de leden van de FVA dezelfde loonbasis in hun bedrijven 
wilden hanteren, aangezien twee van hen sterk op de internationale markt waren georiënteerd; 
de derde, Hedeman, produceerde voornamelijk voor de binnenlandse markt en het vierde lid, de 
firma Ten Bos, was als wolverwerkende fabriek een geheel ander soort bedrijf. 
Vixseboxse antwoordde en dat was voor de toenmalige verhoudingen een belangrijke uitlating 
aan het adres van de vakbonden, dat de FVA een regeling van lonen en arbeidsvoorwaarden 
voor het gehele gewest nastreefde. De bedrijven waren niet van plan om voor Almelo aparte re-
gelingen te treffen. ‘De arbeidsvoorwaarden moeten’, aldus de voorzitter van de FVA, ‘de ga-
rantie bieden de bedrijfsorde te waarborgen. Daarvoor willen wij ons gewicht in de schaal wer-
pen.’ Hij voegde hieraan toe dat zijn bedrijf en ook Ten Cate weliswaar gericht waren op de 
wereldprijs, maar dat er vele bezwaren aan kleefden om dit tot uiting te brengen in de lonen en 
arbeidsvoorwaarden. ‘Om maar één ding te noemen: het geloop van de eene fabriek naar de 
andere.’ Vóór de oorlog had dit probleem zich niet voorgedaan, maar dat waren heel andere tij-
den geweest, zo erkende hij impliciet. Nee, zo was zijn geruststellende conclusie voor de drie 
vakbondsvertegenwoordigers, ‘we zijn allen het meest gediend met uniforme regelingen, in 
overleg tusschen fabrikantenvereenigingen en organisaties.’975 Op 11 september 1945 schoven 
de drie vakbondsvertegenwoordigers opnieuw aan bij een overleg van de FVA. Dit keer wilde 
de Bedrijfsunie praten over de toepassing in Almelo van de op 30 juli vastgestelde loonregeling 
(zie bij voetnoot 459). Volgens Vunderink bestond er in Almelo de nodige ontstemming onder de 

                                                 
975 Vergadering FVA 25 juli 1945 te 10 uur ten kantore van de Katoenmaatschappij (Ten Cate (2), C-7c). 
Toen de directie van Ten Cate in september toegaf aan de druk voor verkiezingen voor een nieuwe fabriekscommissie, kwam er tot 
ergernis van de directie een commissie met alleen maar leden die bij de EVC waren aangesloten, omdat de arbeiders die lid waren 
van de Bedrijfsunie, zich terugtrokken toen er EVC-leden in kwamen (zie voetnoot 450). Voor Van Eck was dit aanleiding om de 
fabrikanten op het hart te binden voorlopig geen nieuwe verkiezingen uit te schrijven. 
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arbeiders over deze kwestie. Beide partijen namen uitgebreid de tijd om een groot aantal details 
te bespreken, ook al bereikten zij niet op alle punten overeenstemming. En om de groeiende 
toenadering te onderstrepen ontkende G. ten Cate met kracht dat in een vergadering met de 
fabriekscommissie van Ten Cate de notulen van het overleg van de FVA met de Bedrijfsunie 
zouden zijn voorgelezen. Vunderink was dit ter ore gekomen en had het als ‘een onaangename 
ervaring’ betiteld. Het was de aanwezigen, ook na deze korte tijd, volstrekt helder dat hiermee 
prudent diende te worden omgegaan.976 
 
Ook elders in Twente werd aangeknoopt bij de discussies over het “arbeidersvraagstuk” tijdens 
de bezetting. H.B.N. Ledeboer nodigde daartoe de leden van de TGFV, FVE en BTO uit voor 
een vergadering in de Groote Sociëteit op 8 mei 1945 waar C.T. Stork, directeur van de Machi-
nefabriek Gebr. Stork & Co, een lezing zou houden over medezeggenschap ‘aan de hand van de 
ervaring, in dat opzicht gedurende meerdere tientallen van jaren in zijn bedrijf opgedaan’. Dit 
onderwerp was, aldus Ledeboer, tijdens illegale bijeenkomsten in de oorlog meermalen aan de 
orde gesteld en een aantal industriëlen, dat deze bijeenkomsten regelmatig had bijgewoond, zou 
eveneens aan de gedachtewisseling deelnemen. Dit waren J.G. Hoogland van de Koninklijke 
Nederlandsche Zoutindustrie, B.H. ter Kuile van de Nederlandsche Stoombleekerij en J. ter 
Kuile van de Katoen- & Linnenweverij v/h A.J. ten Hoopen & Zoon in Neede.977 Ik heb helaas 
geen verslag van deze bijeenkomst gevonden. 
Naar alle waarschijnlijkheid sprak dit type discussies de meeste textielfabrikanten onvoldoende 
aan, wilden zij een meer praktische benadering, want er is geen vervolg geweest op deze bij-
eenkomst. Een invalshoek die pragmatisch was en die eveneens gecentreerd was rond het “ar-
beidersvraagstuk” was de kwestie van de personeelsselectie. Bureau Berenschot had hier in 
nauw overleg met een aantal textielfabrikanten tijdens de oorlog flink in geïnvesteerd en was 
overgegaan tot de oprichting van het Twentsch Instituut voor Bedrijfspsychologie (TIB). In 
maart 1946 mocht B.W. Berenschot deze loot aan zijn bedrijf presenteren aan een commissie uit 
de Twentse fabrikanten. Het TIB wilde een eersteklas bedrijfspsychologische service ontwikke-
len. Het had daartoe banden aangeknoopt met het Psychotechnisch Laboratorium van de Uni-
versiteit van Amsterdam en met P. Silberer uit Zürich. Een aantal Twentse bedrijven had al aan-
gegeven dat zij tevreden waren over de geboden kwaliteit en dat het bruikbare gegevens voor 
hun bedrijf opleverde. Berenschot wilde van de aanwezigen graag weten of zij er aan hechtten 
dat in Twente een Psychotechnisch Instituut gevestigd was en of zij een dergelijk instituut wil-
den ondersteunen. Het Bureau Berenschot had al erg veel onderzoek gedaan en kennis verza-
meld, maar er was nog veel meer studie nodig. Dat bleek geen probleem en om Berenschot een 
idee te geven van de bedragen waaraan hij kon denken, noemde Gorter een bedrag van ƒ1,- 
voor elke bij een van de aangesloten bedrijven werkzame arbeider in het eerste jaar en ƒ0,60 in 
het tweede jaar. Hiermee kon het TIB dus rekenen op een “startsubsidie” voor twee jaar van 
rond de ƒ30.000,- (dit op grond van een totaal aantal personeelsleden op dat moment van 
20.184, zie Tabel 14). Dat Berenschot de suggestie van A.J. Blijdenstein om van elk bedrijf een 
aantal proefpersonen kosteloos te laten onderzoeken direct omarmde, kan dan ook geen verba-
zing wekken. Op die manier kon het TIB zijn prestaties en nut ook bewijzen aan die bedrijven 
die nog geen gebruik hadden gemaakt van de methoden der psychotechniek. 
De aanwezigen waren het roerend met Berenschot eens dat zij het initiatief voor het nemen van 
sociale maatregelen zoveel mogelijk in eigen hand moesten houden. Het was wenselijk om bij 

                                                 
976 Vergadering FVA 11 september 1945 te 10 uur ten kantore v.d. Katoen Mij. (Ten Cate (2), C-7c). 
977 Circulaire H.B.N. Ledeboer aan leden TGFV, FVE en BTO, 3 mei 1945 (TGFV ingek.st. v.a. 21-7-1945). 
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alle onderwerpen op sociaal gebied, de CAO, scholing van leerlingen en aanverwante zaken, 
‘niet passief, doch meer actief op te treden en in sociaal opzicht steeds één stap voor te blijven 
bij Overheid, werknemers en de industrie in de andere deelen van het land’. En omdat alle soci-
ale maatregelen ook ‘een sociaal-economische uitwerking’ hadden, waren de werkzaamheden 
van het TIB niet alleen vanuit sociaal, maar ook vanuit economisch oogpunt waardevol. Het 
kwartje was echt gevallen, het besef, althans bij de aanwezigen, leek daadwerkelijk doorge-
drongen dat het effectiever was om de arbeider als “mens” te benaderen en niet alleen als een 
meerwaarde producerende hoeveelheid arbeidskracht te beschouwen, èn dat een dergelijke be-
nadering nog meer opbracht ook, zeker wanneer je het slimmer aanpakte dan de concurrentie. 
De ervaringen die zij vanaf de bevrijding hadden opgedaan met “hun” arbeiders was de zeer 
praktische component geweest van het leertraject dat zij tijdens de oorlog op dit gebied waren 
gestart. Men zag voldoende basis om in de komende periode te streven naar een nauwe samen-
werking tussen de Twentse fabrikanten en Bureau Berenschot. De problemen die om een oplos-
sing schreeuwden, lagen hoog opgetast: verdere research naar en uitvoering van personeelsse-
lectie, opleiding, werkclassificatie, prestatienormen, de inrichting van een Loonbureau en de 
uitvoering door dit bureau van zijn controlerende taken en van zijn rol in de arbitrage bij con-
flicten. Een van de eerste zaken die werd opgepakt, was het aanwijzen van vertegenwoordigers 
uit de industrie die studiebijeenkomsten, georganiseerd door het TIB en het Leidse Instituut 
voor Praeventieve Geneeskunde, zouden bijwonen.978 
Dit Instituut was benaderd door het TIB om gezamenlijk de in Zwitserland opgedane kennis van 
scholing en personeelsselectie beschikbaar te stellen voor het Nederlandse bedrijfsleven en deze 
om te werken voor de Nederlandse omstandigheden. P. Silberer was vrijwel de gehele maand 
maart in Nederland om studiebijeenkomsten te houden en zijn kennis te delen met zijn gehoor. 
Deze zouden vervolgens worden verwerkt in een rapport dat zou worden samengesteld door W. 
Winsemius van het Leidse Instituut en D.J. da Silva van het TIB. Dit geheel stond onder leiding 
van J. Koekebakker, hoofd van de Afdeeling Geestelijke Gezondheid van het Leidse Instituut, 
en van B.W. Berenschot. Er waren vijf bijeenkomsten gepland in Leiden, vier in Hengelo en 
vier in Amsterdam. Enkele onderwerpen waren Der Platz der Psychotechnik in der Schweizer 
Industrie, Schnell-Ausbildungsmethode für die Industrie en Psychotechnische Berufsanalyse in 
der Textilindustrie.979 
Tijdens de bespreking van Berenschot met een aantal textielfabrikanten op 2 maart was afge-
sproken dat plannen voor verdere samenwerking zouden worden uitgewerkt in overleg met se-
cretaris Van Eck en het leek dan ook zinvol dat hij zelf eens poolshoogte ging nemen in Zwit-

                                                 
978 Bespreking met fabrikanten der Twentsche textielindustrie gehouden te Enschede op 2 maart 1946 op verzoek van Ir. B.W. 
Berenschot (TGTV, 252). Zie ook Kuys, De vrees voor wat niet kwam, p. 519-520. 
Aanwezig waren H.B.N. Ledeboer van Van Heek & Co, H.T. Koning van KWF Stork, G.H.W. Geesink van de Eibergsche Stoom-
bleekerij, J. Scholten Jzn. van J.F. Scholten & Zonen, A.J. Blijdenstein van Spinnerij Bamshoeve, E. Gorter van H. ten Cate Hzn. & 
Co, voor Bureau Berenschot was naast de directeur zelf ook W. Gyr aanwezig. A.C. van Eck en G. Vixseboxse waren verhinderd. 
W. Gyr was Zwitser en volgens het briefpapier van Bureau Berenschot als ‘Administrateur’ aan het bedrijf verbonden. Hij infor-
meerde in juni 1945 de burgemeester van Hengelo, Van der Dussen, over de komende bekendmaking van de oprichting van het 
TIB. De noodzaak voor de oprichting ervan was ‘geleidelijk gegroeid uit de algemeene behoefte der Twentsche industrie op dit 
terrein, zoowel wat de Textiel-, Confectie- als ook Machine-branche betreft. De huidige omstandigheden die doelmatige selectie, 
scholing en omscholing op breede schaal vereischen, hebben de urgentie daarvan onderstreept.’ Gyr ging er van uit dat de burge-
meester er aan hechtte dat dit nieuwe bedrijf in Hengelo gevestigd bleef en wees in zijn brief op de ‘ernstige moeilijkheden betref-
fende geschikte huisvesting en meubilering’. (brief W. Gyr, namens Raadgevend Bureau Ir. B.W. Berenschot, aan J.A.H.J. van der 
Dussen, 6 juni 1945 (GAH, 1975)). 
979 Circulaire van het Instituut voor Praeventieve Geneeskunde te Leiden, Studie-bijeenkomsten over psychotechnische scholings-
methoden en functieanalyses, te houden door Dipl.Ing. P. Silberer, Instituut voor Toegepaste Psychologie (Prof. A. Carrard) Zwit-
serland, 26 februari 1946 (GAH, 1975). 
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serland. Met dat doel reisde hij af naar Rheinfelden om van 2 t/m 4 september 1946 een cursus 
bij te wonen over moderne scholings- en bedrijfspsychologie, verzorgd door Silberer bij het 
Psychotechnisches Institut Basel. Omdat reizen naar het buitenland op dat moment nog aan 
beperkingen was gebonden, vooral vanwege de schaarste aan buitenlandse deviezen, dienden 
Ledeboer namens de FVE en Gelderman namens de Textielwerkgevers-Federatie een verzoek 
in bij het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen om de nodige deviezen be-
schikbaar te stellen. De Twentse textielindustrie, zo betoogde Ledeboer, stond in nauw contact 
met het Zwitserse instituut en was voornemens om ‘de zeer ver gevorderde en succesrijke Zwit-
sersche psychologische methodes’ toe te gaan passen bij de scholing van toekomstige textielar-
beiders. ‘Wij behoeven U ternauwernood te zeggen, dat wij het probleem der selectie en scho-
ling van jeugdige textielarbeiders op dit oogenblik beschouwen als één van de belangrijkste, 
waarmede onze industrie zich heeft bezig te houden.’ Van Eck zou verder van de gelegenheid 
gebruik maken om de relaties met het Institut de Psychologie Appliquée in Lausanne te verste-
vigen.980 
 
Het Bureau Berenschot had al vele jaren een nauwe band met een groot aantal textielfabrieken 
en door dit soort ontwikkelingen werd die band alleen maar inniger. In november 1947 interve-
nieerde Van Eck, ‘namens een aantal ondernemingen in de Textiel- en Metaalindustrie, wier 
relatie met particuliere adviesbureaux in deze materie verbroken dreigt te worden’, in een con-
flict tussen Bureau Berenschot en de Fundatie Werkelijk Dienen. Deze laatste instelling, een 
‘Stichting tot Bestudeering en Bevordering van Sociale Moraal’ was in 1946 door de vakbewe-
ging en enkele werkgeversverenigingen opgericht met het doel om spanningen in het bedrijfsle-
ven te bestrijden. Deze stichting was in een ernstig conflict geraakt met Berenschot over het 
geven van cursussen Bedrijfs Kader Training (BKT). Volgens Van Eck was Berenschot al vele 
jaren vóór de oorlog begonnen met het geven van bazencursussen die als voorlopers van de 
BKT te beschouwen waren. Direct na de bevrijding had Bureau Berenschot zich in de VS en 
Engeland op de hoogte gesteld van de BKT-methode en deze ‘in samenwerking met enkele 
groote bedrijven in ons land geïntroduceerd’. Begin 1947 had de Fundatie zich op deze materie 
gestort en vanaf dat moment waren de poppen aan het dansen. Het conflict was tot een uitbar-
sting gekomen met een brief van de Fundatie aan Berenschot uit oktober 1947, waarin de Stich-
ting verklaarde dat Berenschot zich op last van de Minister van Sociale Zaken niet meer mocht 
bezighouden met het geven van Bedrijfs Kader Trainingen. Nu had de Fundatie op 20 novem-
ber een vergadering in Hengelo belegd en Van Eck vermoedde dat de Fundatie daar acquisitie 
zou bedrijven voor de door haar te verzorgen cursussen. Het was niet zijn bedoeling om de aan-
geschreven bedrijven af te houden van deelname aan genoemde vergadering, maar hij meende 
wel dat het nodig was om hen te informeren over ‘wat wij zien als een zeer bedenkelijke be-
lemmering van het particulier initiatief’.981 
Er waren meer signalen dat in de Twentse en met name ook in de Enschedese textielindustrie 
het besef begon door te dringen dat de tijden waren veranderd, dat een andere aanpak van het 
personeel een sociale en economische noodzaak was geworden. De meeste bedrijven die eind 
1945 meededen met een enquête over tekorten aan personeel, gaven te kennen dat zij een ‘soci-

                                                 
980 Brief H.B.N. Ledeboer en H.P. Gelderman aan het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 5 augustus 1946 
(TGTV, 252); brief A.C. van Eck aan de voorzitters van de vier fabrikantenverenigingen, 26 augustus 1946 (TGTV, 219). 
981 Kuys, De vrees voor wat niet kwam, p. 173-174, 531; circulaire A.C. van Eck aan geadresseerden, 13 november 1947 (KNKS, 
759). De brief van Van Eck was niet op het briefpapier van een van de fabrikantenverenigingen geschreven, wat er op wijst dat dit 
geen officieel initiatief was, al waren er wel meerdere vertegenwoordigers uit de beide in Twente toonaangevende bedrijfstakken bij 
betrokken. 
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ale werkster’ in dienst hadden of er zo snel mogelijk een in dienst wilden nemen. De bedrijfs-
leider van een spinnerij sprak van een ‘aversie’ tegen de textielindustrie. De moraal van de ar-
beiders was volgens hem lager dan in de metaal. De aard van het werk in de textiel zou automa-
ten van de mensen maken. ‘Sociale voorzieningen moeten als compensatie dienen’, meende hij. 
Een andere spinnerij had al een uitgewerkt sociaal plan klaarliggen om op die manier meer per-
soneel te krijgen dat zich zoveel mogelijk met het bedrijf verbonden zou voelen. Zo kregen 
meisjes daar twee keer per week verplicht naailes en volgden zij cursussen hygiëne en opvoe-
ding.982 Een ander, praktisch voorbeeld was de wens die J.F. Scholten & Zonen in april 1946 
uitte dat kinderen uit de hoogste klassen van de lagere school de kans kregen om eens rond te 
kijken in een fabriek. De onderneming had van meerdere hoofden van lagere scholen begrepen 
dat zij het een gemis vonden, dat niet de gelegenheid werd geboden om eens een textielfabriek 
te bezichtigen. Dit zou kunnen helpen om deze kinderen een baan in de textiel te doen kiezen. 
De FVE nam deze suggestie over, omdat ‘thans de aversie tegen het textielvak onder de arbei-
dersbevolking zoo groot is.’ Voordien had men hier geen tijd aan willen besteden.983 Het was, 
volgens de oud-personeelschef van de Bamshoeve, J. Knoop, ‘bon-ton sociaal te zijn, met bo-
vendien de noodzaak aan je concurrentiepositie op de arbeidsmarkt te denken.’984 
 

12.1 Fabriekscommissies 

Het eerste mij bekende voorbeeld van overleg tussen werkgevers en werknemers bínnen een be-
drijf was het collectieve beraad dat in 1916 bij Verkade ontstond. Ook in bedrijven van als 
vooruitstrevend bekend staande ondernemers zoals J.C. van Marken en D.W. Stork werden al in 
het begin van de 20ste eeuw geïnstitutionaliseerde vormen van overleg tussen arbeiders en be-
drijfsleiding in het leven geroepen. In Hengelo had dit verschijnsel zich vóór de oorlog verbreid 
over meerdere fabrieken, zowel in de metaal- als in de textielindustrie en tijdens de oorlog had 
C.T. Stork een lezing voor de leden van de FVE gegeven over de voordelen die overleg met 
fabriekskernen de Hengelose ondernemers had opgeleverd.985 
Na de oorlog verspreidde het fenomeen fabriekscommissie zich over een groot deel van het 
bedrijfsleven. In het voorgaande zijn vele voorbeelden hiervan aan de orde gekomen. In de eer-
ste periode na de bevrijding, bij het weer op gang komen van de productie, bemoeiden veel 
fabriekscommissies zich rechtstreeks met de arbeidsvoorwaarden. Zij sprongen als vanzelf in 
het gat van de vertegenwoordiging van het personeel, omdat de in de Bedrijfsunie voor de Tex-
tielindustrie samenwerkende bonden nogal wat tijd nodig hadden, voordat zij zich weer op het 
toneel konden vervoegen. Ook in de confectie beten de fabriekscommissies het spits af. In de 
Almelose confectie-industrie bemoeiden zij zich intensief met de arbeidsvoorwaarden van het 
personeel (§6.1.2). Bij Noury & Van der Lande, in de voedingsmiddelenindustrie, was het even-
eens de fabriekscommissie die de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden oppakte (§6.4). 
Bij de textielfabriek Stoomweverij Meijerink & Zn in Winterswijk borduurde de fabriekscom-
missie voort op de samenwerking met de directie die tijdens de oorlog was gegroeid, en sprak 

                                                 
982 Vragenlijst voor de bedrijven (AV, 23.3). 
983 Brief J.F. Scholten & Zonen aan FVE, 11 april 1946 (TGTV, 4); Verslag ledenvergadering FVE op grond van een ernstig geval 
als bedoeld in artikel 65 der statuten, 16 augustus 1946 (FVE, 5). 
984 J. Knoop, in: Van Waarden, Fabriekslevens, p. 131. 
985 Bruggeman, Camijn, a.w., p. 211; Kuys, De vrees voor wat niet kwam, p. 454/455; G. de Groot, Aanlappers en drossters. 
Mannenwerk, vrouwenwerk in de Nederlandse Katoenspinnerij (1865-1948) te Hengelo (Ov.), in: THD, Jrg. 42 (2002), p. 29, maakt 
melding van overleg met de fabriekscommissie bij dat bedrijf in 1932. 
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na de bevrijding niet alleen over de arbeidsvoorwaarden, maar ook over de zuivering van door 
de arbeiders niet langer gewenste personeelsleden.986 
Vixseboxse wees er tijdens een overleg van de FVA met de Uniebonden in juli 1945 op dat het 
niet wenselijk was dat de fabriekscommissies zich met het arbeidsvoorwaardenoverleg bezig-
hielden. De FVA had bij voorkeur de vakbonden als gesprekspartner (zie bij voetnoot 975). Deze 
keken immers ook naar de algemene belangen van de bedrijfstak en beperkten zich dus niet, 
zoals een fabriekscommissie veel sterker geneigd was te doen, tot het “eigen” bedrijf. Het we-
derzijdse belang van onderhandelingen en besprekingen tussen ondernemersvertegenwoordigers 
en vakbonden werd in september 1946 treffend geformuleerd in een vergadering van het be-
stuur van de afdeling Enschede van Unitas: de arbeiders vonden de vakbond niet nodig en dach-
ten dat de fabriekscommissies de problemen wel zouden oplossen (zie bij voetnoot 290). 
 
Een zeer belangrijke rol speelden de fabriekscommissies bij de doorlopende strijd om de ver-
strekking van textiel. Het lag zeer voor de hand dat zíj steeds bij de directies aankaartten dat die 
over de brug moest komen. Arbeiders hoorden van verstrekkingen op andere fabrieken en kon-
den heel gemakkelijk en rechtstreeks bij een collega die in de fabriekscommissie zat, aan de 
orde stellen dat het de hoogste tijd was dat er weer iets werd gegeven. De vakbonden waren 
letterlijk te ver weg voor dit type belangenbehartiging. Waarschijnlijk waren veel vakbondsbe-
stuurders het in hun hart ook wel met eens met het redactionele commentaar in De Vrije Twent-
sche en Achterhoekse Courant die er in september 1946 zijn afkeuring over uitsprak ‘dat de 
eene mensch recht op méér zou hebben dan een ander, omdat die eene mensch toevallig in een 
speciaal bedrijf werkzaam is en een ander niet’ (zie bij voetnoot 728). Dit soort ethische oprispin-
gen was de meeste textielarbeiders vreemd, zoals uit de verslagen van de vergaderingen van de 
directies met de fabriekscommissies bij de KNKS en bij Hedeman naar voren komt. De ver-
gaderingen gingen voor een groot deel over emolumenten (§9.3). Ook de toepassing van de re-
gels rond vakantie en snipperdagen en van de betaling van vakantiegeld was een onderwerp 
waarbij de fabriekscommissies een belangrijke rol speelden (§9.4). De opstelling van veel fa-
briekscommissies begon Van Eck zozeer de keel uit te hangen dat hij in de vergadering van de 
Vakraad van december 1946 uitriep dat zij over het algemeen nog niet rijp waren voor hun taak, 
of voor een groot deel uit leden van de EVC bestonden. Het leek hem beter het overleg over het 
vaststellen van de collectieve snipperdagen af te doen met  het plaatselijk bestuur van de Be-
drijfsunie.987 Rond het thema ploegenwerk speelden de fabriekscommissie eveneens een be-
langrijke rol, die voor een deel voortsproot uit haar formele rol die in de CAO was vastgelegd 
(zie §6.5.3 en §12.4). Vóórdat tot invoering van ploegenwerk mocht worden overgegaan was eerst 
overleg met de fabriekscommissie noodzakelijk (zie voetnoot 1035). Toen dit te veel gedoe en 
vertraging opleverde, besloten ondernemers en vakbonden in de vergadering van de Vakraad 
van 19 juni 1946 dat de minimumwerktijd in ploegen 44 uur moest bedragen.988 Het doorzetten 
van dit standpunt, waarbij de vakbonden een vergadering van fabriekscommissies in Enschede 
wisten te overtuigen van de noodzaak hiertoe – de textielvoorziening van de Nederlandse be-
volking was het doorslaggevende argument – bracht een doorbraak teweeg in het werken in 
ploegen überhaupt (zie bij voetnoot 1063). 
 

                                                 
986 Kuys, De vrees voor wat niet kwam, p. 620. 
987 Notulen van de vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, 13 december 1946 (TGTV, 202). 
988 Notulen van de vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, 19 juni 1946 (TGTV, 202). 
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Tijdens de onderhandelingen voor de tweede CAO nam de fabriekscommissie van Gebr. Van 
Heek eind mei 1947 het initiatief tot het stellen van een looneis van 10% en wierp daarmee een 
steen in de toch al onrustige vijver van de besprekingen tussen de Bedrijfsunie en de textielfa-
brikanten. Onder de vakbondsvertegenwoordigers brak paniek uit en Van der Meijs zei in de 
Vakraadsvergadering van 6 juni het gevaar niet denkbeeldig te achten ‘dat, wanneer er niets 
gebeurt, de arbeidersorganisaties de vat op haar leden gaan verliezen’. Dit gevaar leek nog gro-
ter te worden, toen de fabriekscommissies van een aantal andere bedrijven zich achter de eisen 
schaarden. De erkende vakbonden slaagden er echter in de fabriekscommissies ervan te over-
tuigen dat dit soort acties de plannen van de vakbonden doorkruisten en dat het verstandiger 
was af te wachten wat de onderhandelingen zouden opleveren (zie bij voetnoot 882). 
 
Bovenstaande voorbeelden illustreren de macht die fabriekscommissies konden ontplooien. Zij 
waren zeker in de eerste jaren uitdrukking van de onverzettelijke houding van veel textielarbei-
ders en het is dan ook niet verrassend dat het vaak bij de EVC aangesloten arbeiders waren, die 
de fabriekscommissies bevolkten. Voor de fabrikanten was dit al evenmin een onverdeeld ge-
noegen als voor de Uniebonden. H. ten Cate Hzn. & Co had bij het conflict vanwege de invoe-
ring van ploegendiensten eind 1945 gemerkt hoe lastig een uitsluitend uit EVC-leden bestaande 
commissie kon zijn (zie §6.5.3). Als reactie hierop had Van Eck in december 1945 de leden van 
de FVE geadviseerd om voorlopig geen nieuwe kernverkiezingen te houden, want anders zou 
‘welhaast eenieder middels een noodeloos in het leven geroepen EVC-kern de onrust in eigen 
bedrijf binnenhalen’. Het leek hem verstandig even te wachten met verkiezingen tot het moment 
‘waarop er minder gevaar van EVC-zijde te duchten is’. Ook al liep de invloed van de EVC 
terug, op bedrijfsniveau bleef deze bond in een groot aantal fabrieken sterk vertegenwoordigd. 
Zoals hierboven vermeld was dit het geval bij Schuttersveld, maar ook bij de Katoenmaat-
schappij v/h Gebrs. Scholten & Co. Unitas verzocht de directie van dit laatste bedrijf in mei 
1947 om de verkiezingen voor een nieuwe fabriekscommissie, die eigenlijk nodig was in ver-
band met een nieuw fabrieksreglement, uit te stellen ‘mede in verband met het thans nog grote 
ledencijfer der EVC’. Na het tot stand komen van de eerste CAO had het bestuur van de afde-
ling Enschede van Unitas al de wenselijkheid besproken om verkiezingen voor nieuwe fa-
briekscommissies in gang te zetten, waarin alleen Unieleden zouden mogen deelnemen. Men 
realiseerde zich echter dat dit politiek niet haalbaar was en omdat de invloed van de Bedrijfs-
unie in de fabrieken nog niet groot genoeg was, vond men het uit tactische overwegingen beter 
deze verkiezingen naar later te verschuiven.989 
 
Waarschijnlijk was de meerderheid van de fabriekscommissies inhoudelijk toch meer verwant 
aan de ook door de Bedrijfsunie in de Textielindustrie onderschreven visie dat de commissies 
tot doel hadden ‘het bevorderen van den bedrijfsvrede, van de vreugde in den arbeid, van het 
verantwoordelijkheidsbesef, van de erkenning en de ontplooiing van ieders persoonlijkheid, van 
de onderlinge waardeering en van een werkelijk samenwerken door het plegen van overleg door 
alle geledingen van de in de onderneming werkzame personen en wel zoodanig, dat men niet 
treedt op het terrein van werknemers- en werkgeversorganisaties’. Deze welluidende formule-
ring is de samenvatting van het doel zoals geformuleerd door de ‘Commissie ter bestudeering 
van het vraagstuk van samenwerking in de particuliere onderneming’, in het leven geroepen 
door de Stichting van de Arbeid en onder voorzitterschap van G.F. Evelein. Bij de bestudering 
                                                 
989 Verslag ledenvergadering FVE, 3 december 1945 (FVE, 5); Bestuursvergadering Afd. Enschede Unitas, 27 februari 1946 
(Unitas, 1075); Verslag vergadering DB Unitas, 14 mei 1947 (Unitas, 1022). 



 

 
 

508

van het onderhavige vraagstuk had de commissie ontdekt dat er grote verschillen bestonden in 
Nederland, tussen de bedrijfstakken en tussen individuele ondernemingen. Hierbij had de 
Commissie niet geaarzeld om over ‘Oost-Nederland’ te schrijven dat de industrie er ‘door haar 
karakter’ sterk van invloed was geweest op de denkwijze van de fabrikanten. Dit had geleid tot 
een bepaalde, niet nader omschreven behandeling van het personeel, die op haar beurt gekop-
peld aan ‘de geaardheid van het ras’ ertoe leidde ‘dat de bevolking daar een zekere terughou-
dendheid om mee te praten moet overwinnen’. Als echter één ding duidelijk is, dan is het wel 
dat de Twentse textielarbeiders niet raciaal gepredisponeerd waren tot stugheid, zwijgzaamheid 
en dergelijke, maar dat de neerdrukkende overmacht van de fabrikanten hen meestal wijselijk 
had doen zwijgen − totdat het water over de rand klotste. Na de oorlog waren de verhoudingen 
radicaal gewijzigd en voor de ondernemers was het alle hens aan dek om te voorkomen dat zíj 
werden weggespoeld. 
In navolging van de afspraken met betrekking tot de werkingssfeer van de Stichting zelf, con-
cludeerde de Commissie ‘dat niet gevraagd wordt om medezeggenschap van de arbeiders in het 
beheer van de onderneming’ – het orgaan was in hoofdzaak van sociale en niet van economi-
sche aard – maar dat werd gestreefd naar ruim en intensief overleg, waarbij de verantwoorde-
lijkheid voor de uiteindelijke beslissing bleef ‘waar die behoort, d.w.z. bij de leiding van de 
onderneming’. Over de taakverdeling tussen de fabriekscommissie en de vakbeweging was het 
rapport helder; de eerste trad intern op als de vertegenwoordiging van het personeel en de laat-
ste behandelde de meer algemene vraagstukken, namelijk die op het terrein van de arbeids-
voorwaarden. De vakbondsvertegenwoordigers slaagden er niet in om arbeiders die geen lid 
waren van de erkende vakbeweging, uit te sluiten van het lidmaatschap van de fabriekscommis-
sie, al erkende de Commissie de betekenis van de vakbonden ‘voor het scheppen van geordende 
verhoudingen in het bedrijfsleven’. Hierbij speelde de wens van de ondernemers om baas in 
eigen huis te blijven een doorslaggevende rol. Fabriekscommissies die het verlengstuk van de 
vakbeweging waren, pasten niet in deze visie.990  
De laatste regel van het rapport − ‘Geen strijd, maar samenwerking’ − was de deelnemende or-
ganisaties op het lijf geschreven en sloot naadloos aan bij de opvattingen die leefden binnen de 
Hengelose burgerij, verenigd in het Hengelosch Genootschap voor Sociale Vorming, waaraan 
ik aan het begin van dit hoofdstuk aandacht heb besteed. De sprekers op de discussieavonden in 
Hengelo waren glashelder over de richting waarin de sociale verhoudingen zich moesten ont-
wikkelen. Een man als Silberer was dan ook om meerdere redenen de juiste man op de juiste 
plaats: hij had een duidelijke visie op de sociale verhoudingen en hij kon de ondernemers hand-
vatten bieden om daar te geraken. Fabriekscommissies waren daarin een onmisbaar instrument. 
Deze opvattingen sloten eveneens aan bij de opvattingen die in ondernemerskringen breed op-
geld begonnen te doen. Vóór de oorlog bij de meer verlichte ondernemers, zoals aan het begin 
van deze paragraaf vermeld, na de oorlog ook bij anderen en ook bij de textielfabrikanten als 
uitvloeisel van de noodzaak om de arbeiders mee te krijgen in een verschuiving van de produc-
tie van simpel massagoed dat van oudsher op de Indische markt was afgezet, naar hoogwaardi-
ge textiel dat op de veeleisender markt van de geïndustrialiseerde wereld kon worden verkocht. 
Voor de erkende vakbeweging was het een stap naar de “gelijkberechtiging van de arbeider als 
mens” en, wat prozaïscher geformuleerd, naar invloed op het sociaal-economische leven. Sta-
kingen om prijsverlagingen af te dwingen, om een tamelijk willekeurig voorbeeld te noemen, 

                                                 
990 Rapport van een Commissie uit de Stichting van den Arbeid ter bestudeering van het vraagstuk van samenwerking in de parti-
culiere onderneming, Amsterdam juli 1946; Bruggeman, Camijn, a.w., p. 214. 
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hoorden hier niet bij en veel fabriekscommissies hebben zich hier op instigatie van de Bedrijfs-
unie in augustus 1946 tegen verzet (zie bij voetnoot 775). 
Het zou niet juist zijn om te beweren dat de textielarbeidersbonden alleen maar “hosanna” rie-
pen bij deze ontwikkelingen. De Eendracht onderkende dat nogal wat fabrikanten overleg met 
fabriekscommissies voerden, ‘vooral in deze tijd van onderbezetting van de arbeidsmarkt, om-
dat men de mogelijkheid ziet om via deze commissies direct contact met de werknemers te heb-
ben en daardoor eventuele conflicten te voorkomen’. Het was nog een grote uitzondering dat 
een ondernemer de fabriekscommissie ‘parallel (zag) met de ontwikkeling van de betekenis van 
de vakvereniging in de organisatie van het bedrijfsleven. Veelal wordt nog zoveel mogelijk het 
“baas in eigen huis” toegepast en de invloed van de vakbond beperkt, uitgeschakeld of tegenge-
gaan.’ Een extra handicap hierbij was ‘dat ook veelal onze eigen mensen nog niet voldoende 
inzien, dat het fabriekscommissiewerk alleen onder leiding van de vakbond een gunstige ont-
wikkeling kan ondergaan’.991 
 
De verschillende opvattingen omtrent het verschijnsel fabriekscommissie kwamen scherp naar 
voren in de discussies in de Vakraad over een concept Reglement Fabriekscommissies en een 
Fabrieksreglement in het voorjaar van 1947, net als eerder in de Commissie-Evelein. Fijlstra, lid 
van de Vakraadscommissie die het concept had opgesteld, lichtte toe dat in het artikel dat de 
verkiesbaarheid regelde, uit praktische overwegingen de woorden ‘bij voorkeur werknemers 
leden van de Unie’ waren geschrapt, maar dat artikel 16, waarin was vastgelegd wie zich kandi-
daat kon stellen, ongewijzigd was gebleven. Middelhuis lichtte toe dat de Bedrijfsunie het re-
glement beschouwde als een uitvloeisel van de CAO en dat de fabriekscommissie tot taak had 
om zich met de uitvoering van de CAO in de onderneming bezig te houden. ‘Voor deze taak 
zijn ongeorganiseerden in principe ongeschikt en onbevoegd.’ Daarom moest volgens de Be-
drijfsunie, conform de opvattingen van de Raad van Vakcentralen, ‘in principe uitsluitend aan 
de erkende arbeidersorganisaties de bevoegdheid (…) worden toegekend candidaten te stellen’. 
Gelderman antwoordde dat de werkgevers ‘uiteindelijk hetzelfde’ wilden als de Bedrijfsunie. 
‘Ook zij zien er immers een belang in, dat de Fabriekscommissies zoveel mogelijk zo zijn sa-
mengesteld, dat zij wortelen in de organisaties, met welke de CAO is aangegaan. Het verschil 
van mening bestaat slechts met betrekking tot de tactische vraag, welke weg moet worden be-
wandeld om deze zaak zoveel mogelijk in de gewenste banen te leiden.’ Hij was er vast van 
overtuigd ‘dat men door de niet bij de bonafide organisaties aangesloten werknemers uit te slui-
ten en af te stoten, juist in de kaart speelt van de onruststokers en eerder tegenwerkt dan bevor-
dert, dat de arbeiders de weg naar de bonafide organisaties vinden’. De andere werkgeversver-
tegenwoordigers vielen Gelderman bij. Wind was wel onder de indruk van zijn uiteenzetting, 
maar wees op de opvattingen op dit punt van de Raad van Vakcentralen, waaraan de Bedrijfs-
unie zich gebonden achtte. Verder gebeurde de kandidaatstelling in veel ondernemingen in de 
praktijk al lange tijd door de erkende bonden. De Unie mocht niet het risico nemen, ‘dat, wat 
hier bereikt is, weer te niet wordt gedaan’. Van Spaendonck wees er op dat in Tilburg weliswaar 
een reglement bestond dat het lidmaatschap van een der erkende vakbonden verplicht stelde 
voor het passief kiesrecht, maar dat de ervaringen die daarmee opgedaan waren, ‘niet onver-
deeld gunstig’ waren. Hij sloot zich geheel aan bij de opvattingen van Gelderman ‘dat het een 
groot werkgeversbelang is, dat de vat van de verantwoordelijke werknemers-leiders op de per-
sonelen der ondernemingen zo groot mogelijk zij’.  

                                                 
991 De Eendracht, Verslag over de jaren 1945/1948, Amsterdam, p.40. 
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Omdat de ondernemers zich met zoveel kracht verzetten tegen het beperken van de kandidaat-
stelling door uitsluitend bij een der Uniebonden aangesloten arbeiders, stelden de bonden als 
compromis voor dat er vrije verkiezingen zouden plaats vinden, indien tenminste 50% van de 
arbeiders dit zou willen. Helemaal van harte ging dit niet en Middelhuis vond dat als er fa-
briekscommissies zouden worden gevormd ‘die zich aan de invloed der organisaties onttrekken, 
(…) de Bedrijfsunie (moest) overwegen haar leden te sommeren uit die Commissies te treden’. 
Van Eck wees het compromis als in Twente volstrekt onhaalbaar van de hand, omdat het koren 
op de molen van de EVC zou zijn. Wanneer de EVC er in zou slagen op deze manier kandida-
ten van de Uniebonden opzij te schuiven, ‘zou zij op een eclatant succes kunnen bogen’. Trap-
man wees op het gevaar dat in ondernemingen, waar de oppositie er niet in zou slagen om 50% 
van de arbeiders te vinden tégen het afwijzen van kandidaatstelling van uitsluitend in de Unie 
georganiseerd personeel, ‘het verwijt zal worden gemaakt, dat de niet bij de Unie georganiseer-
den practisch worden onderdrukt’. Van Eck wees er nog op het dat hij het volkomen verkeerd 
zou vinden, wanneer de Unie de suggestie van Middelhuis zou volgen ‘om de leden van de or-
ganisaties uit de Fabriekscommissies, die in meerderheid een verkeerde instelling hebben, terug 
te trekken. Naar spreker’s mening zou het zeer te betreuren zijn, indien de organisaties in deze 
gevallen het strijdperk zouden verlaten en de werkgever aan zijn lot zouden overlaten.’ Zoals 
hieronder zal blijken, was St.Lambertus en in navolging daarvan ook Unitas zich in deze perio-
de serieus op deze optie aan het beraden. Het tekent de nieuwe verhoudingen dat Van Eck in 
zulke dramatische bewoordingen de vakbonden aan zijn zijde vroeg. De oude orde liet zich niet 
meer herstellen. De vakbeweging was erkend als onmisbaar instituut om de sociale verhoudin-
gen te pacificeren. 
Het compromis dat de Vakraad op instigatie van de Vakbonden bereikte, was verbluffend van 
eenvoud en een keurmerk van Nederlands poldervernuft. In het reglement dat aan de fabrikan-
ten werd toegestuurd, bleef artikel 16 open. In het begeleidende schrijven werd vastgelegd ‘dat 
de Vakraad voorkeur heeft voor leden van de contracterende organisaties als leden van de Fa-
briekscommissie’ en dat elke onderneming met de Uniebonden zou overleggen op welke wijze 
in het desbetreffende bedrijf artikel 16 zou worden ingevuld. Ik heb van één onderneming een 
Fabrieksreglement aangetroffen, nl. van D. Jordaan & Zonen’s Textielfabrieken. Hierin luidt 
artikel 16 van het Reglement voor de Fabriekscommissie ‘Candidaten worden gesteld door de 
Unie, resp. bij de Unie aangesloten Vakbonden.’ 
Om effectieve bestrijding van diefstal mogelijk te maken was een artikel opgenomen dat het 
personeel verplichtte ‘zich te onderwerpen aan een onderzoek, ook aan den lijve, door daartoe 
vanwege de werkgever aangewezen personen’. Volgens de vertegenwoordiger van St.Lamber-
tus Janssens waren alleen politieagenten bevoegd tot dergelijk onderzoek. Dat was juist, ant-
woordde commissielid Trapman, ‘wanneer echter een werknemer het geconcipieerde fabrieks-
reglement heeft ondertekend, heeft hij daarmede de verplichting op zich genomen zich te on-
derwerpen aan een onderzoek aan den lijve door vanwege de werkgever aangewezen personen’. 
De kans dat een arbeider een proces wegens opzettelijke misleiding zou aanspannen tegen het 
bedrijf, werd ongetwijfeld als zeer gering beschouwd.992 

                                                 
992 Notulen van de vergadering van de Vakraad voor de Textielindustrie, 13 mei, 6 juni en 10 juli 1947 (alle: TGTV, 202); Beknopt 
verslag van de werkzaamheden van de Vakraad voor de Textielindustrie over het tijdvak 14 mei 1946 t.m. 31 december 1947, p. 18-
19; Fabrieksreglement van D. Jordaan & Zonen’s Textielfabrieken, juli 1947 (Jordaan, 2). Cursief van schr. 
Het reglement dat bij Jordaan & Zonen’s werd gebruikt, was voorgedrukt; de naam van het bedrijf was met behulp van een stempel 
in het gedrukte exemplaar gezet. Het boekje bevat geen Reglement voor de Fabriekscommissie, maar verwijst er in een Bijlage naar; 
deze is gedagtekend maart 1949 en bevat uitsluitend bovenvermeld artikel 16. Het is naar alle waarschijnlijkheid een herdruk van 
het in juli 1947 vastgestelde Fabrieksreglement dat in 1949 van een geactualiseerde bijlage is voorzien. Waarom er geen Reglement 
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Het was in Enschede gebruikelijk dat het bestuur van de plaatselijke Bedrijfsunie met enige 
regelmaat overleg pleegde met de fabriekscommissies ter plaatse, maar zoals hierboven al aan-
geduid kwam allengs de vraag op tafel of het wel juist was om hiermee door te gaan vanwege 
de aanwezigheid van nogal wat EVC-ers in de diverse fabriekscommissies. In het afdelingsbe-
stuur van Unitas waren begin 1947 de opvattingen hierover verdeeld, al vonden sommigen dat 
contact houden de voorkeur verdiende, want dan kon de Unie hen ‘in ieder geval onder contro-
le’ houden. Vunderink vond het, ‘gezien de plaatselijke toestand’, ook beter gewoon met de 
besprekingen door te gaan ‘en hen zoveel mogelijk onder onze invloed (te) houden’; een stand-
punt overigens dat niet door het gehele DB van Unitas werd gedeeld. In december 1947 bleek 
St.Lambertus niet langer te willen overleggen met fabriekscommissies waarin ook EVC-ers 
zaten en enkele maanden later sloot Unitas zich hierbij aan. De voorzitter van de afdeling En-
schede van Unitas, J. Hembrecht, daarentegen weigerde zich terug te trekken uit de fabrieks-
commissie van het bedrijf waar hij werkte en hij werd hierin gesteund door Vunderink, hoewel 
deze het principiële standpunt van Unitas wel onderschreef.993 
Deze door politieke overwegingen ingegeven houding van de christelijke bonden leidde soms 
tot merkwaardige voorvallen. In november 1947 moest een zekere Vossebeld zich bij het afde-
lingsbestuur Enschede van Unitas verantwoorden, omdat hij bij de verkiezing van de voorzitter 
van de fabriekscommissie op een EVC-er had gestemd en niet op de Unie-kandidaat. 
St.Lambertus had een zekere Jansen als kandidaat naar voren geschoven, hoewel deze niet door 
de eigen mensen op dat bedrijf naar voren was gebracht. Vossebeld achtte hem ook niet ge-
schikt, mede omdat Jansen niet erg gezien was bij de andere arbeiders. Bovendien, zo voerde 
Vossebeld aan, was er in de kern niet gesproken over een eventuele Uniekandidaat.994 
 

12.2 De grote sprong voorwaarts, een sprong in het ongewisse 

In meerdere bedrijven ontstond, in het bijzonder onder jongere ondernemers, geleidelijk aan 
begrip voor het diepgewortelde wantrouwen onder de arbeiders en op bredere schaal drong het 
besef door dat zeer ingrijpende veranderingen nodig zouden zijn om tot een zoveel mogelijk 
ongestoorde en hoog opgevoerde productie te kunnen komen.995 Juist de combinatie van een 
arbeidersbevolking die zeer afkerig stond tegenover het werk en die als gevolg van het schaarse 
aanbod een machtspositie innam, maakte een wending op sociaal gebied onvermijdelijk, zoals 
ook Bijkerk, de adjunct-directeur van het GAB zich realiseerde. ‘De grootste moeilijkheid be-
stond hierin, dat, mede door de machtspositie, die de arbeiders innamen in verband met het 
schaarse aanbod, deze zich aanvankelijk op het standpunt stelden, dat het er thans om ging, de 
rechten te verwerven, die hen gedurende vroegere perioden waren onthouden. Deze moeilijk-
heid, hoewel minder geworden, speelt tot in de tegenwoordige tijd (= 1951, schr.).’996 

                                                                                                                                               
voor de Fabriekscommissie is opgenomen in het boekje is mij niet bekend. In de CAO’s van 1946 èn van 1947 was een artikel 34 
opgenomen dat luidde: ‘De werkgeversorganisaties, de werknemersorganisaties en de individueele werkgevers zullen bevorderen, 
dat in alle ondernemingen fabriekscommissies toe stand komen. De reglementen van deze commissies moeten ter kennisname aan 
den Vakraad worden toegezonden.’ 
993 Bestuursvergadering Afd. Enschede Unitas, 8 januari, 31 maart, 16 april, 10 december 1947, 31 maart 1948 (Unitas, 1075). 
994 Bestuursvergadering Afd. Enschede Unitas, 26 november 1947 (Unitas, 1075). 
995 Tijdens de al eerder vermelde discussiebijeenkomsten in de oorlog hadden vooral jongere fabrikanten de gelegenheid genomen 
om zich te buigen over de problemen met het personeel in de bedrijven, waar zij sinds kort mede de scepter zwaaiden of niet lang 
daarna zouden gaan zwaaien. Kuys, De vrees voor wat niet kwam, p. 515 en 530. 
996 Bijkerk, Arbeidsproblemen in Overijssel, in: Westerbeek, a.w., p. 135. 
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Ook al was het wantrouwen onder de textielarbeiders wijd verbreid, de problemen deden zich 
het sterkst gevoelen in Enschede. Dit hangt ten nauwste samen met de vrijwel onaantastbare 
machtspositie die de fabrikanten er van oudsher hadden ingenomen. Zij hadden zich, net als el-
ders, altijd fel verzet tegen elke mogelijke invloed van buitenaf in hun bedrijven, of die nu van 
de overheid kwam, of van hun personeel. Wanneer de arbeiders voor hun rechten opkwamen in 
loonconflicten, traden zij, net als elders, keihard op en in de jaren ’30 ‘rationaliseerden’ zij uit 
alle macht om de productiekosten te drukken. Hun eigen sociale leven in Enschede – en dat was 
een groot verschil met Almelo en zeker met Hengelo – speelde zich af binnen een gesloten, in 
zichzelf gekeerde elite, met daarbinnen nog een inner circle van zeer grote fabrikanten, de fami-
lies Blijdenstein, Van Heek, Jannink, Ter Kuile en Scholten. In het interbellum begonnen de 
eerste scheuren in dit bolwerk te ontstaan, waarbij kinderen uit de fabrikantenkringen hun mili-
eu ‘niet alleen gezellig, maar ook wel benauwd en benauwend begonnen te vinden’.997 De ver-
derop te noemen John A. Ledeboer van Oosterveld was een van de jongeren, geboren in 1915, 
voor wie dit opging. 
Zijn oom H.B.N. Ledeboer, directeur van Van Heek & Co en voorzitter van de FVE, was een 
duidelijke exponent van de klassieke textielfabrikant. Enklaar omschreef hem als een ‘feodale 
patriarch’, op zijn tijd goed voor zijn mensen, ‘maar fel als hun gezag of positie aangetast 
dreigde te worden’.998 Een illustratief voorbeeld hiervan is zijn reactie op de afspraak die de 
Bamshoeve en N.J. Menko met hun personeel bleken te hebben gemaakt dat 1 mei en 31 augus-
tus 1946 een collectieve vrije dag zouden zijn. Zij hadden hiermee volgens Ledeboer de overige 
leden van de FVE in een dwangpositie gebracht ‘door op lichtvaardige wijze op 1 Mei stop te 
zetten, waardoor de wel zeer onaangename toestand ontstaat, dat Enschede als geheel een rood 
aspect krijgt, hetwelk het van huis uit nooit gehad heeft’.999 Fabrikanten van de oude stempel 
waren er vele. G. Jannink, directielid van Gerh. Jannink & Zn, was in de eerste ledenvergade-
ring na de oorlog verklaard tegenstander van het invoeren van een minimumloon, omdat het 
luiheid in de hand zou werken; wat hem betrof mochten alleen die maatregelen worden bevor-
derd, ‘die de minimale werklust van dit oogenblik kunnen bestrijden en normale werklust kun-
nen stimuleeren’.1000 
KSW-directeur Van der Muelen gaf er blijk van meer gevoel te hebben voor de veranderende 
verhoudingen door kort na de bevrijding zijn toespraak tot het verzamelde personeel te begin-
nen met de woorden ‘Mede-Arbeiders!’ Van der Muelen was in dit opzicht een voorloper, zoals 
hij dat ook was in politiek opzicht. Hij werd lid van de PvdA en onderstreepte daarmee de oude 
maatschappelijke tegenstellingen te willen doorbreken. Voor de KSW was dit geen breuk met 
het verleden, het bedrijf stond in Twente bekend als “sociaal”.1001 
De in Enschede gevestigde Spinnerij Oosterveld is te beschouwen als een van de traditionele 
textielondernemingen en toch gaf dít bedrijf een belangrijke stoot in de richting van andere, 
“moderne” sociale verhoudingen. Het bedrijf was in 1911 opgericht waarbij K.W. Ledeboer, 
een broer van de hierboven genoemde H.B.N. Ledeboer, als directeur optrad. Na de Eerste We-

                                                 
997 Hammer-Stroeve, a.w., p. 77, 189. 
998 Th. Enklaar, in: Van Waarden, Fabriekslevens, p. 162. 
999 Verslag ledenvergadering FVE, 26 maart 1946 (FVE, 5). Op 31 augustus was de verjaardag van koningin Wilhelmina. 
1000 Verslag ledenvergadering FVE, 30 augustus 1945 (FVE, 5). 
1001 De Jager, a.w., p. 34, 294.  
Toen de PvdA enige tijd later de ideeën van een planeconomie omhelsde, zei Van der Muelen zijn lidmaatschap weer op. De Jager, 
a.w., p. 32, noemt als oudste voorbeeld van de ‘sociale’ instelling van de KSW dat de directie in 1907 de vestiging in Nijverdal van 
een afdeling van Unitas niet alleen niet had proberen te verhinderen, maar integendeel zelfs haar verenigingslokaal had betaald. 
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reldoorlog waren ook J.G.G. Ledeboer, een andere broer, en H. Groeneweg tot de directie toe-
getreden. Gedrieën leidden zij het bedrijf en waren steeds nauw betrokken geweest bij de ma-
nier waarop de Twentse textielfabrikanten en met name de Enschedese hun economische en 
sociale beleid vorm hadden gegeven.1002 
Oosterveld had flinke schade opgelopen door geallieerde bombardementen en het bedrijfsge-
bouw was na de bevrijding een aantal maanden in gebruik geweest bij diverse legereenheden. 
Volgens directeur K.W. Ledeboer had het bedrijf als gevolg hiervan ‘grootere moeite gehad 
(…) personeel te werven dan andere bedrijven’. Hij voerde dit als verontschuldiging aan toen 
hij in december 1946 in de ledenvergadering van de FVE ter verantwoording werd geroepen 
vanwege het, tegen de afspraken in, verstrekken van textiel aan zijn personeel. Oosterveld 
bleek, zoals uitvoerig gedocumenteerd, in deze jaren ook steeds een van de bedrijven die lonen 
betaalde die ver uitgingen boven wat volgens de CAO was toegestaan. Bij een onderzoek in 
1947 door de CDEC naar de daadwerkelijk betaalde lonen bleek Oosterveld een van de vele 
overtreders te zijn. 
 

Tabel 62 Overtreding van de CAO-lonen door Spinnerij Oosterveld, december 1947 
  Feitelijk 

uurloon 
Loon volgens CAO Teveel 

betaald 
7 afdraaiers ƒ1,026 0,80 + 20% = 0,96 0,066 
2 stangensmeerders ƒ0,91 0,71 + 20% = 0,852 0,058 
25 spoelsters ƒ0,70 0,40 + 20% = 0,48 0,22 
11 krassenarbeiders ƒ0,937 0,76 + 20% = 0,912 0,025 
5 twijners ƒ0,937 0,76 + 20% = 0,912 0,025 
21 afzetters ƒ0,945 0,76 + 20% = 0,912 0,033 
4 mengkamerarbeiders ƒ0,945 0,76 + 20% = 0,912 0,033 
3 duivelkamerarbeiders ƒ0,937 0,76 + 20% = 0,912 0,025 
2 krassenslijpers ƒ0,973 0,80 + 20% = 0,96 0,013 
5 lapssjouwers ƒ0,924 0,71 + 20% = 0,852 0,072 
5 bayerboeren ƒ0,917 0,71 + 20% = 0,852 0,065 
2 strippers ƒ0,973 0,76 + 20% = 0,912 0,061 
11 verdeelstoelarbeiders ƒ0,94 0,76 + 20% = 0,912 0,028 
47 drolsters ƒ0,753 0,40 + 20% = 0,48 0,273 
totaal 150 arbeiders    

Bron: Proces-verbaal d.d. 5 februari 1948. 
 
Toen de overheid hierover een proces tegen Oosterveld dreigde aan te spannen, besloot de di-
rectie de lonen te verlagen naar het CAO-peil. Dit was tegen het nadrukkelijke advies van Van 
Eck in, die de onderneming had aangeraden geen stappen te ondernemen, vóórdat zij veroor-
deeld zou zijn. Vunderink, die ontwerpbekendmaking door Van Eck toegestuurd had gekregen 
en er met de voorzitter van de fabriekscommissie over had gesproken, maakte bezwaar tegen 
het plan om alle lonen te verlagen. Naar hij had begrepen lagen de lonen in de kunstzijde-
afdeling ‘ver boven het plafond’, terwijl er in de katoenafdeling groepen arbeiders waren ‘die 
amper meer verdienen dan 10% boven de basis-uurlonen’. Hier kwam nog bij dat de directie 
van Oosterveld bij de uitvoering van de tweede CAO ‘de onvoorzichtigheid’ had begaan om 
                                                 
1002 Van Schelven, Onderneming en familisme, p. 59-60; J. Blok, e.a., N.V. Spinnerij Oosterveld.  
Van Schelven vermeldt J.G.G. Ledeboer als J.C.G. Ledeboer. Ik hanteer de initialen zoals vermeld in het jubileumboek over Oos-
terveld. 
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‘aan alle groepen de toegestane uurloon-verhoging volledig toe te kennen, zonder daarbij onder 
het oog te zien of met deze verhoging het loonplafond zou doorbroken worden’. Hij voorzag 
‘grote moeilijkheden’, wanneer deze bekendmaking zonder meer in de fabriek zou worden aan-
geplakt. Hij wilde er graag met de directie en de fabriekscommissie over praten. 
Voor zover ik heb kunnen nagaan is er geen bespreking geweest en Vunderinks vrees werd be-
waarheid toen op 4 februari 1948 300 van de 450 arbeiders het werk neerlegden. Voor het me-
rendeel waren zij ongeorganiseerd of aangesloten bij de EVC. In overleg met de Bedrijfsunie 
trok de directie na enkele dagen de verlaging in voor 32 arbeiders die aan het werk waren geble-
ven. Overleg met de Bedrijfsunie leidde verder tot het anders samenstellen van de groepen in de 
spinnerij, waardoor de verlaging voor drossers en twijners – functies die in het proces-verbaal 
niet waren genoemd – ongedaan werd gemaakt. Naar alle waarschijnlijkheid hield dit in dat er 
gemengde groepen van mannen en vrouwen zijn gevormd, zodat de vrouwen, volgens de letter 
van de CAO, “mannen-lonen” uitbetaald mochten krijgen. Mede door deze maatregelen liep het 
aantal stakers terug tot circa 150, onder wie de drolsters en spoelsters. Dit is gezien de loonsver-
laging die zij kregen opgelegd, niet verwonderlijk. De staking trof het bedrijf echter hard, want 
eind februari was volgens informatie die Unitas had verkregen, de productie gedaald van 30.000 
kg tot 5.000 kg per week.  
Op 8 maart, de dag waarop het proefproces over de “te hoge” vrouwenlonen in Almelo diende, 
werden 153 stakers op staande voet ontslagen en op de Zwarte Lijst gezet, omdat de directie 
overleg met hen ‘desastreus (achtte) voor het prestige, niet alleen voor de Vereeniging, doch 
voor iedere werkgever’. Enkele dagen later kregen nog eens 16 andere arbeiders ontslag, omdat 
zij weigerden om besmet werk over te nemen. Eind maart vertelde Vunderink het afdelingsbe-
stuur Enschede van zijn bond dat de 140 resterende stakers bij hem waren geweest om over 
opheffing van de staking te praten. Op 15 april kwam de staking ten einde. 
In een rondschrijven aan het bestuur van 30 maart meldde Van Eck dat de directie steun van de 
FVE had gevraagd, maar dat hij de onderneming er op had gewezen ‘dat de steun in den vorm 
van short time of uitsluiting geheel uit den tijd is en bovendien bij de wet verboden’. Hij had als 
zijn mening uitgesproken dat hij financiële ondersteuning, de enige overgebleven mogelijkheid, 
zeer onwaarschijnlijk achtte ‘gezien het feit, dat (Oosterveld) willens en wetens haar loonen te 
hoog had laten komen en een partieele staking heeft, omdat zij ze willens en wetens op een 
bepaald moment heeft willen corrigeeren’. Hij voegde hieraan toe dat hij de directie had aange-
raden ‘de verlaging niet eerder door te voeren, dan wanneer zij een strafvonnis had, maar dat de 
directie liever nu door de zure appel heen wilde bijten’. Op instigatie van voorzitter Ledeboer 
besloot het bestuur deze kwestie niet schriftelijk af te doen, maar er een aparte vergadering aan 
te wijden. Op de dag van de vergadering, 9 april, bleek het conflict zo goed als voorbij te zijn, 
al moest volgens Van Eck nog worden afgewacht ‘in hoeverre de directie nog slachtoffers wil 
maken’. Hij herhaalde nogmaals dat hij het onverstandig had gevonden dat het bedrijf de ver-
hogingen volgens de nieuwe loonregeling aan het gehele mannelijke personeel had toegekend, 
‘niet lettende op het feit dat zij daarmede opnieuw haar mannenloonen boven de gestelde 
maxima dreigde te brengen en overigens heeft zij op zijn advies niet willen ingaan, de loonen 
eerst terug te brengen nà een veroordeelend vonnis; niettemin kan ook hij zich echter de moei-
lijkheden van Oosterveld zeer goed indenken.’ In lijn met de wens van de voorzitter, die het 
conflict ‘in veel ruimer verband’ wilde beschouwen, informeerde Van Eck het bestuur dat blij-
kens de loonstatistiek meerdere bedrijven op dat moment mannenlonen betaalden die boven het 
plafond uitkwamen. Het bestuur schaarde zich achter Van Eck’s conclusie dat als Oosterveld 
het conflict zou winnen, ‘zij met haar houding de Vereeniging een dienst bewezen heeft en in 
dit verband is men geneigd eventueel te overwegen, Oosterveld financiële steun te verlenen 
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vanaf het moment dat de directie geweigerd heeft om ook de aanstichters van deze actie weer in 
dienst te nemen’. 
Veertien stakers van Oosterveld bleven langer dan gebruikelijk op de Zwarte Lijst. ‘Het Bestuur 
acht het echter uiterst gewenscht, dat de NV Spinnerij Oosterveld – welke toch al zoo te lijden 
heeft gehad van gebrek aan personeel – deze stakers terugkrijgt en het doet dus een dringend 
beroep op u om hen minstens voor een jaar als geblokkeerd te beschouwen’ (zie bij voetnoot 596). 
Voor Van Eck was de staking tevens aanleiding om te overwegen om ‘de registratie van poli-
tiek-onbetrouwbare arbeiders weer ter hand te gaan nemen’. Voor zover mij bekend is dit niet 
gebeurd; de Zwarte Lijst zelf leverde al zoveel “gedoe” op met de vakbonden en het GAB, dat 
een dergelijke stap niet opportuun was.1003 
 
De directie van Oosterveld heeft het conflict op een weinig doordachte wijze aangepakt en lijkt 
uit vrees voor de politierechter in paniek te zijn geraakt. Het was zeer ongebruikelijk dat bedrij-
ven in dit soort situaties de adviezen van Van Eck in de wind sloegen. Dat de directie een be-
roep had gedaan op de oude, vertrouwde strijdmethoden van de FVE geeft al helemaal aan dat 
zij de controle over de gebeurtenissen kwijt was. Van Eck had hierop al geduid in zijn rond-
schrijven door er op te wijzen dat de loonsverlaging ‘niet met voldoende degelijkheid behan-
deld’ was, omdat tijdens het conflict de niet-stakende drossers aan hem en de vakbonden had-
den gevraagd te onderzoeken of hun loon wel moest worden verlaagd. Het was mogelijk geble-
ken ‘dit met een andere, wettelijk volkomen gerechtvaardigde groepeering’ (mannen en vrou-
wen samen op één afdeling, zie hierboven) te ondervangen, ‘zoodat deze verlaging alsnog onge-
daan werd gemaakt’. FVE-voorzitter Ledeboer was als broer van twee directieleden van Oos-
terveld ongetwijfeld goed op de hoogte van wat zich achter de schermen afspeelde. Dit klinkt 
door in zijn commentaar van 31 maart op het rondschrijven, waarin hij aangaf zich niet eerder 
over het conflict te hebben uitgelaten uit vrees het verwijt te krijgen ‘er niet onbevooroordeeld 
tegenover te staan’. Hij wilde ook geen schriftelijke behandeling, zoals gebruikelijk was, maar 
een vergadering teneinde ‘de noodige scherpte aan de besprekingen in den kring van het bestuur 
te ontnemen (…) in stede van de Bestuursleden te forceeren hun commentaar zwart op wit tot 
uiting te brengen’. Hij nam de vertraging die dit noodzakelijkerwijs meebracht voor lief: Lede-
boer dagtekende zijn commentaar op 31 maart, E. ter Kuile Jr. op 2 april, W.H. Jannink op 3 
april en N.H. ter Kuile en A.J. Blijdenstein beiden op 5 april. Het was noodzakelijk omzichtig te 
opereren en de directie van Oosterveld gezichtsverlies te besparen. 
Het is niet met zekerheid te zeggen, maar wel uiterst waarschijnlijk dat de zittende directie, al 
dan niet in goed overleg met de FVE-voorzitter, zich heeft gerealiseerd dat het verstandig was 
een stap opzij te doen. Hoe dit ook zij, de in 1947 tot de directie toegetreden J.A. Ledeboer, 
zoon van de 65-jarige K.W. Ledeboer, kreeg een steeds vooraanstaander positie in de leiding 
van de spinnerij en richtte zich in sterke mate op het sociale beleid van de onderneming. 
 

                                                 
1003 Verslag ledenvergadering FVE, 6 december 1946 (FVE, 5); brief J. Vunderink aan A.C. van Eck, 15 januari 1948 (TGTV, 
20); circulaire A.C. van Eck aan leden FVE, 10 maart 1948 (TGTV, 59); rondschrijven A.C. van Eck aan bestuur FVE, 30 maart 
1948; notitie H.B.N. Ledeboer, 31 maart 1948 (beide: TGTV, 74); Verslag vergadering bestuur FVE, 9 april 1948 (FVE, 7); Pro-
ces-verbaal d.d. 5 februari 1948 door W.P. Cozijnsen, de Moucheronstraat 83, Den Haag, geassisteerd door J.M. Kroeskop, Ben-
tincklaan B 78d, Leersum, inzake overtreding van artikel 17 Buitengewoon Besluit Arbeidszaken [sic] 1945, bijlage bij brief J.A. 
Ledeboer en K.W. Ledeboer, namens Spinnerij Oosterveld, aan A.C. van Eck, 27 januari 1949 (TGTV, 20); Verslag vergadering 
DB Unitas, 30 januari, 11 februari, 27 februari, 19 maart 1948 (Unitas, 1022); Bestuursvergadering Afd. Enschede Unitas, 31 maart 
1948 (Unitas, 1075); Verslag Hoofdbestuursvergadering Unitas op 19 mei 1948 in Utrecht (Unitas, 1013); Theloosen, a.w., p. 80-
81. Onderstr. in origineel. Zoals zo vaak zijn de aantallen stakers, ontslagen arbeiders etc. niet meer exact te achterhalen. 
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In augustus ’47 nam de toen 32 jaar oude J.A. Ledeboer mede namens een aantal collega-
fabrikanten contact op met Bureau Berenschot om nadere informatie te verkrijgen over hetgeen 
Berenschot in de voorbije periode had gedaan rond het vraagstuk van de personeelsselectie. In 
1942, zo antwoordde Berenschot, had het Bureau aan J.S. van Hessen opdracht gegeven voor 
een sociografisch onderzoek. Vervolgens had zijn Bureau onderzoek gedaan naar de beroeps-
profielen in de textielindustrie, waaraan door een 20-tal bedrijven in Twente was meegewerkt. 
De derde stap was de oprichting geweest van het Twentsch Instituut voor Bedrijfspsychologie 
dat als doelstelling had om personeel te selecteren voor de textielfabrieken en om desgewenst 
ondersteuning te bieden bij de invoering van allerhande sociale maatregelen in de bedrijven, 
zoals de oprichting van een afdeling personeelszaken. De laatste stap tot dat moment was het 
daadwerkelijk ter hand nemen van scholing, waarvoor het Bureau de hulp had ingeroepen van 
P. Silberer.  
Waar het op neer kwam, aldus Berenschot, was dat het sociografisch onderzoek uit 1942, ‘hoe-
wel zeer onvolledig’, suggesties had opgeleverd voor het verbeteren van de arbeidsverhoudin-
gen in de textielindustrie en dat personeelsselectie en scholing daarvan enkele concrete uitwer-
kingen vormden. Bureau Berenschot pleitte daarnaast al langere tijd voor het invoeren van 
werkclassificatie, ‘ook al weer om loonverhoudingen te verkrijgen, welke zo rechtvaardig mo-
gelijk zijn’. Dit waren allemaal onderdelen van een groter complex aan maatregelen die in het 
rapport van Van Hessen waren genoemd en hij was er van overtuigd, ‘willen wij het arbeiders-
vraagstuk goed eens en voor al oplossen’ [sic], dat niet kon worden volstaan met één bepaalde 
maatregel, maar dat een heel scala van maatregelen nodig was. Dit was kort daarvoor ook ge-
bleken tijdens een bespreking van de resultaten van de scholing die het Bureau Berenschot had 
gegeven in diverse bedrijven. De wens om verder te gaan was daar verwoord door N.J. ter Kuile 
van Nico ter Kuile & Zn, door een vertegenwoordiger van Ter Kuile Cromhoff, J. Scholten van 
J.F. Scholten & Zn, J.A. ter Horst van Blijdenstein & Co, De Boer van Rigtersbleek, Ch. Leer-
kamp van Van Heek & Co, J. Haverkate van Textielfabriek “Holland” en R. Smink van Gebr. 
Van Heek. 
Wanneer Ledeboer belangstelling had voor de activiteiten van Berenschot of bedrijven kende 
die daar belangstelling voor hadden, dan hoorde hij dat graag.1004 Interesse had hij zeker en sa-
men met Berenschot stelde J.A. Ledeboer een discussiestuk op dat als doelstelling had om te 
komen ‘tot een beteren personeelvoorziening – zowel kwalitatief als kwantitatief – voor de 
Twentse textielindustrie’ en dat op 26 september 1947 met een aantal geïnteresseerden, fabri-
kanten en de directeuren van het GAB en van de Lagere Textielschool in Enschede, werd be-
sproken. Deze ‘Punten van bespreking’ bevatten de basis waarop de Twentse textielfabrikanten 
tot actie zouden overgaan om het “arbeidersvraagstuk” bij de kop te pakken. Uitgangspunten 
waren dat er een reservoir van 1.000 à 1.500 ongeschoolde arbeiders was die voor de textielin-
dustrie ‘te winnen’ waren; de Politionele Acties zouden ook een aantal gedemobiliseerden ople-
veren – naar schatting 1.000 uit de provincie Overijssel – waaruit kon worden geput; een groep 
die bijzondere aandacht verdiende was ‘de vrijkomende schooljeugd’, zodat beïnvloeding van 
de ouders en onderwijzend personeel gewenst was; het probleem moest gefaseerd worden aan-
gepakt: een wervingsactie op korte termijn om de bestaande tekorten – door het GAB geschat 
op 8.000 arbeiders – zo spoedig mogelijk aan te vullen en een plan voor de lange termijn om het 
                                                 
1004 Brief B.W. Berenschot aan J.A. Ledeboer, 19 augustus 1947 (Textielvak, 4).  
Het rapport waar B.W. Berenschot op doelde was het Voorloopig rapport inzake het sociografisch onderzoek in de Twentsche 
textielindustrie, zie: Kuys, De vrees voor wat niet kwam, p. 527-528. 
Afschrift van deze brief is verstuurd aan H.B.N. Ledeboer, B.J. ter Kuile van Nico ter Kuile & Zn., H.G. Blijdenstein van Blijdens-
tein & Co, A. Menko van N.J. Menko, J. Scholten van J.F. Scholten & Zn. en W.H. Jannink van Gebr. Jannink. 
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niveau van de arbeiders te verhogen en het werken in de textielindustrie meer aanzien te geven. 
Kortom, ‘een bestrijding van de geringe bereidheid, in de textielindustrie te gaan werken, subs. 
kinderen te laten werken’. 
Voor de korte termijn hadden Berenschot en Ledeboer een aantal activiteiten bedacht: - een pro-
pagandaboekje gericht op het werven van personeel; - een advertentiecampagne waarbij als mo-
gelijkheden werden geopperd folders, bioscoopreclame, reclame in autobussen. Deze campagne 
zou in zijn onderdelen op elkaar moeten worden afgestemd qua ‘wervingsmotief’ en qua tijds-
planning; - een tentoonstelling die de mogelijkheden van het werken zou laten zien, een verge-
lijking van het te verdienen loon met andere bedrijfstakken, de bestaande nood aan arbeids-
krachten, de plannen voor sociale voorzieningen, een ‘modeshow van volkskleding’; - een film 
over de opleiding voor het textielvak; - een documentaire over de textielindustrie bestemd voor 
de plaatselijke bioscoopjournaals; - voordrachten in kleine kring, bijvoorbeeld op scholen en 
voor gedemobiliseerden. De kosten voor een dergelijke actie schatten beide heren op circa 
ƒ50.000,-. 
Voor de lange termijn en als ‘absolute consequentie’ stelden zij een actie voor die tot doel 
moest hebben om de mentaliteit van de arbeiders, ouders en kinderen, geleidelijk te verbeteren. 
Dit was een kwestie van lange adem, maar niettemin noodzakelijk, wilde de korte-termijn-actie 
succes hebben en houden. De lange-termijn-actie moest bestaan uit twee onderdelen: het verbe-
teren van de opleiding en de vorming van jonge arbeiders. Hier zagen zij een kardinale rol voor 
de Lagere Textielschool. Verder moest het personeelsbeheer worden gemoderniseerd volgens 
‘psychologische gezichtspunten’, waarbij te denken viel aan vorming van het kader, uitstippelen 
van promotielijnen, sociale verzorging e.d. 
Het doel van de bijeenkomst was om overeenstemming te bereiken over de noodzaak de pro-
blemen gezamenlijk aan te pakken en om te komen tot een concreet voorstel voor het realiseren 
van een actie op korte termijn. Een centraal geleide aanpak werd noodzakelijk geacht waarbij 
de leiding in handen moest komen van een propagandacomité, bestaande uit fabrikanten en 
vakbondsbestuurders. Berenschot en Ledeboer wilden deze laatste groep erbij betrekken, ‘ook al 
om de psychologische uitwerking op de arbeiders te kunnen voorzien’. Organisatorische advie-
zen zouden worden verstrekt door Bureau Berenschot en de daadwerkelijke uitvoering moest in 
handen van specialisten worden gelegd.1005 
J.A. Ledeboer ondernam niet alleen actie in samenwerking met andere ondernemers, maar 
kwam ook zeer direct in actie voor zijn eigen bedrijf. Zo kwam hij, waarschijnlijk in de loop 
van 1948, in contact met J. van Vucht Tijssen, op dat moment verbonden aan de Nederlandse 
Stichting voor Psychotechniek. Deze in 1926 opgerichte stichting hield zich voornamelijk bezig 
met het testen van personeel. Oosterveld verstrekte de stichting opdracht het bedrijf te onder-
steunen bij het tot stand brengen van ‘nieuwe verhoudingen die èn bevredigender konden wor-

                                                 
1005 Brief A.C, van Eck aan geadresseerden, 11 september 1947; Punten van bespreking voor de vergadering van 26 september 
1947, 22 september 1947 (beide: Textielvak, 4). 
De geadresseerden waren H.B.N. Ledeboer, B.J. ter Kuile van Nico ter Kuile & Zn., H.G. Blijdenstein van Blijdenstein & Co, J. 
Scholten van J.F. Scholten & Zn., A. Menko van N.J. Menko, W.H. Jannink van Gebr. Jannink, J.A. Ledeboer van Spinnerij Oos-
terveld, B.W. Berenschot, W.J.G. Naarding van de Lagere Textielschool in Enschede en I.F.H. Stuveling van het GAB. 
G. van Hooff, S. Rossel, Human en Public Relations in de Twents-Gelderse textielindustrie. De Stichting Textielvak tussen beeld en 
werkelijkheid, 1950-1968, in: THB, Jrg. 42 (2002), p. 63, schrijven de betrokkenheid van J.A. Ledeboer toe aan zijn sterke interna-
tionale oriëntatie, die zou zijn ontstaan tijdens zijn studie in Manchester, en aan zijn huwelijk met een Zwitserse vrouw. Dit lijken 
me wel erg triviale argumenten. De Twentse textielfabrikanten die op de export waren georiënteerd, de meerderheid, waren per 
definitie sterk geïnteresseerd in buitenlandse ontwikkelingen en heel veel zonen uit ondernemerskringen hadden hun opleiding in 
Manchester of een andere belangrijke Engelse industriestand genoten. J.A. Ledeboer bleef overigens tot in 1960 als voorzitter de 
drijvende kracht van de Stichting Textielvak (Van Hooff, Rossel, a.w., p. 83). 
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den voor de leiding, omdat ze een produktiever gang van zaken hielpen bevorderen èn ook be-
vredigender konden worden voor de arbeiders, omdat in die opzet ook hun behoeften, drijfve-
ren, gevoelens opgenomen waren.’ 
De opdrachtformulering geeft de doelstellingen helder weer: rekening houden met de wensen 
van de arbeiders, opdat de productie ongestoord kon verlopen en kon worden opgevoerd. Het 
tweede deel van de doelstelling week niet af van hetgeen de (textiel)fabrikanten vóór de oorlog 
nastreefden; de crux zit hem in het eerste deel en Van Vucht Tijssen formuleerde het scherp: 
‘De stakingen en stakinkjes – vaak om ogenschijnlijk minimale aanleidingen – die de eerste 
jaren na de bevrijding veelvuldig voorkwamen, vonden in feite hun oorsprong in de typische 
opstandigheid van mensen die te lang onmondig zijn gehouden onder een gezag dat als wille-
keur, dwang en druk beleefd werd. De oude orde liet zich niet meer herstellen. Principieel 
nieuwe verhoudingen moesten geschapen worden, die reëel aansloten op de nieuwe situatie in 
de maatschappij buiten het bedrijf en bij de behoeften die zich nu bij de werknemers, in het 
bijzonder bij de arbeiders, openbaarden.’ 1006 
 

12.3 De Stichting Aanzien Textielvak 

Op 10 oktober 1947 bespraken de vier fabrikantenverenigingen de plannen om samen met Be-
renschot en Silberer de arbeiders meer “textiel-minded” te maken. Van Eck benadrukte dat dit 
gezamenlijk moest gebeuren, omdat de verschillende verenigingen elkaar anders zouden tegen-
werken. In de gecombineerde vergadering van BTO, TGFV en FVA waren verscheidene fabri-
kanten er voorstander van om actief mee te doen; de ledenvergadering van de FVE ging er van 
uit dat het plan zowel acties op korte als op lange termijn zou omvatten, ‘respectievelijk be-
oogende een oogenblikkelijke werving en het ‘textiel-minded’ maken van de arbeidersbevol-
king’. Elders in het land had deze benadering al resultaat gehad. De verwachting van de FVE 
was dat voor de uitvoering van het plan in het eerste jaar een budget van ƒ50.000 vereist was en 
men besloot om ‘psychologisch goed uitgewerkte plannen’ af te wachten en daar verder over te 
praten.1007 De directie van Rigtersbleek kwam na intern beraad tot de conclusie dat de voorge-
stelde propagandamiddelen die de bevolking van Enschede en omgeving meer “textiel-minded” 
moesten maken, niet geschikt waren om personeel te trekken. Het bedrijf was eerder bang ‘dat 
men zich door een dergelijke propaganda belachelijk maakt’. De kosten die aan de gehele actie 
verbonden waren, vormden niet het struikelblok voor haar, integendeel, wanneer met een inves-

                                                 
1006 J. van Vucht Tijssen, Motivation research en personeelbeleid, in: J. Blok (red.), N.V. Spinnerij Oosterveld a.w. Cursief van 
schr. 
Van Vucht Tijssen onderkende al tijdens de oorlog de toegenomen macht van de arbeiders in de maatschappij en zocht naar wegen 
om die te kanaliseren. ‘Het is immers duidelijk’, zo schreef hij, ‘dat de arbeidersklasse haar eischen zal doorzetten en daaraan zoo 
noodig óók den staatsvorm ondergeschikt maken.’ In de oorlog omarmde hij het corporatistische gedachtegoed en schreef over 
‘revoluties’ als in Italië, Portugal en Duitsland, die erin geslaagd zouden zijn de materiële behoeften van de arbeiders te bevredigen 
en daardoor geleid hadden tot het uitschakelen van klassentegenstellingen en tot het ontstaan van een ‘gemeenschap van het wer-
kende volk’. Zie: J. van Vucht Tijssen, De politieke partij. Een onderzoek naar haar functie en structuur sedert het midden van de 
zestiende eeuw, Assen 1941, p. 152-160, citaat op p. 113. Na de oorlog probeerde hij in te spelen op de ‘diepgaande ommekeer in de 
bedrijfsverhoudingen’ die op handen was, ‘omdat de overgeleverde vormen zichzelf overleefd hadden’. Dit deed hij door de be-
drijfsleiding te overtuigen van nut en noodzaak van een sociale opstelling die de arbeiders “als mens” (h)erkende ‘zonder de rugge-
graat van een hiërarchie waarin de één beslist en de ander zijn orders heeft uit te voeren’ overboord te zetten. Zie: Motivation re-
search en personeelbeleid. Voor de bemoeienissen van Van Vucht Tijssen met de textielindustrie tijdens de oorlog zie: Kuys, De 
vrees voor wat niet kwam, p. 505 en 509/10. 
1007 Verslag gecombineerde ledenvergadering BTO, TGFV en FVA, 10 oktober 1947 (BTO, 3); Verslag ledenvergadering FVE, 10 
oktober 1947 (FVE, 5). 
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tering van ƒ50.000,- een einde gemaakt zou kunnen worden aan het personeelstekort, dan zou 
de directie graag meebetalen.1008 
 
De bezwaren van Rigtersbleek vermochten de trein die nu in beweging was gekomen, niet te 
stoppen. Op 30 december 1947 kwam een Commissie Vakmanschap Textielindustrie bij elkaar 
om het rapport van Silberer, Personalwerbung für die Textilindustrie in Twente, te bespreken. 
Menko onderstreepte de noodzaak van voortvarende actie op korte termijn door te wijzen op het 
opnieuw stijgende aantal diefstallen en het buitensporig hoge absenteïsme. Blijdenstein deed 
verslag van een reis naar Manchester, waar hij had gesproken met E. Gray, hoofd van het Re-
cruitment and Training Department van de Cotton Board, een van de pijlers van het Textile 
Institute. Deze afdeling was in 1943 opgericht ‘in anticipation of the labour fight to come’. In 
Engeland had de textielindustrie namelijk met dezelfde problemen te kampen, ook al was men 
daar inmiddels verder gevorderd met de uitvoering van maatregelen. Training Within Industry 
was er al wijd verbreid.1009 In de volgende vergadering van de Commissie deed Ledeboer ver-
slag van een gesprek met E. Gray die te kennen had gegeven graag naar Twente te willen ko-
men om zijn ervaringen te delen. Hoewel er volgens Van Eck weinig belangstelling zou zijn 
voor een dergelijke bijeenkomst, vonden de aanwezigen dat een buitenstaander juist vanwege 
zijn achtergrond garant zou staan voor een goede opkomst. Ook een bijeenkomst waar Silberer 
had gesproken, was immers druk bezocht geweest. Het probleem waar de industrie mee te kam-
pen had, was ‘zoo acuut, dat ieder bedrijf alleen maar groot belang heeft bij een snel en goed 
opzetten van een wervingscampagne op langere termijn, en zoodoende iedere uiteenzetting 
hierover met belangstelling zal bijwonen’.  
Ledeboer nam de taak op zich om een samenvatting van het rapport van Silberer te schrijven, 
die vervolgens wijd zou worden verspreid. ‘De opstelling en inhoud van dit rapport dient psy-
chologisch en taalkundig zoodanig verantwoord te zijn, dat meer in het bijzonder de oudere 
generatie van fabrikanten van de urgentie van het probleem en de bestrijding hiervan, overtuigd 
kan worden.’ Wanneer dit rapport besproken zou zijn in de kringen van de textielondernemers, 

                                                 
1008 Brief Rigtersbleek aan bestuur FVE, 13 oktober 1947 (TGTV, 4). 
1009 J.A. Ledeboer, Korte aanteekeningen van de bespreking op 30 december 1947 van de Commissie Vakmanschap Textielindu-
strie, 3 februari 1948 (TGTV, 4); Van Hooff, Rossel, a.w., p. 64. 
De commissie bestond uit H.J. Blijdenstein (Spinnerij Bamshoeve), A.C. van Eck, E.A. Gelderman, H.P. Gelderman & Zn.), W.T. 
Kroese (KSW), J.A. Ledeboer (Spinnerij Oosterveld), A. Menko (N.J. Menko), W.J.G. Naarding (Lagere Textielschool, Enschede) 
en J.N.O. Udink ten Cate (Katoenfabrieken v/h Arntzenius Jannink & Co). De samenstelling van deze commissie toont aan dat de 
actie inmiddels geen louter Enschedese aangelegenheid meer was, maar werd gedragen binnen de gehele Twentse textielindustrie. 
Udink ten Cate was op 30 december afwezig. Kuys, De vrees voor wat niet kwam, p. 512 en 515, wijst op het verschijnsel dat 
tijdens de oorlog vooral jongere fabrikanten de tekenen des tijds verstonden en de “patriarchale traditie” nieuw leven in wilden 
blazen. Deze “jongeren” namen eind 1947 nadrukkelijk het heft in handen. De inleiding van B.H. ter Kuile die ik aan het begin van 
dit hoofdstuk heb behandeld, is daar eveneens een duidelijk voorbeeld van. 
R. Streat, voorzitter van het Textile Institute schreef dat ook in Engeland het tekort aan textielarbeiders zeer groot was (in juni 1939 
werkten 988.000 arbeiders in deze bedrijfstak − 15% van de arbeiders in alle bedrijfstakken samen en 27% van alle vrouwen in het 
bedrijfsleven − in juni 1945 was dit percentage gedaald tot 9%, al was het een jaar later gestegen tot 11%). Zijn conclusie was: ‘We, 
therefore, have to provide conditions and wages which will bear favourable comparison with those of other industries which are 
buyers in the same labour market as ourselves. (…) A vigorous and sustained campaign must be waged to recruit as many opera-
tives as possible so that output can be increased. Employers are generally aware that as much as possible must be done to improve 
the conditions under which operatives work and to increase the amenities in washing facilities, canteens, crèches (of particular 
importance when so many women workers are involved) and brighter surroundings. Social and sporting activities must receive 
consideration in future developments. The more operatives can be associated with their firms, the closer relations will be between 
employer and employed.’ R. Streat, Outlook for textiles, in: Journal of the Textile Institute Proceedings, Vol. 37 (1946) no. 10 
(Oct.), p. 494-497. 
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was het van belang om ook de vakbonden en de Colleges van B&W in de verschillende Twent-
se plaatsen op de hoogte te stellen van de plannen en om samenwerking met hen te zoeken.1010 
 
Samenwerking met het College van B&W van Enschede zou wel eens een lastiger opgave kun-
nen blijken, dan de fabrikanten aanvankelijk wellicht gedacht hebben. Ook hier waren de in-
zichten namelijk ingrijpend gewijzigd. Ledeboer verspreidde in februari een samenvatting, ge-
maakt door J.N.O. Udink ten Cate, van een rapport dat in 1946 was uitgebracht aan de Gemeen-
te Enschede over de bevolkingsprognose voor de stad. Ledeboer bestempelde de samenvatting 
als ‘zeer vertrouwelijk’ en bond de geadresseerden op het hart om ‘derden geen inzage te ver-
leenen’. Het rapport was bedoeld om het gemeentebestuur handvatten te bieden bij zijn wo-
ningbouwpolitiek en bij het bepalen van de gewenste ontwikkeling van de industrie. Naar 
Udink ten Cate was gebleken tijdens de gemeentelijke begrotingsdebatten had het rapport veel 
invloed op de opvattingen van het Gemeentebestuur. Als dit zo zou blijven, beloofde het weinig 
goeds voor de textielindustrie. 
In de 19e en begin 20e eeuw had de snelle bevolkingsgroei van Enschede voor een groot aanbod 
van goedkope mannelijke en vrouwelijke arbeidskrachten voor de textielindustrie gezorgd. Tij-
dens de crisis in de Eerste Wereldoorlog was volgens het rapport “de enorme conjunctuurge-
voeligheid van Enschede” voor het eerst aan het licht getreden. In vergelijking met een aantal 
andere industriegemeenten reageerde Enschede op de conjunctuur “als een zenuwpatiënt”. Het 
gemeentelijk rapport verwachtte dat Enschede tot ten hoogste 1970 een groei van de bevolking 
zou kennen, tot waarschijnlijk 125.000 personen, voornamelijk bestaande uit ouderen. In de 
periode daarna zou de bevolking weer dalen; aanleiding voor het rapport om over Enschede te 
spreken als “een kwijnende stad”. De crisis van de jaren dertig had een ongunstige invloed ge-
had op de samenstelling van de bevolking. De huwelijksleeftijd was hoger geworden, omdat het 
lage loonpeil van de mannelijke arbeiders ‘een hinderpaal voor het huwelijk’ was geworden. 
Daarnaast leed de bevolking van Enschede volgens het rapport aan “een gebrek aan levens-
moed”. De ongunstige invloeden op de bevolkingsgroei waren volgens het rapport echter niet 
alleen van economische aard. ‘De oorzaken liggen dieper. Deze biologische factoren staan bo-
vendien in voortdurende wisselwerking met de zuiver economische factoren. De emigratie van 
jonge mannen naar buiten de stad, de godsdienst, de aard van de bevolking, het “lage peil der 
intelligentie van de textielarbeider”, de aanvoer van Drentsche arbeiders met hun laag ontwik-
kelingspeil; al deze factoren maken “Enschede tot een soort doorgangshuis bij het proces der 
verstedelijking: bewoners van het platteland worden in de stad ingewijd, stedelijke Enschedeërs 
worden naar de metaalnijverheid te Hengelo afgestooten”.’ Als gevolg van de stagnerende be-
volkingsgroei zou ook het aantal kinderen afnemen. De remedie voor dit alles was de vestiging 
van “mannenindustrieën”, zoals de metaal- en de chemische industrie. De mannen die hier werk 
zouden vinden, zouden vrouwen binden. Hiermee zouden de meer intelligente jongeren een 
goed bestaan kunnen vinden. De textielindustrie werd als te conjunctuurgevoelig beschouwd en 

                                                 
1010 J.A. Ledeboer, Korte aanteekeningen van de bespreking op 9 februari 1948 van de Commissie Vakmanschap Textielindustrie 
(Textielvak, 4). Aanwezig waren H.J. Blijdenstein, E.A. Gelderman, W.T. Kroese, J.A. Ledeboer, W.J.G. Naarding, J.N.O. Udink 
ten Cate. 
In februari 1951 publiceerde de Stichting Textielvak, zoals de stichting inmiddels heette, het eerste nummer van haar tijdschrift 
Notities van de Stichting Textielvak. Dit nummer bevatte een citaat dat het doel van de stichting in kort bestek weergeeft en dat de 
ingrijpende wijzigingen waarmee de leiding van de ondernemingen werd geconfronteerd, helder verwoordt. Het is geen toeval dat 
hiervoor werd teruggegrepen op de ervaringen en inzichten van de Britse textielfabrikanten: ‘Though production of quality goods is 
our stock in trade, if a mill fails to keep abreast of modern management practices, the plant becomes an easy mark for undesirable 
and outside influences; and it may find itself idle with no production problems to worry about.’ (citaat uit: Textile Industries, de-
cember 1950, p. 75). 
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stond daardoor in een kwade reuk. De gemeente was op zoek naar stabielere bedrijfstakken. 
‘Desnoods zal men aan de textielindustrie een deel van haar arbeiders moeten onttrekken (al-
thans de jongere generatie) teneinde de toekomst der stad te verzekeren. Aldus formuleer ik in 
mijn eigen woorden’, zo schreef Udink ten Cate, ‘en misschien iets te onomwonden de anti-
textiel-mythe.’ Zo helder als de analyse was, zo onjuist achtte hij haar. Door de voortschrijden-
de rationalisatie zou de textielindustrie immers behoefte krijgen aan technisch hooggeschoold 
personeel. ‘Het zuiver mechanische werk zal dan voor de meisjes en vrouwen overblijven’, zo 
schetste hij het wenkende perspectief dat bovendien gekenmerkt zou worden door een geringere 
conjunctuurgevoeligheid door het stijgen van de constante kosten in het bedrijf en door een 
grotere specialisatie.1011 
Hiervoor (zie bij voetnoot 198) heb ik gewezen op een rapport van het ETIO uit 1947 over de 
sociaal-economische verhoudingen in de gemeente Almelo, waarin eveneens een somber beeld 
werd geschetst van de toekomstmogelijkheden van de textielindustrie. Hierin werd niet alleen 
gewezen op de niet te vermijden scherpe concurrentie van “lage-lonen-landen” en op de nood-
zaak voor de Twentse industrie om zich te richten op een hoogwaardiger, technisch geavan-
ceerder product, maar waarin ook voor de ‘anti-textiel-mythe’ ruime aandacht was. Het ETIO 
schreef deze primair daaraan toe ‘dat de katoenindustrie over de gehele wereld in veel sterkere 
mate een vrouwenindustrie is dan in Twenthe’. Als gevolg hiervan tendeerden de lonen ‘naar 
een internationaal vrouwenniveau’. Hiermee hing volgens het ETIO de looncalculatie ten nauw-
ste samen. Tot voor enkele jaren ging men namelijk uit van de gedachte “Het garen is altijd 
goed”. Dit had als consequentie ‘dat de functie van de arbeider was, het herstellen van de fouten 
van de machines. Naarmate nu meer garenbreuken voorkwamen en de wever of de spinner meer 
handelingen moest verrichten, liepen de prestaties van de machines en daarmee het loon terug.’ 
Het ETIO zag het daarom als ‘een belangrijke stap in de richting van de oplossing van het ar-
beidsvraagstuk (…), dat thans de looncalculatie niet meer op de oude wijze geschiedt, doch op 
basis van het aantal handelingen, dat door den arbeider wordt verricht’. Dit leidde wel tot verbe-
teringen in de verhoudingen tussen de arbeiders en de ondernemers, maar het ETIO betwijfelde 
‘of het mogelijk zal zijn weer voldoende vat op het mannelijk deel van de arbeidersbevolking te 
krijgen’.1012 
In januari 1948 schreef Udink ten Cate een aantal kritische kanttekeningen bij het Concept Rap-
port van de Commissie Vakmanschap Textielindustrie, een samenvatting en gedeeltelijke be-
werking van het rapport van Silberer. De kern van Udink ten Cate’s kritiek was dat Silberer niet 
‘de grondoorzaak van het anti-textiel sentiment’ had getroffen. De hoofdstelling van Silberer 
was volgens hem: ‘De onpsychologische arbeidspolitiek van de ondernemers in het verleden is 
de schuld van de anti-textiel-mythe. Verbeter het psychologische klimaat en ziet: De arbeiders 
zullen zich verdringen om de eer textielarbeider te mogen worden.’ Dit grensde aan ‘kwakzal-
verij’. De fabrikanten moesten zich naar Udink ten Cate’s mening terdege realiseren dat de tex-
                                                 
1011 Notitie van J.A. Ledeboer, 11 februari 1948 (Textielvak, 4).  
Het rapport zelf heb ik niet teruggevonden. Het is ook niet helder wie de auteur was. J.N.O. Udink ten Cate noemt een zekere 
Kortlandt als auteur, in de uiteindelijke samenvatting van het rapport van Silberer wordt verwezen naar een rapport dat een zekere 
Roelen had uitgebracht aan het Gemeentebestuur van Enschede. Van Hooff, Rossel, a.w., p. 66, gaan er van uit dat Roelen de auteur 
was. 
Ik heb dubbele aanhalingstekens gebruikt om letterlijke citaten uit het rapport, door Udink ten Cate in zijn samenvatting opgeno-
men, te markeren. De enkele aanhalingstekens markeren woorden uit de samenvatting zelf. 
1012 Dijkstra, a.w. p. 67-68.  
Dijkstra wijst hier op inzichten die in 1941 door Bureau Berenschot waren ontwikkeld, waarbij het loon niet langer als een kosten-
post werd beschouwd, maar waarin het getouwrendement werd gezien ‘als de resultante van de bezettingsgraad van de wever, de 
weefkosten per stuk en de loonkosten’. Zie: Kuys, De vrees voor wat niet kwam, p. 533. 
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tielindustrie ‘vanuit het standpunt des arbeiders weinig attractief is’. Deze bedrijfstak was im-
mers van oudsher een exportindustrie en reageerde daardoor op invloeden die geheel buiten het 
blikveld van de arbeiders vielen, die ‘soms als mannah en soms als donderslagen uit de hemel’ 
vielen. De textielindustrie was een arbeidsintensieve industrie, wat inhield dat onrendabele pro-
ductie bij een dalende markt beter kon worden opgevangen ‘door stillegging en massa-ontslag 
dan voortproduceeren met volle productie en verliesgevende prijzen’. Dit was een groot ver-
schil met een kapitaalintensieve bedrijfstak. Bedrijven van dit type waren voor arbeiders dan 
ook veel aantrekkelijker, omdat hun bestaanszekerheid er groter was. Udink ten Cate wilde zijn 
bedrijfstak geen minderwaardigheidscomplex aanpraten, maar wilde ‘de nuchtere waarheid’ 
onder ogen zien: ‘de vooruitzichten wisselen in violente fluctuaties en waar de ene dag alleen 
verlies geleden wordt, zijn morgen groote winsten te behalen.’ Zijn conclusie was dan ook hel-
der en scherp: ‘De textielindustrie moet dus steeds beweeglijk blijven; zij moet de arbeidskrach-
ten kunnen aantrekken en afstooten al naar gelang de behoefte; zij moet ook in staat zijn de 
loonen te verhoogen of te verlagen al naar gelang de situatie zulks wenschelijk maakt. De tex-
tielindustrie heeft dus ook een arbeidsreserve noodig, waaruit bij hoogconjunctuur de arbeiders 
kunnen worden gerecruteerd. Evenzeer moet de industrie in staat zijn bij inkrimping van de 
productie arbeidskrachten te ontslaan. Attractief voor de arbeiders kan de industrie alleen wor-
den, indien zij de bestaanszekerheid garandeert en massa-ontslag weet te vermijden. Werke-
loosheidsverzekering is slechts een lapmiddel, want de arbeider wil werken, maar niet van de 
steun leven.’ Hij achtte het denkbaar dat de toenemende mechanisering de bedrijfstak kapitaal-
intensiever en dus minder onderhevig aan massale werkloosheid zou maken, maar daar stond 
tegenover dat door rationalisatie en mechanisering de vraag naar arbeidskrachten zou dalen, 
waardoor ‘het spook van de werkeloosheid’ de arbeiders boven het hoofd bleef hangen. 
De oorzaken van ‘het anti-textiel sentiment’ waren Volgens Udink ten Cate dan ook allereerst 
economisch van aard en dan pas psychologisch. Het scheppen van een beter psychologisch kli-
maat was kurieren am Symptom, omdat de feitelijke oorzaak zat ‘in de structuur van de indus-
trie zelve’. Het tegengaan van de conjunctuurgevoeligheid lag buiten het werkterrein van de 
commissie; Udink ten Cate zag als mogelijke oplossing alleen ‘vertrusting tot zeer groote een-
heden teneinde het finantieele risico van stabielere werkgelegenheid te kunnen dragen’. Hij 
beklemtoonde dat de werving van arbeiders niet ‘met holle phrases’ moest geschieden, want die 
zouden zich tegen het bedrijfsleven keren. ‘Binding van de arbeider aan het bedrijf’ vond hij om 
die reden een gevaarlijke slagzin. Hij wilde de propaganda veel meer richten op de jeugd, want 
wanneer het aantal jonge arbeiders niet zou toenemen, zou ‘de industrie binnenkort uitsterven’. 
Een minimumbezetting van personeel was in alle voorgaande crises aanwezig geweest en ‘deze 
vaste personeelskern moet onder alle omstandigheden kunnen worden gerecruteerd’. 
Al met al was hij weinig optimistisch gestemd en ongetwijfeld stond hij niet alleen met zijn 
opvattingen dat ‘al dit streven naar bestaanszekerheid, pensioenen etc. niets anders is dan het 
symptoom van een verdwijnende vitaliteit, waarmede zich de ondergang van iedere cultuur 
pleegt aan te kondigen’. Vanuit ‘een ouderwetsch liberaal geluid’, zoals hij het omschreef, was 
Udink ten Cate niet verrukt van de vele sociale maatregelen voor de arbeiders, ‘al dan niet in de 
vorm van een verkapte loonsverhooging. Zij beoogen een binding van de arbeider aan het be-
drijf, maar deze binding kan onder omstandigheden een economisch onding zijn, omdat zij de 
immobiliteit van de arbeid in de hand werkt. (…) Misschien was de tijd dat “de arbeid koop-
waar was en het loon zijn prijs” een paradijs, wat wij nog eens bitter zullen betreuren verloren 
te hebben.’1013 
                                                 
1013 Brief J. Udink ten Cate aan J.A. Ledeboer, 8 januari 1948 (Textielvak, 4). 
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Al met al geen opwekkende conclusies die echter heel goed de dwangpositie van de textielfa-
brikanten weergaven en de overgang in hun denken en handelen. Al tijdens de oorlog was het 
besef doorgedrongen dat het sociale roer om moest, nu, in 1947/48 was dit zelfs voor de meer-
derheid onder hen een onontkoombare realiteit geworden, maar het was wel contre coeur, want 
contre sa nature. Hoe ga je conjunctuurschommelingen tegen, althans hoe demp je deze zo veel 
mogelijk, anders dan volgens de oude beproefde methoden? In de periode dat Udink ten Cate 
deze woorden op papier zette, kreeg de textielindustrie steeds meer moeite om de import van 
katoen en nieuwe machines te betalen en leek een ‘economische en sociale ramp’ onafwend-
baar, zoals H. van Heek, de voorzitter van de Kamer van Koophandel, het terugblikkend op 
1948 zou zeggen (zie bij voetnoot 181). Pas met het Marshall-plan, waarvan Udink ten Cate op de 
hoogte was, trad hier namelijk een ommekeer in. Of dit plan werkelijkheid zou worden en hoe 
het zou uitpakken was op dat moment nog koffiedik kijken, maar de vooruitzichten waren pro-
blematisch en niets doen was geen optie. Dit realiseerde hij zich heel goed en dus ging de dis-
cussie verder. 
 
Begin maart 1948 was de Commissie Vakmanschap, inmiddels ook bekend als Commissie Sil-
berer, klaar met de samenvatting en bewerking van het oorspronkelijke rapport, onder de titel 
Actie ter verhoging van het aanzien van het vak van textielarbeider. Deze was binnen de com-
missie grondig besproken en zij achtte de tijd gekomen om haar voor te leggen aan de besturen 
van de vier fabrikantenverenigingen ‘met het doel hen te winnen voor het verwerkelijken der 
voorstellen’. De Commissie en ook Silberer zelf woonden de bespreking op 19 maart bij. Het 
‘acute tekort aan arbeidskrachten’, zo leidde het rapport het onderwerp in, was aanleiding ge-
weest voor een nauwkeurige bestudering van het probleem en van pogingen om voorstellen tot 
verbetering te formuleren.  
Het aanbod van met name jonge werkkrachten was de laatste jaren sterk achtergebleven, waar-
schijnlijk als gevolg van het in diskrediet raken van de industrie bij de bevolking. De oorzaken 
hiervoor waren volgens het rapport de staking van 1931/32 en de crisis van de jaren ´30. Door 
dit geringe aanbod moest een beroep worden gedaan op een arbeidsreserve ‘die niet meer aan-
wezig bleek’. Dit was een uiterst ongelukkige situatie nu de vooruitzichten van de industrie 
goed waren en ‘misschien nog meer tengevolge van de geringe arbeidsproductiviteit’. Het weg-
blijven van jonge arbeiders, ‘speciaal uit textielarbeiderskringen’, had een zodanige omvang 
aangenomen dat gesproken kon worden van een verdwijnende ‘textiel-traditie’. Hierin school 
een groot gevaar voor de bedrijfstak die zich steeds meer richtte op verdergaande mechanise-
ring en technische vervolmaking, ‘een levensvoorwaarde’ voor bedrijven in de traditionele tex-
tielcentra om zich te kunnen handhaven tegenover de concurrentie uit landen met een lage le-
vensstandaard. De Twentse textielindustrie liep het gevaar ‘een al te oude arbeiders-bezetting’ 
te krijgen, omdat de jonge mensen wegliepen naar andere industrieën. 
De ondernemers konden de ogen voor dit gevaar sluiten, zij konden zich er vanuit een defaitisti-
sche houding bij neerleggen, of zij konden de oorzaken onderzoeken en ‘een causale therapie’ 
proberen toe te passen. De commissie was voor de laatste benaderingswijze en hoopte ‘de toon-
aangevende textielindustrieelen van de juistheid daarvan te overtuigen’. Om voor de therapie, 
voor de te ondernemen actie een stevige grondslag te hebben was het nodig onderzoek te laten 
doen naar de bestaande toestand en de oorzaken daarvan. De commissie wilde daarom de me-
ning van het publiek peilen over ‘de oorzaken van de achteruitgang der aantrekkingskracht van 
de textielindustrie’. Kennis van de sociologische en sociografische toestand van de Twentse 
bevolking was nodig, maar daarover waren al enkele publicaties beschikbaar (via Bureau Be-



 

 
 

524

renschot). Verder was onderzoek in de bedrijven zelf nodig, naar de samenstelling (leeftijd en 
geslacht) en het verloop van het personeel, naar de stemming onder de arbeiders, naar de sociale 
toestand in de bedrijven. 
Deze onderzoeken zouden een groot aantal aanknopingspunten voor de in te zetten actie opleve-
ren, maar de commissie was er van overtuigd dat een deel van de oorzaken voor de verdwijnen-
de textieltraditie lag ‘in de omstandigheden en verhoudingen in de industrie zelf’. Deze moesten 
zodanig zijn dat zij geen stemming ten nadele van de industrie kweekten, dat het bestaande 
personeel niet zou vertrekken, dat er weer een behoorlijke aanwas van jonge arbeiders op gang 
kwam. De aantrekkingskracht van de textielindustrie op de arbeiders was ‘grotendeels afhanke-
lijk van de sfeer welke in die industrie heerst’ en deze werd, in positieve of negatieve zin, in 
belangrijke mate beïnvloed door de leiding van de bedrijven. ‘Ieder bedrijf, waarvan de instel-
ling psychisch ongunstig is’ berokkende, naar de stellige overtuiging van de commissie, ‘de 
industrie-als-geheel schade’ en deed zo afbreuk aan de zozeer gewenste goodwill. Psychisch 
ongunstig hield in: ‘onhygiënische bedrijfstoestanden, onjuiste tariefstelsels, miskenning der 
persoonlijkheid van den arbeider, enz.’ 
Dit was een belangrijke uitspraak, omdat hij impliceerde dat zonder de medewerking van alle 
bedrijven de economisch noodzakelijke verbeteringen qua aanbod en instelling (productiviteit) 
van arbeiders niet tot stand zouden kunnen komen. De meewerkende bedrijven moesten dan 
ook ‘doorgelicht’ worden om te beoordelen of het betreffende bedrijf aan bepaalde minimumei-
sen voldeed en welke verbeteringen eventueel wenselijk waren. De commissie wilde dit niet 
verplicht stellen vanwege de individualistische instelling van de Twentse fabrikanten, die geen 
pottenkijkers duldden. 
Scholing van het personeel, in de bedrijven afzonderlijk en op een textielvakschool, was van 
groot belang. In een conceptversie van het rapport, van 17 januari 1948, was aandacht besteed 
aan de voor- en nadelen van één centrale opleiding voor geheel Twente. Het grootste bezwaar 
tegen een dergelijke instelling was dat werkgevers op het platteland te maken zouden krijgen 
met een trek van de leerlingen naar de stad. Door de te verwachten tegenstand hiertegen zou het 
hele plan in het water kunnen vallen. Deze overwegingen hadden eveneens tot de conclusie 
geleid dat de actie niet tot Enschede beperkt moest blijven, ‘juist om een eventuele tegenactie 
van buitenstaanders te elimineeren’. Psychologische scholing van het bazenpersoneel was es-
sentieel. ‘Deze categorie mist veelal, in de huidige omstandigheden, de goede instelling voor en 
opvatting van haar taak ten aanzien van het personeelsbeleid.’ Er was hiermee een begin ge-
maakt via de Bedrijfs Kader Training (BKT), waarvoor Bureau Berenschot een aparte afdeling 
had opgericht, die een cursus verzorgde over de omgang van de chef met zijn ondergeschikten, 
‘het probleem dus van het soepel houden van de dagelijkse verhoudingen’, zoals Berenschot 
aan bijvoorbeeld de KNKS liet weten. 
De commissie was verder van mening ‘dat aan de werknemers niet meer mag worden beloofd, 
dan inderdaad uitvoerbaar is. Gaat men in dit opzicht met beloften te ver, dan kan juist in een 
dalende conjunctuur onherstelbare schade aan het onderlinge vertrouwen worden berokkend, 
zoals ook in het verleden menigmaal is voorgekomen.’ Het kernpunt van de actie was immers 
‘de verhoging van het aanzien van het vak te bevorderen, waarvan het kweken en behouden van 
het vertrouwen van de Twentse arbeidersbevolking in de leiding der verschillende bedrijven een 
belangrijk deel uitmaakt’. Wanneer de besturen van de vier verenigingen akkoord gingen met 
dit rapport, zou de commissie de plannen verder uitwerken. Daarvoor moest deze worden uitge-
breid met vertegenwoordigers van de Bedrijfsunie en van de overheid. Verder moest er een 
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geschikt iemand worden gevonden die de uitvoering van de plannen ter hand zou gaan nemen, 
in nauwe samenwerking met Silberer.1014 
 
In de vergadering van de vier besturen wees commissielid H.J. Blijdenstein er op dat in het 
rapport te weinig tot uiting kwam dat de textielindustrie ‘in het verleden de menschelijke factor 
te veel over het hoofd heeft gezien en dat dit één van de belangrijkste ondergronden is van de 
tegenzin tegen het textielvak’. Volgens N.H. ter Kuile was die tegenzin inmiddels verdwenen. 
Het doel van het rapport was er niet langer primair op gericht om het aantal arbeiders in de be-
drijven te verhogen, maar om ‘de kwaliteit van het personeel voor de toekomst’ te verhogen. 
Vixseboxse legde de bijl aan de wortel van het rapport door zich af te vragen of de gehele 
industrie niet teveel over één kam werd geschoren en ‘te veel (werd) gelijkgeschakeld, wat een 
slechte invloed op onze ondernemingsgeest’ zou hebben. Bovendien was ‘onze geest’ sinds de 
oorlog sterk veranderd en hij vond dat dit bij ieder bedrijf voor zichzelf tot uiting moest komen. 
Dit was geen kwestie die de industrie gezamenlijk moest aanpakken. Gelderman was het met 
hem eens dat de industrie niet ‘te veel collectief’ moest optreden, maar daar stond tegenover dat 
er wel iets moest gebeuren. ‘Door een scherp tariefsysteem en een in de crisis te ver doorge-
voerde rationalisatie hebben wij ons onpopulair gemaakt. Wij draaien nu zoo’n beetje, omdat 
wij allerlei slecht volk met kunst en vliegwerk in de fabriek hebben gehaald, maar de standing 
van onze bedrijven is omlaag gebracht en die moet weer omhoog.’ Silberer haakte hierop in 
door te zeggen dat hij zo weinig mogelijk collectieve actie in het rapport had opgenomen, ‘om-
dat het moeilijk is een aantal heeren, die ex officio individualisten zijn, onder één hoedje te van-
gen’. Hij wees op de opbouw van het rapport dat begon met de vraag, waarom ouders hun kin-
deren buiten de bedrijven hielden. Het tweede item in het rapport was het uitgangspunt dat de 
fabrikanten een goed product wilden verkopen en dat er op dat gebied nog veel te verbeteren 
viel. Daarbij werden er ‘sociale fouten’ gemaakt door enkelingen die daarmee wel de gehele 
industrie in discrediet brachten. Dit was de reden dat hij voorstander van ‘doorlichten’ was, 
‘maar dan zonder dwang, om veranderingen aan te brengen’. Naar zijn overtuiging moest men 
alleen datgene samen doen, wat beter samen kon worden gedaan dan alleen, zoals bijvoorbeeld 
de Lagere Textielschool en hij wees ook op de fraaie folders die de Engelse Cotton Board had 
samengesteld, maar die de fabrieken individueel uitgaven. Het derde deel van het rapport be-
handelde het eigenlijke propagandaplan. Dit kwam niet in de plaats van propaganda voor indi-
viduele bedrijven, benadrukte Silberer, nee, het moest ‘een vruchtbare bodem verschaffen’ voor 
alle individuele bedrijven. 
Met deze interventie trok hij Gelderman over de streep die nu wel met het plan in zee wilde 
gaan in de overtuiging, dat er wel iets goeds uit voort zou komen. Door voor de 25.000 arbei-
ders een bedrag van ƒ10,- op tafel te leggen, beschikte de actie volgens hem over een goede 
basis (de vier verenigingen telden op 1 januari 1948 in totaal 32.883 personeelsleden, zie Tabel 
14). Ledeboer wees op het gevaar dat de industrie bij een nieuwe crisis het verwijt zou krijgen 
dat zij eerst met behulp van propaganda mensen naar de bedrijven had getrokken, maar hij werd 
er op gewezen dat de actie gericht was op een verhoging van het aanzien van het vak, niet van 
de bezetting. Daarop stelde hij voor om ƒ3,- per arbeider te voteren, waardoor ongeveer 
                                                 
1014 Rapport behelzende eenige voorloopige voorstellen tot verhooging van het aanzien en het vakmanschap van de Twentsche 
Textielarbeiders, 17 januari 1948 (Textielvak, 4); brief A.C. van Eck aan de bestuursleden van de vier Twentsch-Geldersche Fabri-
kanten-Vereenigingen en aan de leden van de Commissie Silberer, 10 maart 1948; Actie ter verhoging van het aanzien van het vak 
van textielarbeider, 3 maart 1948 (beide: TGTV, 4); brief Bureau Berenschot, BKT Training-Afdeling, aan A. de Monchy, 10 maart 
1948 (KNKS, 759). 
Het ‘Rapport behelzende eenige voorloopige voorstellen …’ was een conceptversie die op 3 maart definitief werd vastgesteld. 
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ƒ100.000,- bij elkaar zou worden gebracht. Vixseboxse was nog niet overtuigd en hij was bang 
dat de industrie rijp werd gemaakt om te worden gemanipuleerd door de staat. Silberer stelde 
tegenover dit liberale standpunt dat in het verleden de staat altijd had ingegrepen, wanneer de 
industrie bepaalde problemen niet zelf aanpakte. Uiteindelijk gaf een uiteenzetting van Gelder-
man de doorslag. Hij betoogde dat de komende Wet op de Bedrijfsorganisatie het bedrijfsleven 
onherroepelijk een zekere medezeggenschap op zou dringen en hij sprak over de goede verhou-
dingen in de Vakraad voor de Textielindustrie en over de wenselijkheid ‘om met paritetische 
samenstellingen de drang naar medezeggenschap in het economische zooveel mogelijk te laten 
uitvieren op het sociale’. Het was verstandiger om mee te werken aan acties ter verhoging van 
het aanzien van het textielvak, dan het risico te lopen dat dwingende regels zouden worden op-
gelegd die “buitenstaanders” op enigerlei wijze invloed op het economisch beleid van een on-
dernemer zouden geven. 
Na deze uiteenzetting van de door de wol geverfde Gelderman besloten de aanwezige bestuurs-
leden akkoord te gaan met de voorliggende plannen. Voor Vixseboxse gold hierbij nog in het 
bijzonder dat hij ‘niet gaarne zou willen klaploopen op een actie van anderen’ en dat de verte-
genwoordigers van Ten Cate en Hedeman het plan steunden.1015 Het is opvallend hoe defensief 
de besturen van de textielfabrikantenverenigingen reageerden. Zij schaarden zich niet zozeer uit 
overtuiging achter het rapport, maar meer uit vrees voor wat zou kunnen komen, niet alleen in 
de vorm van allerhande eisen van de arbeiders, maar ook in de vorm van dwingende maatrege-
len van de overheid.1016 De voorzitters die zich ter vergadering hadden uitgesproken over het 
rapport, aarzelden allen om zich er achter te scharen. Voor een deel hing dit samen met hun 
leeftijd; zij waren van oudsher een geheel andere manier van omgaan met hun personeel ge-
wend en zij waren, net als de andere directeuren van hun leeftijd, altijd baas in eigen huis ge-
weest, hadden hun bedrijf altijd naar eigen inzichten gerund. Hun jongere collega’s verstonden 
de tekenen des tijds beter, onderkenden dat het noodzakelijk was om de bakens te verzetten. 
Ledeboer was 56 jaar oud (geboren in 1892), H.J. Jannink was 67 jaar (geboren in 1881), Gel-
derman was 60 jaar (geboren in 1888) en Vixseboxse was geboren in 1884 en dus 64 jaar. 
 
Van Eck informeerde alle leden van de fabrikantenverenigingen enkele dagen later dat de bestu-
ren de in het rapport neergelegde opvatting deelden dat het noodzakelijk was om het aanzien 
van het textielvak te verhogen. De gemiddelde leeftijd van het personeel was sterk toegenomen 
en er was een onrustbarend tekort aan jonge krachten, ‘de kern van de toekomstige bezetting’. 
‘Het gehalte van het huidige personeel’ was sterk achteruitgegaan, zo schreef Van Eck en het 
was een levensvoorwaarde voor de industrie om dit gehalte geleidelijk weer op te voeren. De 
besturen hadden besloten om de leden een bijdrage van ƒ3,- per arbeider te vragen ter financie-
ring van een actie tot verhoging van het aanzien van het textielvak. ‘Wij hebben’, zo verwoord-

                                                 
1015 Vergadering van de besturen der vier Twentsch-Geldersche Fabrikanten-Vereenigingen met Dipl.Ing. P. Silberer en de 
“commissie” Silberer op vrijdag 19 maart 1948, des morgens te tien uur in het Concertgebouw te Hengelo (O) (TGTV, 4). 
Aanwezig waren: namens de FVE H.B.N. Ledeboer, A.J. Blijdenstein en N.H. ter Kuile, namens de TGFV H.J. Jannink, J.G.H. 
Jordaan en R.A. Hulscher van Stoomspinnerij “Twenthe”, namens de BTO H.P. Gelderman C.Mzn., J. Raymakers en W.J. ter 
Kuile, namens de FVA G. Vixseboxse, M.H.J. Joosten Hedeman, E. ten Cate en C.G. Recter. Verder P. Silberer en de commissiele-
den J.A. Ledeboer, H.J. Blijdenstein, J.N.O. Udink ten Cate, E.A. Gelderman, W.J.G. Naarding, A.C. van Eck en bovendien J.L. 
Blijdenstein. 
Gelderman volgde in zijn betoog in feite dezelfde redeneertrant die tijdens de discussies tussen ondernemers en vakbondsbestuur-
ders in de oorlog over economische medezeggenschap tot de formulering had geleid dat ‘medezeggenschap van de arbeiders in het 
beheer van de onderneming thans niet gevraagd wordt’. Kuys, De vrees voor wat niet kwam, p. 594. In de vergadering van de FVA, 
eveneens op 19 april, werd met geen woord gerept over de bespreking van die ochtend. 
1016 Kuys, De vrees voor wat niet kwam, p. 58-80. 
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de hij een collectief mea culpa, ‘de menschelijke factor in vroegere jaren wel eens wat verwaar-
loosd. Wij hebben de industrie, die betrekkelijk eenzijdig was ingesteld, in de crisis van 1930 
onpopulair gemaakt door onze conjunctuur-gevoeligheid en wij hebben onze onpopulariteit 
verder aangewakkerd door een te scherpe rationalisatie, door te oude wevershulpen te employe-
eren etc. Van al deze dingen is wat blijven hangen’, zo besloot hij met een van zijn bekende un-
derstatements. Inmiddels was de textielindustrie minder conjunctuurgevoelig, was er een royale 
CAO en werden wachtgeldregelingen ontworpen die de arbeiders meer sociale zekerheid boden. 
Er was dus alle aanleiding om op deze verbeteringen te wijzen en daarom moest ‘een welover-
wogen actie onder verstandige psychologische leiding zijn geld dubbel en dwars opbrengen’. 
Van Eck wees de leden er namens de besturen op ‘hoe een verhooging van het gehalte van de 
arbeidersbevolking fantastische bedragen kan opleveren door vermindering van absenteïsme, 
knoeierijen in de ziekteverzekering en diefstallen; hoe een verlaging van het leeftijdsbeeld ge-
weldige bedragen bespaart in de pensioenvoorziening.’ Het was niet de bedoeling, zo voegde 
hij er ter geruststelling aan toe, om te vervallen in een ‘te groot collectivisme’, maar daar stond 
tegenover dat sociale fouten bij individuele ondernemingen de gehele textielindustrie schade 
berokkenden. Een minimum aan collectivisme moest dan ook een bodem leggen voor de verde-
re ontwikkeling van goede sociale verhoudingen. Er stonden ongetwijfeld veel zaken in het 
rapport, dat Van Eck voor elk bedrijf bijsloot, die ‘onbegrijpelijk’ waren of ‘aanstoot’ gaven bij 
fabrikanten die de voorafgaande uitvoerige discussies niet hadden meegemaakt. De leden van 
de Commissie Vakmanschap Textielindustrie waren graag bereid deze zaken nader te bespre-
ken.1017 
 

                                                 
1017 Circulaire A.C. van Eck aan de leden van de vier Twentsch-Geldersche Fabrikanten-Vereenigingen, 30 maart 1948 (KNKS, 
2221). 
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Afbeelding 11 Intekenlijst voor de actie Verhooging Aanzien Textielvak, mei 1948 

 
Bron: Historisch Centrum Overijssel, TGTV, 5. 
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In een tijdsbestek van iets meer dan een maand lieten 45 textielondernemingen weten aan de 
actie deel te nemen en zij maakten in totaal ƒ74.927,50 over. In de lijst ontbreekt een aantal 
bedrijven, die wel waren aangesloten bij een van de vier verenigingen. Ofwel zij hebben zich 
later aangemeld, ofwel zij zagen de zin niet in van deze actie. Dit waren van de FVA: Katoen-
maatschappij v/h Gebrs. Scholten & Cie., het bedrijf van G. Vixseboxse (!), Wolspinnerij, we-
verij, ververij J. ten Bos; van de TGFV: Stoomspinnerij "Twenthe", De Jong & Van Dam, Ko-
ninklijke Weefgoederenfabriek v/h C.T. Stork & Co, Ter Horst & Co, H. Willink & Co, 
Stoomweverij v/h J.H. Meijerink & Zonen; van de FVE: E. ter Kuile & Zoon’s Textielfabrie-
ken, Enschedesche Katoenspinnerij, Rigtersbleek v/h G.J. van Heek & Zonen, Spinnerij “Tu-
bantia” v/h B.W. & H. ter Kuile en van de BTO: Nederlandsche Stoombleekerij. 
Het was waarschijnlijk ook een van deze bedrijven die niet veel later tegenover de bedrijfspsy-
choloog Grunfeld te kennen gaf: ‘Waarvoor moeten wij arbeiders laten testen? Hier zijn de 
mensen al sinds meerdere generaties textielarbeiders en dus zijn ze ook alleen daarvoor ge-
schikt.’ Deze directeur van een der grootste Twentse bedrijven had Grunfeld verteld: ‘Ik zet de 
arbeider ergens aan het werk en dan blijkt na verloop van tijd wel of hij er geschikt voor is. Is 
dit niet het geval, dan proberen wij het ergens anders met hem, tot hij op een plaats is, waarop 
hij voldoet.’ De directie van dit bedrijf maakte volgens hem allereerst een pedagogische fout. 
‘Zij maakt van het individu, dat zijn arbeidskracht komt aanbieden geen “medewerker”, doch 
een “werktuig”, een “nummer” in de grote groep van textielarbeiders in haar bedrijf. Zij maakt 
voorts een economische fout, omdat zij dit “werktuig” dan toch verbazend oneconomisch ge-
bruikt. Hetzelfde bedrijf zal er stellig niet over denken tot de aankoop van een machine over te 
gaan, alvorens deze zorgvuldig bekeken en onderzocht te hebben.’1018 
 
De volgende stap die de fabrikanten zetten, was het betrekken van de Bedrijfsunie bij hun plan-
nen. Met dat doel spraken J.A. Ledeboer en Van Eck op 2 juni 1948 met Gönning, Huijsmans 
en Vunderink. Van Eck zette uiteen wat de bedoeling en de opzet van de actie waren en lichtte 
toe dat er sprake was van een ‘verdwijnende textieltraditie’ die in verband ‘met het opvoeren 
van de verfijning der producten’ met kracht moest worden tegengegaan. De vakbondsvertegen-
woordigers hadden het rapport voor de bespreking toegestuurd gekregen en konden zich er in 
grote lijnen mee verenigen. Vunderink stelde de Zwarte Lijst aan de orde die veel kwaad bloed 
zette, omdat de arbeiders vonden dat de fabrikanten eigen rechter speelden. Volgens Van Eck 
was dit maar ten dele waar, nl. in die gevallen waar iemand op die lijst werd geplaatst ‘wegens 
dienstweigering’. Daar was inderdaad meestal het persoonlijke en dubieuze element in het spel 
van de verhouding baas-ondergeschikte. Huijsmans had bezwaren tegen wandelclubs, toneel-
verenigingen en soortgelijke initiatieven die in het rapport waren genoemd als middelen om de 
arbeiders aan het bedrijf te binden. Dit zou het werk en de invloed van de vakbonden ondergra-
ven. Wanneer uit de in het rapport genoemde “sociale doorlichting” van bedrijven bepaalde 
adviezen voortkwamen, dan was het volgens de bonden gewenst dat opvolging daarvan ver-
plicht werd gesteld, maar dit strookte volgens Ledeboer en Van Eck absoluut niet met ‘het 
Twentsche karakter’ en zou de hele actie ‘door individueele tegenkanting’ in gevaar brengen. 
Een laatste punt waar de drie vertegenwoordigers van de Unie op aandrongen was scholing van 
de bazen, die zij zagen als een van de kernpunten van de hele actie. Er heerste onder hen een 

                                                 
1018 K.R. Grunfeld, Psychologische onderzoekingen in de Twentse textielindustrie (I), in: Psychologische Achtergronden, geschrif-
ten van het Amsterdams Psychotechnisch Laboratorium, Jrg. 2 (1949), p. 62-63. 
IJzerman, Beroepsaanzien en arbeidsvoldoening, p. 33, schrijft dat op 31 december 1957 in totaal 55 ondernemingen in het Twents-
Gelderse textielgebied bij de Stichting waren aangesloten. 
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groot gebrek aan begrip voor de gewijzigde omstandigheden. Tot slot van de bijeenkomst ver-
klaarden zij zich bereid om later in een gezamenlijke commissie zitting te nemen.1019 
 
Vervolgens ging de Commissie Vakmanschap Textielindustrie op zoek naar de persoon die als 
spin in het web de actie gericht op het verhogen van het aanzien van het werken in de textielin-
dustrie moest gaan dragen. Ontwikkelingen in de bedrijfstak leidden er in de loop van 1948 
echter toe dat de werving van personeel niet langer de hoogste prioriteit moest hebben. Er leek 
een kentering te bespeuren in het aanbod van personeel. Een aantal leden van de commissie ver-
bond in de vergadering van 24 december 1948 hieraan de conclusie dat het accent meer moest 
komen te liggen op de onmiddellijke bedrijfsverhoudingen en de daarmee samenhangende pro-
blemen op het gebied van personeelsbeleid en efficiency; activiteiten gericht op de directe wer-
ving van personeel verschoven naar de achtergrond. Dit alles leidde tot accentverschuivingen in 
het profiel van de aan te stellen adviseur en daardoor trad er vertraging op in de afwikkeling van 
de sollicitatieprocedure. De taak van de aan te stellen adviseur zou er in de bijgestelde optiek 
namelijk vooral in bestaan om een overbrugging tot stand te brengen tussen ‘de tegenstrijdige 
economische en sociale belangen’. Om die reden besloot de commissie om A.J. Yardin Millord, 
de eerste keuze uit de vele sollicitanten, nog niet in vaste dienst te nemen, maar hem allereerst 
de opdracht te geven een rapport op te stellen, ‘waarin zoo mogelijk, voor de geheele industrie, 
een toekomstig personeelsbeleid wordt uitgestippeld’. Hij kreeg hier 6 maanden de tijd voor.1020 
In juni 1949 leverde Yardin Millord, in zijn functie van adviseur van de inmiddels opgerichte 
Stichting Aanzien Textielvak (later omgedoopt in Stichting Textielvak), zijn rapport op dat een 
breedvoerige beschrijving bevatte van het werk in de textielindustrie. Het werk was onder in-
vloed van eisen van bedrijfsefficiency sterk gespecialiseerd en monotoon van aard en bood 
daardoor weinig arbeidsvreugde, wat op zijn beurt een belemmering vormde voor een band van 
de arbeider met het bedrijf. De inspanningen die in steeds meer bedrijven werden verricht om 
als uitgangspunt te nemen dat de arbeider een mens was in plaats van een nummer, waren vaak 
gebaseerd op het streven om ‘moeilijkheden’ te voorkomen. Yardin Millord vond dit een ver-
keerd uitgangspunt; het was zaak dat de bedrijfsleiding zich realiseerde dat de arbeider ‘slacht-
offer’ was van de bedrijfsbelangen èn dat zij besefte dat die arbeider een onmisbare medewer-
ker was. Hij gaf een lange opsomming van noodzakelijke verbeteringen, die hij aldus samenvat-
te: ‘een vak kan slechts dan aanzien hebben indien: de arbeider het vak verstaat, er voldoende 
redenen zijn om het vak te respecteeren, het vak mogelijkheden biedt, de werkomstandigheden 
goed zijn, de algemeene stemming goed is, vertrouwen bestaat in de leiding, de leiding waarde-
ring toont, de behandeling goed is, openhartigheid wordt betracht, de opleiding goed is, de ei-
schen hoog zijn, orde en netheid worden gehandhaafd, de arbeidszekerheid zoo groot mogelijk 
is, mannen geen vrouwenarbeid doen (en omgekeerd), men bekendheid geeft aan het werk, de 
juiste man op de juiste plaats staat, de industrie één lijn trekt, de lokaliteiten aan hooge eischen 
voldoen, de maatregelen fair zijn, de arbeider zich medewerker voelt.’ De Stichting Aanzien 
Textielvak moest in zijn ogen het centrale knooppunt zijn dat alle noodzakelijke maatregelen 
coördineerde en dat toezag op de uitvoering ervan. Zijn laatste wens was ‘een kleine auto’.1021 

                                                 
1019 Bespreking op 2 juni 1948 tusschen de heeren Mr. Van Eck en J.A. Ledeboer en de vertegenwoordigers der Uniebonden, de 
heeren Gunning (Eendracht), Huismans (St.Lambertus) en Vundering (Unitas) [sic] (Textielvak, 4). 
1020 Brief J.A. Ledeboer aan de leden van de Commissie Vakmanschap Textielindustrie, 14 januari 1949 (Textielvak, 4). 
1021 A.J. Yardin Millord, Rapport inzake het aanzien van het textielvak, juni 1949 (TGFV, 229). 
Van Waarden mist de diepere achtergrond van de overwegingen om tot oprichting van de Stichting te komen, die hij ten onrechte 
toeschrijft aan het feit dat enkele ondernemers ‘bekeerd waren tot de “human relations” benadering’. Het was integendeel welbe-
grepen eigenbelang, pure economische noodzaak. B.F. van Waarden, Machtsverschuivingen tussen kapitaal en arbeid in de over-
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Afbeelding 12 Rapport van A.J. Yardin Millord over Aanzien van het Textielvak, juni 1949 

 
 
In juli vond de eerste vergadering plaats van de adviescommissie van de Actie Aanzien Textiel-
vak waarvoor naast fabrikanten ook vakbondsbestuurders en andere externe deskundigen waren 
aangezocht. Voorzitter J.A. Ledeboer gaf voor de aanwezigen een uitvoerig overzicht van de 
voorgeschiedenis en van de activiteiten die tot dan toe waren ontplooid. Het rapport van Yardin 
Millord was klaar, zo vertelde hij en zou de leden van deze commissie zo spoedig mogelijk 
worden toegestuurd. Hij benadrukte dat de moeilijkheid van het onderwerp – verbeteren van het 
aanzien van het textielvak – was dat het niet tastbaar was en hij noemde als voorbeeld de nood-
zaak een betere voorlichting te geven over de economische situatie waarin de textielindustrie 
verkeerde, zowel aan werkgevers als aan werknemers. De laatste groep moest duidelijk worden 
gemaakt dat een spinner of wever een goede vakman moest zijn en dat scholing nodig was om 
dat te worden en te blijven. Twente, zo benadrukte Ledeboer, ‘kan haar markten waarschijnlijk 
alleen behouden door een verhooging van de kwaliteit. Hiervoor zijn vakmensen noodig met 
plezier in hun werk. Het resultaat zal voor een goed deel afhangen van de verhouding, die be-
staat tusschen werkgever en werknemer.’ Van Eck viel hem bij door nog eens te benadrukken 
dat de werkgevers het aanzien van het vak wilden verhogen, ‘omdat hun industrie slechts be-
staansrecht heeft, indien de productie verfijnd wordt, dus indien het vakmanschap verhoogd 
wordt. Hierdoor ontstaat er meer bestaanszekerheid voor de industrie en dus ook voor de arbei-
ders.’  
Met deze analyse onderstreepten beiden nog eens nadrukkelijk de onderliggende economische 
noodzaak voor een betere verstandhouding tussen fabrikanten en arbeiders en van een sociaal 
beleid dat de arbeiders ertoe moest bewegen zich (mede)verantwoordelijk te voelen voor een 
kwalitatief goed product. Hadden de fabrikanten in de eerste jaren na de oorlog gestaan voor het 
probleem om een onwillige arbeidersbevolking weer aan het werk te krijgen, vervolgens gewor-

                                                                                                                                               
gang naar de verzorgingsstaat. Over personeelstekort en arbeidsmarktpolitiek van Twentse textielfabrikanten, in: J.A.P. van Hoof 
et al. (red.), Macht en onmacht van het management. Management, arbeidsproces en arbeidsverhoudingen in ondernemingen. 
Verslag van de Bedrijfssociologische Studiedagen 1981, Alphen a/d Rijn 1982, p. 177. 
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steld om de lonen en andere arbeidsvoorwaarden althans enigszins binnen de perken, zoals ge-
steld door het College van Rijksbemiddelaars, te houden, zo streden zij, nu de productie weer 
op gang gekomen was, vanaf circa 1948 voor een kwantitatieve en vooral kwalitatieve verho-
ging van de productie. Degenen die dit moest uitvoeren, hun arbeiders, wilden niet, waren voor-
al geïnteresseerd in geld, in emolumenten, in vrije avonden. De ondernemers realiseerden zich 
dit terdege. De tegenzin tegen het werken in de textielindustrie was door de ‘algemeene demo-
ralisatie’ die de oorlog volgens Van Eck teweeg had gebracht, alleen maar groter geworden en 
het was zaak hen hier weer uit los te weken. Voor de vakbonden was een belangrijke taak weg-
gelegd. Zij moesten, zo vervolgde hij, ‘het aanzien van hun eigen leden verhoogen, niet alleen 
omdat zij hierdoor hun eigen prestige vergrooten of omdat de omstandigheden, waaronder deze 
menschen werken, aangenamer worden, maar ook omdat het in het belang van de landelijke 
economie is.’ Hij ging dan ook uit van een eendrachtige samenwerking tussen fabrikanten en 
vakbonden. 
Vunderink zei dat het streven van de ondernemers de volle sympathie van de Bedrijfsunie had 
en dat hij blij was dat er in Twente na de oorlog een andere wind waaide. Partijen waren geen 
strijdorganisaties meer, maar belangenorganisaties. De bonden hadden zich ook het hoofd ge-
broken over de vraag, waarom de arbeiders hun kinderen niet meer naar de textielindustrie wil-
den sturen. De oorzaak was ‘dat de verhoudingen absoluut bedorven zijn’ en dat het lang zou 
duren voor dit weer in orde was. ‘Er zijn van beide zijden groote en schier onherstelbare fouten 
gemaakt’, die niet in een paar jaar te herstellen waren. Zijn overtuiging was dat de arbeiders 
langzaam zagen dat de verhoudingen waren gewijzigd en dat zij minder wantrouwend werden. 
Maar er was één ding dat door de arbeiders als een sterk onrecht werd gevoeld, de Zwarte Lijst. 
Hij erkende ‘dat deze misschien niet heelemaal gemist kan worden, maar het is een feit, dat de 
“zwarte papieren” de arbeiders zeer hoog zitten’. Een ander punt van wrijving was het vaak 
willekeurige optreden van de bazen tegenover de arbeiders, waarbij de ondernemers, veelal 
zonder te weten waar het conflict over ging, achter de bazen bleven staan. Huijsmans had com-
mentaar op enkele reclame- en wervingsfilmpjes die hij de dag ervoor had gezien. Deze waren 
gemaakt door de bekende reclamecineast J. Geesink. Hij was er niet van onder de indruk en 
vond vooral de nadruk die werd gelegd op de noodzaak tot naaktlopen, indien er geen textiel 
meer zou worden gemaakt, zwak. 
De fabrikanten waren er in geslaagd om een aantal deskundigen van buiten het gebruikelijke 
circuit te interesseren voor het werk van de stichting. Eén van hen was C.W. Paap, werkzaam 
bij de Arbeidsinspectie, die het belang van het sociale werk in de bedrijven benadrukte. Zij 
achtte het van groot belang dat jonge arbeidsters de gelegenheid hadden om zich naast hun werk 
‘te bekwamen voor haar toekomstige taak als vrouw en moeder’. Enkele anderen waren H.J. 
Eshuis, directeur van de Volkshoogeschool, F.A. Hintzbergen, de directeur van de Lagere Tex-
tielschool in Enschede, NVV-bestuurder C. van Es, GAB-directeur I.F.H. Stuveling. Alle deel-
nemers waren enthousiast over de doelstelling van de stichting om het wantrouwen tussen fa-
brikanten en textielarbeiders zoveel mogelijk weg te nemen.1022 

                                                 
1022 Verslag van de eerste vergadering van de Adviescommissie van de Actie Aanzien Textielvak, gehouden op 5 juli 1949 in het 
Amstel-Hotel te Hengelo (O) des namiddags te 2.15uur; Verslag vergadering Groote Commissie Aanzien Textielvak gehouden op 
25 oktober 1949 des namiddags te 3 uur in het Amstel-Hotel te Hengelo (beide: TGTV, 5). Cursief van schr. 
De volgende personen hebben een of meer vergaderingen van de Adviescommissie bijgewoond: H.J. Blijdenstein, G. ten Cate, A.C. 
van Eck, Th. Enklaar, C. van Es, H.J. Eshuis, J. Fahner, A. van der Heyden, F.A. Hintzbergen, H.A.C. Huijsmans, J. Huiskamp, 
J.A. Ledeboer, A. Menko, J. Nieuwenhuis, C.W. Paap, J.A. Sellenraad, I.F.H. Stuveling, J.N.O. Udink ten Cate, J. Vunderink, E. 
van de Woude, J.A. Yardin Millord. 
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Zo ontstond in Twente in de loop van deze periode langzaamaan bij steeds meer ondernemers 
het inzicht dat het verstandig en noodzakelijk was om hun arbeiders niet alleen als arbeids-
krachten, maar als ‘volledige mensen’ te benaderen. Een bedrijf mocht, in de formulering Van 
Vucht Tijssen, ‘iemands persoonlijkheid niet aantasten. Integendeel, het heeft deze te eerbiedi-
gen en een mens zijn persoonlijke vrijheid te laten.’ Deze verandering van inzichten bij de tex-
tielondernemers vond geleidelijk plaats en dit proces kwam tot stand onder druk van een krappe 
en onwillige arbeidsmarkt. Er was niet sprake van een sociale geest die plotseling over de on-
dernemers vaardig werd, het was welbegrepen eigenbelang. Het was een laveren tussen ener-
zijds bedrijfseconomische wetmatigheden en anderzijds arbeiders die de mogelijkheden zagen 
en aangrepen om hun huid, hun arbeidskracht, duur te verkopen. 
Opnieuw speelden de bedrijfsadviseurs een cruciale rol in de textielindustrie. Vóór de oorlog 
hadden zij een belangrijke rol gespeeld bij het verlagen van de productiekosten, waarvan zij 
terugblikkend concludeerden dat de arbeiders de dupe waren geweest van ‘deze dwaling, welke 
in die dagen o.i. ten onrechte de naam van rationalisatie kreeg’.1023 En nu, na de oorlog, bena-
drukten zij dat een arbeider die ‘het gevoel heeft, met alle andere bedrijfsgenoten samen te wer-
ken’, meer èn beter werk leverde, wat voor de kosten gunstig uitpakte.1024 ‘De tijd is voorbij’, 
schreef de directeur van het Twentsch Instituut voor Bedrijfspsychologie, J. Huiskamp, in 1951, 
‘dat men de werkende mens beschouwde als een hoeveelheid eenheden arbeidskracht, die tegen 
een zekere vergoeding gehuurd worden door het bedrijfsleven. Wij hebben geleerd hem te zien 
als een persoonlijkheid, waaraan de nodige aandacht moet worden geschonken, wil deze mens 
binnen het kader van de onderneming zijn beste krachten kunnen ontplooien.’1025 M.W. Heslin-
ga, die in 1954 in opdracht van het Sociologisch Instituut van de Nederlands Hervormde Kerk 
een uitstekende sociografische schets schreef, een “update” van het werk van J.S. van Hessen, 
concludeerde: ‘Er zijn ondernemingen in Twente welke nog een zeker feodaal stempel dragen, 
er zijn ook nog typisch “tegen zichzelf verdeelde huizen”, maar er zijn ook “verlichte” bedrij-
ven waar in de laatste jaren een nieuwe geest is gegroeid: waar weer een zeker bedrijfsgemeen-
schapsbesef bezig is te ontstaan.’1026 
 
Mede naar aanleiding van een vernietigend commentaar van Udink ten Cate op het rapport Yar-
din Millord, besloten de textielfabrikanten de overeenkomst met hem te ontbinden. Volgens 
Udink ten Cate had Yardin Millord, door de nadruk zo sterk te leggen op tekortkomingen in de 
bedrijven, het accent volledig verkeerd gelegd. Het ging er juist om het anti-textiel-sentiment, 
dat in wezen niet rationeel was, weg te nemen; misverstanden die bestonden over het werk 
moesten uit de weg worden geruimd. Hij vond Yardin Millord’s aanpak getuigen van een ‘naïef 
humanitarisme’ en dat was een verkeerde basis voor het werk van de Stichting. De voorgestelde 
sociale maatregelen zouden kosten- en prijsverhogend werken en, ‘eenmaal ingevoerd, zal men 
er weer heel moeilijk vanaf kunnen komen’. Bovendien vond Udink ten Cate de bezwaren van 
Yardin Millord tegen monotoon en gespecialiseerd werk getuigen van een ‘Don Quichotterie’; 
het was een ‘strijden tegen de voldongen feiten, waarop onze moderne beschaving rust’. De 
Stichting moest zich verre houden van dit soort denkbeelden wilde zij niet ‘afglijden in een 

                                                 
1023 A.J. Gideonse, Enige principiële moeilijkheden bij arbitrage in de textielindustrie, in: Aspecten der wetenschappelijke be-
drijfsorganisatie, p. 82. 
1024 J.H. Buiter, De organisatie-adviseur en de overlegorganen in de onderneming, in: Aspecten der wetenschappelijke bedrijfsor-
ganisatie, p. 63. 
1025 Geciteerd in Metze, a.w., p. 32-33. 
1026 Heslinga, a.w., p. 152. 
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irreëel romanticisme’. Hij sloot af met te stellen dat de textielindustrie een enorme vooruitgang 
in Twente teweeg had gebracht en dat de regio zonder de textiel nog zou verkeren in het stadi-
um van de Drentse veen- en heidegebieden. Het zou goed zijn om de aandacht op dit soort za-
ken te vestigen, dan zou er wellicht meer waardering zijn voor wat was bereikt. De Stichting 
moest niet op de stoelen van de directies gaan zitten en hen vertellen hoe zij met hun personeel 
moesten omgaan. Dat zou alleen maar sociale onrust veroorzaken. De Stichting moest zich vol-
gens Udink ten Cate beperken tot het bewerken van de publieke opinie ‘om te toonen dat de 
arbeid in de textiel een beroep is met goede mogelijkheden’.1027 In plaats van A.J. Yardin Mil-
lord trokken de fabrikanten in 1950 A.L. van Schelven aan als directeur van de Stichting Tex-
tielvak.1028 
 

12.4 Ploegenwerk: ‘Het verlies der vrije avond is met geld niet goed te ma-
ken’1029 

Vóór de oorlog was werken in ploegen in de textielindustrie een normaal verschijnsel geworden 
om de eenvoudige bedrijfseconomische reden dat de machines op die manier gedurende meer 
uren productief waren en de productiekosten konden worden gedrukt.1030 Onder de arbeiders 
had er altijd weerstand tegen bestaan, maar als uitvloeisel van de crisis waren zij niet bij machte 
geweest ploegenwerk tegen te gaan, zoals zij op velerlei gebied ongunstige arbeidsvoorwaarden 
hadden moeten accepteren. 
In de “Algemene richtlijnen voor samenwerking”, het document waarin de drie textielarbeiders-
bonden al tijdens de oorlog de uitgangspunten voor hun samenwerking hadden vastgelegd, was 
een passage opgenomen over ‘ploegenwerk en nachtarbeid’. De Bedrijfsunie was ‘voor afschaf-
fing respectievelijk beperking van arbeid in ploegen en nachtarbeid’. Dit was een duidelijke 
formulering, maar al in de volgende zin werd een nuancering aangebracht die het principiële 
standpunt geheel overboord gooide. Er stond te lezen dat ploegen- en nachtarbeid niet moest 
worden toegestaan, wanneer een ondernemer dit ‘uit concurrentie-overwegingen’ zou willen; 
uit andere overwegingen zou het alleen moeten worden toegestaan ‘onder nauwkeurig om-
schreven voorwaarden met speciale vergunning van het bedrijfsorgaan’, de latere Vakraad. De 
meeste ondernemers redeneerden dat werken in ploegen noodzakelijk was om de textielvoor-
ziening voor de Nederlandse bevolking te verbeteren, of omdat de kostbare machines uit be-
drijfseconomische motieven intensiever, i.e. in ploegen moesten worden ingezet.1031 
In hoofdstuk 4 heb ik aandacht besteed aan de investeringen in de textielindustrie na WO II. 
Deze waren vooral gericht op het verhogen van de gemiddelde kwaliteit van de productie. Dit 

                                                 
1027 Brief J.N.O. Udink ten Cate aan Stichting Aanzien Textielvak, zonder datum (TGFV, 229). 
1028 IJzerman, Beroepsaanzien en arbeidsvoldoening, p. 13, citeert de doelstelling van de Stichting: ‘het verhogen van het aanzien 
van het textielvak en van degenen, die daarin werkzaam zijn; het bevorderen van een goede verstandhouding en samenwerking 
tussen werkgevers en werknemers in de textielindustrie en in het algemeen het bevorderen van al wat kan leiden tot verheffing van 
de stand der werknemers in de textielindustrie en van de maatschappelijke waardering van die tak van nijverheid.’ Dit was inder-
daad, zoals hij schrijft, t.a.p., een instelling die uniek was in Nederland. Voor het vervolg van de wederwaardigheden van de Stich-
ting Textielvak zie: Van Hooff, Rossel, a.w. Waarom Van Schelven in de ogen van de textielfabrikanten wèl geschikt was als 
directeur van de Stichting is mij niet bekend. 
1029 De titel van deze paragraaf is ontleend aan een opmerking die J.F.M. Bosch optekende uit de mond van een vertegenwoordi-
ger van de EVC met wie Van der Ven en zij op 18 december 1945 een korte bespreking hadden over de wijd verbreide weerstand 
tegen ploegenwerk (Verslag bespreking van Werkgevers- en werknemerszijde in de Textielindustrie met Prof. Dr. v.d. Ven, 18 
december 1945 te Utrecht (Lb 15.01 D text.ind.1946)). 
1030 Kuys, De vrees voor wat niet kwam, p. 103-110. 
1031 De Eendracht 15 juli 1945. 
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wilden de fabrikanten bereiken door arbeidsbesparende machines in te zetten en door een ver-
hoging van de efficiency te realiseren. Dit bracht een aanmerkelijke verhoging van de kapi-
taalskosten met zich mee en het mag geen verbazing wekken dat zij er naar streefden de ploe-
genarbeid flink uit te breiden om de vaste kosten per eenheid product zoveel mogelijk te druk-
ken. Ook buiten Nederland werd op grote schaal in ploegen gewerkt, wat de aandrang in fabri-
kantenkringen alleen maar vergrootte.1032 Hiermee contrasteert ogenschijnlijk een verzoek van 
de directie van de KSW aan het Rijksbureau voor Textiel uit maart 1947 om 40 weefgetouwen 
aan te mogen schaffen in Zwitserland. De onderneming had de extra getouwen nodig om de 
kunstzijdeweverij te kunnen uitbreiden en dat ging niet zonder extra machines wegens de grote 
bezwaren onder het personeel om in ploegendienst te werken. Voor de KSW was dit klaarblij-
kelijk voor dat moment de eenvoudigste oplossing. Er werd in de weverij sowieso verhoudings-
gewijs weinig in ploegen gewerkt (zie Tabel 64).1033 
 
Zoals de Bedrijfsunie in de genoemde “Richtlijnen” had vastgelegd, waren de bonden op zich-
zelf tégen ploegenwerk, maar zoals bijvoorbeeld Unitas-bestuurder Wind in september 1945 
tegenover het bestuur van de afdeling Enschede van zijn bond verklaarde, waren er situaties 
denkbaar dat het echt nodig was en dat de arbeiders het zouden moeten aanvaarden.1034 Ook De 
Eendracht nam in de praktijk een genuanceerd standpunt in, maar wees bijvoorbeeld in zijn blad 
van februari 1946 nadrukkelijk op de tegenzin onder de textielarbeiders om in ploegen te wer-
ken. Naar de bond had begrepen, had minister Drees op een recent congres van de SDAP ge-
sproken over deze onwil die de noodzakelijke vermeerdering van de productie van textielgoede-
ren in de weg zou staan. Dat was ook geen wonder, volgens De Eendracht, want voor de oorlog 
waren zij, ‘zonder enig overleg’, tot ploegenwerk gedwongen en dit had ‘kwaad bloed’ gezet. In 
de CAO was een bepaling opgenomen die overleg met de fabriekscommissie voorschreef wan-
neer een fabrikant in ploegen wilde laten werken.1035 Indien hier geen oplossing werd bereikt, 
moest de kwestie aan de Vakraad worden voorgelegd. ‘Forceren lijkt ons zeer verkeerd. Met 
oud zeer, dat nog steeds in de textielindustrie bestaat, zal rekening moeten worden gehou-
den.’1036 

                                                 
1032 Nijhuis, a.w., p. 233. 
1033 Brief KSW aan Rijksbureau voor Textiel, 19 maart 1947 (KSW (1), 178). 
1034 Bestuursvergadering Afd. Enschede Unitas, 5 september 1945 (Unitas, 1075). 
1035 Art. 4, lid 3 van de Loonregeling van luidde: ‘Alvorens tot arbeid in twee- of drie-ploegendienst wordt overgegaan, zal de 
werkgever daarover in overleg treden met de fabriekscommissie of, zoo die niet bestaat, met een representatieve vertegenwoordi-
ging van het personeel.’ Nederlandsche Staatscourant 12 maart 1946 (nr. 50). In maart 1947 besloot de Vakraad ‘dat het werken in 
twee ploegen onder de huidige omstandigheden noodzakelijk’ was, maar maakte dit niet bekend (zie voetnoot 1071); in de Regeling 
van lonen en andere arbeidsvoorwaarden voor de textielindustrie van oktober 1947 werd dit bekrachtigd door aan artikel 4 een lid 
toe te voegen: ‘Indien dit overleg niet tot overeenstemming leidt, zal het geschil aan de Vakraad ter beslissing worden voorgelegd.’ 
Nederlandse Staatscourant 9 oktober 1947 (nr. 195). Hiermee werd formeel vastgelegd wat al vanaf het begin de praktijk en vanaf 
maart 1947 het standpunt van de Vakraad was: indien arbeiders zich verzetten tegen ploegenwerk, werd de Vakraad ingeschakeld 
die de bezwaren vrijwel altijd terzijde schoof.  
1036 De Eendracht 16 februari 1946.  
Tijdens het overleg van de top van de Bedrijfsunie met vertegenwoordigers van de Twentse afdelingsbesturen op 14 september 
1945 in Enschede verklaarde Stuvé dat de vakorganisaties tegen ploegenwerk waren, ook al zou men er ‘in enkele gevallen’ waar-
schijnlijk niet aan ontkomen, daarmee aangevend dat er onderhandelingsruimte was. In die maanden liepen de spanningen rond het 
tot stand komen van de eerste CAO namelijk steeds hoger op (zie bij voetnoot 470). 
Het is, gezien de productietijd van het blad, niet waarschijnlijk dat De Eendracht doelde op het oprichtingscongres van de PvdA van 
9 februari 1946. Drees repte in zijn toespraak op dat congres niet over textielarbeiders die niet in ploegen wilden werken. Drees aan 
het woord, p. 123-132. Wellicht doelde de bond op het partijcongres van de SDAP van 5 en 6 september 1946, waar Drees er zijn 
misnoegen over uitgesproken had ‘dat degenen, die de kolen delven, die voor ons gehele economische leven nodig zijn, de arbei-
ders, die kunnen verhinderen, dat de nodige goederen worden vervoerd naar de verwoeste gebieden, en dat zij, die de oogst binnen-
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De loonregeling van februari 1946 bevatte eveneens bepalingen over het aantal te werken uren 
in ploegen en de betaling ervan. De normale werkweek van 48 uur werd teruggebracht tot 44 
uur. Bij werken in twee ploegen zou een toeslag van 10% worden betaald over de gewerkte 
uren en het loon zou worden aangevuld tot 48 uur. Betaald zou dus worden 44 uur plus 4,4 uur 
plus 4 uur = 52,4 uur. Bij het werken in drie ploegen gold een 40-urige werkweek voor de 
nachtploeg en de dagploegen moesten 44 uur werken. De nachtploeg kreeg een toeslag van 15% 
plus een aanvulling tot 48 uur, zodat in totaal 54 uur werd uitbetaald. Voor de beide dagploegen 
gold een betaling over 52,4 uur. 
Bij een bespreking van de nieuwe CAO in de afdeling Nijverdal van Unitas stelde een van be-
stuursleden de vraag ‘of het niet beter was geweest, hierover geen artikel op te nemen, gezien 
de ellende die de arbeiders er de laatste jaren mee beleefd hebben’. Dat was Vunderink niet met 
hem eens, met name niet omdat de regering in ploegen eigenlijk ook 48 uur wilde laten werken. 
In vergelijking daarmee was het resultaat dat in de textiel was behaald, heel goed.1037 
 
De discussie over ploegenwerk bij de Stoomspinnerij Nijverdal, behorend tot de KSW, kan als 
exemplarisch worden beschouwd voor de discussies hierover in de gehele Twentse textielindu-
strie. Vunderink verklaarde in de eerste ledenvergadering van de afdeling Nijverdal van Unitas 
na de bevrijding, 16 juli 1945, tot grote vreugde van de aanwezigen (het verslag vermeldt helaas 
niet hoeveel arbeiders er waren) dat ‘het ploegenwerk (…) indien mogelijk geweerd’ moest 
worden, en, zo voegde hij er enigszins cryptisch aan toe, het mocht niet zo zijn dat ‘om der 
werkgevers voordeel in ploegen gewerkt moet worden’. In het vervolg zou blijken dat Unitas er 
geen bezwaar tegen had dat er in ploegen werd gewerkt, indien dit in het belang van de textiel-
voorziening voor de Nederlandse bevolking heette te zijn.  
In het najaar 1945 voerden bestuurders van Unitas de eerste besprekingen met de directie van 
de KSW over het invoeren van ploegenwerk voor een deel van de spinnerij-arbeiders, de arbei-
ders aan de kammachines. Bondsbestuurder Slok gaf in de ledenvergadering van oktober een 
toelichting op het verloop van deze besprekingen. Naar zijn zeggen aanvaardde het hoofdbe-
stuur ploegenwerk ‘in uiterste noodzaak’. Hoe de circa 100 aanwezigen hierop hebben gerea-
geerd, is helaas niet terug te vinden in het verslag. Wat wel is vastgelegd is de grote ontevre-
denheid over de lage lonen in de spinnerij van de KSW; voor sommige leden reden om een 
staking te willen uitroepen. Slok raadde dit ten sterkste af, omdat er op dat moment over een 
CAO werd onderhandeld: ‘Wil men staken dan is dat voor hun eigen rekening’, aldus het ver-
slag van de ledenvergadering. 
De “uiterste noodzaak” die voor de bestuurders een valide argument was, werd door de arbei-
ders niet zo ervaren en zij wezen het voorstel voor ploegenwerk af, tenzij de werkweek in de 
ploeg 40 uur zou bedragen en er een toeslag van 30% op het loon zou worden gegeven. De di-
rectie ging akkoord met een werkweek van 40 uur, maar wilde niet verder gaan dan een toeslag 
van 20% (dit waren de condities die tijdens de CAO-onderhandelingen op dat moment al min of 
meer waren vastgesteld). Om tegemoet te komen aan de bezwaren van het personeel tegen de te 
laag geachte lonen, besloot de directie omstreeks dezelfde tijd om op eigen gezag een extra 
kinderbijslag van ƒ1,50 per kind per week te betalen. 
Het is niet duidelijk hoe bondsbestuurders en directie de bezwaren van de arbeiders hebben 
gewogen, maar hoe dit ook zij, in de loop van oktober 1945 werden zij het eens over invoering 

                                                                                                                                               
halen, ons telegrammen zenden met de mededeling: “Als jullie nu dit of dat niet doet, halen wij de oogst niet binnen”. Daar moeten 
wij tegen in gaan’, aldus Drees, a.w., p. 99. 
1037 Bestuursvergadering Afd. Enschede Unitas, 23 januari 1946 (Unitas, 1075). 
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van ploegenwerk voor dit deel van de spinnerij op basis van een werktijd van 40 uur per week, 
tussen 6.00u en 22.00u. In eerste instantie weigerden de betrokken arbeiders zich hierbij neer te 
leggen, wat hen op een scherpe reprimande van het Dagelijks Bestuur en van het Hoofdbestuur 
van Unitas kwam te staan: ‘De daad der arbeiders verdient afkeuring.’ In december 1945 con-
stateerde het Hoofdbestuur tot zijn vreugde dat het ploegenwerk uiteindelijk toch was aanvaard. 
Daarmee was de kous nog niet af, want al na korte tijd klaagden de kammachine-arbeiders bij 
hun bond dat ze niet aan het afgesproken loon konden komen. Overeengekomen was dat zij 
bovenop hun minimumuurloon van 65 cent (geoefenden in Gemeenteklasse IV, zie Tabel 34 en 
Tabel 36) recht hadden op 10% ploegentoeslag en een tariefgarantietoeslag van 10%, zodat hun 
uurinkomen rond de 78 cent per uur zou moeten bedragen.1038 
In de loop van 1946 volgden nieuwe besprekingen van bondsbestuurders met de KSW, waarbij 
bleek dat de directie geleidelijk aan de gehele spinnerij in ploegen wilde laten werken, want, 
naar de bestuurders van het bedrijf hadden begrepen, ‘de productie moet worden opgevoerd en 
gelegenheid tot uitbreiden is er thans nog niet’. Met dit laatste werd bedoeld dat het op dat mo-
ment nog niet mogelijk was om extra machines aan te schaffen, iets waar het bedrijf in 1947 
wel toe over wilde gaan om in de weverij de productie uit te kunnen breiden (zie voetnoot 1033). 
Directeur Raymakers wilde veertien spinmachines die op dat moment in één enkele ploeg 
draaiden, in twee ploegen laten lopen. ‘Het is vooralsnog niet onze bedoeling daarna verdere 
machines in ploegen te brengen’, zo voegde hij hieraan toe. Omdat de fabriekscommissie de 
betrokken arbeiders niet had kunnen overtuigen, deed hij een beroep op de Vakraad om zich uit 
te spreken vóór deze uitbreiding van het ploegenwerk. De uitbreiding hield in dat tien arbeiders 
die op dat moment in de dagploeg werkten, in twee ploegen zouden gaan werken. Een ‘opoffe-
ring’ van hun kant ‘in den vorm van een minder aangenamen werktijd’ zou ertoe leiden dat 67 
arbeiders extra aan het werk konden (40 van hen stonden nog op wachtgeld). Op deze manier 
zou een flink aantal wevers van de KSW, die voor een deel in de DUW werkten en voor een 
deel opruimings- en herstelwerk in de weverij verrichtten, weer kunnen gaan weven. Het leek 
hem een goed idee wanneer Vunderink en Middelhuis ‘eens met de menschen kwamen praten’. 
Uitbreiding van ploegenwerk in de spinnerij werd in een vergadering op 15 oktober 1946, waar 
van het 450 man tellende personeel er 90 aanwezig waren, met 63 tegen 23 stemmen verwor-
pen. De volgende dag verzocht Raymakers om deze zaak aan de Vakraad voor te leggen.1039 
Al snel tekende de Arbeidsinspectie bezwaar aan tegen de werktijd van 40 uur in ploegen, zeker 
omdat deze ook nog schafttijd van een half uur omvatte. Volgens het bestuur van de afdeling 
Nijverdal van Unitas eiste de Arbeidsinspectie dat de 40-urige werkweek in ieder geval exclu-
sief de schaft zou zijn, maar mocht de KSW de bestaande regeling handhaven tot januari 

                                                 
1038 Ledenvergadering Unitas, afd. Nijverdal, 16 juli en 16 oktober 1945 (beide: Unitas, 1094); Verslag vergadering DB Unitas, 8 
en 9 oktober en 1 november 1945 (beide: Unitas, 1022); Verslag bestuursvergadering Afd. Nijverdal Unitas, 22 oktober 1945 en 21 
januari 1946 (beide: Unitas, 1091); Verslag Hoofdbestuursvergadering Unitas in Utrecht, 23 en 24 oktober 1945 en 21 december 
(beide: Unitas, 1013). 
1039 Brieven J. Raymakers aan A.C. van Eck, 10 mei en 16 oktober 1946 (beide: TGTV, 319); Verslag bestuursvergadering Afd. 
Nijverdal Unitas, 23 september 1946 (Unitas, 1091); Verslag vergadering DB Unitas, 16 oktober 1946 (Unitas, 1022). Volgens 
Raymakers hadden 67 arbeiders tégen gestemd. 
In november 1946 deed Joh. Raymakers, directeur van J.A. Raymakers & Co’s Textielfabrieken in Helmond, in de Vakraad verslag 
van een zitting van de Textiel-Commissie van de Internationale Arbeidsorganisatie. De Nederlandse delegatie, onder leiding van 
A.H.W. Hacke, had in Brussel bij de discussie over de 40-urige arbeidsweek eenstemmig de opvatting naar voren gebracht dat er 
veel begrip was ‘voor dit ideaal der arbeiders’, maar dat invoering hiervan onder de bestaande omstandigheden ‘voorshands’ niet 
mogelijk was. Hij wees er verder op dat in andere landen geen bezwaar werd gemaakt tegen werken in twee ploegen en dat in de VS 
vrijwel de gehele textielindustrie in drie ploegen werkte met een 40-urige werkweek voor elke ploeg. (Notulen van de vergadering 
van den Vakraad op dinsdag 26 november 1946 des voormiddags om 10.30 te Utrecht (TGTV, 202)). 
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1947.1040 Vunderink beloofde de Nijverdalse leden van Unitas in februari 1947 om in komende 
besprekingen over een nieuwe CAO de werktijden bij ploegenwerk zodanig aan te doen passen 
dat in de 44 uur de schafturen mee zouden tellen, zodat er in feite maar 41½ uur werd gewerkt. 
In het verloop van de onderhandelingen bleek echter dat de werkgevers dit niet wilden, zo 
moest hij hen in september vertellen.1041 Directeur Raymakers van de KSW was wel gevoelig 
voor de pogingen van de Bedrijfsunie op dit punt. ‘Wil men den tegenstand tegen het ploegen-
stelsel’, zo schreef hij in februari 1947 aan Van Eck, ‘welke bij de textielarbeiders sterk aanwe-
zig is, overwinnen – en in het belang der garenproductie lijkt mij zulks dringend noodzakelijk – 
dan zal men een soepele houding ten aanzien van den werktijd moeten innemen.’ Hij verwees 
naar Engeland waar een sterke aandrang bestond voor een 44-urige werkweek in de dagploeg en 
een 40-urige in een tweeploegenstelsel.1042  
Omdat de Arbeidsinspectie bezwaar bleef maken tegen de bestaande regeling, stelde de directie 
voor om de werktijd vóór 6.00 uur en ná 22.00 uur te verlengen of om een zogenaamde “over-
laptijd” in te voeren waarbij beide ploegen, tijdens het wisselen van de ploegen, tegelijk zouden 
werken. De Arbeidsinspectie was bereid om dit voorstel te accepteren, maar de betrokken ar-
beiders wezen beide voorstellen beslist van de hand. Volgens Wind was deze vergadering een 
groot fiasco, ‘omdat de arbeiders er niets van wilden weten’. Het bestuur van de afdeling Nij-
verdal van Unitas dat de onvrede van de medearbeiders dagelijks ervoer, besloot in september 
1947 ‘om het ploegenwerk er aan te geven als men op deze manier de arbeiders wil plagen’. 
Uiteindelijk greep de Regionale Commissie van de Vakraad in en legde in een zeer rumoerige 
vergadering met het personeel uit dat de werktijd moest worden verlengd. Als reactie daarop 
trad de fabriekscommissie af. De onrust onder het personeel werd steeds groter en arbeiders 
begonnen zich van de bonden af te wenden (zie ook §5.5). Het DB van Unitas snapte het verzet 
wel, maar vond dat de CAO naast voordelen nu eenmaal ook nadelen had en bleef dat de arbei-
ders voorhouden.1043 
In januari 1948 was de werktijd in ploegen bij de KSW nog steeds niet naar tevredenheid van 
de Arbeidsinspectie geregeld en gedurende dit gehele jaar bleef deze kwestie de gemoederen 
bezig houden. Eind januari 1948 werd afgesproken om ploegenwerk te laten duren van 5.45u tot 
22.15u, met voor beide ploegen een ½ uur schaft. ’s Middags, bij de opkomst van de 2e ploeg, 
zou er een overlap van een ½ uur gelden. Het aantal arbeiders dat in ploegen werkte, werd op 
dat moment uitgebreid van 275 naar 310 mensen. De meerderheid van het bestuur van de afde-
ling Nijverdal vond in zijn vergadering in november 1948 dat je je aan de omstandigheden 
moest aanpassen, de minderheid bleef er bij ‘dat men ondanks alles niet in ploegen moet wer-
ken’.1044 
 
De textielarbeiders verafschuwden ploegenwerk. De aanhoudende moeilijkheden hierover in 
Nijverdal zijn ook daarom zo illustratief, omdat de arbeiders van de KSW veel minder uitwijk-

                                                 
1040 Verslag bestuursvergadering Afd. Nijverdal Unitas, 10 oktober 1946 (Unitas, 1091). 
1041 Ledenjaarvergadering van de afd. Enschede Unitas, 27 februari en 25 september 1947 (beide: Unitas, 1079). 
1042 Brief J. Raymakers aan A.C. van Eck, 17 februari 1947 (TGTV, 407). 
Het is opvallend dat bij de KSW in februari 1947 nog zo nadrukkelijk de 40-urige werkweek in ploegen aan de orde was. Elders 
leek het verzet hiertegen vanaf de zomer van 1946 weggeëbd te zijn, met als belangrijkste uitzondering de grote staking bij Ten 
Cate; zie verderop. 
1043 Verslag bestuursvergadering Afd. Nijverdal Unitas, 9 september en 29 december 1947 (beide: Unitas, 1091); Verslag verga-
dering DB Unitas, 29 december 1947 (Unitas, 1022); 47ste Jaarverslag Unitas, afd. Nijverdal, 1947 (Unitas, 1097). 
1044 Verslag vergadering DB Unitas, 12 en 30 januari 1948 (beide: Unitas, 1022); Verslag bestuursvergadering Afd. Nijverdal 
Unitas, 13 januari en 16 november 1948 (beide: Unitas, 1091). 
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mogelijkheden hadden dan arbeiders in Hengelo, die naar de metaal konden (zie de gebeurtenis-
sen bij de kousenbreierij De Jong & Van Dam), of in Enschede, waar een veel grotere arbeids-
markt bestond, zodat zij hun wensen gemakkelijker konden doorzetten. In het eerste overleg 
over deze materie van het College van Rijksbemiddelaars, fabrikanten en vakbonden op 18 de-
cember 1945 kwam dit nadrukkelijk op tafel. Deze bespreking was geëntameerd naar aanleiding 
van twee stevige conflicten rond ploegenwerk bij De Jong & Van Dam in Hengelo en H. ten 
Cate Hzn & Co in Almelo, die ik in §6.5.3 heb beschreven. De vakbondsvertegenwoordigers 
verklaarden met nadruk ‘dat de textielarbeiders niet meer in ploegen wenschen te werken’. Zelf 
vonden zij ‘met het oog op de huidige noodzaak tot productie vergrooting het ploegenstelsel 
tijdelijk noodzakelijk’. Zij hadden er in de praktijk echter enorm veel last van dat er totaal geen 
uniformiteit bestond in het ploegenwerk en dat er overal in de fabrieken een andere werkweek 
bestond, een verschillend aantal uren werd gewerkt.  
De EVC nam ten aanzien van deze kwestie in grote lijnen eenzelfde standpunt in als de erkende 
vakbeweging. In een apart gesprek van Van der Ven en Bosch met vertegenwoordigers van de 
EVC gaven ook zij te kennen dat op dat moment ‘het economische argument dat voldoende 
textiel moet worden geproduceerd’, moest prevaleren boven het sociale argument, op voor-
waarde dat de arbeiders ’s avonds niét hoefden te werken: ‘Het verlies der vrije avond is met 
geld niet goed te maken.’ Het schema dat de EVC hiervoor had uitgewerkt (zie Tabel 30) en dat 
tot doel had om aan deze bezwaren tegemoet te komen, is, voor zover ik heb kunnen nagaan, 
nergens in de discussies betrokken.1045 
 
Een aantal van de grootste textielfabrieken was al vroeg in de weer met ploegenwerk: de KSW 
en Ten Cate. Ook de grootste textielonderneming, Van Heek & Co, peilde al in september 1945 
‘hoe de arbeiders tegenover ploegenwerk staan.’ Het bedrijf wilde namelijk bepaalde machines 
intensiever benutten.1046 Blijdenstein & Co was in november 1945 begonnen met ploegenwerk. 
De reden hiervoor was dat in deze geïntegreerde bedrijven, waar de gehele productiecyclus van 
grondstof tot eindproduct werd doorlopen, de voortgang van de werkzaamheden in bijvoorbeeld 
de weverij sterk afhankelijk was van de productie in de spinnerij. Bij Blijdenstein & Co was de 
motivering van de directie om in ploegen te gaan werken op dit punt zeer helder (zie verderop). 
De Jong & Van Dam vormt hierop een uitzondering, maar dat had te maken met de specifieke 
omstandigheden in de kousenindustrie, waar “normaal” gesproken in drie ploegen werd ge-
werkt. Vanaf februari/maart 1946 begonnen bij steeds meer fabrieken problemen te ontstaan 
rond het invoeren van een tweeploegenstelsel, waarbij vooral de werktijd een heet hangijzer 
was. Ondanks hun grote afkeer legden de meeste arbeiders zich bij het principe van werken in 
ploegen neer. Waarschijnlijk vonden zij de extra betaling bij een geringer aantal te werken uren 
voldoende aantrekkelijk. Ontegenzeggelijk was een groot deel van hen ook gevoelig voor de 
argumenten dat de textielvoorziening van Nederland vooral van hun inspanningen afhing; dat 
merkten zij zelf immers ook aan den lijve. 
Ook bij Nico ter Kuile besprak de directie begin 1946 invoering van ploegenwerk met de fa-
briekscommissie. Volgens de bedrijfskrant Nico’s stem hadden de arbeiders hier bezwaar tegen, 
                                                 
1045 Verslag bespreking van Werkgevers- en werknemerszijde in de Textielindustrie met Prof. Dr. v.d. Ven, 18 december 1945 te 
Utrecht (Lb 15.01 D text.ind.1946). Cursief van schr. 
1046 Verslag vergadering van de directie met de afdelingshoofden, 17 september 1945 (Van Heek, 52). 
Ditzelfde probleem speelde bij de KNKS waar de directie de noodzaak tot werken in ploegen niet beargumenteerde als een ‘produc-
tiemaatregel’ maar als ‘een productieaanpassing tengevolge van gebrek aan voldoende voorspinmachines en jonge meisjes’. Overi-
gens had ook bij deze spinnerij de directie er geen moeite mee dat er in ploegendienst minder uren werden gewerkt dan de CAO 
voorschreef (Verslag vergadering directie KNKS met fabriekscommissie, 14 juni 1946 (KNKS, 10)). 
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omdat zij bang waren ‘dat nu de ene en dan de andere afdeling bij het ploegenwerk zou worden 
ingeschakeld en er grote tegenzin in het werken in ploegen bestaat’. De algemene opvatting was 
dat ontspanning en ontwikkeling van het personeel in zo’n geval onmogelijk was. Men wilde dit 
alleen doen, wanneer het voor de wederopbouw noodzakelijk was, maar op dat moment was 
ploegenwerk nog hoofdzakelijk ‘voor het militaire apparaat’ (waarschijnlijk had het bedrijf 
grote orders voor uniformstof e.d., schr.) en een deel van de arbeiders wilde dit niet. De directie 
had in het overleg van 16 februari de toezegging gedaan om het ploegenwerk zoveel mogelijk te 
vermijden, maar dit was naar haar mening geen kwestie die in één bedrijf kon worden opgelost 
vanwege de internationale concurrentieverhoudingen. Daarnaast waren op sommige afdelingen 
te weinig machines om een normale productie in het bedrijf als geheel mogelijk te maken. Ook 
bij deze onderneming gaf de directie te kennen begrip te hebben voor de tegenzin onder de ar-
beiders tegen werken in ploegen en was zij bereid hen hierin waar mogelijk tegemoet te komen. 
Zij vroeg hen om de zaak ook van de kant van de directie te willen bekijken en om zo nodig 
mee te werken.1047 
 
Blijdenstein & Co had in november 1945 een tweeploegenstelsel ingevoerd in haar automaten-
weverij, waarbij de ene ploeg op maandag t/m vrijdag werkte van 6.00 tot 14.30, inclusief een 
half uur schaft, en op zaterdag van 6.00 tot 10.00u, in totaal 44 uur; de andere ploeg werkte op 
maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 12.00 en van 13.30 tot 18.00 en op zaterdag van 10.00 tot 
14.00u, in totaal 46½ uur. De ploegen wisselden wekelijks en de eerste ploeg kreeg een ploe-
gentoeslag van 10%, de andere niet. Gedurende de uren dat beide ploegen elkaar overlapten, 
werd een deel van de arbeiders aan onder meer het bedrijfsklaar maken van weefgetouwen ge-
zet. Met het weverijpersoneel was afgesproken dat medio maart 1946 opnieuw zou worden 
bezien of voortzetting noodzakelijk was. In november waren de overwegingen om ploegenwerk 
in te stellen dat de productie van de eigen spinnerij groter was dan de verwerkingscapaciteit van 
de weverij als gevolg van gebrek aan allerlei materiaal zoals spoelen, drijfriemen e.d. Daaren-
boven was er op dat moment nog niet voldoende elektrische energie beschikbaar om een groter 
aantal weefgetouwen in bedrijf te kunnen nemen. Het was vanuit bedrijfseconomisch oogpunt 
dan ook logisch om de productie op de bedrijfsklare getouwen zo hoog mogelijk op te voeren. 
Dit sloot aan op de bedrijfsvoering zoals Blijdenstein die voor de oorlog had gekend, toen de 
spinnerijproductie in haar geheel werd verwerkt op getouwen, voor het merendeel automaten, in 
een tweeploegendienst. Dat destijds op alle automatische weefgetouwen in twee ploegen werd 
gewerkt, was voor het bedrijf alleen al vanwege de kosten, die bij deze getouwen 3 à 4 maal zo 
hoog waren als bij gewone weefgetouwen, vanzelfsprekend.  
Omdat in maart 1946 de spinnerij weer vrijwel op zijn vroegere productieniveau was beland, 
was voortzetting van de tweeploegendienst noodzakelijk. Het bedrijf was er volledig van afhan-
kelijk, omdat er anders geen evenwicht bestond in het bedrijf tussen de productie van de spinne-
rij en de verwerking ervan in de weverij. ‘De enorme investeeringen in de weverij en de bijbe-
hoorende inslagspoelerij dreigen geheel onrendabel te worden.’ Bijkomende argumenten waren 
dat gebrek aan personeel het onmogelijk maakte om de veel arbeidsintensievere niet-automaten 
aan het lopen te krijgen en dat de nog beperkte weverijproductie tot ‘een verlies van waardevol-
le arbeids- en machinecapaciteit in onze ververijafdeeling’ leidde. Een glasheldere uiteenzetting 
van de complexiteit en onderlinge afhankelijkheid van de diverse productie-onderdelen bij een 
spin-weverij met een eigen finishafdeling. Van dit type grootbedrijven waren er in Enschede 
vijf en elders in Twente nog vier (zie Tabel 5). De onderneming had de bedrijfseconomische 

                                                 
1047 Nico’s stem. Uitgave voor het personeel van Nico ter Kuile & Zonen NV te Enschede, nr. 4, 15 maart 1946. 
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noodzaak ‘zeer uitvoerig’ besproken met de fabriekscommissie en had alles nog eens uitgelegd 
in een pamflet dat onder het personeel was verspreid. Het weverijpersoneel voelde niets voor 
ploegenwerk vanwege ‘het zeer sterke ingrijpen (…) in het persoonlijke en sociale leven van de 
arbeider en zijn gezin’, zo schreef het bedrijf aan de Vakraad. De fabriekscommissie juichte het 
vastleggen van de rechten en plichten van werkgever en werknemer in de CAO toe, maar was 
toch niet van plan een tweeploegenstelsel te aanvaarden. ‘In de jaren voor den oorlog’, zo 
voegde Blijdenstein toe, ‘werd (de ploegendienst) door het geheele betrokken personeel zonder 
bezwaar aanvaard.’ Dat was correct, vóór de oorlog accepteerden de arbeiders nog veel meer 
zaken ‘zonder bezwaar’ te durven maken. Nu, ná de oorlog, maakten zij wèl bezwaar en dit was 
voor de onderneming ‘een groote teleurstelling’. Zij hoopte dat de Vakraad een bindende rege-
ling met betrekking tot ploegenwerk zou vaststellen.1048 
 

Enschede, 19 Maart 1946 
Aan het personeel van Blydenstein & Co NV 

 
Ongeveer een week na de bevrijding is er een bijeenkomst geweest van het ge-
heele personeel van Blydenstein & Co NV, waarbij door den Heer H.J. Blyden-
stein Jr. is teruggezien op de bezettingstijd en waarin is uiteengezet hoe de ge-
dachtegang van de directie was ten opzichte van het toekomstig beleid. Gedu-
rende de bezettingsjaren was hoe langer hoe meer de behoefte naar voren geko-
men het geheele personeel van te voren kennis te geven van noodzakelijke maat-
regelen, aangezien deze maatregelen vaak diep ingrepen in het persoonlijk leven 
van ieder lid van het personeel en het de directie vaak onmogelijk was de ver-
antwoording voor maatregelen te dragen zonder goedkeuring van de betrokke-
nen. 
 
De bezettingstijd heeft naast onnoemlijk veel leed ook enkele goede zijden ge-
had, n.l. het besef, dat het voor het welzijn van het personeel en van het bedrijf 
noodzakelijk is, dat veel problemen in gezamenlijk overleg beslist worden.  
Ook vóór den oorlog waren deze gedachten al aanwezig, maar het gezamenlijke 
leed van de bezetting heeft deze drang tot onderling overleg wel naar voren ge-
bracht. 
Na de bevrijding waren de tijden er dan ook rijp voor te komen tot de z.g. kern, 
waarin vertrouwensmannen van het personeel zitting nemen. De bedoeling is, 
dus, dat deze vertrouwensmannen regelmatig met de directie vergaderen en er 
zoodoende een veel beter contact komt tusschen de directie en het personeel. De 
directie blijft daardoor veel beter op de hoogte wat er onder het personeel om-
gaat en met welke problemen het personeel te kampen heeft. De directie van 
haar kant krijgt door de kern een zeer waardevolle gelegenheid om de moeilijk-
heden die zij heeft aan het personeel uiteen te zetten. Wij mogen gerust zeggen 
dat de kern, nu zij ca. een jaar oud is, een onmisbare schakel is geworden tus-
schen personeel en directie. 

                                                 
1048 Brieven Blijdenstein & Co aan de Voorlopige Vakraad voor de Textielindustrie, 22 en 26 maart 1946 (beide: TGTV, 319). 
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Na de bevrijding had iedereen een gevoel van groote opluchting en iedereen was 
vast overtuigd, dat het nu beter ging worden en dat het leven niet meer zoo 
zwaar te dragen zou zijn. Het is volkomen menschelijk dat iedereen die verwach-
tingen zeer hoog gesteld had. Toch was het te verwachten, dat er op die feestroes 
een reactie zou volgen en die reactie is wel degelijk gekomen ook. Het is in de 
geschiedenis n.l. al wel heel vaak gebleken, dat pas na afloop van een oorlog 
blijkt hoe of de maatschappij door een oorlog volkomen uit haar grondvesten 
wordt losgeslagen, zoowel op economisch als op moreel gebied. Op moreel ge-
bied hebben die verschijnselen zich hier wel degelijk vertoond, maar kunnen wij 
gelukkig weer een teruggang naar onze Twentsche soliditeit vaststellen. Op eco-
nomisch gebied is echter pas na de bevrijding goed zichtbaar geworden, hoe be-
roerd wij er aan toe zijn. 
De regeering laat gelukkig niet na ons dit duidelijk onder het oog te brengen, 
maar toch meenen wij, dat wij ons te gemakkelijk in slaap laten wiegen door de 
uiterlijke teekenen van verbetering die wij om ons heen kunnen vaststellen. 
Wij moeten niet uit het oog verliezen, dat wij voor een groot deel nog teeren op 
de oude welvaartsbronnen, die hier te lande nog aanwezig zijn, zooals bv. onze 
eigen fabriek, die nog in vrij behoorlijke staat door de oorlog is heen gekomen. 
Wat wij echter niet dagelijks zien, is dat onze eigen fabriek in 6 jaar geen enkele 
vernieuwing in welke afdeeling ook heeft kunnen ondergaan en dat de machine-
rie zwaar geleden heeft. Dit zelfde beeld vertoont zich bij alle industrieën in ge-
heel Nederland. Daar komt nog bij, dat in Engeland, Amerika en Rusland enor-
me wetenschappelijke ontdekkingen zijn gedaan, die het beeld van de mensche-
lijke samenleving sterk zullen wijzigen. Nederland is door de bezetter volkomen 
van de buitenwereld afgesneden en de technische ontwikkeling in de 6 jaren, 
heeft hier te lande stil gestaan. Er is voor Nederland maar één redmiddel en dat 
is door hard werken probeeren weer ons aandeel in de wereldwelvaart terug te 
krijgen. Wij zijn heel wat meer achterop geraakt dan Engeland, Amerika en Rus-
land. 
 
Om er weer bovenop te komen zijn er behalve levensmiddelen in de eerste plaats 
grondstoffen en machinerie noodig voor onze industrie. Voor een overgroot deel 
moeten deze uit het buitenland komen en dus betaald worden met buitenlandsch 
geld, d.z. deviezen en deviezen zijn enkel te verkrijgen door het exporteeren van 
goederen naar het buitenland of door het verrichten van diensten, bv. scheep-
vaart. 
In deze zoo noodzakelijke export zal de textielindustrie haar deel moeten bijdra-
gen. Eenerzijds maakt het nijpende gebrek aan textiel over de gansche wereld 
deze taak gemakkelijker, maar anderzijds zal ook bij het groote tekort hier te 
lande de export, hoe gewenscht ook, slechts een klein gedeelte kunnen zijn van 
de productie. Zooals onze regeering haar taak opvat is er geen gevaar, dat er te-
veel aan ons land onttrokken wordt. Voor de textielindustrie is door de regeering 
vastgesteld dat niet meer dan 4% van de productie naar het buitenland uitge-
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voerd mag worden. De regeering regelt de export en elke toekomstige regeering, 
’t zij links of rechts, zal dit moeten blijven doen. Hierbij zij nog opgemerkt, dat 
afgezien van de behoefte der industrie, uit de door export verkregen deviezen (in 
dit geval dollars) 40% van het verbruik in Nederland van het broodkoren zal be-
taald moeten worden, zoodat we wat onze broodvoorziening in de hoogste mate 
van onze export afhankelijk zijn. Verder moet de geheele aanvoer van tabak, kof-
fie en thee uit de opbrengst van onze export betaald worden. Dat na de bevrij-
ding onze levensmiddelen rantsoenen zoo mooi gestegen zijn, hebben wij niet te 
danken aan ons bezit van buitenlandsche betaalmiddelen, maar enkel aan de 
hulp der geallieerden en aan de leeningen door hen verstrekt. Maar noch op het 
een noch op het ander is voor de toekomst te rekenen en we zullen ons door ei-
gen harden arbeid de dollars moeten verschaffen. 
 
Dit alles is de reden, dat in het collectieve contract der textielindustrie evenals in 
andere dergelijke contracten het 2-ploegenstelsel opgenomen is, en daarom heb-
ben wij het ook in de laatste kernvergadering weer op de agenda moeten bren-
gen. Er zijn toen meerdere vormen van 2-ploegenstelsel besproken. Daarbij 
meende echter de kern, dat een dergelijke ingrijpende maatregel, waarvan de 
duur niet te overzien was, eerst met de betrokken arbeiders besproken moest 
worden en dus deze arbeiders voor een vergadering met de kern moesten wor-
den opgeroepen. Het gaat hier in de eerste plaats om de automatenweverij en 
wel om de volgende redenen. 
a. Er zijn voor de automatenweverij bij eenzelfde productie veel minder arbei-
ders noodig dan bij de gewone getouwen. 
b. De gewenschte productie verhooging is bij de automaten veel sneller te ver-
krijgen, dan bij de gewone getouwen, daar de automaten reeds in bedrijf zijn en 
niet meer hoeven te wachten op hulpmiddelen als spoelen, leer, kettingwachters, 
voelers enz., die nog steeds niet in voldoende mate in voorraad, noch te verkrij-
gen zijn voor al onze gewone getouwen (wel worden de oude getouwen ook zoo 
veel mogelijk spoedig in bedrijf gesteld). 
Een bijkomende omstandigheid is nog, dat zeer vele wevers aan het werk op de 
automaten boven dat op de gewone looms de voorkeur geven.1049 

 
Dit pamflet geeft, net als de brief van De Jong & Van Dam aan de fabriekscommissie (zie bij 
voetnoot 448), een goed beeld van de dagelijkse ervaring van de ondernemers dat de tijden, dat 
de verhoudingen veranderd waren. 
De brieven van Blijdenstein van 22 en 26 maart zijn in de Vakraad aan de orde geweest, waar is 
afgesproken dat enkele vakbondsbestuurders deze kwestie met de arbeiders van de fabriek zou-
den bespreken. De onderneming drong aan op spoed omdat ‘wij onze garens niet meer weg 
kunnen krijgen en een ploegenstelsel voor ons steeds dringender wordt’. Veel vertrouwen in de 
overredingskracht van de bestuurders had het bedrijf echter niet. De directie verwachtte dat de 
arbeiders een ploegenstelsel voor een korte periode zouden accepteren, maar dat was voor Blij-
                                                 
1049 Pamflet ‘Aan het personeel van Blydenstein & Co NV’, 19 maart 1946 (TGTV, 319). 
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denstein niet voldoende. ‘Waar het ons vooral te doen is om de continuïteit van het stelsel, zijn 
wij desnoods bereid thans concessies te doen in de vorm van een 40 of 41 urige werkweek, 
mede omdat wij de motieven van onze arbeiders tegen het normale ploegenstelsel ten volle 
kunnen billijken. Wij begrijpen ten volle dat dit een zeer belangrijk precedent voor de geheele 
industrie zou zijn en zullen dan ook slechts na rijp overleg hiertoe overgaan.’1050 
 
Eind mei 1946 vroeg de spinnerij Tubantia vergunning van het College van Rijksbemiddelaars 
om, in afwijking van de bepalingen van de CAO, in ploegen een werkweek van 40 uur te hante-
ren met een toeslag van 10% over die 40 uur en een bijbetaling tot 44 uur, niet tot 48 uur. De 
spinnerij had erg veel opdrachten die bestemd waren voor vitale onderdelen van de voedsel-
voorziening, de kolenmijnen, spoorwegen etc., maar invoering van een tweeploegendienst vol-
gens de bepalingen van de CAO stuitte op bezwaren onder het personeel. De arbeiders beriepen 
zich er op dat bij andere bedrijven minder dan 44 uur werd gewerkt en zij wilden om die reden 
niet langer dan 40 uur per week werken. Ruim een week later wendde de onderneming zich 
opnieuw tot de Rijksbemiddelaars om te wijzen op ‘de onhoudbare toestand’ in de Enschedese 
spinnerijen waar grote verschillen bestonden in de betaling van de drolsters. De onrust bij Tu-
bantia nam steeds verder toe en het was de directie niet mogelijk om de productie op peil te 
houden en een tweede ploeg instellen was al helemaal onmogelijk.1051 Dezelfde dag vroeg Van 
Eck aan Drost, Hoofdinspecteur van de Arbeidsinspectie, om een onderzoek in te stellen naar de 
praktijk van de ploegendiensten bij Spinnerij Roombeek en bij de Twentsche Textielmaat-
schappij. De ploegenwerkregeling was een lijdensweg aan het worden, zo liet hij Drost weten. 
Fabriekscommissies erkenden doorgaans de noodzaak ervan, evenals de Vakraad, maar de ar-
beiders weigerden in de meeste gevallen, tenzij zij met kortere werktijden de in de CAO vastge-
legde vergoedingen zouden krijgen. ‘Talrijke ondernemingen worstelen al maanden lang tever-
geefs om het ploegenwerk aan den gang te brengen.’ Van Eck had sterk de indruk, zo schreef 
hij, dat deze twee bedrijven ploegenregelingen hadden die afweken van de CAO-bepalingen, 
want arbeiders van diverse fabrieken beriepen zich bij hun weigering steeds op deze fabrieken. 
Hij sloot niet uit dat de regeling bij Roombeek en de TTM dateerde van vóór het van kracht 
worden van de CAO en dat er dus niets illegaals gebeurde, ‘maar het staat vast, dat zij de zaak 
van het ploegenwerk te Enschede in hevige mate belemmeren’. Van Eck drong wel aan op dis-
cretie in de zin dat niet bekend zou worden ‘wie den stoot tot dit onderzoek heeft gegeven’.1052 

                                                 
1050 Brief Blijdenstein & Co aan A.C. van Eck, 10 april 1946 (TGTV, 319). 
Voor zover ik heb kunnen nagaan heeft de Voorlopige Vakraad op 2 april vergaderd, aan het slot van de vergadering van 19 maart 
is dit althans afgesproken, maar ik heb geen verslag van die vergadering gevonden. 
1051 Brief Spinnerij Tubantia aan CRB, 28 mei 1946 (TGTV, 319); brief Spinnerij Tubantia aan CRB, 7 juni 1946 (Lb 15-9517). 
Enige tijd later schreef Tubantia aan de FVE dat de lonen van haar spoelsters te hoog waren. De verklaring hiervoor is merkwaar-
dig, maar onderstreept de arbeidsmarktproblemen eens te meer. De lonen waren zo hoog, omdat de spoelsters in ploegen werkten en 
als gevolg daarvan ‘hebben zij ’s ochtends en ’s avonds een rustige omgeving met weinig afleiding en kunnen zoodoende een bij-
zonder hooge prestatie leveren’. Het ploegenwerk was nog net niet rustgevend! De tarieven waren sinds oktober niet verlaagd en 
bedroegen de lonen in die periode ƒ27,- à ƒ28,- per week, nu verdienden zij, in de ploeg, regelmatig ƒ39,- tot ƒ40,-. Voor het geval 
de FVE zou suggereren om de tarieven aan te passen, merkte het bedrijf op dat dit niet mogelijk was ‘zonder tot ernstige strubbelin-
gen te komen in de spoelerij of zelfs in de geheele fabriek’. (brief Spinnerij Tubantia aan FVE, 29 juli 1946 (TGTV, 329)). 
De brief van Tubantia is merkwaardig, omdat aanvankelijk de lonen in vergelijking met andere bedrijven ‘te laag’ waren en een 
tweeploegendienst daarom ten enenmale onmogelijk was, nu, in de twee ploegen, werden relatief aantrekkelijke lonen verdiend. Het 
verklaart ook de bereidheid van de arbeiders om zich bij de 44-urige werkweek neer te leggen: er stond heel wat tegenover. 
Toen Spinnerij Tubantia begin 1947 ook in de twee-cylinderspinnerij in twee ploegen wilde gaan werken, stemde de fabriekscom-
missie hiermee in, maar de betrokken arbeiders verklaarden zich in overgrote meerderheid tegen. De Vakraad vond ‘dat in spinne-
rijen, waar daartoe gelegenheid bestaat, in twee ploegen behoort te worden gewerkt’. (Notulen van de vergadering van den Vakraad 
van vrijdag 25 maart 1947 des voormiddags om 10.00 uur in Den Haag (TGTV, 202)). 
1052 Brief A.C. van Eck aan A.P. Drost, 28 mei 1946 (TGTV, 319). 
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Tubantia en de Bamshoeve kregen een dag later een scherpe waarschuwing van Van Eck. Naar 
hem ter ore was gekomen, had op 28 mei een vergadering plaats gevonden van voorzitters van 
fabriekscommissies, waarbij de voorzitters van de commissies van deze twee bedrijven hadden 
verteld dat zij met de directie aan het onderhandelen waren over een 40-urige werkweek in een 
tweeploegenstelsel. Over het aantal te werken uren zou overeenstemming bestaan en alleen de 
vergoeding was nog niet vastgesteld. Van Eck onderstreepte nog eens dat ploegenwerk een 
ware lijdensweg aan het worden was die sterk onder invloed stond van de regelingen bij Room-
beek en de Twentsche Textielmaatschappij. Als gevolg hiervan verzetten vrijwel alle arbeiders 
in Enschede zich tegen de in de CAO vastgestelde werkweek van 44 uur, terwijl de officiële 
bepalingen van de CAO buíten Enschede veel minder moeite opleverden. ‘Gezien de groote 
moeilijkheden’, zo besloot hij zijn brief, ‘die het ploegenwerk volgens artikel 10 oplevert, acht 
ik het mijn plicht om ondernemingen, die ploegenregelingen invoeren zonder de vereischte 
goedkeuringen, zoowel aan Vakraad als aan Rijksbemiddelaars te signaleeren.’ Hij hoorde 
graag hun reactie en drong er op aan dat beide bedrijven deze kwestie ‘met groote voorzichtig-
heid’ behandelden.1053 
 
De zaak escaleerde door een klacht van Spinnerij Oosterveld bij het CRB. Op 29 mei 1946 
meldde deze spinnerij dat een aantal Enschedese bedrijven ‘de hand lichten’ met de CAO. Vol-
gens Oosterveld had Gebr. Van Heek Schuttersveld zijn arbeiders voorgesteld in twee ploegen 
van 41¾ uur te werken met een toeslag van 20% en een aanvulling tot 48 uur. De arbeiders 
hadden dit als te ongunstig afgewezen. Deze kwestie sleepte al sinds april, toen Gebr. Van Heek 
met haar fabriekscommissie geen overeenstemming had kunnen bereiken over het betalen van 
een toeslag. Bij Spinnerij Roombeek werkten de arbeiders in twee ploegen van 41 uur, verdere 
gegevens waren niet bekend en de Twentsche Textielmaatschappij draaide in ploegen van 40 
uur. De TTM werkte al vóór de afkondiging van de CAO in ploegen en had de interne regeling 
nog niet daaraan aangepast. Omdat Oosterveld zich naar eigen zeggen stipt aan de bepalingen 
van de CAO hield, kwam het bedrijf in ernstige problemen met zijn arbeiders die het beu waren 
om het verwijt naar hun hoofd geslingerd te krijgen dat zij de belangen van alle arbeiders 
schaadden. De onderneming drong er bij het College op aan een onderzoek in te stellen en ‘bij 
gebleken juistheid (van de aantijgingen), de scherpste sancties te willen toepassen, zulks in het 
belang van den toekomstigen arbeidsvrede’.1054 Enkele dagen later deed de directeur van het 
GAB, Stuveling, er nog een schepje bovenop door het College nader te informeren over de gang 
van zaken. Hij was duidelijk gebrieft door Van Eck, die ook een afschrift van de brief kreeg. 
Het GAB had gesproken met de bedrijfsleider van Oosterveld en begrepen dat de fabriek voor 
de oorlog 170 krasmachines had, waarvan er als gevolg van bombardementen nog maar 70 over 
waren. Om de productie te kunnen opvoeren en om de volgende productiestadia, na de krasma-
chines, vol bezet te kunnen houden, was het noodzakelijk om in ploegen te werken. ‘Met goed-
vinden van de betrokken arbeiders’ (!) draaiden de kammachines van Oosterveld vanaf 27 mei 
in ploegen, waarbij de regels van de CAO in acht werden genomen. Al na korte tijd werden de 
arbeiders van Oosterveld door hun collega’s van Roombeek en de Twentsche Textielmaat-
schappij voor onderkruipers uitgemaakt. Hierdoor was de directie van Oosterveld genoodzaakt 
om de ploegendienst met ingang van 31 mei weer af te schaffen, zodat er maar vier dagen in 
ploegen is gewerkt. 
                                                 
1053 Brief A.C. van Eck aan Spinnerij Tubantia en Katoenspinnerij Bamshoeve, 29 mei 1946 (TGTV, 319). 
1054 Brief Spinnerij Oosterveld aan College van Rijksbemiddelaars, 29 mei 1946 (Lb 15-01 D 1946; TGTV, 319); Bestuursverga-
dering Afd. Enschede Unitas, 22 april 1946 (Unitas, 1075). 
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Volgens Stuveling was het ploegenwerk een grote lijdensweg, Van Eck had zich weliswaar tot 
het uiterste ingespannen om excessen tegen te gaan, maar in de praktijk was hij veelal machte-
loos. De reden dat de directeur van het GAB de loftrompet stak over Van Eck’s inspanningen, 
hangt nauw samen met ‘een uiterst fellen aanval’ op hem door CRB-medewerkster Bosch dat 
hij ‘op eigengereide wijze de bepalingen van de CAO zou ontduiken’, zoals Van Eck in zijn 
brief aan de inspecteur van de Arbeidsinspectie, Drost, enkele dagen daarvoor had geschreven 
(zie hierboven). Van Eck zou Van Eck niet zijn, indien hij op deze beschuldigingen niet ‘met 
groote scherpte (had) gereageerd en duidelijk te verstaan (had) gegeven, dat mijn gevoelens ten 
aanzien van de overeenkomst aan loyaliteit niets te wenschen over laten, maar dat de kracht zal 
moeten uitgaan van het College van Rijksbemiddelaars’. Aan het slot van zijn brief verwees 
Stuveling naar een eerdere brief van zichzelf aan het college, van 22 mei, waarin hij het CRB 
had verzocht om scherpe maatregelen tegen Oosterveld te nemen vanwege forse overtredingen 
van dit bedrijf op het gebied van de vrouwenlonen (zie bij voetnoot 541). Dit plaatst de “strikte 
toepassing” van de CAO door de spinnerij ook in een wat ander perspectief.1055 
Op 4 juni wendde Van Eck zich ook zelf tot het College met als aanleiding het verzoek van de 
spinnerij Tubantia van 28 mei (zie boven). Ploegenarbeid was in heel veel bedrijven onvermijde-
lijk, zo betoogde hij, en de Regionale Commissie Twenthe van de Vakraad had bij disputen 
hierover ook al herhaaldelijk op die manier geoordeeld. Maar de arbeiders, vooral in Enschede, 
weigerden langer dan 40 uur te werken en eisten betaling van 48 uur plus een toeslag van 10%, 
zich beroepend op de regeling bij Roombeek en de Twentsche Textielmaatschappij. Buiten 
Enschede werd ‘in sporadische gevallen’ wèl conform de CAO in ploegen gewerkt. Van Eck 
schreef er geen bezwaar tegen te hebben om de tegenstand tegen ploegenarbeid − ‘die op zich-
zelf verklaarbaar is’ − te overwinnen door met 40 uur te beginnen, ‘mits de vergoeding dan ook 
correspondeerend verlaagd wordt, zoodat de prikkel om den duur van het werk te verlengen, 
blijft bestaan’. Aan de andere kant had hij al zoveel pogingen om tot ploegenarbeid te komen, 
zien mislukken en was de neiging van de fabrikanten om de vergoedingen te vergroten zo sterk, 
dat hij ertoe neigde principieel aan de CAO vast te houden, wat dan echter weer ‘de lijdensge-
schiedenis nog grooter’ zou maken en ‘het tot stand komen van het noodzakelijke ploegenwerk’ 
zou vertragen.1056 
 
De Stoomspinnerij Nijverdal was, zoals we gezien hebben, geen voorbeeld van bedrijven buiten 
Enschede waar volgens de voorschriften van de CAO werd gewerkt, maar dit ging wel op voor 
Jordaan & Zn’s Textielfabrieken in Haaksbergen. Deze fabriek had de Vakraad op 16 april toe-
stemming gevraagd om in de kunstzijdeweverij in twee ploegen te werken en de Regionale 
Commissie Twenthe besloot om het bedrijf voor een periode van drie maanden de gevraagde 
toestemming te verlenen, nadat zij de fabriekscommissie had gehoord. De Vakraadscommissie 
wees er nadrukkelijk op dat zowel de fabriekscommissie als de arbeiders van Jordaan ‘een ster-
ke tegenzin’ hadden tegen ploegendienst. Voor een deel was deze tegenzin van sociale aard, 
voor een deel hield dit verband met de afwezigheid, in de vroege en in de late uren, van vol-
doende hulp door touwbazen, technici, inrijgsters e.d. De wevers ondervonden hier schade van. 
De overwegingen van de commissie om ploegendienst toe te staan, waren de grote behoefte aan 
voeringsstoffen, het feit dat op deze manier een groter aantal arbeiders werk had en, zeer opval-
lend, ‘de geneigdheid om tot een blijvende goede verstandhouding te geraken’. Klaarblijkelijk 
was ook bij deze directie het besef aan het doorbreken dat goede sociale verhoudingen noodza-

                                                 
1055 Brief Directeur GAB Enschede aan College van Rijksbemiddelaars, 5 juni 1946 (TGTV, 319). 
1056 Brief A.C. van Eck aan College van Rijksbemiddelaars, 4 juni 1946 (TGTV, 319). 
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kelijk waren. Toch had Middelhuis nog wel een verbeterpuntje. De fabriekscommissie voelde 
zich gepasseerd door de directie, omdat deze zich na het laatste overleg rechtstreeks tot de Vak-
raad had gewend. Het leek de Regionale Commissie gewenst dat de directie nog eens met de 
fabriekskern om de tafel ging zitten en ook de werktijdindeling nog eens met haar besprak. 
‘Overigens kan een regelmatig overleg met de kern, waarbij onder meer het hoe en waarom van 
eventueel nodige maatregelen wordt verklaard, in belangrijke mate bijdragen tot een goede sa-
menwerking.’1057 
 
De vermoedens die Van Eck in zijn brief van 29 mei aan het adres van onder meer de Bams-
hoeve had geuit, bleken juist te zijn. In een brief aan de Vakraad verzocht de Spinnerij op 17 
juni toestemming om met een deel van de voorspinnerij in ploegen te werken, ‘indien eenigs-
zins mogelijk met een werkweek van 40 uren, tegen betaling op basis van 48 uren’. De spinnerij 
werkte sinds een aantal maanden op 80% van wat in principe mogelijk en ongeveer op 56% van 
de productie die de fabriek in 1939 realiseerde, zij het dat toen grotendeels in ploegendienst 
werd gewerkt. Het niveau van 80% bleef al een aantal maanden gelijk en dit werd veroorzaakt 
door de gebrekkige en beperkte vervoersmogelijkheden en door de ongeoefendheid van een 
groot deel van de arbeidsters. Het zag er niet naar uit dat er spoedig verbetering op zou treden 
op deze punten. De directie van de Bamshoeve was zeer ongelukkig met de hele gang van za-
ken vanwege de enorme vraag naar weefgarens. Omdat de spinnerijen niet voldoende konden 
leveren, was er voor fabrieken in de rest van de productieketen voorlopig weinig kans om be-
hoorlijk op gang te komen. De enige manier om dit op korte termijn te verbeteren was invoering 
van een tweeploegendienst. ‘Van sociaal standpunt gezien, zijn wij hiervan geenszins bewonde-
raars, doch wij zien geen anderen uitweg op dit oogenblik.’ 
De directie had de stemming onder het personeel gepeild en voor dat doel gesproken met de 
fabriekscommissie en met een aantal afgevaardigden uit de voorspinnerij, de afdeling waar de 
productie met name was achtergebleven. Hoewel de arbeiders bepaald niet enthousiast waren 
voor ploegendienst, hadden sommigen toch begrip voor de moeilijkheden waar het bedrijf mee 
kampte. ‘Unaniem verklaarde men zich evenwel voor een werktijd van 40 uren per week, in 
dien zin, dat alternatief 37½ en 42½ uur gewerkt wordt, waardoor voor elke ploeg om de andere 
week een vrije zaterdagmorgen ontstaat.’ De arbeiders wilden voor 48 uur betaald krijgen met 
een toeslag van 10%. Hierbij verwezen zij naar twee andere Enschedese bedrijven (Spinnerij 
Roombeek en de Twentsche Textielmaatschappij). De directie was er in geslaagd om de arbei-
ders de 10% ploegentoeslag uit het hoofd te praten. ‘Persoonlijk zijn wij van meening’, zo vatte 
de directie de interne discussie samen, ‘dat de 40 uren-ploeg, zooals hierboven omschreven, 
inderdaad veel aantrekkelijks biedt, hetgeen o.a. door de ervaringen, die men in Engeland er 
mede schijnt te hebben opgedaan, wordt bevestigd.’ De Vakraad was niet gerechtigd, zo ant-
woordde Van Eck, om afwijkingen van de CAO toe te staan en hij adviseerde de spinnerij om 
haar brief naar de Rijksbemiddelaars te sturen. Verder wees hij de Bamshoeve er op dat, wan-
neer fabriekscommissie en arbeiders weigerden, de Vakraad dan de noodzaakelijkheid kon uit-
spreken. Van Eck had inmiddels begrepen dat bij Roombeek op dat moment 43 uur werd ge-
werkt met bijbetaling tot 47 uur + 10%. Hij zou zich in de Vakraad met hand en tand verzetten 
tegen een ploegentijd van 40 uur met uitbetaling van 48 uur en 10% toeslag over de gewerkte 

                                                 
1057 Brief J.A. Middelhuis, namens de Regionale Commissie Twenthe, aan D. Jordaan & Zonen’s Textielfabrieken, 27 april 1946 
(TGTV, 319). 
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uren. ‘Daarentegen neig ik er toe’, zo eindigde hij, ‘om het als onvermijdelijk te beschouwen de 
ploegen met 40 uur aan den gang te brengen met bijbetaling tot 44 uur + 10%.1058 
 
Bruens, de inspecteur van het College, stipte begin juli nog enkele praktische bezwaren aan 
tegen ploegenwerk, zeker wanneer er 44 uur per week moest worden gewerkt: ‘Vooral nu vele 
arbeiders uit omliggende plaatsen komen, moeten zij ongeveer om 4 uur van huis vertrekken, 
om om 5 uur in Hengelo (Enschede) te beginnen. Hierdoor wordt het gezinsleven zeer nadelig 
beïnvloed, hetgeen nog versterkt wordt, indien meer personen uit één gezin in ploegverband 
werken, daar de huisvrouw van 's morgens vroeg tot 's avonds laat in touw is.’ Volgens hem 
was het vooral voor de bedrijven, waarvan 50% van de arbeiders uit omliggende plaatsen 
kwam, onmogelijk om in ploegendienst van 44 uur per week te werken. Hij verwachtte dat deze 
ondernemingen snel een 40-urige werkweek zouden invoeren bij een tweeploegendienst.1059 
 
Op verzoek van het CRB boog de Vakraad zich op 19 juni over deze kwestie. Van Spaendonck 
wilde dat de raad stelling nam tegen de combat de générosité waarin veel fabrikanten met el-
kaar verwikkeld waren op het punt van arbeidsduur en bijbetaling bij werken in ploegendienst. 
Er bestond nog steeds een groot gebrek aan textielproducten en de bottleneck zat in de III-
cylinderspinnerijen (zie Figuur 1). Om die reden was een werktijd in ploegendienst van minder 
dan 44 uur naar zijn overtuiging niet verantwoord, op verzoeken om in ploegen een werkweek 
van 48 uur in te voeren wenste hij evenmin in te gaan. Van Eck verklaarde als lid van de Vak-
raad voorstander te zijn van strak vasthouden aan de officiële bepalingen en de opvattingen van 
Van Spaendonck te onderschrijven. Als ‘practisch man’ vreesde hij echter dat in dat geval de 
Enschedese spinnerijen niet in twee ploegen aan de gang zouden komen. Hij gaf er dan ook de 
voorkeur aan om de Rijksbemiddelaars te adviseren om tijdelijk, teneinde de bedrijven aan het 
draaien te krijgen, toe te staan in ploegendienst 40 uur te werken met de 10% ploegentoeslag en 
met bijbetaling van 4 uur. Voor deze 4 uur moest niet het minimumuurloon worden betaald, 
maar het doorgaans hogere feitelijke uurinkomen. Vunderink was het helemaal met hem eens. 
Naar zijn ervaring hadden de arbeiders in Twente een grote afkeer van het ploegenwerk. De 
omstandigheden waren ook nog abnormaal, zowel in de fabrieken als voor de arbeiders, die 
vaak grote afstanden te voet of met gebrekkige vervoermiddelen moesten afleggen (een aspect 
dat ook Bruens in zijn brief aan het CRB had aangeroerd). Er waren volgens Vunderink aanwij-
zingen dat de EVC bezig was haar werkterrein naar Twente te verleggen en daarbij het devies 
hanteerde dat er niet meer dan 40 uur in ploegendienst moest worden gewerkt met uitbetaling 
van 48 uur. ‘Alleen met veel tact zal men den toestand meester worden.’ 
Gelderman uit Oldenzaal wilde van praktische overwegingen niets weten, want ‘in Enschede 
wil men met lokloonen en gunstige voorwaarden een volle bezetting krijgen voor twee ploegen 
in de spinnerijen, terwijl andere bedrijven nog niet in een volle dagploeg kunnen werken’. 

                                                 
1058 Brief Katoenspinnerij Bamshoeve aan de Vakraad voor de Textielindustrie, 17 juni 1946; brief A.C. van Eck aan Katoenspin-
nerij Bamshoeve, 18 juni 1946 (beide:TGFV, 319).  
Het verzoek van de Katoenspinnerij Bamshoeve om in twee ploegendienst een werkweek te mogen hanteren van 40 uur met een 
betaling op basis van 48 uur is door het CRB afgewezen, evenals een soortgelijk verzoek van Spinnerij Roombeek (Notulen van de 
vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, 1 augustus 1946 (TGTV, 202)). 
1059 Geciteerd naar Canne Meijer, Bijkerk, a.w., p. V-68. 
Het door Bruens gesignaleerde probleem speelde bijvoorbeeld bij de KNKS. Deze spinnerij wilde in juni 1946 in ploegen gaan 
werken. Er waren acht spinmachines in bedrijf en dit aantal wilde de directie terugbrengen tot zes en die machines zouden dan in 
twee ploegen moeten gaan draaien. De fabriekscommissie had bezwaren tegen het voorgestelde aanvangsuur van 5.30u. De verte-
genwoordiger van de directie, Wissink, had er geen bezwaar tegen om een half uur later te beginnen, als dat vanwege de busverbin-
dingen niet anders ging. (Verslag vergadering directie KNKS met fabriekscommissie, 14 juni 1946 (KNKS, 10)). 
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Trapman sloot zich bij hem aan. ‘Als wij nu beginnen met voor ploegenarbeid een werkweek 
van 40 uur toe te staan, zullen wij over een half jaar groote moeilijkheden krijgen met de hand-
having van de 48-urenweek voor éénploegendienst. Minister Drees’, zo vervolgde hij, ‘heeft 
zich aanvankelijk op het standpunt gesteld van de 48-urenweek voor ploegenarbeid. Dat wij nu 
tot 44 uur zijn teruggegaan, is reeds een concessie. Gaan wij nu weer een stap terug, dan is het 
hek van de dam.’ De vakbondsvertegenwoordigers waren bij monde van Stuvé van mening dat 
men zich in principe aan de bepalingen van de CAO moest houden, maar tegelijkertijd de mo-
gelijkheid moest openhouden om onder bepaalde omstandigheden afwijkingen tot 40 uur toe te 
staan. Menko benadrukte dat in een aantal gevallen de capaciteit van bepaalde afdelingen in één 
ploeg te gering was om andere afdelingen van voldoende materiaal te voorzien (bij Blijdenstein 
& Co speelde dit probleem zeer sterk; zie hierboven). Vanwege de textielnood was het zijns in-
ziens buiten kijf dat de katoenspinnerijen zo snel mogelijk in twee ploegen moesten werken 
vanwege de enorme productiewinst ervan. De vraag was welke weg het meest geëigend was om 
tot dat doel te komen, strak vasthouden aan de bepalingen of ‘het uit tactische overwegingen 
toestaan van tijdelijke afwijkingen’. Menko koos voor het laatste, omdat naar zijn ervaring 
‘moeilijkheden als die, welke zich nu voordoen, geleidelijk worden achterhaald’. 
De Vakraad besloot vast te houden aan een werkweek van 44 uur bij twee ploegen, omdat de 
textielvoorziening de uiterste inspanning van iedereen vergde en omdat ‘het hooghouden van 
het gezag van de overheid en van de organen van het bedrijfsleven mede op het spel staan’. Aan 
het College schreef de raad voorstander te zijn van de invoering van een tweeploegendienst in 
verband met de tekorten aan textiel. Hij onderschreef de brief van 29 mei van Oosterveld waar 
werd gesproken ‘“van een gezagscrisis, welke onherroepelijk tot stakingen en andere onaange-
name gevolgen zal leiden”. Zooals de toestanden zich op dit punt, met name in Twenthe, drei-
gen te ontwikkelen, is handhaving van “het gezag” inderdaad mede de inzet van de te nemen 
maatregelen.’ De Vakraad vond dat werkgevers die zich aan de regels hielden niet de dupe 
mochten worden van werkgevers die de weg van de minste weerstand kozen, en van het feit dat 
de overheid ‘daartegen niet of niet krachtig genoeg optreedt’. De raad drong er met de meeste 
klem op aan dat het College de correcte naleving van de voorschriften ‘met alle beschikbare 
middelen’ zou afdwingen.1060 
In zijn verslag van de Vakraadvergadering deelde Van Eck de Twentse textielfabrikanten mee 
dat in de vergadering tot uiting was gekomen, ‘dat de hooge eischen der arbeiders in de meeste 
gevallen het gevolg zijn van de duidelijke zwakte der patroons; dat invoering van 40-urige ploe-
gen een aanval in den rug zou zijn van die ondernemingen, die reeds conform de CAO werken 
en dat de Vakraad, door mede te werken aan deze afwijkingen, willens en wetens de gezagscri-
sis zou vergrooten’. De Vakraad had dan ook besloten vast te houden aan 44 uur en had het 
CRB verzocht om ‘ondernemingen die zonder toestemming (en deze toestemming zal niet ge-
geven worden) minder dan 44 uur werken, te verbaliseeren, te beboeten en zoonodig hun bedrijf 
te sluiten’. Eventuele onderhandelingen met fabriekscommissies over gunstiger voorwaarden 
waren dan ook nutteloos en zouden ‘groote schade (berokkenen) aan de belangen van onze in-
dustrie, zooals die door de autoriteiten en de meerderheid van de Vakraad gezien worden’.1061 
 
Deze vastberaden houding van de Vakraad had resultaat. Bij enkele Enschedese fabrieken werd 
voortaan in de ploeg 44 uur gewerkt, ‘zij het onder protest’, zo liet Van Eck aan het College van 
                                                 
1060 Notulen van de vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, 19 juni 1946 (TGTV, 202); brief A.F. Stuvé, A.J.A. 
van Gerwen, namens de Vakraad, aan College van Rijksbemiddelaars, 21 juni 1946 (Lb 15-01 D 1946). 
1061 Circulaire A.C. van Eck aan textielfabrikanten in Twente, 24 juni 1946 (TGTV, 412). 
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Rijksbemiddelaars weten. Op dit punt had het er nog om gespannen, hij sprak zelfs van ‘een 
crisis, nadat de EVC een vergadering van fabriekscommissies van de Enschedese spinnerijen bij 
elkaar had geroepen, waar besloten was om in ploegen niet meer dan 40 uur te werken en bijbe-
taling tot 48 uur plus 10% toeslag te eisen.  
Waarschijnlijk was Van Eck deze keer niet helemaal goed geïnformeerd en was deze bijeen-
komst van fabriekscommissies daarentegen juist bijeengeroepen door de Bedrijfsunie. In een le-
denvergadering van de afdeling Enschede van Unitas maakte Vunderink tenminste bekend dat 
de Bedrijfsunie op korte termijn een vergadering met de fabriekscommissies zou beleggen, om-
dat er veel discussie was over het ploegenwerk. In de bestuursvergadering van deze zelfde afde-
ling, op 19 juni, werd meegedeeld dat er voor de volgende dag een vergadering was belegd door 
de Bedrijfsunie voor bedrijven met een spinnerij.1062 Dat er rond dezelfde tijd twee aparte ver-
gaderingen met de fabriekscommissies zouden zijn belegd, is erg onwaarschijnlijk. Het is zo 
mogelijk nog onwaarschijnlijker dat deze bijeenkomst door de Bedrijfsunie en de EVC geza-
menlijk zou zijn belegd. 
Het meest voor de hand liggende is dat een aantal Unie-bestuurders op 20 juni een indringend 
beroep heeft gedaan op de aanwezige fabriekscommissies om zich ten behoeve van de textiel-
productie constructief op te stellen. Naar Van Eck op 1 augustus in de Vakraad verklaarde, had-
den de moeilijkheden rond het werken van 44 uur ‘plotseling een gunstige wending’ gekregen, 
zodat ‘thans over de geheele lijn zonder moeilijkheden 44 uur per week wordt gewerkt’. Van 
der Meijs voegde hier aan toe ‘dat deze wending mede te verklaren is uit het krachtige optreden 
in deze van de werknemersorganisaties’. Klaarblijkelijk waren niet alle fabriekscommissies 
overtuigd geraakt door het beroep van de Bedrijfsunie, want de fabriekscommissie van de 
Twentsche Textielmaatschappij schreef een brief aan de Vakraad met het verzoek om een be-
spreking over de toepassing van de CAO voor wat betreft het aantal uren dat in ploegen gewerkt 
moest worden. De vergadering van 28 juni vond dat op dergelijke verzoeken niet moest worden 
ingegaan en dat de fabriekscommissie zich tot de Bedrijfsunie moest wenden.1063 
Zo had de Vakraad, met steun op de achtergrond van het College van Rijksbemiddelaars, een 
ferm standpunt weten door te zetten dankzij de overtuigingskracht van de Bedrijfsunie. Hiermee 
haalden deze zeer hete kastanjes uit het vuur voor de fabrikanten die voor een aanzienlijk deel 
geneigd waren om met minder uren akkoord te gaan. Het is overigens de vraag of dit in de prak-
tijk niet toch her en der gebeurde. Van Eck waarschuwde het CRB in zijn brief van 25 juni in 
ieder geval voor geknoei door fabrikanten met de begrippen ‘man-uren en machine-uren met 
behulp van verspringende schaften, waardoor de machines doorloopen, zij het door slechts een 
deel van de arbeiders bediend. Het behoeft geen betoog, dat de CAO uitgaat van man-uren ex-
clusief schaft en dat het inhalen van de schaft in het aantal werkuren tot geheel onoverzienbare 
ontduikingen zou leiden.’ Bij de Stoomspinnerij Nijverdal gebeurde dit in ieder geval, zoals we 
hebben gezien. 
Initiatieven tot het invoeren van een tweeploegenstelsel werden in de periode voorjaar tot zomer 
1946 in vrijwel alle gevallen ondersteund met een beroep op een optimale afstemming van de 
productie van de (voor)spinnerij op de verwerkingscapaciteit in de weverij en vervolgens de 
finishafdelingen. Doordat de spinnerijen om allerhande redenen minder produceerden dan de 
weverijen konden verwerken, dreigde er daar leegloop en dat was bedrijfseconomisch niet ver-
antwoord. In ploegen draaien in de spinnerij leverde de gewenste verhoogde output ten behoeve 

                                                 
1062 Ledenvergadering van de afd. Enschede Unitas, 14 juni 1946 (Unitas, 1079); Bestuursvergadering Afd. Enschede Unitas, 19 
juni 1946 (Unitas, 1075); brief A.C. van Eck aan College van Rijksbemiddelaars, 25 juni 1946 (Lb 15-01 D 52-56). 
1063 Notulen van de vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, 28 juni en 1 augustus 1946 (beide: TGTV, 202). 
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van de textielvoorziening. Om deze redenen gingen de vakbonden doorgaans akkoord met 
ploegendienst – ook de EVC kon zich hierin vinden – en de fabriekscommissies waren even-
eens gevoelig voor deze argumenten. Na forse druk vanuit de vakbeweging legden de meeste 
spinnerij-arbeiders zich hier ook bij neer, hoewel niet van harte. Deze zienswijze speelde in 
augustus 1946 een rol bij de behandeling in de Vakraad van een verzoek van H.P. Gelderman & 
Zn die ploegendienst in de kunstzijdeweverij wilde voortzetten; het bedrijf had toestemming 
hiervoor tot en met 31 mei 1946 (ik heb geen informatie gevonden over hoe deze vergunning is 
verstrekt). Bij de discussie in de Vakraad brachten Middelhuis en Stuvé naar voren ‘dat in het 
algemeen voor spinnerijen de noodzakelijkheid van ploegenwerk kan worden aanvaard, doch 
dat voor weverijen in het oog moet worden gehouden, dat er voor ploegenwerk geen aanleiding 
bestaat, zoolang er nog getouwen stil staan’. De Bedrijfsunie had van de fabriekscommissie 
begrepen dat ook bij Gelderman nog een flink aantal weefgetouwen buiten bedrijf was.1064 
 
Rond deze tijd meldde de Arbeiders Advies Commissie, zoals de fabriekscommissie van J.F. 
Scholten & Zonen werd genoemd, zich bij de Vakraad met een vraag. De directie wilde een 
deel van de kunstzijdeweverij in ploegen laten werken. De fabriekscommissie was er weliswaar 
van overtuigd dat alles gedaan moest worden om de productie op te voeren, maar de bezwaren 
tegen ploegenwerk waren toch zodanig dat zij er niet zonder meer mee in kon stemmen. Het 
gezinsleven werd ‘geheel uit elkaar gerukt’ en een actief lidmaatschap van een vereniging was 
onmogelijk. Invoering van ploegenwerk kon wat de fabriekscommissie betreft dan ook alleen in 
uiterste nood. Hier kwam bij dat een aantal getouwen nog niet in bedrijf was en dat de wevers 
nu al regelmatig op kettingbomen moesten wachten. De arbeiders vreesden dat dit in ploegen-
dienst nog erger zou worden.  
Niet veel later wendde ook de directie van Scholten & Zn zich tot de Vakraad. Een deel van de 
arbeiders was bereid, zo schreef zij, om in ploegen te werken indien de Vakraad hier mee in zou 
stemmen. De reden dat J.F. Scholten & Zn de kunstzijdeweverij in ploegen wilde laten werken 
was het tekort aan textiel. Bovendien wilde het bedrijf de kansen die nu zowel in het binnenland 
als in het buitenland voor het grijpen lagen, niet voorbij laten gaan. ‘Zal onze industrie zich 
willen handhaven, dan hebben wij ons meer dan ooit toe te leggen op de verfijning van ons 
product. Hierbij speelt kunstzijde een groote rol.’ Hier bracht de directie van Scholten & Zn een 
geheel nieuw element in in de discussie over ploegenwerk: de toekomst van de textielindustrie 
lag niet meer in het massaproduct, maar in kwalitatief hoogwaardige producten (vgl. §4.1.2) en 
het bedrijf wilde daar als de kippen bij zijn. De directie realiseerde zich dat de binnenlandse 
voorziening voor ging, maar de export moest niet uit het oog worden verloren en kunstzijden 
artikelen speelden een belangrijke rol bij de deviezenvoorziening van Nederland. ‘Kunstzijden 
soorten zijn over het algemeen prijswaardige exportartikelen, waarbij het niet te onderschatten 
voordeel komt, dat de grondstoffen hiervoor niet behoeven te worden geïmporteerd, doch bijna 
geheel in eigen land worden vervaardigd.’ Dit was een wat omfloerste omschrijving voor de 
geweldige winstkansen die het bedrijf op de buitenlandse markt zag. 
De zijdeweverij was door het bombardement van 22 februari 1944 uitgeschakeld doordat vrij-
wel alle weefgetouwen geheel of gedeeltelijk waren vernield. Met veel moeite was de onderne-
ming er in geslaagd een deel van de getouwen weer in bedrijf te stellen, wegens het ontbreken 
van onderdelen was dit voor een groot deel via kannibaliseren gebeurd. 
 

                                                 
1064 Notulen van de vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, 1 augustus en 13 december 1946 (beide: TGTV, 202). 
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Tabel 63 Kunstzijdeweefgetouwen bij J.F. Scholten & Zn 
 Aantal getouwen 

in bedrijf 
Weekproductie 

Begin 1943 370 73.125 m. 
Juli 1946 123 12.240 m. 

 
Scholten & Zn verwachtte op korte termijn nog 108 getouwen extra bedrijfsklaar te krijgen, 
waardoor de productie zou oplopen tot circa 23.000 strekkende meter per week. Desondanks, 
zeker omdat er dan nog 139 getouwen niet konden draaien, bleef de productie van het bedrijf 
sterk achter bij de mogelijkheden, zowel qua productie als qua afzet. De directie voerde nog een 
extra argument aan, nl. dat het niet te kampen had met problemen rond de stoomvoorziening, 
omdat het bedrijf, ‘zij het ten koste van aanzienlijke financieele opofferingen’, olie stookte in 
plaats van kolen om energie op te wekken (zie Hfdst. 4 voor de problemen rond de energievoorzie-
ning). De conclusie van de directie was helder. ‘Hoewel wij open oog hebben voor de bezwaren 
der arbeiders vertrouwen wij dat, gezien het groote tekort aan textiel dat er heerscht en het be-
lang dat wij hebben bij de opbouw van genoemde artikelen, u over deze bezwaren heen zult 
stappen en met ons overtuigd zult zijn van de urgentie van ploegenwerk zoowel voor onze we-
verij als borduurafdeling.’ 
De drie vakbondsvertegenwoordigers in de Regionale Commissie van de Vakraad waren over-
tuigd door de argumenten van Scholten & Zn. Zij stelden voor dat aan de fabriekscommissie 
zou worden bericht dat zij de bezwaren tegen ploegenwerk volkomen deelden, maar dat de pre-
caire toestand van de textielvoorziening en van de textielindustrie zelf (met welk argument zij 
de winstmotieven van het bedrijf onderschreven) ploegenwerk in dit geval onvermijdelijk was, 
‘waarbij een welkome uitbreiding van werkgelegenheid eveneens van belang is’. Dit laatste 
argument, dat al sinds jaar en dag te pas en te onpas van stal werd en wordt gehaald, deed in de 
toenmalige omstandigheden met een zwaar overspannen arbeidsmarkt merkwaardig aan. Enkele 
dagen later werd de fabriekscommissie van het besluit op de hoogte gesteld.1065 
In haar brief aan de Vakraad had J.F. Scholten & Zn terloops ook toestemming gevraagd om de 
borduurafdeling in ploegen te laten werken en deze was even terloops ook verstrekt, maar eind 
oktober bleken hier toch wat haken en ogen aan te zitten. De borduurafdeling werkte sinds april 
1946 in twee ploegen, de ochtendploeg van maandag t/m vrijdag van 6.00u tot 14.00u en op 
zaterdag van 6.00u tot 13.30u exclusief een half uur schaft, in totaal dus 44½ uur; de middag-
ploeg werkte de eerste vijf dagen van de week van 14.00u tot 22.00u en op zaterdag van 8.30u 
tot 13.30u, eveneens met elke dag een half uur schaft, in totaal 42½ uur. Deze regeling was 
vastgesteld in overleg met de fabriekscommissie en de betrokken arbeiders, maar was in strijd 
met zowel de Arbeidswet als met de CAO. De Arbeidsinspectie had hier op gewezen en nu zat 
het bedrijf met enkele gebakken peren. De ploegendienst in de kunstzijdeweverij, waarmee het 
bedrijf op 14 oktober was gestart, werkte volgens het ‘klassieke schema’: de eerste ploeg op de 
eerste vijf dagen van de week van 5.00u tot 13.30u en op zaterdag van 5.00u tot 13.00u, met 
elke dag een half uur schaft leverde dit een werk week op van 48 uur. De tweede ploeg werkte 
van maandag t/m vrijdag van 13.30u tot 22.00u en was op zaterdag vrij. Vanwege de schaft be-
droeg deze werkweek 40 uur. 

                                                 
1065 Brief Arbeiders Advies Commissie van J.F. Scholten & Zonen aan de Vakraad voor de Textielindustrie, 18 juli 1946; brief 
J.F. Scholten & Zonen aan de Vakraad voor de Textielindustrie, 2 augustus 1946, brief J.A. Middelhuis, mede namens H. Gönning 
en J. Vunderink, aan A.C. van Eck, 13 augustus 1946; brief A.C. van Eck, namens de Regionale Commissie Vakraad voor de 
Textielindustrie aan de Arbeiders Advies Commissie van J.F. Scholten & Zonen, 15 augustus 1946 (alle: TGTV, 319). 
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Het bedrijf werkte dus met twee verschillende ploegenregelingen en de directie had ingevolge 
de aanmerkingen van de Arbeidsinspectie het personeel van de borduurafdeling, circa 20 man-
nen en vrouwen, ‘aangezegd’ om ook de ploegenregeling van 5.00u tot 22.00u aan te houden. 
De eerste ploeg was op 21 oktober, de dag waarop de nieuwe regeling was ingegaan, echter 
gewoon om 6.00u begonnen. De directie had hen om 13.30u naar huis gestuurd vanwege einde 
arbeidsdag, maar de tweede ploeg was pas om 14.00u opgekomen. Overleg met de betrokken 
arbeiders had niets opgeleverd, ondanks de aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de 
Arbeidsinspectie. ‘Aangezien wij niet toestaan, dat buiten de door ons aangegeven tijden wordt 
gewerkt, komt ploeg 1 deze week op 42 uur en ploeg 2 op 37½ uur. Dit is wederom in strijd met 
de CAO’, zo concludeerde de onderneming mismoedig. De arbeiders van de borduurafdeling 
hadden als compromis voorgesteld dat zij om 5.45u zouden beginnen. Door vervolgens op za-
terdag met dubbele ploegen te werken zouden beide ploegen 44 uur werken en werd aan de 
bepalingen van de CAO voldaan. 
Goede raad was duur, want hiermee zou Scholten & Zn nog steeds twee verschillende regelin-
gen hanteren en het schema van de borduurders in de hele fabriek toepassen, zou betekenen dat 
de onderneming een regeling had die sterk afweek van de op andere fabrieken gebruikelijke, 
‘hetgeen voor die bedrijven waarschijnlijk moeilijkheden zou geven’. Dat was ook een van de 
achterliggende redenen geweest voor het klemmende advies van de Arbeidsinspectie om de 
regeling te hanteren, ‘zoals die op vrijwel alle Twentse bedrijven thans wordt toegepast’. ‘An-
derzijds zouden wij niet gaarne zien’, zo besloot de directie haar brief, ‘dat door grote moeilijk-
heden personeelsverloop op zou treden in de borduurafdeling waarvoor een zeer speciale skill 
vereist wordt, die slechts na een ruime opleidingstijd is te bereiken.’ Waarmee J.F. Scholten & 
Zn nog maar eens onderstreepte hoe ingrijpend de andere verhoudingen op de arbeidsmarkt van 
invloed waren op de bedrijfsvoering. Voor de oorlog was een “aanzegging” aan het personeel 
dat de arbeidsvoorwaarden werden veranderd, voldoende geweest. Nu moest er eerst omstandig 
worden overlegd en dan bleken de arbeiders allerlei noten op hun zang te hebben en met com-
promisvoorstellen te komen, die misschien weer arbeidsonrust in andere fabrieken zouden ver-
oorzaken. 
 
De reactie van Van Eck was dan ook niet mals. Hij was bang dat de brief van Scholten ‘een 
weinig prettige indruk’ op het bestuur zou maken, ‘immers, in het voorjaar waren wij gewikkeld 
in een groote en moeilijke strijd over de duur van het ploegenwerk. Deze strijd ging niet zozeer 
tegen de arbeiders als wel tegen de werkgevers, welke te individualistisch waren en zich bereid 
toonden tot de verst gaande concessies om maar ieder voor zich een begin met ploegen te ma-
ken. Met groote moeite is het ons gelukt deze strijd te winnen: de werkgevers gesteund door de 
Vakraad en Rijksbemiddelaars toonden een ruggegraat en de steeds verder gaande eischen der 
arbeiders werden ineens opgegeven.’ Klaarblijkelijk had J.F. Scholten & Zn de circulaire van 
24 juni (zie bij voetnoot 1061) volkomen genegeerd en een verzoek tot ploegenwerk voor de bor-
duurafdeling gedaan ‘zonder er maar eenigszins op te zinsspelen, dat u geheel in strijd met de 
CAO handelt en het blijkt, dat u dit bent blijven doen tot de arbeidsinspectie er een einde aan 
maakt’. Van Eck verwachtte dat het bestuur het optreden van de Arbeidsinspectie zou toejui-
chen en niet bereid zou zijn om de onderneming te hulp te komen. 
Van Eck adviseerde het bestuur om het bedrijf ‘een grondig standje’ te geven, ‘te bewerkstelli-
gen dat de Arbeidsinspectie hier met scherpte handelt en om verder ieder advies te weigeren’. 
Zijn brief aan Scholten van 29 oktober sloot hij ter kennisneming bij. De bestuursleden volgden 
zoals gebruikelijk zijn advies op. Voorzitter Ledeboer tekende voor gezien en dat deden de an-



 

 
 

554

dere bestuursleden eveneens. Krudop van de Twentsche Textielmaatschappij, die toch ook een 
turbulente geschiedenis rond het tweeploegenstelsel achter de rug had, voegde er aan toe niet te 
begrijpen dat Scholten in haar hele bedrijf niet de meest voorkomende regeling hanteerde, 
waarvan Ter Kuile Jr van E. ter Kuile & Zn zich vervolgens afvroeg of dit wel de gebruikelijke 
regeling was. Volgens hem werd er een ½ uur eerder begonnen, om 5.00u en was het om 22.00u 
einde werktijd. Hij was verder benieuwd of Scholten & Zn de loonvoorschriften voor ploegen-
werk had opgevolgd. De directie van J.F. Scholten & Zn reageerde op de brief van Van Eck van 
29 oktober door nog eens uit te legen hoe het zo gekomen was met de borduurafdeling. De ar-
beiders van die afdeling wilden niet voor 6.00u beginnen. Onder die voorwaarde waren zij ak-
koord gegaan met ploegenwerk. Aanpassing van de regeling vergde dat er om 5.00u werd be-
gonnen en dat wilden de arbeiders niet en omdat Scholten de arbeiders niet kon missen, wenste 
het bedrijf vast te houden aan de oorspronkelijke regeling, waarbij in totaal 87 uur per week 
werd gewerkt. De redenering van de directie was dat de Vakraad zich had uitgesproken vóór 
een tweeploegendienst voor de borduurafdeling. Om die reden had het bedrijf ‘volkomen het 
recht’ om conform de CAO en de Arbeidswet een zodanige regeling te hanteren die een zo 
groot mogelijke productiviteit opleverde. Hier kwam nog bij dat in andere fabrieken een iden-
tieke regeling werd gehanteerd. Scholten & Zn wilde graag van de Vakraad het groene licht dat 
deze handelwijze juist was.1066 
 
J.F. Scholten & Zn wist dat het in strijd met de CAO handelde, maar ging pas tot maatregelen 
over toen deze afwijkingen aan het licht kwamen. De heftige reactie van het bestuur van de 
FVE spreekt voor zich en is ook begrijpelijk gezien de voorgeschiedenis en gezien de vele an-
dere problemen waar de fabrikanten op dat moment mee te maken hadden. Het bedrijf had een 
fors probleem: het kon de arbeiders niet missen en wrong zich daarom in allerlei bochten om de 
vrijheid te behouden de regels naar eigen dunken uit te leggen, zoals dat voor de oorlog steeds 
mogelijk was geweest. Over de afloop van deze geschiedenis heb ik geen informatie gevonden. 
Normaal gesproken zou de FVE de onderneming wel hebben geholpen om op creatieve wijze 
met de regels om te gaan, zodat de kool, de arbeiders, en de geit, de wetgeving, gespaard zou-
den blijven, maar het bestuur wekte de indruk het bedrijf niet te willen ondersteunen. 
Niet lang daarvoor, in augustus 1946, was de FVE door een diep dal gegaan in de vakantie-
kwestie (zie §9.4), waarbij Blijdenstein & Co ten overstaan van de gehele vereniging op het ma-
tje was geroepen. In de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering ‘op grond van een ern-
stig geval’ had het bestuur nadrukkelijk verwezen naar de ‘moeilijke strijd’ die kort daarvoor 
was gevoerd over het ploegenwerk. ‘Onze leden boden tegen elkander op in ploegenvergoe-
ding’, zo stond in de convocatie te lezen, ‘en waren bereid het aantal uren tot 42, 40 of 36 te 
laten dalen. De arbeidersbevolking maakte van deze willigheid gebruik en het onderwerp dreig-
de op de meest hopelooze manier mis te loopen. Dankzij een uiterst krachtige houding van den 
Vakraad en een daarop geïnspireerde kracht van het College van Rijksbemiddelaars heeft deze 
zaak een plotselinge wending ten goede gekregen en is het ploegenwerk conform den ondub-
belzinnigen tekst van de CAO er doorgegaan’ (zie voetnoot 747). In deze vakantiekwestie was 
J.F. Scholten & Zn de aanleiding voor alle problemen geweest! 

                                                 
1066 Brief J.F. Scholten & Zonen aan FVE, 26 oktober 1946; brief A.C. van Eck aan J.F. Scholten & Zonen, 29 oktober 1946; 
rondschrijven A.C. van Eck aan bestuur FVE, 30 oktober 1946, brief J.F. Scholten & Zonen aan A.C. van Eck, 2 november 1946 
(alle: TGTV, 319). 
E.R.S. Krudop stelde voor: ochtendploeg ma t/m vr 5.30u tot 13.30u en zaterdag 5.30u tot 14.00u (45½ uur), middagploeg ma t/m 
vr 13.30u tot 22.30u en zaterdags vrij (42½ uur); inclusief een half uur schaft per dag. In totaal werd er door beide ploegen dan 
precies 88 uur per week gewerkt. 
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Een ander voorbeeld van een weverij die in ploegen wilde werken was de Koninklijke Olden-
zaalsche Stoomweverij v/h J.H. Molkenboer jr. Het ging hier niet om de gehele weverij, maar 
alleen om de brede getouwen waarop lakens konden worden geweven. Van dit type weefgetou-
wen waren er slechts 1.000 in heel Nederland en daarmee kon niet worden voorzien in de be-
hoefte aan lakens; door in twee ploegen te draaien zou de productie al aanmerkelijk toenemen. 
Hoewel de Regionale Commissie nog geen advies uit had kunnen brengen, omdat zij nog niet 
met de fabriekscommissie had kunnen overleggen, ging de Vakraad op 17 oktober toch akkoord 
met de invoering van een tweeploegensysteem. Dit bericht zou pas worden doorgegeven aan de 
directie van Molkenboer, nadat de vakbonden in de gelegenheid waren geweest om de arbeiders 
‘van de redelijkheid van deze beslissing te overtuigen’. Dit was niet gelukt en Vunderink moest 
de Vakraad meedelen dat de fabriekscommissie haar bezwaren om een aantal redenen hand-
haafde. Molkenboer was een loonweverij die werk aannam van fabrieken waar de arbeiders niet 
in ploegen wilden werken; bij de firma W. Kan in Oldenzaal stonden nog ongeveer 45 brede ge-
touwen stil; het doek dat op de brede getouwen werd geweven, kon evengoed op de normale 
getouwen worden geproduceerd; op de brede getouwen werd doek geweven dat even goed op 
normale getouwen kon lopen; de garentoevoer was niet goed; wevers moesten nu al regelmatig 
op nieuwe cops wachten en dit zou in tweeploegendienst alleen maar erger worden. Verder was 
de fabriekscommissie boos, omdat de directie de zaak al aan de Vakraad had voorgelegd vóór-
dat er onderling goed over was gesproken. Nader overleg had volgens de fabriekscommissie 
geen zin, omdat de arbeiders toch niet bereid waren om in twee ploegen te werken. Gezien deze 
ontwikkelingen had de Bedrijfsunie geen zin om zich de vingers nog meer aan deze kwestie te 
branden en wilde geen verdere aandrang op de arbeiders uitoefenen. Hierop besloot de Vakraad 
de hele zaak van de agenda af te voeren.1067 
 
De groeiende omvang van de ploegendienst, gepaard aan het schreeuwende tekort aan arbeid-
sters, leidde tot een toename van het werken in ploegen door getrouwde vrouwen, vooral drol-
sters. Volgens de Arbeidswet was dit echter alleen toegestaan, wanneer deze vrouwen geen 
huishouden moesten onderhouden naast hun werk in de fabriek. De Arbeidsinspectie weigerde 
om dispensatie te verstrekken. Dit bevreemdde Bruens, omdat zij bij een normale dagploeg de 
gehele dag van huis waren en daarna nog het huishouden moesten doen. In ploegendienst waren 
ze de ene week ’s morgens thuis en de andere week ’s middags en bovendien hadden ze dan om 
de week op zaterdag vrij. Naar zijn mening was de productie van garens van groot belang om de 
textielproductie verder op gang te brengen en het moest daarom mogelijk zijn dat deze ge-
trouwde vrouwen in ploegen werkten. Zij wilden dat zelf ook, zo had hij begrepen en ‘wanneer 
deze categorie eenmaal in ploegendienst werkt, dan zal het voor de overige arbeidskrachten ook 
een stimulans zijn’. Hij hoorde dan ook graag of het CRB het zinnig achtte deze kwestie bij de 
Arbeidsinspectie aan te kaarten.1068 Het antwoord hierop is mij niet bekend, maar dat betekende 
geenszins dat het niet gewoon toch gebeurde. Het waren niet alleen getrouwde vrouwen die in 
strijd met de wettelijke voorschriften in ploegen werkten. De Arbeidsinspectie trof ‘nogal eens’ 
meisjes beneden de wettelijk voorgeschreven leeftijd van 18 jaar aan die in de ploegendienst 
werkten. In sommige gevallen werd hiervoor proces-verbaal opgemaakt, in andere gevallen 

                                                 
1067 Notulen van de vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, 17 oktober en 26 november 1946 (beide: TGTV, 202); 
Verslag vergadering DB Unitas, 28 oktober 1946 (Unitas, 1022). 
1068 Brief C. Bruens aan College van Rijksbemiddelaars, 9 augustus 1946 (Lb 15-01D 1946). 
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werd volstaan met een waarschuwing.1069 In zijn verslag over 1948 concludeerde de Arbeidsin-
spectie nog steeds dat de textielarbeiders over het algemeen sterk gekant waren tegen het wer-
ken in ploegen en als er dan uiteindelijk toe over werd gegaan, dan maakten vooral vrouwen 
veel bezwaar tegen het werken vóór 6 uur en nà 22 uur. 
 

12.4.1 In het gareel of naar een strafkamp: de staking bij H. ten Cate Hzn & Co in 
1947 

Op 5 december 1946 had Ten Cate aan de fabriekscommissie meegedeeld dat het bedrijf van 
plan was om met in eerste instantie circa tien spinnerij-arbeiders, een aantal dat binnen enkele 
maanden tot ongeveer dertig personen zou worden uitgebreid, in ploegen te gaan werken. De 
onderneming produceerde veel te weinig voorgaren (garen dat nog een aantal bewerkingen 
moest ondergaan, voordat het kon worden verwerkt in een weverij), waardoor in de spinnerij 
bepaalde groepen arbeiders regelmatig niets om handen hadden. Met een grotere productie in de 
spinnerij zou het ook mogelijk zijn om de 1.100 weefgetouwen die nog stil stonden, weer aan 
het werk te zetten, zodat de nog niet-wevende wevers hun eigenlijke werk konden hervatten. 
Ten Cate verwachtte dat met dit betrekkelijk kleine aantal arbeiders de productie van garen met 
20.000 kilo kon worden uitgebreid, een toename van 25%. Bovenstaande illustreert eens te 
meer de sleutelpositie van de voorspinnerij-arbeiders. 
De onderneming had op 6 december de vakbonden over dit voornemen geïnformeerd en op 24 
januari 1947 aan de fabriekscommissie meegedeeld dat de betrokken arbeiders met ingang van 
10 februari in ploegen zouden gaan werken. De fabriekscommissie, die volgens het bedrijf op 5 
december had ingestemd met dit plan, gaf in januari echter te kennen geen verantwoordelijkheid 
hiervoor te willen aanvaarden. Om die reden legde Ten Cate deze kwestie nu aan de Vakraad 
voor. De vertegenwoordigers van de drie Uniebonden in de Regionale Commissie adviseerden 
de Vakraad ‘aan de onderneming toe te staan met pl.m. 30 arbeiders in de voorspinnerij gedu-
rende een half jaar in twee ploegen te werken’.1070 
Op basis van dit advies had Van Eck aan het secretariaat van de Vakraad laten weten dat hij, op 
gezag van de Regionale Commissie, dit besluit aan Ten Cate had doorgegeven. Van vakbonds-
zijde werd hier tegenin gebracht dat de Regionale Commissie in dit soort kwesties slechts ad-
viesrecht had en dat alleen de Vakraad hierover een besluit kon nemen. De beide secretarissen 
van de Vakraad, Stuvé en Van Gerwen, besloten in onderling overleg het bericht van de Regio-
nale Commissie namens de Vakraad te bevestigen. Aan Van Eck lieten zij weten dat het inder-
daad de Vakraad was, die de bevoegdheid bezat om in deze kwesties besluiten te nemen. De 
vergadering van de Vakraad van 5 maart 1947 onderschreef na lange discussies deze opvatting. 
Tijdens het debat vroeg Gelderman de raad om een principiële uitspraak ‘dat het werken in twee 
ploegen onder de huidige omstandigheden noodzakelijk’ was. Dit was volgens hem een steun in 
de rug voor fabrikanten die op dit punt nog verzet ondervonden van hun arbeiders. De Vakraad 
was eenstemmig van de wenselijkheid van werken in ploegen overtuigd, maar concludeerde 
tevens dat dit standpunt niet moest worden gepubliceerd, ‘omdat daardoor de bepaling van (de 
CAO), die in eerste instantie overleg tusschen den werkgever en de Fabriekscommissie voor-
schrijft, min of meer ter zijde zou worden gesteld’. Geschillen tussen een onderneming en een 

                                                 
1069 Centraal verslag der Arbeidsinspectie in het Koninkrijk der Nederlanden over het jaar 1948, Den Haag 1950, p. 31; Centraal 
verslag der Arbeidsinspectie in het Koninkrijk der Nederlanden over het jaar 1949, Den Haag 1951, p. 30. 
1070 Brief H. ten Cate Hzn & Co aan A.C. van Eck, 25 januari 1947 (TGTV, 319). 
Het advies van de drie vakbondsvertegenwoordigers was onderaan deze brief toegevoegd. 
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fabriekscommissie over ploegenwerk in een spinnerij moesten dus in elk afzonderlijk geval aan 
de Vakraad worden voorgelegd. 
Vunderink knoopte aan deze conclusie nog de vraag vast of de Regionale Commissie zich bij 
haar advies over werken in ploegen ook nog moest uitspreken over de voorgenomen werktijden. 
Bij Ten Cate was het zo geregeld dat iedere ploeg steeds één week 48 uur werkte gedurende de 
normale werktijden voor overdag en de andere week 40 uur werkte, van 17.30u tot 02.00u (op 
zaterdag was deze ploeg dus vrij). De Regionale Commissie had hier geen bezwaar tegen, maar 
hij wilde het toch maar even op tafel leggen. Volgens de Vakraad stond er in de CAO niets over 
de werktijden in ploegendienst, al moest er wel toestemming worden gevraagd aan de Arbeids-
inspectie wanneer er in tweeploegendienst ’s avonds na 23.00u werd gewerkt. Strikt genomen 
schreef de CAO een werktijd per ploeg van 44 uur voor, maar de Vakraad oordeelde dat het aan 
het overleg tussen de werkgever en de fabriekscommissie kon worden overgelaten om de ar-
beidstijden te regelen in overeenstemming met de Arbeidswet en de CAO. De Raad besloot 
uiteindelijk ‘1e over de bij Ten Cate ingevoerde werktijdregeling – ook al is deze formeel niet 
geheel in overeenstemming met de huidige redactie van artikel 10 – geen moeilijkheden te ma-
ken; 2e te bevorderen, dat bij de herziening der CAO de bepaling omtrent den arbeidsduur in 
tweeploegendienst in art. 10 aldus wordt gewijzigd, dat de gezamenlijke arbeidsduur van de 
twee ploegen wordt bepaald op 88 uur per week’.1071 Waarmee nog maar eens werd bevestigd 
dat wetgeving doorgaans het vastleggen van een bestaande praktijk is en dat het een kwestie 
van machtsverhoudingen is, of dit kan worden doorgezet. 
 
In mei vroeg Ten Cate aan de Vakraad om uitspraak te doen in het geschil dat was gerezen tus-
sen de directie en de fabriekscommissie ‘over uitbreiding van de voor de spinnerij reeds toege-
stane tweeploegendienst tot ±100 personen in de spinnerij’. De raad verwees naar het in maart 
ingenomen standpunt ‘dat, waar dit mogelijk is, arbeid in twee ploegen in spinnerijen moet 
worden toegestaan’. Voordat dit agendapunt als hamerstuk zou worden afgedaan gaven Vunde-
rink en Van der Meijs echter aan dat door de arbeiders ‘bepaalde klachten en moeilijkheden’ 
naar voren waren gebracht die de Regionale Commissie nog met de directie van Ten Cate moest 
bespreken. Hierop besloot de Vakraad een brief te sturen naar Ten Cate ‘waarin de Vakraad 
zich in principe met de voorgestelde uitbreiding van het werken in twee ploegen accoord ver-
klaart, doch waarin voorts wordt medegedeeld, dat de Regionale Commissie zich nog met de 
Directie in verbinding zal stellen om overleg te plegen over klachten en moeilijkheden, die door 
de arbeiders zijn naar voren gebracht’. Hiermee had de Vakraad in feite dus ingestemd met uit-
breiding van de tweeploegendienst, maar hij had zich niet uitgesproken over de vraag of deze 
afliep een half jaar na de eerder verleende toestemming, hetgeen in zou houden dat de oor-
spronkelijke toestemming nu gold voor een groter aantal arbeiders. Een tweede mogelijkheid 
was dat de onderneming nu met een extra aantal arbeiders in tweeploegendienst kon gaan wer-
ken voor een niet nader omschreven periode en de derde interpretatie was dat Ten Cate nu toe-
stemming had om voor onbepaalde tijd in de voorspinnerij in twee ploegen te werken. De Vak-
raad zag vooralsnog geen probleem, althans in de eerstvolgende vergadering, op 6 juni, werden 
de notulen van 13 mei ongewijzigd goedgekeurd.1072 

                                                 
1071 Notulen van de vergadering van den Vakraad, gehouden op woensdag 5 maart 1947 des voormiddags te half elf uur te Tilburg 
(TGTV, 202); brief J. Heidema, Commissaris van Politie Almelo, aan Commissaris der Koningin in de provincie Overijssel, geheim 
no. 121, 25 augustus 1947 (Prov.Overijssel, 8910). 
1072 Notulen van de vergadering van de Vakraad voor de Textielindustrie, 13 mei en 6 juni 1947 (beide: TGTV, 202). 
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Volgens De Eendracht speelde nog een element mee in deze discussie. De bond wees er in zijn 
blad van juni 1947 op dat ook de EVC wilde dat de textielproductie in Nederland werd ver-
hoogd, maar dat deze bond terugschrok voor de consequenties. Het was buiten kijf dat er veel 
weerstand bestond tegen ploegenwerk en het vergde durf en zelfvertrouwen van een vakbond 
om desondanks het eigen standpunt uit te blijven dragen en het gevaar van tijdelijke impopulari-
teit op de koop toe te nemen. De fabriekscommissie bij Ten Cate, waarin alleen arbeiders zaten 
die lid waren van de EVC, had volgens De Eendracht niet de moed gehad om ja of nee te zeg-
gen op de vraag over het werken in ploegen; zij wilde ‘geen verantwoording nemen’. Door het 
vraagstuk door te schuiven naar de Vakraad kon de EVC zijn handen in onschuld wassen, con-
cludeerde De Eendracht smalend. Na afloop van het conflict noemde De Eendracht de fabrieks-
commissie zelfs ‘laf’. Waarschijnlijk echter sproot deze redenering voort uit politieke overwe-
gingen van De Eendracht zèlf. Leden van de fabriekscommissies, immers, waren doorgaans 
geen instrument in handen van de bond, waarbij de desbetreffende arbeider was aangesloten; zij 
handelden niet in opdracht van hun bond. Misschien is de fabriekscommissie inderdaad terug-
geschrokken voor een positief antwoord op de vraag van de directie, misschien was de fabrieks-
commissie ook wel gewoon tégen ploegenwerk, maar hoe dan ook had de fabriekscommissie te 
maken met grote weerzin onder de arbeiders van Ten Cate en die druk heeft bij haar ongetwij-
feld een grotere rol gespeeld dan eventuele druk vanuit de EVC, onder meer omdat die bond in 
de praktijk niet helder was in dit soort gevoelige kwesties. 
Het is overigens de vraag of het bedrijf veel plezier heeft gehad van de toestemming om in 
ploegen te werken, aangezien volgens het GAB ‘groot absenteïsme en veel personeelsverloop 
een spaak in het wiel staken’ (voor het verloop bij Ten Cate zie Figuur 17). Niet meer dan 60 arbei-
ders uit de voorspinnerij werkten in ploegen. Van hen werkten er steeds ongeveer 20 in de 
nachtploeg zodat zij ééns in de drie weken aan de beurt waren. De gehele spinnerij telde 578 
personeelsleden.1073 
 
In augustus 1947 bleek dat de betrokken arbeiders de kalender goed bijhielden en een half jaar 
na 17 februari gaven zij te kennen dat volgens afspraak de termijn voor het werken in tweeploe-
gendienst voorbij was. In de loop van de week van 18 augustus heeft de fabriekskern zich met 
deze boodschap tot de directie gewend. Die legde tijdens de bespreking de laatste beslissing van 
de Vakraad op tafel en had daarmee ‘aangetoond’, zoals het al eerder geciteerde politierapport 
het formuleerde, ‘dat zij niet meer aan een termijn gebonden was’. De machtiging van de Vak-
raad is daarna in de fabriek aangeplakt. Dat was wel even andere koek dan een half jaar. Aan-
gezien het voor de hand ligt dat de Almelose politie zijn informatie heeft verkregen van de di-
rectie van Ten Cate, is het gerechtvaardigd deze formulering als het standpunt van de directie te 
beschouwen. 
Op maandag 25 augustus 1947 meldden 19 van de 21 arbeiders die volgens de ploegenregeling 
die avond om 17.30u zouden moeten beginnen, zich al om 7.30u in de fabriek om aan het werk 
te gaan. De directie stelde hen voor de keus om ’s avonds terug te komen en aan het werk te 
gaan en anders zouden ze ontslag krijgen. Deze arbeiders zijn daarop de fabriek uitgelopen; 20 
à 25 arbeiders uit de dagploeg legden uit solidariteit het werk neer. In de loop van de dag wer-
den ongeveer 500 arbeiders uit de spinnerij en weverij door de directie naar huis gestuurd, hoe-
wel er nog voor één of twee dagen garen was. Hiermee lag de weverij geheel stil. De arbeiders 
die naar huis waren gestuurd, kregen van de directie opdracht om zich gereed te houden voor 

                                                 
1073 De Eendracht 1 juni, 15 september 1947; maandverslag RAB over augustus 1947, bijlage: stakingen en arbeidsconflicten, p. 
4, 5 (StA, 6A-V). 
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het geval de spinnerij weer zou gaan draaien. De directie liet weten niet van plan te zijn om de 
circa 500 arbeiders die onvrijwillig werkloos waren, financieel tegemoet te komen. De in totaal 
35 stakende arbeiders waren volgens informatie waarover de Almelose politie beschikte, voor 
het overgrote deel aangesloten bij een van de Bedrijfsunie-bonden. De EVC was de eerste sta-
kingsdag niet of nauwelijks bij het conflict betrokken; de andere bonden ook niet, want zij zijn 
op 25 augustus door de directie op de hoogte gesteld van het conflict. 
Op dinsdag 26 augustus waren 237 weverij-arbeiders en 223 spinnerij-arbeiders uitgesloten 
door het bedrijf en waren er 19 stakers en 26 sympathiestakers. De 19 “oorspronkelijke” stakers 
hadden de avond ervoor hun ontslagpapier gekregen, omdat zij zich niet hadden gemeld voor de 
nachtploeg. De volgende dag meldde zich rond 14.00u een groot aantal arbeiders, lid van een 
van de drie erkende bonden, bij het Arbeidsbureau om ontslag te vragen bij Ten Cate. Ruim een 
uur later kwam een groep van 150 tot 200 arbeiders, naar verluidt allemaal lid van de EVC, ook 
naar het Arbeidsbureau om eveneens hun ontslagpapieren te vragen.  
Op dinsdagavond vergaderde de Bedrijfunie met de stakende en uitgesloten arbeiders. De bon-
den veroordeelden de staking en riepen op het werk te hervatten in het belang van de textielpro-
ductie. Hierna liepen de aanwezigen demonstratief de zaal uit. C. van Zuidam, de directeur van 
het bijkantoor Almelo van het GAB, vatte zijn indrukken van deze bijeenkomst als volgt samen: 
‘a. De grote tegenstand, welke het ploegenwerk bij alle arbeiders van het bedrijf ontmoet, is 
gegrond op de ervaringen in het verleden. b. De angst dat men nimmer van het ploegenwerk 
afkomt en de directie kans zal zien, alle afdelingen, ook de weverij, tot ploegenwerk te dwin-
gen. c. Het grote gebrek aan vertrouwen in de directie. d. Het grote gebrek aan organisatorisch 
handelen bij de jongere arbeiders.’1074 
 
Hiermee was opnieuw een ernstig conflict ontstaan. Dat het ook in dit geval weer op een sta-
king uitliep, kwam doordat de arbeiders niet meer alles over hun kant lieten gaan. De textielar-
beiders waren fel gekant tegen ploegenwerk vanwege de grote sociale nadelen. Bij Ten Cate 
leidde het conflict tot een staking door een combinatie van factoren. De houding en het gedrag 
van de directie speelden hierbij een grote rol. Bij de staking tegen het ploegenwerk in 1945 was 
de directie, naar een Almelose wethouder tegenover de vertegenwoordiger van het College van 
Rijksbemiddelaars had verklaard, waarschijnlijk niet erg tactisch opgetreden en ook nu trok zij 
de vóór de oorlog beproefde registers open: ruim 500 arbeiders werden naar huis gestuurd op 
het moment dat een kleine groep de kat de bel aanbond. De Eendracht sprak van een ‘ouderwets 
flink optreden’. Nadat op 4 september de Vakraad een resolutie over de staking had aangeno-
men (zie verderop) kwam Fijlstra in de volgende vergadering op de kwestie terug, omdat daarin 
naar zijn mening onvoldoende naar voren was gekomen hoe de directie zich bij het ontstaan van 
het conflict en bij het uitsluiten van een groot aantal arbeiders had gedragen. Dit was volgens 
hem ‘in strijd met de aangename samenwerking’. 

                                                 
1074 Brieven J. Heidema, Commissaris van Politie Almelo, aan Commissaris der Koningin in de provincie Overijssel, geheim no. 
121, 25 augustus 1947 en, geheim nr. 122, 27 augustus 1947 (beide: Prov.Overijssel, 8910); Vergadering van de Commissie van 
Advies voor de Directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau Enschede op Donderdag, 4 september 1947, ten kantore van het GAB, 
Tromplaan 35, Enschede (TGTV, 212); Verslag Hoofdbestuursvergadering Unitas op 22 september 1947 in Utrecht (Unitas, 1013); 
Canne Meijer, Bijkerk, a.w., p. V-155; Tubantia 27 augustus 1947; De Eendracht 15 september 1947. 
De brief van de Regionale Commissie Twenthe aan H. ten Cate Hzn. & Co, gedateerd 14 mei 1947, waarin toestemming is verleend 
om met 130 arbeiders in de voorspinnerij in twee ploegen te gaan werken, heb ik niet gevonden. Voor de feitelijke strekking van het 
verhaal maakt het niet veel uit, omdat de standpunten van directie en arbeiders bleken uit hun optreden. 
Zoals gebruikelijk zijn de cijfers aangaande aantallen stakers, sympathisanten, onvrijwillig werklozen in de diverse bronnen niet 
met elkaar in overeenstemming. 
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De houding van de Vakraad en daarmee dus ook de houding van de vakbonden, werd door de 
arbeiders ook niet langer gepikt. Het was al vaker voorgekomen, de spinnerij-arbeiders van Ten 
Cate hadden het in december 1945 ook zelf gemerkt, dat de weigering van de fabriekscommis-
sie ter zijde werd geschoven door de Vakraad. Ploegenwerk in de spinnerij was altijd toegestaan 
wat de raad betrof; het maakte niet uit wat de fabriekscommissie en/of de arbeiders vonden. Dit 
was wel niet bekend in de buitenwereld, maar het was op zijn zachtst gezegd wel een forse 
blunder dat in de brief van de Vakraad niets werd gezegd over de toegestane tijdsduur voor het 
ploegenwerk. ‘In zo’n ernstige zaak gaat het ten slotte niet om wat men bedoelt, maar om wat 
men schrijft’, meende De Eendracht, achteraf. Uit die brief hadden de arbeiders volgens deze 
bond niet de conclusie kunnen trekken dat de toestemming voor onbepaalde tijd gold.1075 De 
arbeiders trokken in Almelo een streep in het zand. Werken in ploegen was toegestaan voor een 
half jaar en daar hadden zij zich min of meer bij neergelegd, maar om de tijdsperiode dan voor 
onbepaalde tijd uit te breiden was een brug te ver. 
 
De onvrijwillig werklozen, volgens Stuveling in totaal 459 arbeiders, hadden bij het GAB een 
aanvraag voor een ontslagvergunning ingediend. Zij kwamen niet in aanmerking voor wacht-
geld of een overbruggingsuitkering, aangezien anders de regering de staking zou financieren. 
Dit was de gangbare praktijk bij wilde stakingen. ‘De slachtoffers moesten maar trachten, de 
stakers zo te beïnvloeden, dat zij weer aan de gang gaan. In de meeste gevallen is de staking dan 
met enkele dagen afgelopen’, zo was zijn ervaring. Na de oorlog had het GAB in dit soort ge-
vallen ‘veelal geen toestemming tot het nemen van ontslag gegeven’, maar inmiddels had het 
RAB bepaalde richtlijnen uitgevaardigd. Dit was gebeurd naar aanleiding van vragen van het 
GAB-Enschede in verband met de staking bij de Enschedesche Katoenspinnerij in januari van 
dat jaar (zie bij voetnoot 781). Volgens deze richtlijnen moest wél een ontslagvergunning gegeven 
worden. Het was nu zelfs mogelijk geworden dat de betrokken arbeiders een overbruggingsuit-
kering zouden ontvangen, wanneer een ondernemer, die dergelijke arbeiders had aangevraagd, 
zou weigeren hen in dienst te nemen. Deze situatie deed zich al direct voor, want ongevraagd, 
zo meldde het GAB-Enschede, lieten ‘verscheidene grote textielfabrieken in Enschede en on-
dermeer ook de fabriek Spanjaard in Borne’ telefonisch weten, dat ze ‘thans geen textielarbei-
ders uit Almelo, voor zover tot voor kort werkzaam bij Ten Cate’, in dienst wilden nemen. 
Het meest voor de hand liggende zou dan ook geweest zijn dat het GAB de richtlijnen was gaan 
uitvoeren en de betrokken arbeiders een uitkering had gegeven. Op 28 augustus had het RAB 
telefonisch echter laten weten dat de Minister van Sociale Zaken het waarschijnlijk niet goed 
zou keuren dat de uitgesloten arbeiders een overbruggingsuitkering zouden ontvangen. Deze 
ingreep was een direct gevolg van een bliksembezoek van Ten Cate aan Den Haag. Toen het 
bedrijf had gehoord wat de Richtlijnen inhielden, was het spoorslags steun gaan zoeken bij de 
hoogste autoriteiten. Dit leidde in Twente tot koortsachtig vergaderen, want er moest toch een 
oplossing komen. Een aantal adviescommissies van de verschillende kantoren van het GAB 
boog zich over de kwestie of men al dan niet ontslag moest verlenen aan de uitgesloten arbei-
ders.  
In de Adviescommissie van de directeur van het bijkantoor Almelo van het GAB waren voorzit-
ter Van Zuidam en de drie vakbondsvertegenwoordigers vóór ontslag. Van de drie onderne-
mersvertegenwoordigers onthielden twee leden zich van stemming, de derde was de stad uit. In 
de Commissie van Advies van Aanstelling en Ontslag waren de vertegenwoordigers van de 

                                                 
1075 De Eendracht 15 september 1947; Notulen van de vergadering van de Vakraad voor de Textielindustrie van woensdag 8 
oktober 1947 des voormiddags te 10.30 uur in “Esplanade” te Utrecht (TGTV, 202). 
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fabrikanten en van de Arbeidsinspectie tégen ontslag, terwijl ook hier de vakbondsafgevaardig-
den vóór waren. 
Van Zuidam vroeg zich af, of het voor een arbeider geen dringende reden tot het beëindigen van 
de arbeidsverhouding kon zijn, wanneer de ondernemer hem niet liet werken en ook niet betaal-
de. Volgens J. Hillenaar was dit niet het geval. Bij Hoogovens was hiermee immers al jurispru-
dentie opgebouwd, waaruit bleek dat er in een dergelijk geval sprake was van overmacht. Bo-
vendien, zo stelde Stuveling, waren sinds de bevrijding de meeste stakingen bedwongen ‘door-
dat de goedwillenden een zekere dwang uitoefenden op de raddraaiers. Wanneer het bedrijf 
echter verplicht wordt, het loon door te betalen, is er van dwang geen sprake meer en de grote 
vraag is dan of de arbeiders inderdaad zo werkwillig zijn.’ Daarom was het ook zo onverstandig 
geweest van Ten Cate om de stakers direct op staande voet te ontslaan. Deze zaten in vergelij-
king met de uitgeslotenen in de beste positie. Inmiddels betaalden de Uniebonden hun uitgeslo-
ten leden een uitkering van 30 tot 75% van hun loon. De vele ongeorganiseerden waren op het 
Armbestuur aangewezen. 
Als oplossing stelden Huijsmans en Gönning namens de Bedrijfsunie voor, alle uitgeslotenen 
een ontslagvergunning te geven. Na 23 augustus had volgens hen in feite geen vergunning meer 
bestaan voor het werken in ploegendienst. Tattersall wilde aan de ontslagvergunning de voor-
waarde verbinden, dat de arbeiders terug zouden moeten naar Ten Cate, zodra het bedrijf hen 
weer kon gebruiken. De commissie in haar geheel was van mening dat het niet mogelijk was de 
arbeiders geen ontslagvergunning te geven, omdat zij anders zouden ‘verpauperen’. Daartegen-
over zou Ten Cate ‘te gronde’ gaan, indien zij er wél een kregen. Toch neigde de commissie er 
sterk toe de redelijkheid en de noodzakelijkheid van ontslagvergunning of doorbetaling in te 
zien. 
De commissie probeerde daarnaast een algemener antwoord op dit soort conflicten te formule-
ren. Het GAB-Enschede voorzag namelijk dat dergelijke stakingen vaker zouden gaan voorko-
men. In de Commissie voor Aanstelling en Ontslag was enkele dagen daarvoor de suggestie 
gedaan ‘dat stakingen eigenlijk bij de wet verboden moesten worden’. Directeur van het GAB-
Enschede Stuveling wilde in Den Haag voorstellen ‘dat stakingen, die niet geproclameerd zijn 
door erkende vakbonden, verboden zijn. Bij eventuele conflicten zou een arbitragecommissie 
een bindende beslissing moeten nemen. De sanctie daarop moet vrij sterk zijn, b.v. overbren-
ging naar een strafkamp.’ Gönning wilde ook de EVC de bevoegdheid geven om stakingen te 
proclameren zonder de EVC als zodanig te erkennen. Deze centrale zou dan echter wel verant-
woordelijkheid dragen. Huijsmans noemde het denkbeeldige geval, dat ongeorganiseerde arbei-
ders met een opzeggingstermijn in staking zouden gaan. Volgens hem zou in een dergelijke 
situatie een arbitragecommissie een bindende uitspraak moeten doen. Een door de erkende bon-
den uitgeroepen staking zou volgens hem op de gebruikelijke wijze uitgevochten moeten wor-
den met inschakeling van het CRB. Van Zuidam plaatste hier de kanttekening bij dat wanneer 
een arbitragecommissie ingeschakeld zou worden voordat een staking was uitgeroepen, ‘het 
stakingsrecht wordt verschoven naar die arbitragecommissie’. 
Het GAB-Enschede stuurde een samenvatting van de discussies in de adviescommissies naar 
het RAB. Het schreef te hopen dat het RAB een oplossing zou kunnen vinden. Daarnaast gaf 
het GAB als suggestie van de adviescommissie van het GAB-Enschede de volgende punten 
door: 
‘a. alle stakingen, niet geproclameerd door de erkende vakverenigingen, waarbij ook zou kun-
nen worden ingeschakeld de EVC om laatstgenoemde organisatie de verantwoordelijkheid van 
door haar geproclameerde stakingen te laten dragen, te verbieden. 



 

 
 

562

b. op overtreding van dit verbod zeer strenge strafmaatregelen te stellen. 
c. een arbitragecommissie in het leven te roepen, waar werknemers- en werkgeversorganisaties 
gelijkelijk in vertegenwoordigd zijn, die andere geschillen dan bovenomschreven stakingen met 
een bindende uitspraak kan beslechten.’1076 
 
Ongetwijfeld hebben enkele knappe koppen in Den Haag zich over deze suggesties gebogen, 
maar de autoriteiten in Twente zaten op dat moment nog met de vraag hoe zij de arbeiders van 
Ten Cate konden laten buigen. De Vakraadvergadering van 4 september 1947 zou hier helder-
heid in brengen. Van Eck verklaarde daar dat Ten Cate volgens hem gerechtigd was om ook na 
23 augustus in ploegen te werken. De vergunning van 14 mei was namelijk afgegeven zonder 
dat daarbij sprake was geweest van een bepaalde geldigheidsduur en daarom was zij voor onbe-
paalde tijd geldig. Volgens Vunderink was de vergunning van 14 mei eigenlijk geen nieuwe 
vergunning geweest, maar een uitbreiding van die van februari. De termijn voor ploegenarbeid 
was naar zijn mening dan ook in augustus afgelopen. Ten Cate had zich dus op zijn minst met 
de Vakraad in verbinding moeten stellen, toen bleek dat de arbeiders vonden dat in augustus de 
termijn verstreken was. In plaats daarvan had het bedrijf simpelweg de brief van de Vakraad 
van mei aangeplakt in de fabrieken. Ten Cate had moeten inzien, zo vervolgde Vunderink, ‘dat 
dit, gegeven de bestaande verhoudingen, tot ernstige conflicten moest leiden, gevolgen die in-
middels niet uit zijn gebleven, doch in ernstige mate zijn neergekomen, niet alleen op de firma 
Ten Cate en de betrokken arbeiders, doch ook op de Bedrijfsunie, en tenslotte op het gehele 
Nederlandse volk’. Na deze uiteenzettingen leek de vergadering een beetje vast te lopen, omdat 
de vertegenwoordigers van ondernemerskant het met Van Eck eens waren en de vakbondsafge-
vaardigden met Vunderink. Door het gedrag van de arbeiders konden de aanwezigen het toch 
nog betrekkelijk snel eens worden. De arbeiders hadden namelijk door hun eigenmachtig optre-
den de overlegstructuren van de CAO buiten werking gesteld en de bonden hadden hun optre-
den scherp afgekeurd. Hoewel de bonden het dus met de arbeiders eens waren, schaarden zij 
zich toch aan de kant van de ondernemers. Deze stap werd nog vergemakkelijkt doordat de 
bonden zelf wel de noodzaak van ploegenarbeid inzagen. Van Eck gaf na enige discussie aan 
dat de Vakraad zich alleen maar hoefde uit te spreken over de vraag of Ten Cate na 24 augustus 
                                                 
1076 Canne Meijer, Bijkerk, a.w., p. V-156, V-160/1; Vergadering van de Commissie van Advies voor de Directeur van het Gewes-
telijk Arbeidsbureau Enschede op Donderdag, 4 september 1947, ten kantore van het GAB, Tromplaan 35, Enschede (TGTV, 212). 
Naar aanleiding van de concept-CAO voor de suikerindustrie voor 1947-1948 werd aan de Stichting van de Arbeid een notitie, 
gedateerd 26 september 1947, voorgelegd die zich boog over de vraag ‘Dient uit een oogpunt van algemeen belang en maatschap-
pelijke orde een CAO-bepaling te worden goedgekeurd welke loonbetaling aan werkwilligen bij een staking mogelijk maakt?’ (StA, 
325) De notitie, waarschijnlijk geschreven door A.J.R. Mauritz (de ondertekening luidt: ‘Mz./NB.’), lichtte toe dat de concepttekst 
van de CAO de bepaling bevatte: ‘Bij een gehele of gedeeltelijke staking, die de stillegging van de fabriek ten gevolge heeft, zal na 
overleg met de werknemersorganisaties worden vastgesteld, welk loon aan de werkwilligen zal worden uitbetaald.’ Afgezien van de 
meningsverschillen tussen de werkgevers en de vakbonden in de suikerindustrie over de interpretatie van deze bepaling, bevatte 
deze kwestie aspecten van meer algemeen belang. Een daarvan was volgens Mauritz de vraag of als sluitstuk van de loonpolitiek 
een stakings- en uitsluitingsverbod moest worden afgekondigd. ‘Gebleken is, dat Minister Drees tot dusverre afkerig was van een 
dergelijke maatregel.’ Ondanks het georganiseerde overleg en een intensieve overheidsbemoeienis hadden zich sinds de bevrijding 
‘herhaaldelijk’ wilde stakingsacties voorgedaan, waarbij Mauritz onder meer refereerde aan het conflict dat op dat moment bij Ten 
Cate speelde. Het gebruikelijke patroon bij dit soort stakingen was dat een aantal arbeiders dat een sleutelpositie in het bedrijf in-
nam, ‘al dan niet daartoe aangezet door de EVC’, het werk neerlegde. Als gevolg hiervan kwam dan de productie geheel of gedeel-
telijk tot stilstand, wat tot ‘onvrijwillig werklozen’ leidde. De nieuwe CAO in de suikerindustrie beoogde om het mogelijk te maken 
dat de betrokken werkgever aan deze groep loon uit zou keren. Het zou niet verstandig zijn om een dergelijke bepaling in een CAO 
op te nemen, aldus Mauritz. ‘Immers zodra een zekere aanspraak op uitkeringen tijdens een wilde staking aan de “onvrijwillig 
werklozen” wordt gegeven, zal dit hun werkwilligheid, die toch al dikwijls onder deze omstandigheden niet groot is, sterk doen af-
nemen.’ Dit zou bovendien tot hoge loonkosten voor de betrokken onderneming leiden, ‘terwijl de staking naar alle waarschijnlijk-
heid veel langer zal gaan duren’. Kortom, met een dergelijke bepaling zou een weg worden ingeslagen ‘die uit een oogpunt van al-
gemeen belang tot zeer ongewenste consequenties kan leiden’. Hij drong er dan ook met klem op aan om aan het College van Rijks-
bemiddelaars te adviseren zijn goedkeuring aan deze bepaling te onthouden. 
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zonder meer met ploegenarbeid kon doorgaan. Slok vond dat een uitspraak van de Vakraad ‘een 
duidelijke afkeuring van de houding der arbeiders en een duidelijk in-het-gelijkstellen der firma 
Ten Cate (moest) inhouden’.  
De Vakraad nam een resolutie aan waarin hij het gedrag van de arbeiders ten scherpste afkeur-
de, aangezien zij in plaats van de officiële kanalen te volgen middels een staking ‘hun vermeen-
de rechten’ tot gelding hadden proberen te brengen. Daarnaast betreurde de Vakraad het dat Ten 
Cate niet tijdig met hem in contact was getreden. Over de brief uit mei zei de resolutie dat de 
bedoeling daarvan was geweest ‘de firma ten Cate zonder een beperkende termijn de bevoegd-
heid te geven om met 130 man in de spinnerij, inclusief de voor-spinnerij, in ploegen te wer-
ken’. 
 
Enkele dagen voordat de staking ten einde kwam en nog voor de definitieve uitspraken van de 
Vakraad, riep de Bedrijfsunie de arbeiders in een vergadering op om het werk van de stakers 
over te nemen. Aan de georganiseerden werd hierbij de toezegging gedaan dat zij als voorschot 
op een eventueel te ontvangen schadeloosstelling een reglementaire uitkering van hun bond 
zouden krijgen. Toen de firma vervolgens het werk wilde laten hervatten, weigerden die arbei-
ders toch om als stakingsbreker op te treden, ‘zodat ook deze poging mislukte’, zoals het Dage-
lijks Bestuur van Unitas constateerde.  
Op vrijdag 5 september vergaderde de FVA met de Bedrijfsunie om te bespreken hoe het con-
flict tot een einde kon worden gebracht. Fijlstra herhaalde tegenover directeur G. ten Cate dat 
naar zijn overtuiging het conflict geboren was ‘uit een reeks van psychologische fouten van de 
zijde der werkgeefster’. Als voorbeeld noemde hij dat de onderneming in Den Haag stappen 
had ondernomen om de onvrijwillig werklozen van ondersteuning uit te sluiten. Vunderink 
voerde aan dat het de arbeiders dwars zat dat de onderneming eigenmachtig een uitspraak van 
de Vakraad naast zich neergelegd zou hebben. Met de ondubbelzinnige uitspraak van de Vak-
raad van 4 september was dit probleem nu echter uit de wereld geholpen. Vervolgens concen-
treerde de bespreking zich op de vraag hoe het bedrijf weer aan het werk kon komen. Vixsebox-
se benadrukte dat het feit dat het ploegenwerk, ‘vooral in spinnerijen’, noodzakelijk was be-
hoorde te prevaleren en dat dit met steun van de Vakraad als een absolute voorwaarde moest 
worden beschouwd, ‘mede om geen gevaarlijk precedent tegenover andere bedrijven te schep-
pen’. Vanwege ‘de desorganisatie’ in het bedrijf voorzag hij dat voorlopig slechts in één ploeg 
gewerkt zou kunnen worden, maar duidelijk moest worden aangegeven dat Ten Cate het ploe-
genwerk zo snel mogelijk zou hervatten, waarvoor de Vakraad de toestemming nu opnieuw be-
vestigd had. Middelhuis en Fijlstra benadrukten dat hoe dan ook moest worden geprobeerd om 
zoveel mogelijk mensen weer aan het werk te krijgen, ook al kon nog niet iedereen direct weer 
aan de slag. Directeur Ten Cate was het hier in principe mee eens, maar was ‘niet bereid na een 
opnieuw falen van een experiment (om de arbeiders aan het werk te laten gaan, schr.) een on-
houdbare toestand in het oneindige te continueeren’. Vervolgens spitste de discussie zich toe op 
de vraag hoe het hervatten van het ploegenwerk moest worden gecommuniceerd. Fijlstra kon 
zich de bezwaren van de arbeiders dat zij onvoldoende in het overleg over ploegenwerk gekend 
waren, wel voorstellen en wilde om te beginnen in één ploeg gaan werken ‘met een aankondi-
ging dat op de voorgeschreven wijze weder in ploegen gewerkt zal worden na overleg met de 
betrokkenen’. Ten Cate wilde dat overleg zo opvatten ‘dat eenvoudig hernieuwd ploegenwerk 
wordt aangezegd, zoodra er de tijd weer voor gekomen is’. Dit leek Fijlstra niet verstandig. Het 
leek hem beter om ‘de zaak niet onnoodig scherp te stellen en (…) met een oogenschijnlijk 
onnoodige concessie, niet den indruk te wekken dat de betrokkenen van elk overleg worden uit-
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gesloten’. Alles moest in het werk worden gesteld dat ‘geen nieuwe psychologische fouten’ 
zouden worden gemaakt. Hierop werd besloten dat Ten Cate een publicatie aan de fabriekspoort 
zou aanplakken dat de Vakraad een definitieve uitspraak had gedaan dat de onderneming ge-
rechtigd was om in ploegen te werken, maar dat dit voorlopig nog niet mogelijk was, mede om-
dat een aantal stakers elders werk had gevonden; dat op maandag 8 september weer in een dag-
ploeg zou worden gestart, dat het gehele personeel weer werd verwacht en dat over het tijdstip 
waarop weer in ploegen zou worden gewerkt, nader overleg zou volgen met de fabriekscom-
missie en de Vakraad. 
De uitgesloten arbeiders verschenen allemaal, maar van de 19 ontslagen stakers uit de nacht-
ploeg bleven er 14 weg en van de 33 sympathiestakers uit de dagploeg bleven er 2 weg. Het 
ontbreken van deze arbeiders zorgde kortstondig voor problemen in de productie die door over-
plaatsing van personeel uit andere afdelingen en door interne opleiding konden worden opge-
lost. De Bedrijfsunie heeft het initiatief genomen tot een overleg op 15 september met de fa-
briekscommissie en het bestuur van de afdeling Almelo van de EVC. In een politierapport hier-
over staat vermeld dat de Almelose afdeling van de EVC ‘zich de situatie van de firma Ten 
Cate volkomen kon indenken en dat zij de noodzaak van het ploegenwerk inzag’. Daarna ver-
zochten de deelnemers aan het overleg de directie van Ten Cate om herinvoering van het ploe-
genstelsel op te schorten tot 22 september. Vanaf die datum begonnen 7 voorspinners weer in 
de nachtploeg. De rest van de 130 arbeiders zou geleidelijk aan, voor zover de werkzaamheden 
in het bedrijf dit toelieten, ook weer in ploegen gaan werken.  
Het bedrijf heeft na afloop van de staking aan arbeiders die tijdens de staking uitgesloten waren 
geweest, een uitkering gedaan: Gehuwden ƒ25,-, ongehuwden ƒ17,50 en jeugdigen ƒ10,-. Niet-
georganiseerde arbeiders kregen nog ƒ25,- extra. Daarnaast kregen de arbeiders 80% van het 
loon betaald voor maandag 8 september, de dag waarop de arbeiders nog niet konden werken. 
Unitas heeft na afloop van de staking de uitgesloten leden een uitkering verstrekt, in totaal een 
bedrag van ƒ2.000,-. De Eendracht heeft zijn leden tijdens het conflict in totaal ƒ2.035,63 aan 
stakingsuitkeringen betaald. In de Vakraad kreeg dit nog een staartje, omdat de drie erkende 
vakbonden gepikeerd waren over de handelwijze van Ten Cate die immers een beloning gaf 
voor het niet georganiseerd zijn. De raad besloot de onderneming te laten weten dat hij van 
mening was dat de uitkering zowel aan georganiseerden als aan ongeorganiseerden moest wor-
den uitbetaald. De Bedrijfsunie nam hier genoegen mee, hoewel de bonden eigenlijk vonden dat 
de onderneming volledig aansprakelijk was voor het loon dat de uitgesloten arbeiders hadden 
gederfd.1077 
 
Op 22 september belegde de EVC een openbare vergadering over het voorbije conflict. Volgens 
het verslag van de politie waren ongeveer 650 textielarbeiders aanwezig, waarmee de zaal vrij-
wel geheel gevuld was. H. Planting, voorzitter van de afdeling Almelo, verklaarde in zijn inlei-
ding dat het bestuur van de EVC ‘gemeend had de bij haar aangesloten arbeiders te moeten ad-
viseren in verband met de huidige omstandigheden van textielschaarste, het ploegenwerk te 
accepteren’. F. Leushuis, de landelijk voorzitter van de Bedrijfsgroep Textiel en Kleding van de 
                                                 
1077 Notulen van de vergadering van de Vakraad voor de Textielindustrie, 4 september en 8 oktober 1947; resolutie van de Vak-
raad voor de Textielindustrie, 4 september 1947 (alle: TGTV, 202); Notulen bijeenkomst FVA met de directie van H. ten Cate Hzn 
& Co NV en de Bedrijfsunie, gehouden op vrijdag, 5 september 1947, des namiddags te drie uur ten kantore van H. ten Cate Hzn & 
Co NV te Almelo (TGTV, 74); Canne Meijer, Bijkerk, a.w., p. V-163; brieven J. Heidema, Commissaris van Politie, aan de Com-
missaris der Koningin in de Provincie Overijssel, geheim nr. 129, 9 september 1947, geheim nr. 131, 23 september 1947 (beide: 
Prov.Overijssel, 8910); Verslag vergadering DB Unitas, 12 september 1947 (Unitas, 1022); Verslag Hoofdbestuursvergadering 
Unitas op 22 september 1947 in Utrecht (Unitas, 1013); brief A.F. Stuvé, namens de Bedrijfsunie in de Textielindustrie, aan de 
Vakraad, 29 september 1947 (TGTV, 219); Jaarverslag De Eendracht, 1945/1948, p. 70; De Eendracht 15 september 1947. 
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EVC voerde daarna het woord. Hij was tegen werken in nachtploegen en vond dat avondploe-
gen de gezinnen ontwrichtten, omdat men niet meer aan ontspanning toekwam. Bij de verlen-
ging van het ploegenwerk op 25 augustus was door de directie geen overleg gepleegd met de 
bonden. Verder nam de directie ‘een stugge houding’ aan tegenover het personeel, zeker in 
vergelijking met andere grote textielfabrieken. Dit alles was er volgens Leushuis de oorzaak van 
dat de arbeiders zich hadden verzet tegen het ploegenwerk. Hij kon de aanwezigen meedelen 
dat enkele dagen later afgevaardigden van de vakbonden (dus inclusief de EVC) met het bedrijf 
zouden overleggen over een waarderingstoeslag voor de arbeiders die in ploegen werkten; het 
zou hier gaan om een bedrag van 10% van het loon, te betalen uit een speciaal fonds van Ten 
Cate. Over betaling aan de arbeiders die uitgesloten waren geweest, vond naar zijn zeggen nog 
overleg plaats met het Ministerie van Sociale Zaken. Als dat ongunstig zou uitpakken, dan zou 
de EVC een kort geding aanspannen, omdat de onderneming ‘geen opzeggingstermijn in acht 
heeft genomen’. Tot slot van zijn drie kwartier durende toespraak verklaarde Leushuis ‘dat het 
ploegenwerk momenteel door de EVC wordt geduld, omdat dit ook in andere bedrijven nood-
zakelijk is en er zijns inziens een scheve verhouding tussen de productieprijzen en winst zou 
ontstaan, indien er bij de firma Ten Cate 48 uur per week gewerkt zou worden en in andere 
bedrijven bijvoorbeeld 96 uur’. Tot slot kreeg de landelijk voorzitter van de EVC, B. Blokzijl, 
het woord. Hij sprak over de spanning tussen lonen, prijzen en productie en dat in 1948 verdere 
prijsstijgingen werden verwacht door de Minister van Financiën. Hij besprak ook nog de ont-
wikkelingen in Indonesië en doorspekte zijn verhaal ‘met voorzichtige doch soms scherpe cri-
tiek t.a.v. het regeringsbeleid, zowel op sociaal-economisch terrein als t.o.v. het beleid in Indo-
nesië’. De slotconclusie van de EVC in zijn blad De Textielarbeider dat ‘het protest der arbei-
ders (en dit is ook de mening der EVC) (…) niet zozeer gericht (was) tegen het ploegenwerk als 
zodanig, maar tegen de willekeur die hier naar voren kwam’, onderstreept nog eens hoe van alle 
kanten druk op de arbeiders werd uitgeoefend om hun bezwaren in te slikken.1078 
 
Tijdens de bespreking met Ten Cate waar Leushuis op 22 september over sprak en waar verder 
de fabriekscommissie en vertegenwoordigers van de Bedrijfsunie aanwezig waren, is afgespro-
ken dat binnen het raam van de CAO de maximale toeslag voor ploegenwerk zou worden be-
taald, nl. 10% aan beide ploegen, dus ook de ploeg die van 7.30u tot 17.30u werkte. Dit was een 
ruime interpretatie van de CAO, want de werktijden van de eerste ploeg waren in feite gelijk 
aan die van een normale dagploeg. Het lijkt er sterk op dat de onderneming iets goed te maken 
had.  
Dat vond de directie van de Stoomspinnerij “Twenthe” ook. Bij deze spinnerij in Almelo werk-
te het personeel al langere tijd in twee ploegen, de ene ploeg werkte de normale uren voor een 
dagploeg en de andere ploeg werkte van 17.30u tot 02.00u, in totaal 42½ uur met bijbetaling tot 
48 uur. De dagploeg ontving het normale loon voor werken in de dagploeg, ontving dus geen 
ploegentoeslag, de nachtploeg kreeg een toeslag van 15% zoals in de CAO was vastgelegd (ook 
hier een ruime interpretatie, want de CAO kende deze voorziening voor de nachtploeg bij een 
drie-ploegenstelsel). Deze aanvraag van de Stoomspinnerij was in november 1946 in de Vak-
raad behandeld. Op het moment dat Ten Cate ook in ploegen ging werken, had zij deze regeling 
overgenomen. Nu, in oktober 1947, betaalde Ten Cate de beide ploegen een toeslag van 10%, 
zoals directeur Gorter in een telefoongesprek had erkend. Dit hield in dat de ploegenarbeiders 

                                                 
1078 Verslag vergadering EVC. Dit document is een bijlage bij de brief van de Commissaris van Politie aan de Commissaris der 
Koningin in de Provincie Overijssel van 23 september 1947; De Textielarbeider 5 november 1947. 
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bij dit bedrijf 10% toeslag per week kregen en bij de Stoomspinnerij gemiddeld 7½%. Volgens 
de Stoomspinnerij handelde Ten Cate in strijd met de CAO en de spinnerij was ook bang dat 
haar eigen arbeiders eenzelfde regeling zouden gaan eisen. Uitbreiding van het ploegenstelsel 
was als gevolg hiervan een stuk moeilijker geworden. Enkele dagen later stuurde de Stoom-
spinnerij nog aanvullende informatie naar het secretariaat van de TGFV. In Werkend Nederland 
van 1 oktober 1947 had de directie gelezen dat aan de nachtploeg zou worden betaald 40 x 72 
cent (het minimumuurloon voor geoefenden in Gemeenteklasse III) plus 20% tariefpremie, plus 
10% ploegentoeslag, aangevuld met 8 x 72 cent tot 48 uur. Dit leverde een weekinkomen op 
van ƒ43,20. De gewone dagploeg kreeg 48 x 72 cent betaald plus 20% tariefpremie en 10% 
ploegentoeslag, een weekloon van ƒ44,93.1079 Voor Van Eck was dit aanleiding om zich tot de 
Vakraad te wenden. Het standpunt van Ten Cate dat men in een ploeg werkte, ‘wanneer men de 
volgende week anders werkt’, wees hij van de hand. Werken in ploegen hield zijns inziens in 
dat er buiten de gewone werktijd werd gewerkt. Dit impliceerde dat volgens hem de dagploeg 
ten onrechte een ploegenvergoeding van 10% kreeg en dat de nachtploeg, ‘die eigenlijk geen 
nachtploeg is’, met 10 in plaats van 15% ‘redelijk beloond’ zou worden.1080 Bij Ten Cate werk-
ten op dat moment voornamelijk mannen in de voorspinnerij. In Tabel 70 en Tabel 71 is deze 
tendens duidelijk zichtbaar, al zijn daarin uiteraard ook gegevens van andere bedrijven ver-
werkt. 
 
De belangrijkste conclusie die Unitas uit het conflict trok, luidde: ‘Het zijn niet alleen de hon-
derden arbeiders die direct slachtoffer zijn. Het is niet alleen de schade die er aan de productie 
wordt toegebracht. Hier wordt veel meer kapot gemaakt! Hier wordt de mogelijkheid om onpar-
tijdig recht te spreken vermoord. Hier wordt de regeling der arbeidsvoorwaarden, waarvoor de 
arbeiders tientallen jaren gestreden hebben, onmogelijk gemaakt. Hier wordt naar de chaos ge-
dreven! En daar worden wij allemaal de dupe van.’ De vraag of de arbeiders misschien gelijk 
hadden in hun opvatting over de termijn van het ploegenwerk zou ‘misschien later nog wel eens 
aan de orde’ komen. 
De Eendracht merkte in een nabeschouwing op: ‘om de productie (…) behoorlijk op gang te 
brengen en te houden is in verschillende gevallen aan arbeid in ploegen niet te ontkomen.’ Ten 
aanzien van de staking schreef de moderne bond, dat het optreden van de arbeiders ‘onverant-
woordelijk’ was geweest. De rest van het artikel was grotendeels gewijd aan het onrecht dat de 
uitgesloten arbeiders was aangedaan: een conflict tussen een klein aantal stakers en Ten Cate 
was over hun rug uitgevochten. 
St.Lambertus constateerde in zijn jaarverslag dat de arbeiders over het algemeen ‘een dodelijke 
hekel’ aan ploegenarbeid hadden. Daarnaast vond deze bond de houding van de directie tijdens 
en na het conflict niet erg sympathiek, maar moest ‘toch de onverantwoordelijke handelwijze 
der stakende arbeiders veroordelen’.1081 
 

                                                 
1079 Notulen van de vergadering van den Vakraad op dinsdag 26 november 1946 des voormiddags om 10.30 te Utrecht (TGTV, 
202); brieven Stoomspinnerij “Twenthe” aan A.C. van Eck, 4 en 6 oktober 1947 (beide: TGFV, 319); Verslag vergadering DB 
Unitas, 22 oktober 1947 (Unitas, 1022).  
De Stoomspinnerij had in november 1946 toestemming gevraagd om de werktijd voor de nachtploeg terug te brengen tot 40 uur, 
wat volgens de CAO het maximaal te werken aantal uren was voor een nachtploeg bij drie (!) ploegen. Vunderink had destijds ver-
baasd gereageerd op het verzoek. De Bedrijfsunie was hiervan niet op de hoogte geweest en hij sprak het vermoeden uit dat de EVC 
er achter zat en met een uitspraak van de Vakraad stemming zou willen maken. Zijn achterdocht hing samen met de vele problemen 
die hadden bestaan in bedrijven, waar de arbeiders in tweeploegendienst maximaal 40 uur per ploeg wilden werken. 
1080 Brief A.C. van Eck aan de Vakraad voor de Textielindustrie, 24 oktober 1947 (TGTV, 319). 
1081 Unitas 13 september 1947; De Eendracht 15 september 1947; Jaarverslag St.Lambertus over 1946 en 1947, p. 78. 
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De afloop van de staking bij H. ten Cate Hzn & Co luidde een verdere uitbreiding van het ploe-
genwerk in, zoals uit Tabel 64 blijkt. 
 

Tabel 64 Ploegendienst in spinnerijen en weverijen, 1947-1950 
 Aantal 

arbeiders 
In ploegen % 

Spinnerijen 
1947 II 6.039  2.151  36% 

jun-48 6.425  2.706  42% 
dec-48 6.754  3.073  45% 

jun-49 6.984  3.608  52% 
okt-49 7.040  3.723  53% 

apr-50 7.229  4.211  58% 
okt-50 7.365  4.406  60% 

 
Weverijen 

1947 II 7.426  889  12% 
jun-48 7.880  1.170  15% 

dec-48 8.110  1.328  16% 
jun-49 8.474  1.792  21% 

okt-49 8.537  1.926  23% 
apr-50 8.759  2.407  27% 

okt-50 8.832  2.848  32% 
 

Alle afdelingen 
1947 II 20.473  3.737  18% 

jun-48 21.404  4.628  22% 
dec-48 22.619  5.275  23% 

jun-49 23.629  6.453  27% 
okt-49 23.741  6.732  28% 

apr-50 24.950  8.198  33% 
okt-50 24.724  8.938  36% 

Bron: Gemiddelde uurloonen der arbeiders in dienst van ondernemingen aangesloten bij de FVE, de TGFV, de BTO, 
de FVA, 1947-1950. 
Hoewel er ook vóór 1947 in ploegen werd gewerkt, is in de loonstatistieken helaas pas met ingang van de statistiek 
over de 2e helft van 1947 een aparte kolom ingevoerd, waarin werd aangegeven hoeveel arbeiders van een bepaalde 
functie in ploegendienst werkten. 
 
Uit Tabel 64 komt duidelijk naar voren dat ploegenwerk in de spinnerijen enkele jaren eerder op 
grote schaal werd toegepast dan in de weverijen. In het overzicht van de in productie zijnde 
spinspillen en weefgetouwen bij Van Heek & Co (zie Tabel 8) wordt dit beeld bevestigd, ook al 
geven ook deze cijfers geen inzicht in het ploegenwerken in de jaren 1946 en 1947. Het alge-
mene beeld wordt er echter door bevestigd. Dit geldt ook voor de spaarzame cijfers die ik van 
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de KSW heb gevonden op dit punt: op 18 februari 1949 liepen er bij dit bedrijf 2.319 weefge-
touwen in de dagploeg en 243 in ploegendienst.1082 
Ook in de studie van IJzerman komt naar voren dat in de Nederlandse textielindustrie werken in 
twee- of meerploegendienst zeer veel voorkwam. Op grond van de gegevens uit de loonstatis-
tieken kom ik tot een aanvulling op zijn cijfers. Hij schrijft dat in 1949 nog maar 19% van de 
volwassen textielarbeiders en -arbeidsters in twee- of meerploegendienst werkte en dat dit per-
centage in 1951 gestegen was tot 39 % en in 1953 tot 46 %. Aannemende dat deze cijfers cor-
rect zijn, betekent dit dat in de niet-Twents-Gelderse textielindustrie aanmerkelijk minder in 
ploegen werd gewerkt. Zijn cijfers over de wolindustrie bevestigen dit.1083 
 
In antwoord op een verzoek om commentaar op een nota van het Centraal Planbureau uit 1949 
stuurde A.J.R. Mauritz, secretaris van het CSWV, de visie van enkele belangrijke textielfabrie-
ken uit Twente toe aan het CPB. Van Heek & Co was ervan overtuigd dat werken in ploegen tot 
in lengte van jaren noodzakelijk was in de textielindustrie. Uitbreiding van de bestaande spin-
capaciteit om ploegenwerk te kunnen vermijden, was slechts in theorie mogelijk. Het was moei-
lijk om nieuw kapitaal aan te trekken en de belastingdruk was dusdanig dat uit de bedrijfswinst 
financiering van een noemenswaardige uitbreiding van de spinnerijcapaciteit niet mogelijk was. 
‘Wanneer de katoenspinnerijen geheel in 2 ploegen gaan werken, bespaart dit minstens 
ƒ100.000.000,- (aan investeringen voor extra katoenspillen, schr.), terwijl toch de verlangde 
productie bereikt wordt. Bovendien wordt overal ter wereld in de katoenindustrie met 2 of 3 
ploegen gewerkt, zodat concurrentie zonder ploegenarbeid onmogelijk is.’ De Twentse fabri-
kanten waren ‘niet blind’ voor de sociaal-culturele bezwaren, maar wat sociaal wenselijk was, 
moest economisch wel mogelijk zijn. Het belangrijkste was dat een arbeider werk had en een 
behoorlijk loon verdiende, pas daarna moest worden bezien hoe het leven zo aangenaam moge-
lijk te maken was. Het was volgens de fabrikanten niet moeilijk om de arbeiders van de econo-
mische noodzaak van ploegenwerk te doordringen; het waren vooral jonge vrouwen die weer-
stand hadden tegen werken in ploegen.1084  
Werken in twee en drie ploegen zou in de textielindustrie blijven bestaan, evenals de weerzin 
ertegen onder de arbeiders, ook al begrepen zij de economische ondergrond ervan. Het mag dan 
ook geen verbazing wekken, dat er door ondernemers op grote schaal zwart werd bijbetaald om 
de pil te vergulden. In mei 1957 werd aan het secretariaat van de FVE een rapport uitgebracht 
‘betreffende illegale ploegentoeslagen’. In dit rapport is per bedrijf gedetailleerd aangegeven 
hoeveel toeslag elk bedrijf betaalde bovenop hetgeen volgens de CAO was toegestaan.1085 
 

                                                 
1082 Stand der looms per 18 februari 1949 (KSW (1), 231). 
1083 IJzerman, Beeld en werkelijkheid, p. 61. Zie ook de door hem gepresenteerde vergelijking van de textielindustrie met het totaal 
van de Nederlandse nijverheid, waaruit blijkt dat textielindustrie als geheel aanmerkelijk meer in ploegen werkte dan de andere 
bedrijfstakken. Binnen de textielindustrie werkte de katoenindustrie weer meer in ploegen dan de wolindustrie, a.w., p. 159. 
1084 Brief A.J.R. Mauritz, namens CSWV, aan Centraal Planbureau, 21 september 1949 (TGTV, 107). 
De opmerkingen van Van Heek & Co dat het moeilijk was om nieuw kapitaal aan te trekken, moeten niet zo worden geïnterpreteerd 
dat de onderneming op de open kapitaalmarkt naar geld zocht. Van Schelven, Onderneming en familisme, p. 197/8, beklemtoont dat 
het bedrijf zijn investeringen grotendeels financierde uit bedrijfswinsten en dat er verder voornamelijk een beroep werd gedaan op 
het omvangrijke familiekapitaal. 
1085 Rapport d.d. 8 mei 1957, uitgebracht aan het secretariaat van de FVE betreffende illegale ploegentoeslagen (TGTV, 781). 
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12.5 ‘Iedereen die een stopwatch hanteert, staat bij de arbeiders in een kwade 
reuk'1086 

Hoewel functieclassificatie in de textielindustrie pas in de jaren vijftig tot stand kwam, was als 
gezegd de noodzaak ervan al vroeg duidelijk. Efficiencybureaus zoals Berenschot hadden in de 
oorlog niet stil gezeten en het ene onderzoek na het andere uitgevoerd. In januari 1945 somde 
dit Bureau in een samenvattend rapport nog eens op wat er allemaal aan mogelijkheden waren, 
een agenda van de werkzaamheden die Berenschot na de bevrijding wilde gaan uitvoeren. De 
Duitse bezetting was een intermezzo geweest, een tijd van studie en bezinning, de geallieerden 
zouden mogelijkheden gaan bieden om de voor een groot deel aan Amerikaanse literatuur ont-
leende inzichten te gaan toepassen, in het belang van een zo hoog mogelijke productie en onder 
handhaving van zoveel mogelijk sociale vrede. Voor het hogere leidinggevende personeel wa-
ren een vergroting van de technische kennis en onderwijs op bedrijfseconomisch gebied nood-
zakelijk. ‘Een van de moeilijkste, maar ook een van de meest urgente problemen op het gebied 
der opleiding, is de opleiding van bazen.’ Veel bedrijven hadden in de voorbije jaren hun eigen 
bazen op cursus gestuurd met de bedoeling dat zij daarna zouden beantwoorden ‘aan de hoogere 
eischen welke de moderne ontwikkeling van het bedrijfsleven, op bedrijfseconomisch gebied, 
aan hen stelt’. Ten behoeve van de selectie en opleiding van personeel was er grote behoefte 
aan bedrijfspsychologen en middelbaar opgeleide bedrijfspsychologische assistenten. Voor deze 
laatste categorie had Berenschot een cursus ontwikkeld die het bureau graag aan het bedrijfsle-
ven ter beschikking wilde stellen. ‘Uiteraard zal de textielindustrie daarvan in de eerste plaats 
kunnen profiteeren.’ Een andere rol die Berenschot voor zichzelf zag weggelegd, was het leve-
ren van een bijdrage aan oplossen van het tekort aan textielarbeiders. Hiervoor was een goede 
selectie van geschikte arbeidskrachten noodzakelijk, een terrein waarop Berenschot veel erva-
ring had. ‘Een ongestoorde arbeidsvrede’, zo vervolgde het rapport, ‘is uit een oogpunt van 
efficiënte bedrijfsvoering van buitengewoon groot belang en verantwoorde keuze van het loon-
niveau is daarom een punt, waaraan in de toekomst meer dan ooit aandacht geschonken dient te 
worden.’ Wanneer eenmaal een algemeen loonniveau was vastgesteld, dan was het bepalen van 
de loonverhoudingen een volgende belangrijke stap. Hiervoor was het noodzakelijk om de 
werkzaamheden in te delen ‘naar de eischen welke zij stellen aan handvaardigheid, verstande-
lijke capaciteiten, karaktereigenschappen, vooropleiding, bedrijfservaring e.d.’ En dit betekende 
dat moest worden overgegaan tot werkclassificatie en bovendien tot het vaststellen van goede 
loontarieven. Dit laatste was niet alleen een middel ‘om hoogere arbeidsprestaties’ te verkrij-
gen, maar bevatte ook een belangrijke sociale component. Volgens het rapport van Berenschot 
lag het in de lijn der verwachtingen dat ‘in vergelijking met Amerika, de arbeidsprestaties in de 
Nederlandsche textielindustrie nog belangrijk verhoogd kunnen worden. Dit behoeft niet uit-
sluitend te worden bereikt door een grootere inspanning van de werkkrachten, maar kan voor 
een groot deel worden verkregen door een grootere persoonlijke efficiency.’ Berenschot had 
vele jaren ervaring met het vaststellen van ‘een juiste loontarifieering’ op basis van tijdstudies. 
Hiermee was aangetoond ‘welke belangrijke mogelijkheden tot rechtvaardiger belooning en tot 
rationeelere productie hier aanwezig zijn’. Het grondtijdenarchief dat het bureau had aangelegd, 
kon hierbij goede diensten bewijzen, al was het maar, omdat hiermee een belangrijke tijdsbe-
sparing kon worden gerealiseerd doordat minder metingen in de bedrijven nodig waren, ‘het-

                                                 
1086 De titel van de paragraaf is ontleend aan een uitspraak van fabrikantensecretaris A.C. van Eck tijdens een discussie in de 
Vakraad voor de Textielindustrie op 8 oktober 1947 over werkclassificatie en tarievenregeling. Zoals zo vaak was zijn omschrijving 
treffend en puntig. 
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geen o.a. tegenover de arbeiders een psychologisch voordeel is’. Het rapport vestigde ook nog 
de aandacht op de noodzaak van een goede interne planning en kostprijsberekening teneinde 
‘snel en soepel aan de verlangens van de afnemers tegemoet te kunnen komen’.1087 
 
Bij het CAO-overleg was afgesproken dat de manier waarop de vele in de textielindustrie voor-
komende functies waren ingedeeld in de groepen geschoold, geoefend en ongeschoold, een 
voorlopige zou zijn in afwachting van een op wetenschappelijke functieanalyse berustende in-
deling. Maar functieclassificatie geeft zelf geen antwoord op de vraag hoe hoog de lonen mogen 
zijn. Functieclassificatie is in feite niets anders dan het vanuit bepaalde gezichtspunten bekijken 
en cijfermatig waarderen van een functie. Door dit te doen met alle in een bepaalde bedrijfstak 
en uiteindelijk in de gehele landelijke industrie voorkomende functies, is het mogelijk een rang-
orde van functies op te stellen. Eén van de gezichtspunten kan bijvoorbeeld zijn de vraag, of de 
betrokken functie zwaar en vuil is. Is dit het geval dan scoort de betrokken functie een aantal 
punten. In hoeverre dit aspect weegt in de uiteindelijke cijfermatige waardering van de functie, 
hangt af van de vraag of de deskundigen zo'n aspect van groot belang achten. In de eerste na-
oorlogse jaren legde het aspect van zwaar en vuil werk weinig gewicht in de schaal. Pas veel 
later werd dit belang groter. Dit hangt niet toevalligerwijs daarmee samen, dat het steeds moei-
lijker werd, arbeiders voor dit soort werk te krijgen. 
De verschillende gezichtspunten hadden dus een in de loop van de tijd variërende zwaarte, die 
werd uitgedrukt in een weegfactor. Door nu al deze verschillende aspecten van een functie bij 
elkaar op te tellen, krijgt uiteindelijk elke functie een bepaald aantal punten, waardoor ze onder-
ling vergelijkbaar zijn.1088 
Welk loon nu wordt betaald voor welke hoeveelheid punten, of anders gezegd voor welke func-
tie, is ter beoordeling aan de loonpolitici. Het is van belang op te merken dat wanneer eenmaal 
lonen zijn toegekend aan de aldus gewaardeerde functies, een verandering van deze lonen ge-
lijktijdig en proportioneel moet gebeuren, daar anders de hele verhouding zoek is. 
Met het vaststellen van een classificatie van de functies is alleen nog maar de vraag beantwoord 
wat het werk inhoudt. Hoe groot de prestatie, de productie is, is hiermee nog niet vastgesteld. In 
de textielindustrie beantwoordde men deze vraag met behulp van het tariefstelsel. Een tarief 
houdt kort gezegd in dat voor een bepaalde hoeveelheid geleverde productie, bij een wever bij-
voorbeeld een x-aantal picks, een zekere hoeveelheid geld wordt betaald. 
 
Om terug te keren naar de feitelijke situatie bij de CAO van 1946: formeel was het zo dat voor 
elke functie, afhankelijk van de vakgroep waarin de betrokken arbeider was ingedeeld, een be-
paald minimumloon stond. Dit kwam overeen met een bepaalde te leveren prestatie. Het was 
wettelijk toegestaan daar 20% bovenop te verdienen. Dit bereikte men via het tarief. Een onder-
nemer liet vaststellen hoeveel picks, om maar bij de wever te blijven, een wever moest weven 
om aan zijn uurloon te komen. Maakte hij meer picks dan voor het uurloon was vastgesteld, dan 
verdiende hij extra. Dit mocht dus oplopen tot 20% boven het uurloon. Toen, grotendeels als 
gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt, praktisch alle lonen hier bovenuit stegen, wilde het 
CRB dat de tarieven verlaagd werden. De ondernemers wilden hier niet aan uit vrees voor sta-
kingen. Bovendien beweerden zij dat de hoge lonen niet het gevolg waren van te hoge tarieven, 

                                                 
1087 Ir. B.W. Berenschot Raadgevend Bureau voor Bedrijfsorganisatie, Rationalisatie-mogelijkheden in de Textielindustrie, 29 
januari 1945 (GAH, 2141). 
1088 Voor een kritisch geluid t.a.v. de methodiek van de functieclassificatie uit de bestudeerde periode zelf zie: H.K. Dominicus 
van der Bussche, Enige opmerkingen aangaande de betrouwbaarheid van functieclassificatie-methoden in verband met een streven 
naar eenheid, in: Psychologische achtergronden, Jrg. 5 (1955) nr. 19, p. 55-64. 
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maar dat buitengewone prestaties de oorzaak waren. Na de regeringsverklaring van oktober 
1946 was dit een van de weinige gronden, waarop de lonen mochten stijgen. Het CRB eiste 
sindsdien van de textielindustrie dan ook wetenschappelijk onderbouwde bewijzen dat de pres-
taties uitzonderlijk hoog waren. Het ging er dus om, uit te maken wat een normále prestatie en 
wat een buitengewóne prestatie was. 
Om inzicht te verkrijgen in de normale prestatie, moet men weten wat een machine, bijvoor-
beeld een weefgetouw, op grond van zijn technische mogelijkheden kan leveren en hoeveel een 
arbeider er bij een normaal tempo uit kan halen. De capaciteit van een weefgetouw, het aantal 
picks dat het in een bepaalde tijd kan maken, is afhankelijk van de snelheid van de machine. In 
werkelijkheid levert de machine minder picks dan theoretisch mogelijk is als gevolg van stil-
stand door onder andere garenbreuk en het wisselen van de inslagspoel. In die tijd levert de we-
ver handenarbeid. Deze kan worden bepaald door tijdstudies. Afhankelijk van de kwaliteit van 
het garen en atmosferische invloeden, om enkele factoren te noemen, is de hoeveelheid handen-
arbeid verschillend, maar het is mogelijk om voor iedere garenkwaliteit uit te rekenen hoeveel 
keer gemiddeld het garen breekt en hoe vaak de inslagspoel verwisseld moet worden.1089 
In de tijd dat de machine loopt, hoeft de wever niets te doen, althans niet met zijn handen, hij 
moet “alleen” opletten. Er bestaat dus een verschil tussen het aantal uren dat hij handenarbeid 
verricht, de tijd dat hij “bezet” is en het aantal uren dat hij “vrij” is. De verhouding tussen de 
bezette uren en de vrije uren noemt men de bezetting van de arbeider. Stel dat in een gegeven 
situatie een wever per machine 1/10 van de tijd bezet is, terwijl het getouw dan de maximale 
productie levert. In dit geval zou de wever 10 machines kunnen bedienen. Hij heeft dan een 
bezetting van 100%. In de praktijk bleek (ik zal verderop een klein voorbeeld hiervan geven) 
dat een bezetting van 100% teveel was, in die zin dat het rendement daalde, doordat een arbei-
der bij 100% bezetting zijn machines niet kon bijhouden. Als oplossing berekenden bureaus als 
Berenschot en Bosboom- Hegener het optimale rendement uit een arbeider plus een X-aantal 
machines in een gegeven situatie. Het optimale rendement bleek te liggen op een bezetting van 
90%. In het hierboven genoemde voorbeeld zou de wever dus 9 getouwen moeten bedienen. 
Dan leverde deze arbeider de maximaal mogelijke prestatie en productie. In 1947 was het bo-
venstaande nog grotendeels toekomstmuziek. Pas heel langzamerhand, door de nood gedwon-
gen, gingen de textielfabrikanten over tot het laten uitvoeren van werkclassificatieonderzoe-
ken.1090 
                                                 
1089 Bosboom-Hegener schreef in het Rapport betreffende het onderzoek naar de bezetting bij de Koninklijke Stoomweverij te Nij-
verdal van 6 maart 1948 (TGTV, 195), dat het als normaal kon worden beschouwd dat op maandagmorgen, wanneer de getouwen 
ruim anderhalve dag stil hadden gestaan, de draadbreukfrequentie aanmerkelijk hoger lag; de getouwen moesten dan weer op gang 
komen; dit verschijnsel speelde ongetwijfeld ook bij de andere machines een rol. De temperatuur en vochtigheid hadden eveneens 
een grote invloed op de draadbreukfrequntie. Om die reden was het gebruikelijk om bij de bepaling van de gemiddelde frequentie 
met deze omstandigheden rekening te houden. Bosboom-Hegener had dit rapport opgesteld naar aanleiding van een klacht van 
enkele wevers dat zij overbezet waren. Op grond van zijn onderzoek concludeerde het bureau dat dit over het geheel genomen niet 
het geval was, hoewel zij op bijvoorbeeld maandagmorgen tijdelijk wèl overbezet konden zijn.  
1090 Kuys, De vrees voor wat niet kwam, p. 533, beschrijft de formule van Bureau Berenschot uit 1941 waarmee voortaan (theore-
tische) uitspraken konden worden gedaan over het optimum in de verhouding bezettingsgraad, aantal getouwen, tariefstelling. Hij 
noemt ook, p. 516/7, de studie van 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, Delft 1939. Diss. Delft, die de aandacht vestigde op 
de noodzaak van voldoende rustmomenten voor de arbeiders om de productie te kunnen blijven volhouden. Tijdstudies die gericht 
waren op een 100%-bezetting van de arbeiders waren naar zijn mening contraproductief, zoals in de formule van Berenschot ook 
naar voren kwam. Dit alles geldt in een situatie waarin de kostenfactor van de machines veel hoger is dan die van de arbeiders. 
Later, na de loonstijgingen vanaf 1964, gaven ondernemers vaak een bezetting van meer dan 100%: dit betekende weliswaar een 
lager rendement dan 100% uit de machines, maar gezien de relatief hoge loonkosten was dit toch voordeliger. Bovendien konden de 
ondernemers op deze manier hun machines sneller afschrijven. Dat deze praktijken een enorme overbelasting van de arbeiders im-
pliceerden behoeft geen betoog. Zie ook A.J. Gideonse, Enige principiële moeilijkheden in de textielindustrie, en M. Pluimers, De 
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Bij een aantal bedrijven werd al in een vroeg stadium een beroep gedaan op externe ondersteu-
ning om te onderzoeken of een bepaalde belasting al dan niet te hoog was. Een van de eerste 
was de KSW die in mei 1946 een conflict kreeg met drie copsinlegsters. Deze jonge vrouwen 
hadden tot taak er voor te zorgen dat de spoelenwisselaars van 108 automatische weefgetouwen 
voortdurend van voldoende inslagcops waren voorzien (op de omslagfoto van deze studie is de 
copsbatterij goed zichtbaar). De jonge vrouwen vonden dat ze het niet redden om gedrieën al 
die getouwen constant van voldoende inslagcops te voorzien. De directie had deze kwestie uit-
voerig met hen en met de fabriekscommissie besproken, maar geen oplossing gevonden. Zij zag 
als enige oplossing dat Berenschot vaststelde welke prestatie redelijkerwijs van deze vrouwen 
mocht worden gevergd. 
Namens Berenschot voerde Gideonse het onderzoek uit en zijn conclusie was dat het ‘zeer wel 
mogelijk’ was om dit werk te doen, zelfs wanneer geen van de weefgetouwen stop zou komen 
te staan, wat een hypothetische mogelijkheid was (draadbreuk of het leeglopen van de ketting-
boom zorgde altijd wel voor een onderbreking van het weefproces). In werkelijkheid was het 
rendement van deze getouwen 80%, zodat zij zonder probleem deze taak, het per week inleggen 
van een kleine 60.000 cops, zouden moeten kunnen uitvoeren. De drie vrouwen werkten 3 x 48 
= 144 uur per week en omdat het gemiddeld een kleine 8 seconden per cop kostte om die in de 
spoelenwisselaar te leggen, waren er per week maximaal 128 uur mee gemoeid. De oorzaak van 
de problemen was volgens Gideonse dat de manier van werken van deze drie vrouwen, ‘zelfs 
bij dit eenvoudige werk’, onderling flinke verschillen vertoonde, wat tot een groot verschil in 
productiviteit leidde. Hij adviseerde de onderneming om aandacht te besteden aan de manier 
waarop het werk werd uitgevoerd. Van Eck vond het rapport ‘vernietigend’ voor de drie jonge 
vrouwen en was zeer expliciet over de onderliggende problemen: één van hen was ‘een buiten-
gewoon onplezierig vrouwspersoon’.1091 
 
Met behulp van dit soort onderzoeken probeerden de fabrikanten meningsverschillen met hun 
personeel op te lossen, waarbij uiteraard een zeer grote invloed was weggelegd voor bedrijven 
als het Bureau Berenschot. Voor niet ingewijden was het niet eenvoudig om te begrijpen wat er 
werkelijk speelde. In bovenstaand voorbeeld over de copsinlegsters ging dit nog wel, maar wat 
er nou eigenlijk aan de hand was bij het conflict tussen de directie van M. van Dam & Zonen en 
een aantal van haar wevers, was niet eenvoudig te begrijpen. De zeven wevers bedienden elk 6 
getouwen en weefden twee verschillende doeksoorten op die 6 getouwen. Voor de ene doek-
soort had het bedrijf het tarief vastgesteld op ƒ0,95 per 100.000 picks, voor de andere doeksoort 
op ƒ1,25. De wevers ontvingen een vast basisloon van ƒ18,38 voor een werkweek van 48 uur. 
Indien de wevers op elk getouw 330.000 picks haalden, de door het bedrijf vastgestelde norm, 
dan verdienden zij: 
 

                                                                                                                                               
weversbezetting als factor in de planning van een katoenweverij. Beide in: Aspecten der wetenschappelijke bedrijfsorganisatie, p. 
81-89 en p. 289-299. 
1091 Brief J. Raymakers, namens Koninklijke Stoomweverij te Nijverdal, aan A.C. van Eck, 20 mei 1946; brief A.J. Gideonse, 
namens Raadgevend Bureau Ir. B.W. Berenschot, aan A.C. van Eck, 27 mei 1946; brief A.C. van Eck aan de Regionale Commissie 
Twenthe, t.a.v. J.A. Middelhuis, 29 mei 1946 (alle: TGTV, 196). 
In de vergadering van de Vakraad van 12 februari 1946 kwam een brief van De Eendracht aan de orde over een meningsverschil 
tussen de wevers en directie van de firma Baurichter in Enschede over het aantal te bedienen getouwen. De Vakraad stelde aan de 
directie van Baurichter voor dat een deskundige een rapport op zou stellen, waaruit zou moeten blijken in hoeverre het aantal te 
bedienen getouwen ‘binnen redelijke grenzen’ bleef. Dit was een van de eerste gevallen waarin, na de oorlog, een deskundige werd 
ingeschakeld om een discussie over het aantal te bedienen machines te beslechten. De uitslag heb ik niet kunnen achterhalen. (Kort 
verslag van de vergadering van den Voorloopigen Vakraad voor de Textielindustrie, gehouden op vrijdag 12 februari 1946 des 
voormiddags om 10.00 uur te ’s Gravenhage (TGTV, 202)). 
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3 x 3,3 x 0,95 = ƒ 9,405 
3 x 3,3 x 1,25 = ƒ12,375 
Vast uurloon = ƒ18,38 
Totaal weekloon = ƒ40,16 

 
De wevers hadden in de voorgaande twee weken verdiend: 

Wever 1 ƒ38,59 ƒ40,40 
Wever 2 ƒ39,55 ƒ36,00 
Wever 3 ƒ39,43 ƒ38,18 
Wever 4 ƒ38,95 ƒ38,62 
Wever 5 ƒ37,15 ƒ37,62 
Wever 6 ƒ36,56 ƒ36,00 

 
Van de 7e wever noemde het bedrijf geen cijfers. Alleen “wever 1” was er in geslaagd om in 
een van beide weken iets boven de norm te verdienen die het bedrijf had gesteld. Volgens de 
CAO (zie Tabel 37) moesten de wevers een minimumuurloon van ƒ0,75 verdienen en mochten 
zij in tarief maximaal 20% meer verdienen; een maximaal weekloon van ƒ43,20. Voor een 
“normale” prestatie ging de Vakraad uit van een oververdienste in tarief van 15%, zodat Van 
Dam minimaal ƒ41,40 zou moeten betalen. Volgens de onderneming had zij het tarief ‘zoo 
hoog mogelijk’ vastgesteld en was een verhoging op dat moment niet verantwoord. 
In een persoonlijke brief, dus buiten de Regionale Commissie om, liet Van Eck aan het bedrijf 
weten dat hij met de brief in zijn maag zat. De Vakraad kon zelf hooguit vaststellen ‘dat uw 
eindloonen niet op 15% boven het minimumloon liggen, maar hij kan niet beoordeelen of dit 
aan te laag tarief of aan onvoldoende inspanning der wevers ligt’. Wat de Vakraad kon doen, 
was een onderzoek laten instellen door een adviesbureau, maar de kosten daarvan waren van-
zelfsprekend voor rekening van het bedrijf. Dit gold overigens ook voor bedrijven die wèl lid 
waren van een van de fabrikantenverenigingen, zo voegde hij er aan toe. Omdat het bedrijf het 
risico liep dat het door de Vakraad gedwongen zou worden om meer te gaan betalen aan de 
wevers en bovendien de kosten van het onderzoek, waarin dit naar voren zou komen, ook nog 
zelf moest betalen, besloot Van Eck zijn brief met de suggestie om de brief maar als niet ge-
schreven te beschouwen. 
Dat wilde de onderneming niet; een onderzoek door Berenschot bleef door een misverstand 
echter uit. Op donderdag 31 oktober bezochten Vunderink, Huijsmans en Gönning, de vak-
bondsbestuurders in de Regionale Commissie van de Vakraad, de fabriek om te praten over de 
nog steeds niet opgeloste loonkwestie. Een voorstel van Vunderink om aan de wevers die bij het 
oorspronkelijke loonconflict betrokken waren, alsnog ƒ1,- per week extra uit te betalen over de 
periode van medio mei tot dat moment, wees de directie van Van Dam & Zonen af. Zij wilde 
niet verder gaan dan 50 cent per week, mede omdat de betrokken wevers inmiddels gemiddeld 
ƒ39,09 per week verdienden. De Regionale Commissie legde zich hier bij neer. Hierna startte 
Bureau Berenschot met zijn onderzoek, waaruit bleek dat een normale wever ‘voldoende zwaar 
bezet’ was met het bedienen van zes weefgetouwen, waarop twee verschillende doeksoorten 
liepen. De door de onderneming gehanteerde tarieven waren ‘ruimschoots voldoende’ om een 
normale wever in staat te stellen het CAO-loon plus 15% in tarief, ƒ41,40 per week, te verdie-
nen. Er was echter maar één wever die zeer goede prestaties leverde en wel 90 cent per uur 
haalde en de andere wevers hadden daaruit de conclusie getrokken dat voor normaal presteren-
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de wevers het tarief te laag was.1092 Hoe dit meningsverschil is opgelost, heb ik niet kunnen 
achterhalen. 
 
In beide gevallen werd een oplossing van het loongeschil en van de vraag of niet een te zware 
inspanning werd gevergd, verlegd naar de externe deskundige, de man met de stopwatch, maar 
als gezegd, waren dit nog spaarzame voorvallen. Het verdwijnen van de woorden “ten minste” 
uit de loonregeling in juni 1946 (zie §9.1) dwong de fabrikanten al om de tot dan toe gehanteerde 
praktijk van zwarte lonen los te laten of op zijn minst te heroverwegen op straffe van forse boe-
tes, maar de afkondiging van de volledige loonstop door de regering op 4 oktober 1946, waarbij 
in feite als enige legale ontsnappingsclausule het verkrijgen van dispensatie op basis van aan-
toonbaar hogere prestaties overbleef (zie §11.3), noodzaakte definitief tot het inslaan van de “ad-
viseurs-route”. Minister-president L.J.M. Beel kondigde de loonstop in een radiotoespraak af, 
onder gelijktijdige erkenning dat aan ‘verbetering van het levenspeil der grote massa’ met alle 
macht moest worden gewerkt. Voor een deel moest dit gebeuren door de mogelijkheden te ver-
ruimen tot het geven van prestatietoeslagen aan arbeiders, ‘die een groter dan het gewone ar-
beidsresultaat leverden’. De andere pijler was een prijspolitiek die er op gericht was ‘de verdere 
verbetering van het economisch leven tot uitdrukking te doen komen in verlaging van de prij-
zen’. Hoe het met deze stut van het regeringsbeleid is vergaan, is treffend beschreven in de brief 
van het CRB aan Minister Drees van 20 augustus 1947 (zie bij voetnoot 902).1093 De hierboven 
genoemde voorbeelden waren dan ook vingeroefeningen in het inzetten van adviezen van orga-
nisatie-adviseurs om patstellingen te doorbreken met een quasi-onafhankelijk en met een we-
tenschappelijk sausje overgoten arbitrage-onderzoeken, al zullen de betrokken werkgevers en 
vakbondsbestuurders dat niet zo hebben ervaren. 
 
In de Vakraadsvergadering van december 1946 vertelde Van Spaendonck dat voorzitter Berger 
van het CRB bereid was om overschrijding van het loonplafond (minimumuurloon plus maxi-
maal 20% tariefverdienste) toe te staan, indien dit gepaard zou gaan met een verhoging van de 
productie per manuur, met een verlaging van de relatieve loonkosten en eventueel met een ver-
laging van de vaste lasten per eenheid product. Van Spaendonck verwees als voorbeeld van de 
mogelijkheden om het loonplafond te doorbreken op grond van hogere prestaties naar de onder-
neming De Wit's Textielnijverheid in Helmond, waar de lonen van de wevers door hogere pres-
taties en door het aanbrengen van verbeteringen aan de getouwen waren gestegen tot ƒ1,02 per 
uur. Ledeboer voelde wel voor een verhoging van het plafondpercentage ‘om daarmede de mo-
gelijkheid open te stellen om de arbeiders ertoe te brengen meer machines te bedienen en aldus 
hoogere loonen te verdienen’, waarschijnlijk met de Northrop-wevers in zijn eigen bedrijf in het 
achterhoofd (zie verderop). Stuvé was ook voorstander van een verhoging van de prestaties, maar 
niet van een verhoging van het aantal te bedienen machines en Van der Meijs voegde hieraan 
toe dat ‘voor Twenthe in geen geval als maatstaf mag worden gebruikt de toestand van 1939’. 
Fijlstra stelde voor dat de Bedrijfsunie en de Textielwerkgevers-Federatie eerst onderling eens 
zouden discussiëren over de verschillende aspecten van dit vraagstuk en hij zou een onderzoek 

                                                 
1092 Brieven M. van Dam & Zonen aan A.C. van Eck, 23 mei en 2 november 1946; brief A.C. van Eck aan M. van Dam & Zonen, 
25 mei 1946; brief A.C. van Eck aan de Regionale Commissie Twenthe, t.a.v. J. Vunderink, 5 november 1946; brief A.C. van Eck, 
namens de Regionale Commissie Twenthe, aan M. van Dam & Zonen, 8 november 1946; brief Raadgevend Bureau Ir. B.W. Beren-
schot aan A.C. van Eck, 17 december 1946 (alle: TGTV, 196). 
1093 Giebels, a.w., p. 163/4. De Stichting van de Arbeid omschreef de regeringsverklaring van 4 oktober 1946 als ‘de belangrijkste 
sociaal-politieke beslissing’ in de periode die haar jaarverslag omvatte. Stichting van den Arbeid, Verslag over de werkzaamheden 
in de periode juni 1946-december 1947, p. 12. 
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door de Regionale Commissie Twenthe naar het achterblijven van de arbeidsproductiviteit in 
Twente op prijs stellen. Hiermee haakte hij aan bij een discussie in de vorige vergadering over 
deze kwestie, toen gesproken was over een aanzienlijke verhoging van de productiviteit in Til-
burg. Ledeboer had toen aangegeven dat de prestaties in Twente nog 20 tot 30% achterbleven 
bij die van voor de oorlog. Hij had ter illustratie een voorbeeld genoemd van de lage arbeids-
productiviteit en gesproken over ‘de onwil der arbeiders om daarin verbetering te brengen’. 
Menko was hem bijgevallen. Volgens hem werd er voor de oorlog in Twente hard gewerkt, ter-
wijl in Tilburg ‘matig’ aan werd gedaan. Nu lagen de verhoudingen precies andersom.1094 
 
In de eerste vergadering van 1947 gaf Van Spaendonck aan dat diverse fabrikanten zich tot het 
CRB en tot de Vakraad hadden gewend met het verzoek om toestemming tot overschrijding van 
het plafond. ‘De ontwikkeling van de loonverhoudingen dreigt hiermede buiten den Vakraad 
om te gaan’, zo concludeerde hij. Er waren twee oorzaken voor het acuut worden van deze dis-
cussie, aldus Wind. Aan de ene kant het verlangen bij de arbeiders naar een hoger loon en an-
derzijds het gemeenschappelijke verlangen naar een hogere productie. Hij was bang dat wan-
neer buiten de CAO om incidenteel loonsverhogingen zouden worden toegestaan, aan de bete-
kenis van de CAO ernstig afbreuk zou worden gedaan en, als impliciete conclusie, daarmee ook 
aan de invloed van de vakbeweging. Hij voelde meer voor een algemene verhoging van het 
loonplafond, maar dit zou er volgens Raymakers toe leiden dat de prestaties op bedrijven waar 
het werk goed was georganiseerd, zouden zakken. ‘Het is immers zeer begrijpelijk en in zeke-
ren zin ook te rechtvaardigen, dat de arbeiders weigeren zich in te spannen, als zij constateeren, 
dat elders zonder inspanning dezelfde loonen verdiend kunnen worden.’ Menko stelde voor om 
Bureau Berenschot te vragen de Vakraad van advies te dienen ‘hoe een productieverhooging 
volgens wetenschappelijke normen kan worden vastgesteld en volgens welke maatstaven deze 
tot uitdrukking zou moeten worden gebracht in de loonen’. Wanneer de Vakraad de teugels met 
betrekking tot de ontwikkeling van de lonen in de hand wilde houden, moest hij zich van des-
kundige zijde laten voorlichten. Vunderink kon zich hier heel goed in vinden op voorwaarde dat 
aan Berenschot richtlijnen zouden worden gegeven over de uitgangspunten. Een vergelijking 
met de vooroorlogse verhoudingen vond hij niet acceptabel. ‘Vóór den oorlog werden in de 
textielindustrie veelal onredelijke prestaties gevorderd. De CAO stelt zich nu op den grondslag 
van redelijke prestaties.’1095 
 

                                                 
1094 Notulen van de vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, 26 november en 13 december 1946 (beide: TGTV, 
202). 
Het achterblijven van de productiviteit speelde niet alleen in de Twentse textielindustrie. Het bestuur van de Stichting van de Arbeid 
had al in mei 1946 het algemene probleem besproken dat de arbeiders vonden, ‘dat naar het “jaagsysteem” van voor de oorlog niet 
moet worden teruggekeerd’. In veel ondernemingen leidde die mentaliteit tot een arbeidsproductiviteit, die aanzienlijk lager lag dan 
voor den oorlog. Als oorzaak voor deze mentaliteit zag het bestuur ‘factoren van zielkundigen aard en (…) een mentaliteit, die is 
overgebleven uit den oorlogstijd, die een groote geestelijke ontreddering heeft veroorzaakt’. Voor de oplossing van dit probleem 
vond de vergadering ‘dat hier in het bijzonder een taak aanwezig is voor de arbeidersvakbeweging. Deze kan door het organiseeren 
van bijeenkomsten, waarin de waarde van den arbeid en de arbeid als bron van welvaart worden belicht, de geesten bewerken. 
Uiteraard zullen daarbij de stoffelijke voordeelen, die uit een hoogere productie voor de arbeiders bereikt worden, niet uit het oog 
mogen worden verloren.’ (Verslag van de vergadering van het Bestuur van de Stichting van den Arbeid, 24 mei 1946 (StA, Agen-
da’s Best.verg. mei 1946)). Kuys, De vrees voor wat niet kwam, p. 183, merkt op dat de vakbonden in de jaren ‘30 gebaat waren bij 
‘een min of meer wetenschappelijk onderbouwd normenstelsel’, omdat ze op basis daarvan gemakkelijker met de fabrikanten kon-
den onderhandelen over klachten, aangezien die dan beter met elkaar te vergelijken waren. In de discussies na de oorlog speelde 
voor de vakbonden  het argument dat zij een grotere stem in het sociale overlegkapittel hadden door in te stemmen met werkclassi-
ficatie en vervolgens mee te praten over de voorwaarden waaronder die kon worden ingevoerd, vanzelfsprekend ook nog een be-
langrijke rol. 
1095 Notulen van de vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, 22 januari 1947 (TGTV, 202). 
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Tabel 65 Volwassen wevers (M/V) 1945-1950 

 
Bron: Gemiddelde uurloonen der arbeiders in dienst van ondernemingen aangesloten bij de FVE, de TGFV, de BTO, 
de FVA, 1945-1950. 
Alleen in Enschede werden wolwevers, wevers van wollen en katoenen dekens en “gemengde” wevers apart geteld. De 
hier vermelde wevershulpen zijn volwassenen. Alleen over 1947 zijn gegevens vastgelegd over jongere arbeiders, zie 
Tabel 69. 
 
Naar aanleiding van een verzoek van de Eindhovensche Trijpfabrieken Schellens & Marto om 
toestemming om het loonplafond van haar trijpwevers te doorbreken, kwam nogmaals de nood-
zaak naar voren om dergelijke verzoeken te onderbouwen met ‘objectieve normen omtrent de 
eischen, die aan de betrokken arbeiders worden gesteld’. Daarin lag volgens Raymakers het 
criterium voor het toestaan van hogere lonen. Dergelijke onderzoeken moesten niet worden uit-
gevoerd door personeel van de betrokken fabrikant, aangezien deze medewerkers ‘ofwel niet 
voldoende deskundig, ofwel niet voldoende objectief’ zouden zijn en dat zou naar alle waar-
schijnlijkheid de acceptatie van de uitkomsten door de arbeiders niet ten goede komen, zo was 
de impliciete conclusie. Gelderman ging nog een stap verder door voor te stellen – ‘teneinde 
iedere mogelijkheid van partijdigheid naar den kant van den opdrachtgever uit te sluiten’ – dat 
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de Vakraad voortaan de opdracht tot dit soort onderzoeken zou geven; al moest de rekening wel 
worden betaald door de betrokken fabrikant. Met de conclusie van Vunderink dat erkenning 
door de Vakraad dat een verhoging van de lonen van de trijpwevers gerechtvaardigd was, au-
tomatisch het vraagstuk van de werkclassificatie van de wevers op de agenda zette, was weer 
een belangrijke stap gezet in de richting van de “objectivering van de loonnormen”. Het was 
zaak om de lonen niet langer tot stand te laten komen ‘op grond van de ogenblikkelijke verhou-
dingen van vraag en aanbod en de tijdelijke machtsverhoudingen der betrokken partijen’, zoals 
Gevers Deynoot enkele maanden later als conclusie uit de regeringsverklaring zou trekken (zie 
bij voetnoot 908).1096 
 
Vanuit de Vakraad werd contact opgenomen met een aantal adviesbureaus zoals Bosboom-
Hegener, Bedaux, het Leidse Instituut voor Praeventieve Geneeskunde die zich bereid verklaar-
den om in gezamenlijk overleg tot een aanpak van de werkclassificatie voor de textielindustrie 
te komen. Bureau Berenschot wilde wel met andere bureaus samenwerken bij het meten van 
prestaties met het oog op het verkrijgen van toestemming tot doorbreking van het loonplafond, 
maar niet bij het ontwerpen van een functie-analytische classificatie. Van Eck had in een ge-
sprek met Berenschot de indruk gekregen dat dit bureau er van uit ging dat, wanneer er in de 
textielindustrie iets moest gebeuren, het werk toch geheel of grotendeels in zijn handen zou 
komen te liggen. Verder stond Bureau Berenschot sceptisch tegenover andere bureaus die ‘de 
aangelegenheid teveel van de psychologische kant’ benaderden.1097 
In deze zelfde periode vond er overleg plaats van vertegenwoordigers van de Vakraad met het 
College van Rijksbemiddelaars over een aantal hete hangijzers in de relatie tussen hen beide die 
betrekking hadden op de bevoegdheden van de Vakraad op het terrein van de arbeidsvoorwaar-
den (zie bij voetnoot 571). De vertegenwoordigers van de Stichting van de Arbeid die de bespre-
king eveneens bijwoonden, waarschijnlijk in verband met de hoog opgelopen ruzie, waren ge-
tuige van een discussie over het doorbreken van loonplafonds en de noodzaak van werkclassifi-
catie. CRB-voorzitter Berger was niet bereid de Vakraad de vrije hand te geven om overschrij-
dingen van het loonplafond toe te staan. Hij wilde er bijzonder graag aan meewerken om de 
remmende invloed van het loonplafond op de arbeidsprestaties weg te nemen, maar dit alles 
moest gebaseerd worden op ‘wetenschappelijk verantwoorde stelsels’ èn op het nemen van 
verantwoordelijkheid daarvoor door de Vakraad. Op de vraag van Van der Meijs of het CRB bij 
de beoordeling van dergelijke voorstellen niet het productiecijfer van 1939 zou nemen, kon Ber-
ger hem gerust stellen. Hij wenste zich te baseren op ‘wetenschappelijke metingen van de ar-
beidsprestaties’ zoals die werden uitgevoerd door Bedaux en Bureau Berenschot. Berger was 
van oordeel dat een uniform tariefsysteem voor de gehele textielindustrie niet mogelijk was, 
omdat het noodzakelijk was om met de verschillende omstandigheden in de diverse bedrijven 
rekening te houden. Volgens hem was het daarentegen wel mogelijk om aan de hand van ‘ob-
jectieve normen’ van geval tot geval tarievenregelingen vast te stellen, die niet direct waren 
gekoppeld aan het loon, ‘zoodat de spanningen, die de afstemming van het tarief op het loon in 
het verleden steeds teweegbracht’, werden vermeden. Hij zag op dit terrein een belangrijke taak 
voor de Vakraad weggelegd, evenals op het gebied van de functie-indeling. Berger adviseerde 

                                                 
1096 Notulen van de vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, 5 maart 1947 (TGTV, 202). 
1097 Notulen van de vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, 13 mei 1947 (TGTV, 202). 
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de Vakraad om ‘de mogelijkheid van een op wetenschappelijke functie-analyse berustend loon-
schema in studie te nemen’.1098 
Zo vond de Vakraad steun bij het College op zijn moeizame zoektocht naar werkclassificatie als 
noodzakelijk hulpmiddel om hogere lonen te mogen betalen en de arbeiders te bewegen een ho-
gere prestatie te leveren. De noodzaak hiertoe werd ook nog eens onderstreept in een brief van 
Bureau Berenschot. Het was niet mogelijk om verder te komen dan een globale waardering van 
het niveau van ieder beroep of functie zolang er geen stelsel van werkclassificatie was, waarop 
een dergelijke waardering kon stoelen. ‘Eerst wanneer de classificatie der werkzaamheden ge-
baseerd wordt op de eigenschappen, die voor het werk noodig zijn en niet meer de indeeling 
wordt gebruikt in ongeschoolden, geoefenden en geschoolden, die slechts op grond van de op-
leiding gebaseerd is, kan een objectieve indeeling gemaakt worden.’ En passant gooide Beren-
schot ook het onderscheid tussen mannen- en vrouwenwerk op de vuilnisbelt. Een indeling van 
het werk in klasse, afhankelijk van de vraag of het door mannen of door vrouwen werd uitge-
voerd, was ‘stellig onjuist’. ‘Men klasseert niet de menschen, maar het werk.’ Het niveau van 
het werk werd immers niet beïnvloed door de vraag of een man of een vrouw het uitvoerde. Dit 
stond los van het niveau van de beloning; als men daar onderscheid in wilde maken, dan kon 
dat, maar niet op basis van een onderscheid in het werk.1099  
 
Begin juni ging Berenschot uitvoerig in op een aantal vragen die Van Eck op verzoek van de 
Vakraad aan het bureau had voorgelegd. De Vakraad was van plan om een commissie van des-
kundigen, onder meer afkomstig van diverse adviesbureaus, in het leven te roepen die zich 
moest buigen over de onderwerpen werkclassificatie en arbeidsproductiviteit. Het onderwerp 
werkclassificatie, aldus Berenschot, viel uiteen in twee aspecten: het systeem op basis waarvan 
functies gewaardeerd werden, en de klassering van die functies, anders gezegd, de toepassing 
van het systeem. De keuze van het systeem werd al gedurende een aantal maanden bestudeerd 
door een commissie, waarin Bureau Berenschot zitting had, onder leiding van het Rijksarbeids-
bureau. Deze Commissie voor Algemene Werkclassificatie was inmiddels zo ver met haar werk 
gevorderd dat het eindrapport werd opgesteld. Het ontwerp dat de commissie had opgesteld 
voor een algemeen systeem van werkclassificatie, was voor een groot deel gebaseerd op de door 
Bureau Berenschot toegepaste methode. De commissie had als studiemateriaal de methoden 
gebruikt die werden toegepast bij Philips, Van der Heem en Hoogovens. De commissie had de 
werkclassificatierapporten gebruikt die Berenschot had gemaakt voor de confectie-, de zuivel- 
en de suikerverwerkende industrie. Berenschot vond het dan ook ‘overbodig om nogmaals de 
gehele materie door te nemen met weer een andere groep deskundigen’. Zo’n nieuwe commis-
sie zou immers weer dezelfde gegevens moeten bestuderen – ‘ander materiaal is er niet’ – want 
zijn bureau had ook de Amerikaanse literatuur over onder meer de werkclassificatie in de staal-
industrie bestudeerd. Een nieuwe commissie was dan ook ‘overbodig’ en zou alleen maar ver-
spilling van tijd en geld zijn. 
Voor de uitvoering van de werkclassificatie had Bureau Berenschot steeds met de technische 
deskundigen uit de betreffende industrietak gesproken en op basis daarvan een rapport opge-
steld, dat dan met de werkgevers en werknemers was besproken. ‘Indien dit per se gewenst’ 
werd, konden deze uitvoerende werkzaamheden door meerdere personen worden verricht, maar 
dat kon uitsluitend onder eenduidige leiding. De reden hiervoor was dat wanneer niet van het-

                                                 
1098 Verslag van de bespreking tusschen vertegenwoordigers van het College van Rijksbemiddelaars, de Stichting van den Arbeid 
en den Vakraad voor de Textielindustrie, op dinsdag 25 maart 1947 des namiddags om 1.00 uur (TGTV, 36). 
1099 Brief Raadgevend Bureau Ir. B.W. Berenschot aan A.C. van Eck, [maart 1947] (TGTV, 126). 
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zelfde uitgangspunt werd uitgegaan, er geen overeenstemming kon worden bereikt. Immers, en 
hier kwam een zeer realistische, op lange ervaring gebaseerde visie op tafel, ‘niet vergeten dient 
te worden, dat de werkclassificatie wel zo veel mogelijk subjectieve factoren uitschakelt, maar 
hierin niet voor de volle 100% slaagt’. Verder verwees hij nadrukkelijk naar de onderzoeken die 
zijn bureau in 1943, in samenwerking met een 20-tal Twentse textielfabrieken, had uitgevoerd; 
dit bevatte veel waardevol materiaal voor de uit te voeren werkclassificatie. En als je deze op-
dracht niet aan Berenschot geeft, zo klonk tussen de regels door, dan wordt het moeizaam en 
duur om aan bruikbare gegevens te komen. 
Voor het tweede grote thema, de arbeidsproductiviteit, verwees Berenschot naar een commissie 
die zich in de confectie-industrie had gebogen over de vraag wat moest worden verstaan onder 
een ‘normale prestatie’. Het was mogelijk gebleken om deze vraag eenduidig te beantwoorden 
en in die bedrijfstak was het nu zo geregeld, dat wanneer een bedrijf aan de Rijksbemiddelaars 
toestemming vroeg om het loonplafond te doorbreken, het CRB een rapport eiste van een er-
kend bureau dat de claim al dan niet kon onderbouwen. ‘Aan deze methode kleven vele bezwa-
ren, maar tot nu toe wisten wij geen betere methode te geven.’ Een van die nadelen was dat er 
niet genoeg deskundigen waren om hecht doortimmerde rapporten te produceren en het was van 
groot belang dat er goed werk werd geleverd. ‘Economen staan toch al in een weinig welrie-
kende reuk’, zo gaf hij de stemming onder de overgrote meerderheid van de (textiel)arbeiders 
weer. Vanwege dit soort problemen probeerde Bureau Berenschot het College te overtuigen van 
de grote waarde van een grondtijdenarchief, dat het aantal uit te voeren metingen drastisch kon 
beperken. Dit zou tijdwinst en kostenbesparing opleveren, de heilige graal van de adviesbu-
reaus. De besprekingen met het College waren echter nog niet afgerond. 
Berenschot besloot zijn uitvoerige en belangwekkende brief met het uitspreken van de hoop dat 
Van Eck niet de indruk zou krijgen dat zijn bedrijf niet met andere deskundigen wilde samen-
werken. ‘Wij stikken in commissies, maar juist daarom zijn wij afkerig van onnodige commis-
sies. Inderdaad zijn commissies soms nodig, maar wij kunnen niet ontkennen, dat de commis-
sieziekte wel een Nederlandse kwaal genoemd mag worden dank zij onze critische aard.’1100 
Het is er in de Nederlandse polder in de afgelopen decennia niet beter op geworden. 
 
In juli discussieerde de Vakraad over deze brief en trok onder meer de weinig schokkende con-
clusie dat het dubbele vraagstuk dat hier aan de orde was, ‘een zee van moeilijkheden en pro-
blemen’ opwierp, maar dat desondanks een betere en meer verantwoorde loonvorming het stre-
ven van de Vakraad moest blijven. Deze moest gebaseerd zijn op werkclassificatie en op weten-
schappelijke normen voor de waardering van prestaties. De Vakraad erkende dat Bureau Beren-
schot in de textielindustrie verreweg de meeste knowhow en ervaring had, maar achtte het niet 
gewenst om aan dit bureau een monopolie te verstrekken. De raad had hier twee argumenten 
voor. Een samenwerkingsverband van meerdere bureaus was meer geschikt ‘om de indruk van 
objectiviteit te versterken en het wantrouwen, met name van de zijde der arbeiders, te verminde-
ren’. Bovendien zou deze opdracht teveel tijd vergen van één bureau. De Raad besloot daarom 
het Bureau Berenschot uit te nodigen voor een gesprek.1101 
                                                 
1100 Brief B.W. Berenschot aan de Vakraad door de Textielindustrie, t.a.v. A.C. van Eck, 2 juni 1947 (TGTV, 945). Onderstr. in 
origineel. Voor het ontstaan en het nut van het “grondtijdenarchief” in de confectie- industrie zie: Kuys, De vrees voor wat niet 
kwam, p. 519 en 618/9. Door in veel fabrieken metingen te doen kon een algemene norm worden ontwikkeld en deze kon grote 
voordelen bieden in de discussies met de arbeiders: zogeheten “subjectieve, egoïstische deelbelangen” van onwillige arbeiders 
zouden wijken voor “objectieve” normen. Van der Heem was een bedrijf, opgericht in 1926 en in 1966 door Philips overgenomen, 
dat professionele elektrische apparaten bouwde (http://www.vanderheem.info/index.html). 
1101 Notulen van de vergadering van de Vakraad voor de Textielindustrie, 10 juli 1947 (TGTV, 202). 
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Hoe belangrijk het was om waar mogelijk het wantrouwen van de arbeiders tegen “de econo-
men” en hun tijdklokken en vooral tegen de resultaten van hun onderzoek weg te nemen, komt 
in de volgende voorbeelden aan de orde. Op 6 maart 1947 stuurde Bureau Berenschot de Va-
kraad het verslag van een arbitrage-onderzoek dat het bij de KSW had uitgevoerd. Aan dit on-
derzoek was een lange periode van onrust onder de wevers voorafgegaan (zie bij voetnoot 500). 
Bij het weer op gang komen van de productie na de bevrijding had de directie een aantal wevers 
op zes automatische weefgetouwen aan het werk gezet, waarbij zij ook zelf de batterijen met 
inslagcops gevuld moesten houden. De overwegingen voor de directie hierbij waren dat de we-
vers op deze manier hun ervaring weer konden ophalen en dat de minder goede grondstoffen 
die de onderneming nog had overgehouden uit de oorlog, het bedienen van meer getouwen niet 
toelieten. Deze beide argumenten vervielen in de loop van de winter van 1945, maar de directie 
besloot toch om het aantal getouwen vooralsnog niet te verhogen. Wegens brandstofschaarste 
was het op dat moment nog niet mogelijk een tweede weefzaal in gebruik te nemen en uitbrei-
ding van het aantal getouwen per wever zou inhouden dat een aantal andere wevers opnieuw op 
wachtgeld zou moeten worden gezet. Dit zou waarschijnlijk tot gevolg hebben, zo was tussen 
de regels door te lezen, dat deze wevers zouden vertrekken. In april 1946 wilde de directie de 
wevers twaalf getouwen ter bediening geven, waarbij ze ook nog de batterijen met inslagcops 
moesten blijven vullen. Dit was volgens de directie ‘een redelijke prestatie’, maar de wevers 
weigerden om meer dan negen getouwen te bedienen. Om die reden legde de KSW de kwestie 
aan de Vakraad voor die Berenschot in april vroeg om een ‘geheel objectief-wetenschappelijk’ 
onderzoek te doen naar de kwestie. Over het resultaat van dit onderzoek heb ik geen informatie 
gevonden, maar de onderneming liet in december 1946 aan de Regionale Commissie weten dat 
er destijds een regeling was getroffen die ‘bevredigend’ had gewerkt. De directie wilde op dat 
moment, in december, een meer gevarieerd productieprogramma gaan uitvoeren, waarbij op 
twaalf getouwen per wever meerdere kwaliteiten doek zouden worden geweven. Naar haar me-
ning was het om die reden nodig de wevers ondersteuning te geven van batterijvullers, zodat zij 
dit werk niet meer zelf hoefden te doen. De wevers wilden hier niet aan; welke overwegingen 
voor hen hebben gespeeld is niet met zekerheid te zeggen, maar het is waarschijnlijk dat zij dit 
als een opstap zagen naar nog grotere aantallen getouwen, zoals in de jaren ’30 was gebeurd. 
Tot stomme verbazing van Unitas die in Nijverdal van oudsher de meeste invloed had, was de 
verontwaardiging onder de wevers zo groot en waren de emoties zo hoog opgelopen dat de we-
vers het werk hadden neergelegd. Het jaarverslag van de plaatselijke afdeling schreef dat ‘op-
eens de bom barstte’. Voor de Nijverdalse verhoudingen was dit een schokkende gebeurtenis, 
‘een ongewoon iets voor Nijverdal, in het bijzonder voor de weverij’ (zie bij voetnoot 436). Om 
een uitweg te vinden heeft de directie opnieuw een arbitrage-onderzoek laten instellen, iets waar 
zij volgens Unitas aanvankelijk niets voor voelde. Aan de Vakraad legde de KSW de vraag voor 
om door ‘een onpartijdige instantie’ een onderzoek te laten uitvoeren om te bezien hoe groot de 
bezetting van de betrokken wevers zou zijn, wanneer ze zelf de inslagcops in zouden leggen en 
wanneer dit door hulpkrachten zou worden gedaan. 
Berenschot presenteerde de resultaten van zijn onderzoek in maart 1947 aan de Regionale Com-
missie. In vergelijking met mei 1946, toen de betrokken wevers drie verschillende kwaliteiten 
doek moesten weven, was dit aantal nu flink uitgebreid. Er was nog een aantal andere zaken 
veranderd. Zo was de frequentie van kettingbreuken belangrijk afgenomen en was ook het 
copsgewicht toegenomen, zodat die minder snel verwisseld hoefden te worden. Ondanks de toe-
genomen complexiteit van de omstandigheden voor deze wevers was het volgens Berenschot 
mogelijk om hen op twaalf getouwen te zetten, op voorwaarde dat de wevers met de meest ar-
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beidsintensieve soorten doek, werden ondersteund door een batterijvuller. Verder adviseerde het 
bureau om bij de planning van het werk rekening te houden met de beschikbare capaciteit en 
om het werk gelijkelijk over de wevers te verdelen, omdat er anders klachten zouden komen 
van de in hun ogen te zwaar bezette wevers die tot ‘een onprettige sfeer’ zou leiden. De directie 
van de KSW paste een soort salamitactiek toe. Iedere keer wanneer het mogelijkheden zag om 
de productie op te voeren en de aantallen getouwen per wever te verhogen, zette het een vol-
gende stap; vanuit bedrijfseconomisch standpunt zeer begrijpelijk, maar in de ogen van de we-
vers het begin van een jaagsysteem zoals in de jaren ’30. Dat zelfs Nijverdalse wevers, door het 
bedrijf en door Unitas beschouwd als mensen met ontzag voor het gezag, het bijltje erbij neer 
gooiden, was ongehoord. Het onderstreepte bovendien eens te meer de afschuw en de haat on-
der de arbeiders tegen de praktijken uit de crisistijd; ook in Nijverdal waren de tijden, waren de 
machtsverhoudingen veranderd.1102 Door het probleem naar de techniek te verleggen, probeerde 
de onderneming de angel uit het conflict te halen en moesten de arbeiders opboksen tegen een 
ingewikkelde verhandeling van een technisch deskundige die volledig werd gesteund door de 
vakbond. De bondsbestuurders deden er vaak nog een schepje bovenop door een klemmend 
beroep te doen op de verantwoordelijkheid van de arbeiders voor de textielvoorziening en, niet 
zelden gepaaid met kleine financiële tegemoetkomingen, gingen de arbeiders veelal overstag, 
morrend, maar zonder een andere oplossing te zien. 
 
Bij de textielfabriek E. ter Kuile & Zn in Enschede legden op 28 maart 1947 veertig wevers het 
werk neer, omdat de te verwerken grondstof van zo'n slechte kwaliteit was, dat zij overbelast 
waren. Bovendien was als gevolg hiervan het loon zeer laag. Na een onderhoud met de directie, 
de fabriekscommissie en de vakbonden besloten de wevers het werk te hervatten met de af-
spraak dat Berenschot zou onderzoeken of de wevers overbelast waren of niet. In afwachting 
hiervan besloten de wevers één van hun zes getouwen te laten staan. Dit werd hen niet in dank 
afgenomen en de Regionale Commissie van de Vakraad bepaalde dat aan de wevers alleen nog 
maar het tariefloon mocht worden uitbetaald, dat in dit geval lager lag dan het minimumloon. 
Toen weigerden de wevers op hun beurt op zaterdag de getouwen te poetsen, zoals alom ge-
bruikelijk en voor een storingsvrije productie van essentieel belang. Bovendien weigerden zij 
nog langer herkenningsstrepen in het doek te weven. Normaal kwam in ieder stuk aan het begin 
en aan het eind een herkenningsstreep. Dit was vooral noodzakelijk voor de kwaliteitscontrole 
en om diefstal tegen te gaan. Gezien de gespannen verhoudingen in de weverij trad de directie 
hierin ‘lankmoedig’ op. 
Op 30 mei verscheen het rapport van Berenschot, waaruit bleek dat de arbeiders niet overbelast 
waren. Zij gingen hierop in staking. Na een gesprek van de vakbonden met Bureau Berenschot 
bleken de arbeiders wél overbelast te zijn, waarop zij het werk aan de vijf getouwen hervatten. 
Naar Vunderink in de Vakraad vertelde, had het onderzoek van Berenschot uitgewezen dat de 
arbeiders een bezetting hadden van ongeveer 100%, terwijl 90% als wenselijk maximum werd 
aangegeven. Toch had Berenschot geconcludeerd, dat niet van een overmatige belasting gespro-
ken kon worden, omdat de wevers een loon van 90 cent per uur konden halen zonder de bezet-
ting van 90% te overschrijden. In het gesprek met de vakbonden had het bureau toegegeven dat 
slechts één arbeider onder deze norm bleef en dat de overigen daar ver bovenuit kwamen. De 

                                                 
1102 Brief J. Raymakers, namens de KSW, aan A.C. Van Eck, 16 april 1946; brief A.C. van Eck aan Raadgevend Bureau Ir. B.W. 
Berenschot, 23 april 1946; brief J. Raymakers, namens de KSW, aan de Regionale Commissie Twenthe, 27 december 1946; brieven 
A.J. Gideonse, namens Raadgevend Bureau Ir. B.W. Berenschot, aan de Vakraad voor de Textielindustrie, 6 en 10 maart 1947 (alle: 
TGTV, 196); 47ste Jaarverslag Unitas, afd. Nijverdal, 1947 (Unitas, 1097). 
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Regionale Commissie besprak de kwestie verder en kwam tot de slotsom dat een bezetting van 
90% het maximum moest zijn. Het bedrijf zou dusdanige maatregelen moeten treffen, dat de 
wevers bij het bedienen van zes getouwen niet zwaarder bezet waren. Een mogelijkheid daartoe 
was een betere organisatie en/of een betere kwaliteit grondstof, wat tot minder draadbreuk leidt. 
De wevers gingen met deze oplossing akkoord en bedienden vanaf 18 juni weer zes getou-
wen.1103 Bij Ter Kuile ging het initiatief middels de staking uit van de arbeiders en werd het 
bezettingsonderzoek, een belangrijk onderdeel van het hele systeem van functieanalyse, gedaan 
om hun klachten over een te grote belasting na te gaan.  
 
Midden juni 1947 vroeg H. ten Cate Hzn & Co in Almelo het CRB toestemming om hogere 
lonen te betalen. Het bedrijf had in toenemende mate te kampen met ontevredenheid onder zijn 
personeel, omdat de productie er veel hoger lag dan bij andere bedrijven, terwijl de lonen het-
zelfde waren. Ten Cate kon bijna geen nieuwe mensen krijgen en steeds meer arbeiders wilden 
weg. Het College reageerde met het verzoek een tariefregeling over te leggen, opdat het kon be-
oordelen of een loonsverhoging verantwoord was. In zijn antwoord verklaarde Ten Cate dat de 
prestaties in het bedrijf al hoger waren dan vóór de oorlog. Toen moesten de arbeiders er ook 
harder werken dan bij andere bedrijven, maar toentertijd was dit geen probleem geweest, omdat 
het bedrijf ook hogere lonen betaalde. Door de loonregeling kon dit nu niet meer ‘en hier ligt de 
bron van alle narigheid’. Begin juli spraken het CRB en Ten Cate af dat Berenschot een onder-
zoek zou instellen.1104 
Ruim een maand later was dit onderzoek klaar en Berenschot stuurde een positief advies naar 
het College. Waar de gemiddelde bezetting van wevers 90% bedroeg, lag deze bij Ten Cate op 
ongeveer 95%. Verder lag volgens het bureau de door Ten Cate van de arbeiders verlangde 
prestatie op 100% en daarmee voldeed het bedrijf aan de normen. De Vakraad, door het College 
om advies gevraagd over het rapport van Berenschot, onderschreef dit zonder meer en adviseer-
de eveneens toestemming te geven voor een doorbreking van de maximale tariefmarge.1105 Op 
18 oktober bracht ook de Directeur-Generaal van de Arbeid een positief advies uit. Toch gaf dit 
advies aanleiding tot verdere discussies, waarbij tevens bleek hoe ingewikkeld de materie was 
en hoe weinig grip de verschillende instanties eigenlijk hadden op een zo technische kwestie als 
functieclassificatie. Een loonnorm vaststellen en de strikte naleving daarvan eisen, bleek iets 
heel anders te zijn dan het vanuit Den Haag daadwerkelijk inzicht hebben in en toezicht houden 
op de dagelijkse praktijk van het productieproces. 
 
Het was het DGA gebleken dat de arbeidsprestatie en de bezetting van een dusdanig niveau wa-
ren, dat er reden was plafonddoorbreking toe te staan. Het adviseerde echter, naast een algeme-
ne verhoging tot gemiddeld maximaal 25% ook een individueel maximum vast te stellen van 
33% bij een bezetting van 90%. Als argument hiervoor voerde het aan, dat zo enerzijds werd 
voorkomen ‘dat de tarieven te hoog worden vastgesteld en anderzijds dat een jaagsysteem zou 
ontstaan, waardoor een op redelijke prestaties gebaseerde beloning zou worden overschreden’. 
Gevers Deynoot, die als een van de belangrijkste adviseurs van het CRB ook zijn licht over 

                                                 
1103 Brief E. ter Kuile & Zn. aan A.C. van Eck, 24 april 1947 (TGTV, 196); brief directeur GAB aan Minister van Sociale Zaken, 9 
juni 1947 (Arbeid II, 19); Notulen van de vergadering van de Vakraad voor de Textielindustrie, 6 juni en 10 juli 1947 (beide: 
TGTV, 202); Tubantia 2, 3 en 5 juni 1947; int. Th. Menger, 8 november 1978, p. 14/15. 
1104 Brief H. ten Cate Hzn & Co aan CRB, 16 juni, 3 en 9 juli 1947; brief CRB aan H. ten Cate Hzn & Co, 1 juli 1947 (alle: Lb 15-
9583); Vergadering FVA op 21 juni 1947, ten kantore van de Katoenmaatschappij (Ten Cate (2), C-7c). 
1105 Brief A.J. Gideonse, namens Raadgevend Bureau Ir. B.W. Berenschot, aan CRB, 16 augustus 1947; brief A.F. Stuvé en A.J.A. 
van Gerwen, namens Vakraad voor de Textielindustrie, aan CRB, 13 oktober 1947 (beide: Lb 15-9583). 
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deze kwestie moest laten schijnen, concludeerde hieruit, ‘als ik het goed begrijp’, dat de 25% 
zou moeten gelden voor de reeds geëiste prestatie en dit zou ‘dus neerkomen op een onmogelijk 
maken van een gemiddeld hoger rendement’. Het DGA, om nadere inlichtingen gevraagd, 
schreef dat er ‘een misverstand’ bestond. Bij Ten Cate was ‘men uitgegaan van het bij werken 
in tarief redelijk te eisen machinerendement, waarbij een prestatie van 100% is aangenomen. 
Indien dit rendement wordt gehaald krijgt men 20% tarief uitbetaald. Hieruit volgt, dat een ho-
gere prestatie en dus een doorbreking van dit plafond mogelijk is’. Een factor die de zaak nog 
verder compliceerde, was dat Gevers Deynoot in zijn advies de 100%-bezetting gelijk had ge-
steld aan 72 Bedaux-eenheden. Volgens de Directeur-Generaal van de Arbeid verschilde de 
manier waarop de diverse efficiencybureaus de prestaties beoordeelen hemelsbreed en stelde 
men ‘voor practisch gebruik’ de 100% van Bureau Berenschot gelijk aan 72 Bedaux-eenheden, 
‘maar dit is geen exact gegeven: 73 of 74 B’s (Bedaux-eenheden, schr.) is daarbij ook moge-
lijk’.1106 Zoals het DGA de zaak interpreteerde voldeed Ten Cate inderdaad aan een van de 
belangrijkste eisen die de regering stelde voor loonsverhoging, namelijk buitengewoon hoge 
productie. Toch achtte Gevers Deynoot het nodig zich nader te informeren en hij had een ge-
sprek met Ten Cate, waarbij hij te kennen gaf het rapport van Berenschot te onderschrijven. 
Hierdoor gesterkt concretiseerde het bedrijf zijn eerdere verzoek om dispensatie en vroeg nu 
een plafonddoorbreking van 30%. Als reden voerde het bedrijf aan: ‘De hogere productie welke 
bij ons bedrijf, dankzij de hogere bezetting, bereikt kan worden, ook in vergelijking met een 
bedrijf waar de wevers eveneens 100% prestatie leveren, is niet alleen een gevolg van de betere 
organisatie, maar vereist van de wevers inderdaad meer inspanning. (…) In afwijking van de 
Arbeidsinspectie, achten wij een percentage van 30% noodzakelijk, wil er van deze maatregel 
enige werking uitgaan.’ 
Nu bleek dus dat de circa 250 wevers en 55 man ondersteunend personeel (geoefenden) juist 
vanwege de hoge bezetting zwaarder belast waren en dat de prestatie van 100% op zich geen 
reden was voor een plafonddoorbreking (bovendien zou 25% volgens Ten Cate te weinig zijn in 
de ogen van de arbeiders). Tot zover is deze kwestie te vergelijken met wat zich had afgespeeld 
bij Ter Kuile. Ook daar hadden de wevers een hogere bezetting dan wenselijk werd geacht. 
Leidde dit bij Ter Kuile tot de eis van de arbeiders dat de bezetting werd verlaagd, Ten Cate 
probeerde de in feite te hoge bezetting te gebruiken om voor de arbeiders een hogere tariefmar-
ge te verkrijgen.  
Wat is de achtergrond van dit oneigenlijk gebruik van het bezettingsonderzoek? In zijn eerste 
brief over deze kwestie had Ten Cate al iets van zijn motieven laten merken, namelijk ontevre-
denheid onder de wevers over de in vergelijking met de geleverde inspanning te lage lonen. De 
bezetting terugbrengen tot 90% via verdere efficiencymaatregelen zou ongetwijfeld op verzet 
van de arbeiders stuiten, omdat in dit geval de productie minstens even hoog zou blijven en 
alleen de onderneming zou profiteren. Deze uitweg was dus afgesloten. Er moest via loonsver-
hoging een oplossing komen. De onderneming achtte het ‘ongewenst uitmuntende arbeiders te 
beknotten in de mogelijkheid om een hogere prestatie dan de normale te leveren’, omdat die 
arbeiders anders waarschijnlijk zouden vertrekken (het verloop onder mannen van 18 jaar en 
ouder bedroeg er 17,4% in 1947, zie Figuur 17). Door de hoge bezetting en dus de blijkbaar erg 
gunstige rendementsverhouding machines/arbeider bij Ten Cate (in vergelijking met andere tex-
tielfabrieken) was het voor deze onderneming geen probleem om hogere lonen uit te betalen. 

                                                 
1106 Brieven Directeur-Generaal van de Arbeid aan College van Rijksbemiddelaars, 18 oktober en 11 november 1947; brief 
R.A.Th. Gevers Deynoot aan College van Rijksbemiddelaars, 3 november 1947 (alle: Lb 15-9583). Onderstr. in origineel. 
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Hier kwam nog iets bij. Tot dan toe was men ervan uitgegaan, zo schreef Gevers Deynoot op 26 
november, dat de basislonen in de textielindustrie lager lagen dan de lonen van geschoolde ar-
beiders in andere bedrijfstakken die op tijdloon stonden. Deze lonen waren veelal vastgesteld op 
basis van functieanalyse. Daarom ook was men er toe overgegaan een tariefgarantie te geven 
van 10%, zodat het uurinkomen in ieder geval het minimumuurloon plus 10% bedroeg. Onder-
zoek door Bedaux bij Raymakers & Co's Textielfabrieken in Helmond leek dit beeld te bevesti-
gen. Inmiddels was echter het loon voor geschoolde textielarbeiders met vijf cent verhoogd (als 
uitvloeisel van de nieuwe CAO, zie Tabel 58), terwijl bovendien was gebleken dat het adviesbu-
reau Bosboom-Hegener textielarbeiders ‘aanmerkelijk lager’ classificeerde dan Bedaux. Er was 
dus reden om aan te nemen, ‘dat de door de classificatie bij Raymakers gewekte indruk niet 
juist is’. Ik wil hierbij in herinnering roepen dat de genoemde loonsverhoging vooral bedoeld 
was om de pensioenpremie te kunnen betalen. Gevers Deynoot leek die verhoging te betreuren 
en dat was niet geheel onlogisch. Niet lang daarvoor immers, in een bespreking over de tweede 
CAO op 25 augustus, hadden Bosch en hijzelf grote bezwaren geopperd tegen het verhogen van 
de lonen voor alle wevers, ook degenen ‘die de meest eenvoudige arbeid verrichten’, mede om-
dat men bij de invoering van werkclassificatie, die wellicht tot een lagere indeling van dit type 
wevers zou leiden, wèl aan deze verhoogde lonen gebonden was (zie bij voetnoot 910). 
Dit betekende, dat het zeker niet juist was − vanuit het gezichtspunt van de algemene loonpoli-
tiek − om bij een prestatie van 100% een hogere marge dan 20% toe te staan. Bij Ten Cate gold 
dit wel in bijzondere mate, daar de wevers om wie het hier ging – witwevers – tot de laagst 
geclassificeerde categorie van de geschoolde textielarbeiders behoorden, zoals Gideonse in een 
mondelinge toelichting op het rapport van Berenschot aan Gevers Deynoot had verteld. Dit was 
de consequentie van de in 1946 vastgestelde indeling van alle textielfuncties in drie vakgroepen, 
waarbij alle wevers in de geschoolden-groep gekomen waren, ondanks de vaak grote verschil-
len in geschooldheid onder hen. 
‘Er is echter’, aldus Gevers Deynoot, ‘een ander motief om voor Ten Cate toch een verhoging 
toe te staan, n.l. het bijzonder hoog bezettingspercentage. Een lage bezetting – d.w.z. dat de we-
vers te weinig machines bedienen – is op het ogenblik een euvel in de textielindustrie. Er is 
alles voor te zeggen, dat een hoge bezetting door een extra premie zal worden gestimuleerd. Dit 
zal de werkgevers aansporen om de organisatie zodanig te maken, dat de bezetting groter wordt 
en zal de werknemers er toe brengen om daartegen geen bezwaar te maken.’ Hoewel Gevers 
Deynoot zich enigszins onzorgvuldig uitdrukte, waar hij schreef te hopen dat de andere onder-
nemers de bezetting hoger zouden maken (het ging er immers om het rendement, dus de nuttige 
output bij een bepaalde verhouding machines/arbeider, te verhogen onder handhaving van een 
bezetting van 90%), had hij toch de bedoeling van Ten Cate prima begrepen. Het DGA daaren-
tegen snapte het niet. Het had namelijk ‘ten onrechte begrepen dat het de bedoeling zou zijn om 
meer te betalen, indien harder zou worden gewerkt dan thans. Dit is echter geenszins de bedoe-
ling, men verwacht nauwelijks een hogere prestatie en men wil ook bij de huidige prestatie 
meer uitbetalen.’ 
Met andere woorden: de wevers werkten in feite harder dan de autoriteiten zelf als norm hadden 
gesteld en als pleister op de wonde was de plafonddoorbreking bedacht. Gevers Deynoot vond 
10% meer wel een erg grote pleister, ook al verklaarde Ten Cate ‘dat zijn mensen, wanneer zij 
een 5% hogere marge zullen hebben, nog zullen weglopen’; Gideonse had tegenover Gevers 
Deynoot bevestigd dat dit ‘zeer wel mogelijk’ was. Tot slot adviseerde hij om geen individueel 
maximum vast te stellen. De overheid was nog niet in staat om dusdanig verfijnde maatregelen 
te treffen; het apparaat was daar nog niet aan toe. ‘Wij moeten het werk niet ingewikkelder ma-
ken dan nodig is, temeer daar het bedrijfsleven daar weinig voor voelt’. 
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In een intern memo voor Josephus Jitta vatte secretaris Rutgers de gehele kwestie nog eens sa-
men. Hoewel de aanvraag ‘in het begin niet zo duidelijk’ was gesteld, was ‘het volgende eigen-
lijk de bedoeling: wanneer b.v. een tariefplafond voor de wevers van 25% boven het uurloon 
wordt toegestaan, dan zullen de wevers bij 100% prestatie in plaats van 20%, 25% boven het 
uurloon uitbetaald krijgen. Een prestatie boven 100%, welke zelden voorkomt, zal beloond kun-
nen worden met meer dan 25% boven het uurloon, omdat het hier een gemiddelde betreft en er 
altijd arbeiders zullen zijn, die geen 100% presteren en dus ook geen 25% boven het uurloon 
komen. De verhoging van 5% van het loonplafond zou dan ook meer moeten worden bezien als 
premie voor een zeer gunstig bezettingspercentage, m.a.w. het bedienen door één wever van 
vele machines.’ Op 7 december 1947 besloot het CRB aan Ten Cate toe te staan ‘de geschoolde 
en geoefende wevers’ (hoe ingewikkeld het was, blijkt wel uit deze vergissing, want formeel, 
volgens de CAO, waren ze allemaal geschoold) te betalen met een tariefmarge van 25%. In de 
overwegingen van dit besluit werd uitdrukkelijk gesteld ‘dat deze verruiming van de tariefmar-
ge gezien kan worden als een premie voor het verhoudingsgewijs hoge bezettingsniveau dezer 
onderneming’ en ‘dat met deze dispensatie zoowel een opvoering van de arbeidsprestatie als 
een daarmee gepaard gaande verlaging van het kostenpeil beoogd’ werd.1107  
Langs deze weg zouden nog talloze bedrijven dispensatie in de wacht slepen. Het bleek name-
lijk de enige manier om tegemoet te komen aan de looneisen van het personeel en tegelijkertijd 
aan de wensen van het CRB om meer lijn, meer systematiek aan te brengen in de loonbetaling. 
Hierdoor werden de ondernemers tevens gedwongen zich in te stellen op een zo rationeel moge-
lijke productie: op welke manier kun je een arbeider zoveel mogelijk machines laten bedienen, 
terwijl de bezetting toch 90% blijft. Dit kon alleen door een optimale rationalisatie van het pro-
ductieproces. Daarenboven vervulde dit soort onderzoeken een belangrijke rol bij het de arbei-
ders opdringen van een hogere productie: zij hadden er immers ook zélf voordeel van … 
 
In september 1947 vond het overleg plaats van de Vakraad met vertegenwoordigers van Bureau 
Berenschot, waartoe de raad het bureau in juli had uitgenodigd. Voorzitter Van Spaendonck 
heette B.W. Berenschot en D.A.C. Zoethout welkom en herhaalde nog eens dat de Vakraad er 
de voorkeur aan gaf dat de werkclassificatie en tarievenregeling zouden worden onderzocht 
door een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van de diverse bureaus die zich met ar-
beidsanalyse en arbeidsmeting in de textielindustrie bezighielden. Omdat Berenschot had aan-
gegeven daar bezwaren tegen te hebben, wilde de Vakraad graag zijn visie horen. Naar Beren-
schot vertelde, speelde het vraagstuk van de werkclassificatie in meerdere bedrijfstakken en in 
sommige was zelfs al een uniforme classificatie doorgevoerd. Dit was voor A.N. van Mill, Di-
recteur-Generaal van het Rijksarbeidsbureau, aanleiding geweest om een commissie in te stellen 
die tot taak had de verschillende initiatieven te coördineren en tot eenheid van de gehanteerde 
begrippen te komen; Zoethout was lid van deze Commissie-Van Mill (de officiële naam luidde 
Commissie voor Algemene Werkclassificatie van het Rijksarbeidsbureau) die inmiddels haar 
werk vrijwel had afgerond. Een commissie zoals de Vakraad op het oog had, zou dan ook dub-
bel werk doen. Berenschot achtte het wel zinnig om een commissie in het leven te roepen die de 
toepassing van het ontworpen systeem zou regelen. Dit hield in dat de functies die in de diverse 
branches van de textielindustrie voorkwamen, moesten worden geanalyseerd en geklasseerd. 
Een belangrijke randvoorwaarde was wel dat er eenhoofdige leiding was voor een dergelijke 

                                                 
1107 Brief H. ten Cate Hzn & Co aan CRB, 18 november 1947; brief R.A.Th. Gevers Deynoot aan CRB, 26 november 1947; memo 
J.C. Rutgers voor A.C. Josephus Jitta, december 1947; Besluit College van Rijksbemiddelaars, 7 december 1947 (alle: Lb 15-9583). 
Onderstr. in origineel. 
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commissie om niet te vervallen ‘in eindeloze discussies over subjectieve opvattingen’. Hij her-
haalde wat hij ook in zijn brief had geschreven, ‘dat in de toepassing van een systeem van 
werkclassificatie het subjectieve element altijd een belangrijke rol’ speelde. Op de vraag vanuit 
de Vakraad hoe werkclassificatie voor de textielindustrie dan tot stand moest worden gebracht, 
gaf Zoethout een korte schets. 
Tot op dat moment was de waardering van de verschillende functies en de uitdrukking daarvan 
in het betaalde loon ‘min of meer op het gevoel’ gedaan. Met een werkclassificatiesysteem 
werd deze subjectieve waardering ‘zoveel mogelijk door een objectieve, wetenschappelijke 
waardering’ vervangen en dit gebeurde aan de hand van bepaalde criteria zoals verantwoorde-
lijkheid, kennis, zelfstandigheid enz. De Commissie-Van Mill had alle relevant geachte ken-
merken in drie categorieën ingedeeld, te weten psychologische, technologische en leertijdken-
merken. ‘Naarmate de technologische kenmerken een meer overwegende rol gaan spelen, wordt 
het subjectieve element meer verdrongen’, aldus Zoethout. Al naar gelang van het gewicht van 
een bepaald kenmerk voor een bepaalde functie, werd er een cijfer aan die functie toegekend, 
waarbij ook nog onderscheid werd gemaakt naar het relatieve belang van een kenmerk. Omdat 
er in de CAO een loonlijn was vastgelegd, konden de verschillende functies aan de hand van het 
berekende aantal punten een plaats krijgen op die loonlijn. Naar aanleiding van een opmerking 
van Gelderman dat op het moment dat er voor alle bedrijfstakken een werkclassificatie was 
opgesteld volgens dit systeem, het College van Rijksbemiddelaars onderlinge vergelijkingen 
van functies kon gaan maken, maakte een lichte paniek zich van de vakbondsbestuurders mees-
ter. Zij waren bang voor een diskwalificatie van de arbeid in textielfabrieken.  
Desgevraagd dacht Berenschot ongeveer drie maanden nodig te hebben om alleen voor de ka-
toenindustrie – spinnen, weven, verven en drukken – een classificatie op te stellen. Afgesproken 
werd dat hij hiervoor een offerte in zou dienen. Op die manier zou de Vakraad concreet materi-
aal tot zijn beschikking krijgen op basis waarvan hij zich een nader oordeel kon vormen.1108 
Bureau Berenschot diende een offerte in waarin het aangaf voor ƒ4.500,- een werkclassificatie 
op te kunnen stellen, zich daarbij baserend op de richtlijnen van de Commissie voor Algemene 
Werkclassificatie. Het bureau zou een concept-indeling in loonklassen maken van veel voorko-
mende functies en zou het voorlopige resultaat bespreken met een aantal bedrijfsdeskundigen, 
die het bureau zelf zou uitkiezen.1109 
In de vergadering van 4 september had onder meer Fijlstra al aangegeven dat deze manier van 
werken in strijd was met de eerder vastgestelde opvattingen van de Vakraad dat het de voorkeur 
verdiende de opdracht te gunnen aan een commissie waarin vertegenwoordigers van meerdere 
bureaus zouden samenwerken. Een maand later kwamen deze bezwaren opnieuw aan de orde 
toen de offerte van Bureau Berenschot ter tafel kwam. Middelhuis uitte nu soortgelijke bezwa-
ren. Gelderman gaf te kennen geen voorstander te zijn van werkclassificatie, maar wel de nood-

                                                 
1108 Notulen van de vergadering van de Vakraad voor de Textielindustrie, 4 september 1947 (TGTV, 202). 
Het initiatief tot de Commissie voor Algemene Werkclassificatie was in november 1945 genomen door het CRB (zie voetnoot 907). 
Drie vertegenwoordigers van de Commissie-Van Mill, o.a. Zoethout, gaven in een vergadering van het CRB op 20 oktober 1947 
een uiteenzetting van de resultaten van hun werk. Het na de oorlog gehanteerde onderscheid van functies in geschoold, geoefend en 
ongeschoold voldeed niet en de commissie had, mede op basis van Amerikaanse ervaringen, gezocht naar een beter systeem van 
werkclassificatie, dat, zo benadrukten de commissieleden, ‘niet strikt wetenschappelijk is en ook niet kan zijn, omdat allerlei facto-
ren, b.v. verschil van landaard, een rol spelen’. Het door de commissie opgestelde ontwerp was slechts een eerste stap; de volgende 
behelsde het classificeren van een aantal functies met behulp van het nu ontworpen systeem. (Notulen van de vergadering van het 
College van Rijksbemiddelaars, 20 oktober 1947 (CRB, 225)). Voor een toepassing van deze werkwijze in de textielindustrie zie 
verderop. 
1109 Brief D.A.C. Zoethout, namens Raadgevend Bureau Ir. B.W. Berenschot, aan de Vakraad voor de Textielindustrie, 23 sep-
tember 1947 (TGTV, 219). 
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zaak in te zien van een betere functie-indeling dan wat er nu in de CAO was vastgelegd. Om 
een betere indeling te krijgen, moest de Vakraad zich wel oriënteren op het voor hem nog gro-
tendeels onbekende terrein van de functie-analyse en functiewaardering. Het rapport dat Beren-
schot op basis van de voorliggende offerte zou maken, vond hij daarvoor een goed aankno-
pingspunt. Meer leden van de raad sloten zich bij hem aan en verklaarden ‘huiverig’ te staan 
tegenover werkclassificatie. Om zich een gefundeerd oordeel te kunnen vormen wilden zij 
daarom een concrete toepassing ter beschikking hebben. Fijlstra herhaalde zijn bezwaren tegen 
het verstrekken van een opdracht aan uitsluitend Berenschot. ‘Wil er van deze zaak iets terecht 
komen’, zo lichtte hij toe, ‘dan zal men rekening moeten houden met de psychologie van de 
arbeiders. Deze hebben al bezwaren tegen werkclassificatie op zichzelf, doch deze bezwaren 
gaan dubbel wegen, als de uitvoering in handen wordt gelegd van Berenschot alleen, wegens 
het feit dat het Bureau Berenschot bij de arbeiders in een slechte reuk staat.’ Van Eck ant-
woordde snedig maar niet bepaald empathisch dat ‘ieder die een stopwatch hanteert, bij de ar-
beiders in een slechte reuk staat’. Van der Meijs hield op zich liever aan de oorspronkelijke 
opzet vast, maar omdat de opdracht aan Berenschot die nu besproken werd, slechts de bedoeling 
had om de Vakraad op dit terrein wegwijs te maken, zag hij geen bezwaar. Vunderink onder-
schreef de opvattingen van Fijlstra ‘dat de arbeiders bijzonder gekant zijn tegen het Bureau 
Berenschot’, maar was ermee akkoord om de offerte te aanvaarden, ‘nu de brief van Berenschot 
er eenmaal ligt’. Gelderman trachtte de bondsbestuurders gerust te stellen door op te merken 
‘dat, voor het geval de arbeidersvertegenwoordigers worden weerhouden door hun vrees voor 
declassering der textielarbeiders, zij zich gerust kunnen stellen met de wetenschap, dat de 
werkgevers op dit punt thans aan hun kant staan.’ Dit pleitte er volgens hem voor de koe bij de 
horens te vatten. Met de tegenstem van Stuvé, Fijlstra en Kruit, drie vertegenwoordigers van De 
Eendracht, ging de Vakraad akkoord met het verstrekken van de opdracht tot het opstellen van 
een proefwerkclassificatie voor de katoenindustrie aan uitsluitend Bureau Berenschot. 
Aan het slot van de behandeling van dit agendapunt bracht Fijlstra nog naar voren dat hij er 
bezwaar tegen had, dat de Vakraad de kosten voor het onderzoek zou betalen. Het leek dan wel 
zo dat de ene helft door de werkgevers en de andere helft door de werknemers werd betaald, 
maar in werkelijkheid lagen de zaken zo ‘dat de werknemers persoonlijk betalen en dat de 
werkgevers dergelijke kosten ten laste brengen van de onderneming’. Hij vond daarom dat de 
fabrikanten de kosten moesten dragen, maar de vergadering besliste anders vanwege het oriën-
terende karakter van het onderzoek.1110 
 
Het is opvallend dat meerdere leden van de Vakraad te kennen gaven ‘huiverig’ te staan tegen-
over werkclassificatie, Gelderman had zelfs expliciet aangegeven er geen voorstander van te 
zijn. Voor de vakbondsbestuurders speelde voornamelijk de angst voor declassering van het 
beroep textielarbeider met alle negatieve gevolgen voor hun beloning van dien; het zou er naar 
alle waarschijnlijkheid ook toe leiden dat de leden zich massaal van de bonden zouden afkeren. 
Een tweede belangrijk argument was de afkeer onder de arbeiders van Berenschot; het woord 
alleen al zorgde voor heftige reacties en het was zaak voor de bonden hier naar buiten toe reke-
ning mee te houden. Voor de fabrikanten was het vooral koudwatervrees, de voordelen ervan 
waren immers evident en in enkele hierboven behandelde voorbeelden ook al duidelijk geble-
ken. Deze ervaringen zijn ongetwijfeld uitgewisseld in de intensieve onderlinge informele con-
tacten. Hun bezwaren waren gestoeld op hun vrees de totale macht in hun fabriek kwijt te raken. 

                                                 
1110 Notulen van de vergadering van de Vakraad voor de Textielindustrie, 8 oktober 1947 (TGTV, 202). 



 

 
 

588

Steeds meer buitenstaanders bemoeiden zich met hun bedrijf en met de manier waarop zij dat 
runden, met de arbeidsvoorwaarden, met het loon, met de leeftijd waarop kinderen mochten 
werken, met de aanwezigheid van getrouwde vrouwen in de fabriek, met de indeling van func-
ties en de waardering ervan. De Helmondse fabrikant Raymakers kon de aanwezigen geruststel-
len. Hij had in zijn bedrijf ervaring opgedaan met werkclassificatie en deze waren, zo vertelde 
hij op 8 oktober, ‘niet anders dan gunstig te noemen. De vrees, dat een wetenschappelijke werk-
classificatie de bestaande toestand geheel overhoop haalt, (was) geheel ongegrond gebleken.’ 
Op bepaalde punten moesten er wel ingrijpende veranderingen worden doorgevoerd, maar dit 
kon geleidelijk gebeuren.  
De ledenvergaderingen van de Twentse fabrikantenverenigingen besteedden niet of nauwelijks 
aandacht aan deze beslissing die ingrijpende gevolgen voor de bedrijfsvoering zou blijken te 
hebben; ook al een indicatie voor het feit dat het voor velen nog een ver-van-mijn-bed-show 
was. In de ledenvergadering van de FVE, die enkele dagen later plaatsvond, deelde Van Eck 
mee dat er opdracht voor een onderzoek was gegeven, ‘doch met het betreffende wetenschappe-
lijk onderzoek zal wel geruimen tijd gemoeid zijn’. Het jaarverslag van de Vakraad over 1947 
besteedde wel enkele alinea’s aan de gebeurtenissen. De raad had de groepsindeling in de CAO 
steeds beschouwd als ‘een noodverband’ en was al van plan om deze te vervangen door op 
functie-analyses gebaseerde werkclassificatie. Toen het CRB de mogelijkheid in het vooruit-
zicht stelde om voor bijzondere prestaties, mits vastgesteld op grond van verantwoorde tarie-
venregelingen, hogere lonen te betalen dan de vastgestelde plafondlonen, onderkende de Vak-
raad de mogelijkheden die deze uitweg de industrie bood en had een bureau opdracht gegeven 
tot het ontwerpen van een proefwerkclassificatie voor de katoenindustrie. Hierbij speelde nog 
een andere overweging, waaraan ik hierboven al kort aandacht heb besteed, namelijk dat een 
groot aantal individuele bedrijven toestemming vroeg om hogere lonen te betalen, ondersteund 
door rapporten van efficiencybureaus. Hierover door het CRB om advies gevraagd stond de 
raad vaak met de mond vol tanden, omdat hij de technische details niet altijd kon beoordelen. 
Bovendien was het niet in alle gevallen duidelijk of de verschillende bureaus voldoende op de 
hoogte waren van de specifieke omstandigheden in de textielindustrie en of zij dezelfde normen 
en maatstaven hanteerden. Tot slot was de Vakraad bang ‘dat hij, door zich al te gemakkelijk 
door de rapporten van de verschillende bureaus te laten leiden, zich de loonvorming in de tex-
tielindustrie uit handen zou laten nemen en daarmede de deur open zou zetten voor een “weten-
schappelijke chaos” op het gebied van de loonvorming in de textielindustrie’. Voor de vakbon-
den zou dat het einde betekenen van wat ze net met veel moeite voor elkaar hadden gekregen: 
meepraten over de arbeidsvoorwaarden.1111 
Berenschot benaderde in het kader van zijn opdracht vijf fabrieken in Enschede, te weten Nico 
ter Kuile, N.J. Menko, Textielfabriek “Holland”, Katoenspinnerij Bamshoeve en Spinnerij Oos-
terveld. Oosterveld en Textielfabriek “Holland” reageerden positief, maar N.J. Menko en Bams-
hoeve weigerden mee te werken. Menko had niets tegen Berenschot, maar vond het meer voor 
de hand liggen dat het onderzoek werd uitgevoerd bij vaste relaties van dat bureau. Ook Bams-
hoeve wilde Bureau Berenschot, ‘een commerciële instelling, die meerdere onzer directe con-

                                                 
1111 Verslag ledenvergadering FVE, 10 oktober 1947 (FVE 5); Beknopt verslag van de werkzaamheden van de Vakraad voor de 
Textielindustrie over het tijdvak 14 mei 1946 t.m. 31 december 1947, p. 13-14; Jaarverslag van de Vakraad voor de Textielindustrie 
over 1948, p. 10-11. 
In Tilburg ging men voortvarender te werk, wanneer wij het jaarverslag van de Vakraad over 1947 mogen geloven. De Regionale 
Commissie Tilburg had daar het initiatief genomen ‘om in samenwerking met enkele experts te komen tot een voorstel voor een 
werkclassificatie in de wolindustrie en tevens voor richtlijnen met betrekking tot de beoordeling van tarievenregelingen in de wol-
industrie’. Ook in de Gooise tapijtindustrie was men hiermee aan de slag gegaan. 
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currenten tot haar cliënten telt’, geen toegang tot de fabriek geven. ‘Wij hebben’, aldus de direc-
tie, ‘in ons eigen bedrijf, met name gedurende het laatste decennium, bepaalde werk- en contrô-
lemethoden tot ontwikkeling weten te brengen, die ten nauwste samenhangen met de qualitatie-
ve als ook de quantitatieve hoedanigheden van het gehele spinprocédé. Het Bureau Berenschot 
draagt hiervan geen kennis, doch wij hebben voldoende respect voor de intelligentie van des-
zelfs medewerkers, om te beseffen, dat onze fabrieksgeheimen, waaraan wij nu eenmaal een 
hoge waarde menen te mogen toekennen, binnen zeer afzienbare tijd ook bij de concurrerende 
bedrijven gemeengoed zullen zijn, wanneer wij aan Uw wens tegemoet zouden komen.’ Met 
deze nauwelijks verhulde aantijging dat Berenschot zich aan bedrijfsspionage schuldig zou ma-
ken, kwam nog maar eens naar voren dat de fabrikanten niet in elk opzicht dezelfde belangen 
hadden, ook al waren de voordelen van een goed uitgewerkte werkclassificatie op zich evident. 
De vakbondsvertegenwoordigers in de Regionale Commissie stelden voor om in de plaats van 
beide bedrijven J.F. Scholten en Spinnerij Tubantia te benaderen.1112 
Op 20 maart 1948 leverde Bureau Berenschot zijn rapport, ‘De toepassing van de werkclassifi-
catie voor een aantal functies in de katoenindustrie’, op. Het bureau had een onderzoek gedaan 
bij twee bontweverijen, één witweverij en twee spinnerijen, in samenwerking met deskundigen 
uit die bedrijven. Op basis van de verzamelde gegevens had Berenschot een voorlopige waarde-
ring van de functies opgesteld en die vervolgens met genoemde deskundigen ‘in alle details be-
handeld, aangevuld en hier en daar gewijzigd’. De kenmerken op basis waarvan de functies 
waren geanalyseerd, had het Bureau ontleend aan Commissie voor Algemene Werkclassificatie. 
Met behulp van deze kenmerken konden naar de overtuiging van de deskundigen in deze Com-
missie ‘vrijwel alle vormen van handarbeid gekarakteriseerd’ worden. Deze kenmerken waren: 
1) Kennis (afweegcoëfficiënt: 15) 

a) Kennis van materialen en grondstoffen 
b) Kennis van machines, installaties en gereedschappen 
c) Kennis van fabricageprocessen 

2) Zelfstandigheid (afweegcoëfficiënt: 25) 
3) Bewegingsvaardigheid (afweegcoëfficiënt: 10) 
4) Materiaal- en machinegevoel (afweegcoëfficiënt: 10) 
5) Schaderisico (afweegcoëfficiënt: 10) 
6) Verantwoordelijkheid met betrekking tot de veiligheid van anderen (afweegcoëfficiënt: 10) 
7) Bijzondere bezwaren aan de arbeid verbonden (afweegcoëfficiënt: 20) 

a) Zwaarte van de arbeid 
b) Inspannende houding 
c) Oplettendheid 
d) Bijzondere bezwaren van de werksfeer 
e) Persoonlijke risico’s 

 
Berenschot had voor elk kenmerk een schaal vastgesteld, waarmee was bepaald hoe hoog een 
bepaalde functie op elk kenmerk scoorde. Voor het kenmerk ‘Bewegingsvaardigheid’ waren 
vier cijfers gehanteerd: cijfer 0: het verrichten van eenvoudige bewegingen; cijfer 2: bewegin-
gen, waarvoor enige beheerstheid vereist is; cijfer 4: bewegingen, waarvoor aanmerkelijke be-
heerstheid vereist is; cijfer 6: bewegingen, waarvoor een hoge mate van beheerstheid vereist is. 

                                                 
1112 Brief Katoenspinnerij Bamshoeve aan Vakraad voor de Textielindustrie, 8 december 1947; brief A. Menko, namens N.J. 
Menko, aan Vakraad voor de Textielindustrie, 8 december 1947; brief A.J.A. van Gerwen aan de Regionale Commissie Twenthe, 
11 december 1947 (alle: TGTV, 945). 
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Het cijfer 8 werd bij dit kenmerk klaarblijkelijk niet relevant geacht; de oneven cijfers konden 
worden toegekend in gevallen waar een bepaalde functie, bijvoorbeeld, niet helemaal een 0, 
maar ook niet helemaal een 2 verdiende. Op dit kenmerk scoorde een mengkamerarbeider een 
0, een spoelster, scheerster en krassenarbeider een 2, wevers, drollers en drossers scoorden een 
4 en een krassenslijper scoorde een 6. Omdat niet alle kenmerken even belangrijk werden ge-
acht, was aan ieder kenmerk een zogeheten afweegcoëfficiënt toegekend, waarmee nauwkeuri-
ger kon worden bepaald in hoeverre dat kenmerk bijdroeg aan het totaalniveau van iedere func-
tie. ‘De methode van het classificeren vertoont enige gelijkenis met het opstellen van een 
schoolrapport. Ook hier wordt bij het vormen van een totaaloordeel niet elk vak even zwaar 
geteld’, zo lichtte het bureau nader toe. 
Door voor ieder kenmerk het toegekende waarderingscijfer te vermenigvuldigen met de af-
weegcoëfficiënt en alle aldus verkregen getallen bij elkaar op te tellen, kon van elke functie het 
totaal aantal punten worden bepaald. Op die manier ontstond een overzicht, waarin alle functies 
konden worden gerangschikt van de meest eenvoudige, met het laagste aantal punten, tot de 
meest gecompliceerde, met het hoogste aantal punten. Tot slot was het dan mogelijk om alle 
functies in te delen in loonklassen. Berenschot was hierbij uitgegaan van 6 loonklassen.  
Sommige functies waren voorzien van de toevoeging “wit” of “bont” en er werd een onder-
scheid gemaakt in kaminhangers I en II. Klaarblijkelijk was het werk van een scheerster in een 
bontweverij zwaarder dan in een witweverij; de aanduiding I en II werd gehanteerd om een on-
derscheid te maken tussen meer of minder ingewikkelde kwaliteiten doek. Het rapport liet zich 
niet uit over de vraag of dit gunstig of ongunstig was, maar constateerde dat men zich zodoende 
‘realiseert in welk(e) kenmerk(en) het verschil voor eenzelfde functie (…) gelegen is’.1113 
 

Tabel 66 Loonklassen volgens het werkclassificatierapport van Bureau Berenschot, 1948 

                                                 
1113 De toepassing van de werkclassificatie voor een aantal functies in de katoenindustrie, Hengelo 1948 (TGTV, 274). 

Loonklasse / 
Puntentotaal 

Functie Groepsindeling 
volgens CAO 

A: 0 t/m 69 Hulzenstripper 2 
 Mengkamerarbeider 2 

B: 70 t/m 139 Aandraaister 2 
 Copssjouwer 3 
 Duivelkamerarbeider 2 
 Inslagspoelster 2 
 Krassenarbeider 2 
 Handrijgster II 2 
 Scheerster (wit) 2 
 Vacuümstripper 2 

C: 140 t/m 209 Drosser 2 
 Fijndrolster (2) 
 Halffijndrolster (2) 
 Plukdrolster (2) 
 Handrijgster I 2 
 Scheerster (bont) 2 
 1-spoelswever 1 
 Sterker (wit) 1 
 Stukkenkeurder (bont) 1 
 Twijner 2 
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Bron: De toepassing van de werkclassificatie voor een aantal functies in de katoenindustrie. Ter vergelijking is de 
“loonschaal”, de functiegroep van elke functie zoals die in de CAO omschreven stond, toegevoegd. De drolsters werden 
daarin niet genoemd, maar waren ingedeeld in groep II, geoefenden. 
 
Wat was de reactie van de Vakraad op dit rapport? Het verslag van de Vakraadsvergadering van 
4 mei 1948, waarin het rapport is besproken, heb ik in het archief helaas niet aangetroffen, zo-
dat een gedetailleerd overzicht van de reacties op die basis niet mogelijk is. Het jaarverslag van 
de raad over 1948 geeft, in algemene termen, wel een beeld: ‘In de boezem van de Vakraad 
bestond enerzijds grote waardering voor de inhoud van dit rapport, doch anderzijds werd be-
twijfeld, of het rapport in al zijn onderdelen juist en aanvaardbaar was, en was de overgrote 
meerderheid van de Vakraad er zeer huiverig voor zonder meer op dit rapport voort te bouwen.’ 
De Vakraad benoemde in zijn vergadering van 4 mei een commissie, die, aldus het jaarverslag, 
na een gesprek met Bureau Berenschot, tot de conclusie kwam dat het rapport moest worden 
beschouwd ‘als een waardevolle bijdrage tot de oplossing van het vraagstuk der classificatie en 
een leidraad zou kunnen zijn voor verdere studie, doch in de vorm, waarin het voorlag, niet 
zonder meer aanvaardbaar was’. 1114 
Het overleg van de Commissie tot bestudering van het rapport Werkclassificatie Katoenindu-
strie, kortweg Commissie Werkclassificatie genoemd, met Bureau Berenschot vond plaats op 
10 augustus 1948. Voor Berenschot waren aanwezig B.W. Berenschot, A.J. Gideonse en D.A.C. 
Zoethout. Volgens de Commissie was dit een onbevredigende bespreking en gaven de heren ‘op 
de gestelde concrete vragen slechts vage en algemene antwoorden, die de kern niet raakten’. 
Het respect van de Commissie ‘voor deze “wetenschap” is hierdoor niet groter geworden’. De 
commissie kwam zelfs tot de slotsom ‘dat de heren van het Bureau Berenschot zelf het textiel-
vak niet kennen’; een waarlijk verbazingwekkende conclusie, gezien de ervaring die nou juist 
dít bureau in deze bedrijfstak had opgedaan, maar die wel aangeeft hoezeer de Vakraad behoef-
te had om afstand te nemen van het rapport. De deskundigen die Berenschot voor het onderzoek 
had geraadpleegd, bleken enkele personen uit de leiding van de betrokken bedrijven geweest te 
zijn, ‘terwijl met werknemers totaal geen contact is opgenomen’. Dit achtte de commissie 
                                                 
1114 Jaarverslag van de Vakraad voor de Textielindustrie over 1948, p. 11. 
De Commissie bestond uit J.A. Middelhuis, voorz., L. Berk, H.P. Gelderman, A. Menko, A.F. Stuvé en J. Vunderink. In 1949 kreeg 
de Commissie een uitgebreidere taak, nl. het adviseren van de Vakraad ‘over het werkclassificatie-vraagstuk in het algemeen’ en 
werd zij met enkele leden uitgebreid (Jaarverslag van de Vakraad voor de Textielindustrie over 1949, p. 4.). 

 Verdeelstoelarbeider 2 
D: 210 t/m 279 Aanknoper (machine)  

 Automatenwever 1 
 Doddywever (wit) 1 
 Fancywever 1 
 Jacquardwever 1 
 Kaminhanger II 1 
 Machinerijger  
 Selfactorspinner (met 

voorarbeider) 
1 

 Sterker (bont) 1 
E: 280 t/m 349 Kaminhanger I 1 

 Krassenslijper 1 
 Selfactorspinner (zonder 

voorarbeider) 
1 

F: 350 t/m 419 Touwbaas  
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evenwel van het grootste belang ‘wil een werkclassificatie uiteindelijk het vertrouwen verkrij-
gen van alle betrokkenen’. Een al met al forse kritiek op dit tot dan toe steeds zo goed aange-
schreven bureau; het lijkt er op dat Berenschot de opdracht ietwat luchthartig had opgevat en 
vooral de sociaal-politieke aspecten onvoldoende had gewogen. 
Op 1 september 1948 vergaderde de commissie om zich een uiteindelijk oordeel te vormen over 
het rapport. Men was eenstemmig van mening dat het rapport grote waarde voor de katoenindu-
strie kon hebben, maar toch niet aan de verwachtingen had voldaan. De in het rapport vermelde 
puntenwaardering voor de verschillende kenmerken berustten ‘veelal op te vage aanduidingen’ 
en de vertegenwoordigers van Berenschot hadden hierop in augustus ‘geen bevredigende ant-
woorden’ gegeven. Een ander bezwaar lag in het ontbreken van eenheid in de maatstaven die de 
diverse bureaus hanteerden. In de textielindustrie dreigde als gevolg hiervan ‘een wetenschap-
pelijke chaos’ en vergelijking met andere bedrijfstakken was zo onmogelijk. En dit terwijl het 
volgens de commissie zeer voor de hand lag, en hier komt een geheel ander aspect van het on-
derzoek boven tafel, ‘dat de Rijksbemiddelaars dit toch zullen trachten te doen, waardoor de 
mogelijkheid ontstaat dat de textielarbeiders over de gehele linie lager zullen worden aangesla-
gen dan bijvoorbeeld de metaalbewerkers of de typographen’. Dit laatste was vooral een angst-
beeld van de vakbonden, zoals in de discussies over de werkclassificatie in de voorgaande 
maanden al was gebleken. Een jaar eerder, tijdens de onderhandelingen voor de tweede CAO, 
hadden zij tevergeefs geprobeerd de textielarbeiders gelijkgesteld te krijgen met bouwvakkers 
en typografen, iets wat de fabrikanten met een beroep op het exportkarakter van de textielindu-
strie hadden afgewezen (zie bij voetnoot 876).  
Er waren in de textielindustrie al diverse classificatierapporten uitgebracht die ten doel hadden 
om plafonddoorbreking of uitbreiding van het aantal te bedienen machines te onderbouwen, 
zoals we hiervoor al meermaals hebben gezien, maar deze rapporten boden ‘geen mogelijkhe-
den tot onderlinge vergelijking’. Vóór alles vond de commissie het noodzakelijk dat er een uni-
verseel systeem van werkclassificatie tot stand kwam voor alle bedrijfstakken. Naar verluidt 
waren in het pas kort daarvoor verschenen eindverslag van de Commissie-Van Mill nog ver-
schillende aanpassingen aangebracht die eveneens van invloed zouden zijn geweest op de uit-
komsten van het rapport van Berenschot. Het was noodzakelijk dat bij werkclassificatie in de 
textielindustrie niet met verschillende systemen werd gewerkt, ‘daar anders dezelfde functies 
verschillend gewaardeerd dreigen te worden’. Het rapport van Berenschot bood niet voldoende 
waarborgen ‘tot het verkrijgen van een juist beeld van de functies in het textielbedrijf’ en ver-
schillende werkzaamheden werden volgens de commissie ‘niet juist gewaardeerd’.  
Zij boog zich ook over de vraag hoe de arbeiders zouden staan tegenover het rapport. De ge-
suggereerde indeling in loongroepen zou als consequentie hebben dat sommige arbeiders min-
der zouden moeten gaan verdienen, maar, het was voor de commissie volstrekt helder, ‘aan 
loonsverlaging kan niet gedacht worden.’ Een ander issue was ‘onaangenaam werk’ dat in het 
rapport laag werd gewaardeerd, ‘doch dat in de praktijk aantrekkelijk gemaakt wordt door bete-
re beloning’. 
Samenvattend concludeerde de commissie ‘om al deze redenen moet het rapport prematuur en 
niet zonder meer bruikbaar geacht worden’. Toch hoefde het rapport niet de pullenmand in, 
want in bepaalde opzichten had het rapport ‘zeer goed geschoten en een interessant inzicht ge-
boden’. Een voorbeeld daarvan was de verschillende waardering van de diverse typen wevers 
en ook de gedifferentieerde classificatie van verschillende door vrouwen uitgeoefende functies 
bood ‘wellicht mogelijkheden om het netelige vraagstuk van de vrouwenlonen tot een bevredi-
gende oplossing te brengen’. De Commissie adviseerde de Vakraad daarom een vaste commis-
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sie voor werkclassificatie in te stellen, zo mogelijk samengesteld uit voor dit werk vrijgestelde 
deskundigen.1115 
 
Het mag op grond van het bovenstaande geen bevreemding wekken dat de vertegenwoordiging 
van de Vakraad in haar overleg met het CRB in oktober van dat jaar wel een beroep deed op het 
rapport van Berenschot, maar het niet wilde overhandigen (zie hiervoor §10.4). Van Spaendonck 
lichtte de beweegredenen van de Vakraad toe door te stellen dat dit zou impliceren dat hij dit 
rapport aanvaardde en er achter stond. Het rapport dat Bureau Berenschot had gemaakt voor de 
katoenindustrie en ook het rapport dat Bosboom en Hegener voor de wolindustrie had schreven, 
werden intern nog besproken en daarbij waren ‘ernstige bezwaren en belangrijke meningsver-
schillen met de rapporteurs’ gebleken. De commissie die zich vanuit de Vakraad met werkclas-
sificatie bezighield, had geconcludeerd, ‘dat als het rapport Berenschot in Twenthe zou worden 
doorgevoerd, daarmede een revolutie zou worden teweeg gebracht, die de meest ernstige gevol-
gen zou kunnen hebben’. Middelhuis benadrukte dat uit de verschillende rapporten die beschik-
baar waren, was gebleken dat de diverse bureaus verschillende maatstaven hanteerden en dat de 
hele kwestie op ‘een wetenschappelijke chaos’ dreigde uit te draaien.1116 
 
Zo had de aanpak die Bureau Berenschot had uitgewerkt om vooral sociaal-politieke redenen 
niet de oplossing gebracht die het CRB had gehoopt. Bedrijven bleven daarom individueel op-
lossingen zoeken om bij hogere productie meer te mogen betalen. Dat ging niet altijd volgens 
de uitdrukkelijke regels van een “wetenschappelijk onderbouwd rapport van een erkend advies-
bureau”, zoals het College van Rijksbemiddelaars dat eiste. Gerh. Jannink & Zonen vroeg in 
april 1948 toestemming aan de Vakraad om voor een twaalftal ververs een plafonddoorbreking 
met 2½% toe te staan. De onderneming wilde via een vereenvoudiging van de bewerking van 
bepaalde doeksoorten een productieverhoging realiseren, die zou oplopen tot circa 30%. Dit 
vergde van de arbeiders wel een grotere inspanning, maar zij hadden daar geen bezwaar tegen, 
‘mits wij van onze kant een tariefverhoging toepassen’. Omdat verhoging van de productie al-
gemeen werd beschouwd als een nationaal belang en de betrokken arbeiders bereid waren tot 
een grotere krachtsinspanning, leek dit het bedrijf een alleszins redelijke oplossing. Van Eck 
berichtte met instemming van de andere leden van de Regionale Commissie dat plafonddoor-
brekingen slechts werden toegestaan ‘wanneer de wetenschappelijke juistheid van het tarief 
vaststaat’ en door een te goeder naam en faam bekend staand Bureau werd gewaarborgd. Omdat 
dit hier niet het geval was, gaf hij de onderneming in overweging het verzoek in te trekken. Het 
was wat hem betreft zelfs de vraag ‘of U niet meer vraagt dan strikt noodig is. Vragen in plaats 
van doen wil ook wel eens moeilijkheden geven’, zo besloot hij de brief. Aan de Vakraad 
schreef hij dat dit verzoek in een directe brief van de Regionale Commissie aan Jannink zou 
worden afgewezen, teneinde ‘U verder onnoodige overlast te besparen’.1117 Jannink nam de 

                                                 
1115 Kort verslag van de vergadering van de Commissie Werkclassificatie uit den Vakraad op 1 september 1948, te Enschede; J.A. 
Middelhuis, Advies van de Commissie uit de Vakraad Textielindustrie voor het Rapport Werkclassificatie Katoenindustrie, 14 
oktober 1948 (beide: TGTV, 945). 
1116 Kort verslag van de bespreking tussen een delegatie van de Vakraad voor de Textielindustrie en de Rijksbemiddelaars Mr. 
Berger en Mr. Jansen over de vrouwenlonen in de textielindustrie op woensdag 20 oktober 1948 des voormiddags te 10.30 uur in 
Den Haag (TGFV, 249). 
1117 Brief Vakraad voor de Textielindustrie aan Regionale Commissie Twenthe, t.a.v. A.C. van Eck, 12 april 1948 (hierin opge-
nomen afschrift van een brief van Gerh. Jannink & Zn aan Vakraad voor de Textielindustrie van 8 april 1948); brief A.C. van Eck, 
namens de Regionale Commissie Twenthe, aan Vakraad voor de Textielindustrie, 22 april 1948; brief A.C. van Eck, namens de 
Regionale Commissie Twenthe, aan Gerh. Jannink & Zn, 22 april 1948 (alle: TGTV, 934). 
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nieuwe door het College vastgestelde spelregels duidelijk niet erg serieus (het was april 1948!), 
kreeg officieel een standje en intern het nauwelijks verhulde advies de regels naar eigen goed-
dunken te omzeilen. 
 
Bij Van Heek & Co kwam rond deze zelfde tijd een al sinds de bevrijding spelend, ernstig me-
ningsverschil met de automatenwevers naar voren. In september 1945 had de onderneming de 
Northrop-wevers weer aan het werk gezet, maar op niet meer dan acht brede of twaalf smalle 
getouwen. Hiertoe was besloten, omdat de kwaliteit van de weefbomen nog ver onder de maat 
was in vergelijking met voor de oorlog èn onder druk ‘van de grote aversie der wevers tegen de 
bediening van het in hun ogen te grote aantal getouwen in het verleden’, zoals de onderneming 
aan de Regionale Commissie van de Vakraad liet weten. Zij had hier voorlopig mee ingestemd 
in de verwachting dit aantal bij een verbetering van de kwaliteit van de garenbomen ‘geleidelijk 
uit te breiden’. De pogingen die Van Heek & Co vanaf medio 1946 in die richting ondernam, 
leden door het verzet van de wevers steeds schipbreuk. In juni 1947 werd in overleg met de 
wevers een onderzoek naar garenbreukfrequentie opgezet, maar de wevers maakten dit al snel 
onmogelijk door hun getouwen stil te zetten, onder het ‘voorwendsel’, zoals de directie het zag, 
‘dat behalve het aantal garenbreuken ook de stand der toerentellers werd opgenomen’. Een toe-
lichting dat het onderzoek geen enkele waarde zou hebben, wanneer niet eveneens bekend was 
hoeveel meter doek er werd geweven, omdat de draadbreukfrequentie daarmee moest worden 
vergeleken, mocht niet baten. De wevers bleven ‘halsstarrig in hun houding volharden’. Met het 
doorzichtige argument dat zij in het belang van de textielproductie voor Nederland de kwestie 
niet op de spits wilde drijven, haalde de directie bakzeil, maar gaf aan de wevers te kennen later 
op de zaak terug te zullen komen. In november 1947 heeft de directie andermaal een poging 
ondernomen om de automatenwevers op meer getouwen te zetten, maar de wevers verzetten 
zich hier opnieuw tegen. Directeur H. Ledeboer vond de argumenten van de wevers dat er te-
veel onregelmatigheden in het garen voorkwamen, met een groter aantal draadbreuken tot ge-
volg, ‘gedeeltelijk steekhoudend’. Hij vermoedde dat de kwaliteit van het sterken te wensen 
overliet. Een poging om het werk van de wevers te verlichten, en zo het bedienen van een groter 
aantal getouwen door te kunnen zetten, door batterijvullers bij de automaten te laten meewer-
ken, lukte niet, omdat hiervoor nauwelijks geschikt personeel te vinden was. 
Een herhaaldelijk geuite, dringende wens van de wevers tot loonsverhoging greep de directie 
begin 1948 aan om opnieuw met de wevers te praten over het bedienen van een groter aantal 
getouwen. Eind maart overlegde de directie met vier afgevaardigden van de Northrop-wevers 
en tenslotte kwam men overeen dat Bureau Berenschot onderzoek zou doen naar de mogelijk-
heid om meer getouwen te bedienen aan de hand van tijdstudies, zoals in de directievergadering 
van 26 april 1948 verheugd werd meegedeeld. Berenschot leverde op 17 juni een uitvoerig rap-
port op en op 7 juli overlegde de directie opnieuw met de weversafgevaardigden, in aanwezig-
heid van twee vertegenwoordigers van Berenschot en een delegatie van de fabriekscommissie. 
De wevers werden geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek en de directie vertelde 
hun dat zij voor de Northrop-wevers opnieuw, net als voor de oorlog het geval was geweest, 
batterijvullers wilde inschakelen. ‘Zodoende zouden de wevers dan exclusief magazijn vullen 
18 brede of 22 smalle getouwen moeten bedienen.’ De wevers reageerden door ‘op min of meer 
heftige wijze’ te zeggen dat zij deze aantallen onmogelijk konden bedienen en dat ook niet van 
plan waren. ‘De achtergebleven wevers hadden de afgevaardigden al de opdracht meegegeven’, 
zo voegde de directie aan het verslag van de gebeurtenissen toe, ‘dat het geen zin zou hebben 
om over het bedienen van een hoger aantal getouwen dan het huidige te onderhandelen.’ Toch 
slaagde de directie er in met de afgevaardigden af te spreken, dat zij zich, samen met leden van 
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de fabriekscommissie, door Berenschot zouden laten voorlichten over de manier waarop dit bu-
reau tot zijn conclusies was gekomen. Op die manier zouden zij inzicht krijgen in de manier van 
werken van Berenschot en ‘zo mogelijk de overtuiging krijgen dat het de bedoeling is om niet 
meer dan een redelijke en verantwoorde prestatie van de wevers te verlangen’. 
De dag waarop dit zou gebeuren, werd de directie er ‘tot haar verwondering’ over geïnfor-
meerd, ‘dat de afgevaardigden, na ruggespraak met hun collega’s, op hun toezegging terugkwa-
men en dus niet bereid waren zich te laten voorlichten’. Omdat hiermee de onderhandelingen 
met de wevers om tot een verhoging van de productie ‘tot een redelijk peil’, op een dood spoor 
waren beland, vroeg Van Heek & Co de Regionale Commissie om haar invloed aan te wenden 
om tot een oplossing te komen. ‘Te uwer gouverno’ sloot Ledeboer niet alleen het rapport van 
Berenschot bij, maar ook een lijst met de namen en adressen van de Northrop-wevers, het door 
hen gemiddeld verdiende loon en de vakbond, waarvan zij vermoedelijk lid waren. Dit ging in 
viervoud, ‘teneinde een vlotte behandeling door Uw Commissie te vergemakkelijken’. Naar alle 
waarschijnlijkheid was de impliciete boodschap van Van Heek dat de drie vakbondsbestuurders 
“hun” leden moesten gaan bewerken, maar zoals uit Tabel 19 blijkt, was maar 28% van de man-
nelijke arbeiders lid van een van de “bonafide” bonden, althans in 1951, dus of dit veel heeft 
uitgehaald valt te betwijfelen. Helaas bevindt deze lijst zich niet in het archief en ik heb niet 
kunnen achterhalen hoe dit conflict zich verder heeft ontwikkeld. 
 
De heftigheid en de verbetenheid waarmee de wevers zich verzetten tegen alles wat in hun ogen 
ook maar zweemde naar het “jaagsysteem” uit de jaren ‘30, spreekt ook hier boekdelen. Zij 
hadden nu de macht om zich te verzetten, iets wat zij onder het schrikbewind van crisis en be-
zetting wijselijk uit hun hoofd hadden gelaten. De pogingen van de directie om een verbetering 
van de arbeidsvoorwaarden te koppelen aan het opvoeren van de productie, was vanuit haar 
standpunt begrijpelijk en ook volledig in lijn met het beleid van het College van Rijksbemidde-
laars. Het zouden uiteindelijk ook dit soort concessies zijn, die opvoering van de productie, 
uitbreiding van het aantal te bedienen machines mogelijk zouden maken. 
In zijn brief van 17 juni had Bureau Berenschot geconcludeerd dat de wevers op de brede ge-
touwen er twaalf zouden kunnen aanhouden, vier meer dan zij op dat moment bedienden, en 
veertien smalle getouwen, twee meer. Op die manier zou hun bezetting 85% zijn, met afwijkin-
gen van 5% naar boven en beneden, wat als normaal werd beschouwd. Wanneer de technische 
omstandigheden zouden veranderen, bijv. toerentallen van de weefgetouwen, draadbreukfre-
quentie e.d., dan zou de bezetting opnieuw moeten worden berekend, iets waarvoor Berenschot 
een berekeningsmethode had aangeleverd. Het aantal te bedienen getouwen dat Berenschot in 
zijn brief noemde, lag een stuk lager dan het voorstel dat de directie van Van Heek & Co aan 
haar wevers deed. Dit hangt samen met de berekening van de getouwbezettingspercentages in 
de situatie dat er een copsinlegger was, die zorgde voor het gevuld houden van de batterij met 
inslagcops die standaard op elk Northrop-weefgetouw was gemonteerd. Met een dergelijke 
hulparbeider zakte het bezettingspercentage per weefgetouw zodanig dat een groter aantal te 
bedienen getouwen, in de ogen van de directie, redelijk was.1118 
 

                                                 
1118 Verslag vergadering van de directie, 24 november 1947, 26 april 1948 (beide: Van Heek, 43); brief Raadgevend Bureau Ir. 
B.W. Berenschot aan Van Heek & Co., 17 juni 1948; Rapport T1 inzake de berekening van de bezetting der Northrop-wevers in de 
weverij Rondweg van NV Van Heek & Co te Enschede; brief Van Heek & Co aan Regionale Commissie Twenthe, t.a.v. A.C. van 
Eck, 17 juli 1948 (alle: TGTV, 934). 
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De algemene invoering van een systeem van werkclassificatie in de textielindustrie liet nog vele 
jaren op zich wachten. Dit had tot gevolg, zoals de Vakraad in zijn jaarverslag over 1948 
schreef en zoals met bovenstaande voorbeelden geïllustreerd, dat de stroom dispensatie-aanvra-
gen en bijbehorende ondersteunende rapporten van adviesbureaus ‘niet te keren was en hoewel 
hij enerzijds uiteraard voorstander was van een verbeterd systeem van afstemming van de lonen 
op de kwalitatieve en kwantitatieve prestaties, zag hij toch anderzijds node hoe de uniformiteit, 
die de Collectieve Arbeidsovereenkomst in de textielindustrie had beoogd te brengen, weer 
werd doorbroken, zonder dat dit beheerst werd door een klaar inzicht en duidelijke uniforme 
normen en geleid werd vanuit een centraal punt’. In 1949 hield de stroom aanvragen voor dis-
pensatie aan; in totaal waren dit er 32. Deze werden allemaal met een positief advies aan het 
CRB voorgelegd, dat op zijn beurt instemmend beschikte, op acht na die eind 1949 nog in be-
handeling waren. De Vakraad maakte in zijn jaarverslag hierbij de kanttekening dat hij zich 
genoodzaakt had gezien om ‘min of meer lijdelijk toe te zien, hoe de loonvorming in de textiel-
industrie hem ten dele uit handen werd genomen’. De belangrijkste oorzaak hiervan was dat de 
afzonderlijke rapporten steeds afgestemd waren ‘op de concrete omstandigheden, wat betreft de 
aard der vervaardigde artikelen en de wijze, waarop deze worden geproduceerd, in de betrokken 
onderneming’. Het leek de raad ‘vrijwel onmogelijk’ om al deze verschillende classificaties op 
één noemer te brengen en te coördineren. De eerder door de Vakraad voorspelde “wetenschap-
pelijke chaos” werd steeds meer werkelijkheid, omdat de resultaten van de werkclassificatieon-
derzoeken niet werden uitgedrukt in afwijkende basislonen, maar in zogenaamde ‘kwaliteits-
prestatietoeslagen’: met behoud van de officiële CAO-lonen werden voor bepaalde soorten 
werk toeslagen betaald. Anders gezegd, het werk werd geclassificeerd, niet de functie. ‘In een 
der centra van de textielindustrie’, waarmee ongetwijfeld Twente werd bedoeld, waren de fabri-
kanten groot voorstander van deze manier van werken, ‘omdat men van de invoering van afwij-
kende basislonen telkens in een individuele onderneming te sterke repercussies verwachtte in 
andere gelijksoortige ondernemingen in hetzelfde centrum’. Anders gezegd, de arbeiders en met 
name de wevers om wie het in de meeste gevallen ging, zouden nooit accepteren dat de lonen in 
de verschillende fabrieken steeds verder uit elkaar gingen lopen, indien ze er een vinger achter 
konden krijgen hoe het loongebouw er eigenlijk uit zag. De loonstatistieken schenken wat dit 
betreft evenmin klare wijn, omdat hierin de gemiddelden zijn opgenomen. 
Zo hadden de fabrikanten met een enorme omweg een variant van de “gestructureerde looncha-
os” van de crisisjaren weer terug, waardoor het mogelijk was, en dat was een gigantisch ver-
schil met díe tijd, om in de afzonderlijke bedrijven legaal lonen te betalen die uitgingen bóven 
de CAO-lonen; het waren lonen die zij onder invloed van de arbeidsmarktverhoudingen móes-
ten betalen. De opvoering van de productie kon in de Twentse textielindustrie slechts worden 
gerealiseerd door de arbeiders een hoger loon te betalen, ook al was dat strikt genomen in strijd 
met de loonpolitiek. Langs de weg van werkclassificatie-onderzoeken werd toestemming ver-
kregen van het College van Rijksbemiddelaars, zodat alles keurig netjes geregeld was, de arbei-
ders een hogere productiviteit leverden tegen een verhoudingsgewijs geringe verhoging van hun 
inkomen en de fabrikanten baas in eigen huis waren, met rugdekking van het College van 
Rijksbemiddelaars. 
 
De Twentse fabrikanten en de Bedrijfsunie werden het er in de loop van 1949 over eens dat het 
streven er op gericht zou blijven om te komen tot ‘een algemene voor de gehele branche gel-
dende functieclassificatie – die dan uiteraard vrij grof moest blijven – doch dat zolang deze niet 
bestaat het systeem van kwaliteitsprestatietoeslagen aanvaardbaar is als middel om een differen-
tiatie in de lonen, met name van de wevers, toe te passen, terwijl ook na de totstandkoming van 
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een functieclassificatie dit middel gebruikt zou kunnen worden voor een nog meer verfijnde 
differentiatie’.1119 De door de Vakraad ingestelde commissie vergaderde regelmatig en produ-
ceerde menig plan om het probleem op te lossen. In mei 1950 presenteerde J. Scholten Juliuszn 
die lid was van deze commissie, een voorstel dat niet zozeer de pretentie had om ‘een directe 
oplossing te geven in de huidige, vrij verwarde situatie op het gebied der loonvorming’, maar 
‘slechts de richting (wilde) aangeven voor een werkwijze, die op de duur kan leiden tot een 
uniforme loonregeling’. Hij stelde voor dat er een ‘voorlopige functieclassificatie’ zou komen. 
Deze moest door de gezamenlijke adviesbureaus, ‘gezien de vele gegevens waarover (zij) be-
schikken, op vrij eenvoudige wijze kunnen worden tot stand gebracht’. Het moest hier gaan om 
‘een vrij grove nuancering’, die wel zou leiden tot meer groepen dan in de CAO stonden (onge-
schoolden, geoefenden en geschoolden), maar er hoefde geen onderscheid te worden gemaakt 
tussen bijvoorbeeld diverse typen wevers. Op deze voor alle textielbedrijven gelijke basis kon 
worden voortgebouwd en kon ook worden voldaan aan de specifieke bedrijfsomstandigheden. 
‘Immers het beroep wever in het ene bedrijf kan geheel verschillend zijn van dat in een ander 
bedrijf.’ Elk bedrijf zou, gesteund door een adviesbureau, vervolgens ‘de waarde bepalen van 
de speciale eisen, aangepast aan de omstandigheden in dat bedrijf, die aan iedere functie worden 
gesteld, voor zover deze functie afwijkt van de basisfunctie’.1120 Op deze manier zou men er 
zijns inziens uit kunnen komen. Of dat is gelukt valt buiten het bestek van deze studie. 
  

                                                 
1119 Jaarverslag van de Vakraad voor de Textielindustrie over 1948, p. 12; Jaarverslag van de Vakraad voor de Textielindustrie 
over 1949, p. 9-11. 
1120 J. Scholten Juliuszn., Voorstel werkclassificatie textielindustrie, mei 1950 (TGTV, 945). 
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13 Conclusies 
De belangrijkste vragen die ik met deze studie heb willen beantwoorden, waren of een econo-
misch substraat als verklaringsgrond te onderkennen is voor de nieuwe politieke en vooral soci-
ale verhoudingen in Nederland na de Tweede Wereldoorlog en of de textielfabrikanten in de 
verhouding met hun personeel consequenties aan deze nieuwe verhoudingen hebben verbonden. 
Dit als materiële verklaringsgrond die concreter en substantiëler is dan vage begrippen als “we-
derzijds gegroeid begrip”, waarmee een groot deel van de Nederlandse historiografie deze peri-
ode nog steeds benadert.  
De onvermijdelijkheid van een aanpassing van het productenpalet en van het bewerken van 
nieuwe en veeleisender markten werd door alle betrokkenen gezien. De textielfabrikanten heb-
ben zich ingespannen om zich op deze ontwikkelingen voor te bereiden en zich er aan aan te 
passen. De eerste jaren na de oorlog was dit nog nauwelijks aan de orde, om de simpele reden 
dat er een dusdanig tekort aan textielgoederen was, dat alles wat werd geproduceerd, kon wor-
den verkocht en bovendien tegen goede prijzen. Je moest al een grote sufferd zijn, wilde je in 
die jaren als textielfabrikant geen geld verdienen! De eerste periode na de bevrijding was het 
vrijwel ondoenlijk om zich op nieuwe producten en markten in te stellen, omdat het nauwelijks 
mogelijk was om machines aan te schaffen die voor een ander productenpalet noodzakelijk wa-
ren. De overheid was zeer terughoudend met het beschikbaar stellen van de noodzakelijke de-
viezen en de levertijden waren zodanig dat pas na enkele jaren hier een begin mee kon worden 
gemaakt. De conclusie moet dan ook luiden dat de aanpassing aan het produceren voor een 
hoger marksegment zich in de door mij onderzochte periode begon af te tekenen, maar dat die 
niet de belangrijkste reden is geweest en ook niet heeft kunnen zijn voor de andere benadering 
van de arbeiders door de textielfabrikanten. 
Bijgevolg kan ook de tweede vraag, nl. of de textielfabrikanten zich hebben gerealiseerd dat 
nieuwe producten, geavanceerder dan cambrics, een ander soort arbeidsverhoudingen vergden, 
om dezelfde reden niet eenduidig bevestigend worden beantwoord.  
Ontegenzeggelijk hebben evenwel de verhoudingen in de fabrieken zich diepgaand gewijzigd. 
De doorslaggevende oorzaak hiervoor is overduidelijk te vinden in met name de enorme krapte 
op de arbeidsmarkt. Als gevolg hiervan konden arbeiders niet langer als een te dulden kwaad 
worden beschouwd, maar moesten de ondernemers hen als een essentiële productiefactor gaan 
bejegenen. Een factor die net als de machines goed moest worden onderhouden, waarbij de 
arbeiders ruimte moesten hebben om zich te ontplooien in plaats van te worden afgebekt en om 
elk wissewasje een boete kregen of de zak. Schoorvoetend hebben de fabrikanten in dit opzicht 
de daad bij het woord gevoegd. Hierin ligt dan ook de hoofdmoot van het economisch substraat. 
De invloed van de noodzakelijke aanpassing van de producten aan de eisen van veeleisender 
markten kreeg in een latere fase een meer overheersende invloed.  
Het feit dat een groot deel van de fabrikanten eigenlijk niet wilde, maar zich realiseerde geen 
keus te hebben als gevolg van een ongekende krapte op de arbeidsmarkt en van een arbeiders-
bevolking die simpelweg niet meer in de textielindustrie wilde werken, onderstreept eens te 
meer de materiële ondergrond van de nieuwe sociale verhoudingen. 
 
Eerst en vooral moesten de ondernemers de arbeiders terug in het gareel dringen. Een van de 
grootste obstakels vormden de voorspinnerij-arbeidsters die direct na de bevrijding in groten ge-
tale liever dansten, dronken en vreeën dan drolden. De fabrikanten zijn er niet in geslaagd deze 
groep onder controle te krijgen en uiteindelijk, in de jaren ’50, zijn deze arbeidsters weggeau-
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tomatiseerd. Voor de overige arbeiders waren de twee heetste hangijzers het werken in ploegen 
en de (steeds-)meer-machine-bediening. Pas toen deze obstakels bij de hoorn waren gevat en er 
rendabele oplossingen werden gecreëerd, kregen de fabrikanten meer greep op de arbeiders, in 
de zin dat een regelmatige en grotendeels ongestoorde productie werd geleverd en dat de pro-
ductiviteit toenam. Tijdens dit proces brak het besef door dat er daadwerkelijk iets moest wor-
den gedaan in sociaal opzicht; toen pas werd het in de oorlog door menige fabrikant verworven 
inzicht dat het efficiënter en rendabeler was om de arbeiders niet als een kostenpost te zien, 
praktisch. Gedurende dat proces begonnen de ondernemers de arbeiders ook steeds minder als 
kostenpost te behándelen. Zij onderkenden dat het contraproductief was om de weerstand onder 
de arbeiders met dwang te lijf te gaan; de aloude, beproefde wapens hadden onder invloed van 
de arbeidsmarktverhoudingen hun scherpte verloren. Toen waren zij bereid om hun deel van de 
kosten van het stelsel van sociale zekerheid voor hun rekening te nemen. Na zich in de eerste 
periode, tot globaal medio 1947, van crisis naar crisis te hebben gesleept in (soms desperate) 
pogingen de arbeiders aan het werk te krijgen en hun productiviteit te doen stijgen, drong on-
ontkoombaar de noodzaak zich op dat de bakens moesten worden verzet. De invoering van een 
pensioen is te beschouwen als een van de belangrijkste stappen waarin de fabrikanten hun “tol” 
betaalden. 
De Twents-Gelderse textielfabrikanten hebben hun activiteiten op sociaal gebied gekanaliseerd 
in de Stichting Aanzien Textielvak. Dit was een bijzondere constructie die geen pendant kent in 
de Nederlandse verhoudingen en zij bracht pregnant tot uitdrukking hoe moeilijk het is om oude 
vormen en gedachten te laten varen. De nieuwe omstandigheden lieten geen andere oplossing 
toe, op straffe van ondergang van de industrie en daarmee van het rendement op het geïnves-
teerde kapitaal: dan liever een vriendelijk woord. Het is ook typerend voor de scherpe onderlin-
ge concurrentieverhoudingen dat deze nieuwe benadering van de arbeiders in georganiseerd 
verband plaats vond. Slechts op deze manier konden de individuele ondernemers over de finan-
ciële en psychologische drempel heenstappen. Voor elk bedrijf afzonderlijk vormde deze drem-
pel een niet te bedwingen berg vanwege de ermee verbonden kosten en vooral vanwege de ach-
terdocht dat een concurrent met bepaalde extra, eigen maatregelen personeel weg zou kunnen 
kapen en daarmee een voordeel zou kunnen behalen. 
Vanuit sociaal-psychologische optiek is de ontwikkeling die de Twents-Gelderse textielfabri-
kanten hebben doorgemaakt, fascinerend. Zij hebben een dubbele ommezwaai moeten maken, 
de eerste in de jaren ’30, toen de fabrikanten noodgedwongen afscheid moesten nemen van het 
laissez-faire kapitalisme. Dit hield een zekere regulering van de marktverhoudingen in, groei-
ende invloed van de staat die onder meer hielp om concurrenten van de Indische markt te we-
ren. De tweede zwenking die zij hebben moeten maken, betrof het stelsel van gereguleerde so-
ciale verhoudingen, het gehele overlegcircus dat de Nederlandse polder zou gaan kenmerken. 
De fabrikanten waren niet langer alleenheerser in hun fabrieken. Het mag geen verbazing wek-
ken dat dit een moeizaam proces is geweest èn dat het een jongere fabrikant was, J.A. Ledeboer, 
die het voortouw nam tot de Stichting Aanzien Textielvak. Hij had de stakingen van 1931/’32 
als 16-jarige jongen meegemaakt en in 1939, toen de crisis zo goed als voorbij was en de oorlog 
op uitbreken stond, was hij 24 jaar. Hij was niet betrokken geweest bij de discussies in fabri-
kantenkringen over de vraag hoe de crisis aan te pakken en een loonsverlaging door te drukken. 
 
De belangrijkste bondgenoot van de fabrikanten waren de erkende vakbonden. De in de Inlei-
ding kort aangeduide ontwikkeling van de vakbeweging vanaf 1903 culmineerde met het tot 
stand komen van de Stichting van de Arbeid in een vrijwel kritiekloos opgaan in de Nederland-
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se polder. De vakbeweging had zijn lotsbestemming gevonden en deze kreeg in de textielindu-
strie haar bekroning met het afsluiten van de CAO en met de Vakraad voor de Textielindustrie.  
De vakbeweging heeft als onmiddellijk doel het verschaffen van bestaanszekerheid aan zijn 
leden: ‘ook de textielarbeider zonder bijzondere vakbekwaamheid of oefening (moest) in staat 
(…) zijn in een, zij het bescheiden, levensonderhoud te voorzien’ (zie bij voetnoot 480). Dat dit 
met meer kans op succes kan worden gerealiseerd tijdens een opkomende economie hadden de 
jaren ’30 wel geleerd. Voor de textielarbeidersbonden kwam hier als extra leermoment nog bij 
dat dit onder verhoudingen van een bepaalde mate van overheidsbemoeienis en marktregulatie 
beter ging dan in economische verhoudingen waarin het laissez-faire, laissez-aller als leidraad 
werd gehanteerd, zoals in de jaren ’20 nog het geval was geweest. Dit is wat de wederopbouw 
met zich meebracht, deze ging dan ook voor. Vanuit economisch standpunt bezien betekende 
dit rendementsherstel en vanuit de bevolking gezien woningbouw, kleding, voedsel. 
Eindelijk was de Bedrijfsunie in de Textielindustrie doorgedrongen tot de conferentiekamer, 
niet langer om met de pet in de hand beslissingen en oekazes aan te horen, maar als gespreks-
partner. Dit was langzaam, aarzelend gegaan, maar in 1947 waren de verhoudingen al zo gepa-
cificeerd dat Van Eck de Unie-bonden opriep de werkgever niet aan zijn lot over te laten door 
zich terug te trekken uit de fabriekscommissies, wanneer daar ook EVC-ers deel van uitmaakten 
(zie bij voetnoot 992). Hij realiseerde zich als geen ander dat fabrikanten en bonafide vakbonden 
tot elkaar veroordeeld waren. Twee zaken springen er uit in dit opzicht. Om te beginnen waren 
het de vakbonden die de fabriekscommissies ertoe hadden weten te bewegen hun verzet tegen 
ploegenwerk op te geven: het bleek mogelijk om deze enorm belangrijke productie- en rende-
mentsverhogende maatregel zonder massaal conflict voor elkaar te krijgen. De bonden haalden 
de kastanjes uit het vuur; het moet voor de oude die-hards onder fabrikanten een surrealistische 
ervaring zijn geweest. Op de tweede plaats waren de vakbonden onmisbaar voor het doorvoeren 
van werkclassificatie-onderzoeken die meer-machine-bediening mogelijk maakten; geen jaag-
systeem met bittere armoede en fysieke uitputting voor de arbeiders, maar een systeem waarbij 
werd uitgerekend hoever de belasting kon gaan − met alle door de adviesbureaus erkende sub-
jectieve aspecten daarvan − en met een betere beloning voor de arbeiders, een door het College 
van Rijksbemiddelaars gesanctioneerde doorbreking van het loonplafond. Steeds werden ver-
houdingsgewijs kleine groepen arbeiders hiermee geconfronteerd en vrijwel iedere keer bleek 
het mogelijk conflicten in de kiem te smoren en af te kopen met een kleine financiële verbete-
ring voor de betrokken arbeiders. 
Arbeiders die staakten voor hoger loon, meer emolumenten, tegen ploegenwerk en meer-
machine-bediening vonden dan ook de vakbeweging tegenover zich. Een volstrekt logische en 
begrijpelijke ontwikkeling. De conclusie van de plaatsvervangend directeur van het GAB-
Enschede J. Bijkerk was dan ook onontkoombaar en geheel juist: ‘Woorden van lof voor de 
Uniebonden die in dit verband een grote mate van werkelijkheidszin, vaak ten koste van eigen 
populariteit, aan de dag hebben gelegd, zijn inderdaad op hun plaats.’1121  
 
De EVB was in 1945 uitdrukking van de wens van een grote meerderheid van de textielarbei-
ders om een ander, een beter bestaan voor zichzelf en hun kinderen te verkrijgen, maar juist om-
dat zij een instrument ten dienste van het articuleren en doorzetten van deze verlangens was, die 
grotendeels haaks stonden op de eisen van de wederopbouw, zoals belichaamd in de Stichting 
van de Arbeid, was het een tot mislukken gedoemd project: binnen de toenmalige bestaande 

                                                 
1121 Bijkerk, a.w., p. 135. 
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verhoudingen impliceerde meepraten en meebeslissen een zich conformeren aan een beleid 
gericht op rendementsherstel op basis van lage lonen. Het streven van de CPN was er op gericht 
om toegelaten te worden tot en deel te nemen aan het politieke en sociale topoverleg teneinde 
daar haar programma te kunnen doorvoeren. Om dit te kunnen realiseren moest zij een zodanige 
machtsbasis van onderaf opbouwen en in stand houden, door actief verzet te ondersteunen, dat 
zij toelating kon afdwingen. Dit is niet gelukt door de succesvolle tactiek van de regering en de 
ondernemers om de EVC en de CPN zoveel mogelijk buiten te sluiten en door de tweeslachtige 
politiek van de CPN zelf die de sociale strijd vooral als politiek drukmiddel wenste in te zetten. 
 
Het College van Rijksbemiddelaars was het door de regering op afstand geplaatste beleidsin-
strument voor de uitvoering van het door de regering geformuleerde loonbeleid. Het College 
heeft zich er met enige moeite van laten doordringen dat het vanuit Den Haag niet mogelijk was 
de complexe werkelijkheid van de textielindustrie te doorgronden, laat staan te bestieren. Het 
CRB was aangewezen op, veroordeeld tot samenwerking met de Vakraad voor de Textielindu-
strie en in Twente vooral met een buitengewoon onwillige groep fabrikanten. Deze trokken ook 
aan het langste eind in de schier eindeloze discussies over de doorbreking van het loonplafond, 
doordat zij geclausuleerde dispensatie kregen die zij vervolgens straffeloos konden overtreden. 
Slechts door scherp te zeilen aan de wind van het loonbeleid slaagde het College van Rijksbe-
middelaars er in om de Twents-Gelderse textielfabrikanten te dwingen zich te voegen in het 
overheidsbeleid. 
 
De houding en het gedrag van de overgrote meerderheid van de textielarbeiders laat zich in de 
eerste periode na de bevrijding, tot medio 1947, het beste typeren met de woorden ‘Nu is onze 
tijd gekomen’ (zie voetnoot 343). Een groot aantal jonge vrouwen amuseerde zich in de zomer 
van 1945 met geallieerde militairen en veel mannelijke arbeiders werden pas door de geldzuive-
ring gedwongen om weer in de textielfabrieken aan het werk te gaan, aangezien toen (opnieuw) 
bleek dat er voor hen geen alternatief was dan de fabriek om in hun levensonderhoud te voor-
zien. De verbittering over het werk en de afkeer van de fabrikanten, die zij uit de crisis en de 
oorlog hadden overgehouden, werden hierdoor alleen maar versterkt: er was voor hen geen 
nieuwe tijd. De textielarbeiders verzetten zich met kracht tegen een wederopbouw over hun rug, 
maar er was geen andere; wanneer zij niet spinden, weefden en finishten, wie moest het dan 
doen? Zij stelden zich te weer tegen alles waaraan ook maar een zweem van de “oude” arbeids-
verhoudingen kleefde; geen ploegendienst, geen jaagsysteem, geen tijdopnemers, geen … Zij 
wilden geld verdienen, veel geld, althans veel meer dan daarvoor.  
De afhankelijkheid van de arbeiders van hun wekelijkse loon om in hun levensonderhoud te 
voorzien vormde voor de ondernemers de sleutel om ploegenarbeid en meer-machine-bediening 
door te voeren. Doorgaans wordt dit verstaan als een bereidheid van de arbeiders om voor een 
paar centen meer wèl een hogere productie, een groter aantal machines te willen bedienen, maar 
in feite hebben arbeiders in dit soort zaken geen keus: een paar centen per uur meer waren (en 
zijn) van belang om het huishouden draaiend te houden, om tekorten aan te vullen. 
Maar ook in de tweede periode, toen de arbeiders ogenschijnlijk weer terug in het gareel waren, 
bleef de weerstand bestaan en verkochten zij hun huid zo duur mogelijk. Omdat de fabrikanten 
hen hard nodig hadden om nieuwe markten met betere kwaliteiten doek te bewerken, moest er 
door de ondernemers in de onderlinge relaties worden geïnvesteerd. Hier ligt de basis voor de 
welvaartsmaatschappij; niet dankzij goede relaties, maar tegen een beter loon. 
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In de Inleiding heb ik geschreven dat in de jaren ‘30 de werkloosheid het deksel is geweest dat 
voorkwam dat de sociale spanningen in de textielindustrie zich ontlaadden, na de oorlog was dit 
hulpmiddel in zijn tegendeel verkeerd en vormden de vakbeweging en een stelsel van sociale 
zekerheid het deksel en de bodem van het drukvat. Ziehier de essentie van dit onderzoek. 
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14 Summary in English 
THE HARSH LAW OF SUPPLY AND DEMAND. LABOUR RELATIONS IN THE TEXTILE INDUSTRY IN 
TWENTE AND GELDERLAND 1945 TO 1949 
 
The heart of this research is addressing the fundamental reason why the textile manufacturers of 
Twente and the Achterhoek area of Gelderland – a highly industrialised region in the east of the 
Netherlands where textiles was the dominant industry at the time – finally resigned themselves 
to the social system and consultative model that was shaped by the Labour Foundation during 
the post-war reconstruction in the years immediately following the liberation. It lay in their 
desperate need to get round competition from producers in low-wage countries which, it was 
suggested, would lead to the downfall of the industry. They had to offer new, technically ad-
vanced products to serve other markets, rather than competing primarily on labour costs. This 
demanded different labour relations, a different way of treating employees and a different inter-
nal organisation for production. There also had to be a ‘new deal’ as people no longer wanted to 
work in the textile industry because of the social privations they had suffered during the De-
pression in the 1930s and during the war. A more socially-based policy – higher pay, pensions, 
more humane treatment – was inevitable to get the workers to deliver high production again and 
certainly to involve them in a better quality product that demanded more skill, effort and atten-
tion from them. 
 
During the war, the Dutch government in London had prepared for the rapid restoration of order 
and took measures to avoid, and if necessary suppress, a repeat of the revolutionary distur-
bances that had occurred at the end of the First World War, in particular in Germany. To this 
end, a military government was set up in close co-ordination with allied commanders. On the 
orders of the Dutch government, its precursor in the occupied Netherlands was merged with a 
number of resistance groups to set up the Domestic Forces. These units had specific instructions 
to counter possible insurgent movements. 
 
As everywhere else, the liberation of Twente led to an outburst of happiness, to a ‘summer of 
love’ during which, until the forces left, young women in particular did not have to work but 
were able to provide for themselves – and not infrequently for their families – through their 
dealings with the Canadian troops. Many people lived off the black market and most textile 
workers only had to return to the industry for an income when the Dutch government imple-
mented currency reforms. As the industry did not start up again until the autumn of 1945 be-
cause of a lack of raw materials and, especially, fuel, many men joined work relief schemes to 
get off the streets and helped clear the rubble caused by the fighting. Many young women found 
work in the clothing industry, which was able to start production a few months earlier than the 
textile industry. 
 
In the relief schemes and in the factories, workers made it plain that they now thought that ‘Our 
time has come!’ They refused to work the established 48-hour week and wanted Saturdays off 
because it took a lot of time to find food and fuel. They demanded – and got – cloth to repair the 
dreadful state of their clothes; they demanded – and got – higher wages to pay higher food 
prices. In the autumn of 1945, a number of textile factories tried to run double shifts, particu-
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larly in the spinning shops, to manufacture more yarn so that the weaving sheds had the raw 
materials they needed. This ran into fierce resistance from the workers, who saw the reintroduc-
tion of shift working as heralding a return to pre-war labour relations. The workers, who were in 
desperately short supply, saw an opportunity to demand, with success, better working condi-
tions. 
 
Negotiations that would lead to the first collective bargaining agreement for the whole Dutch 
textile industry started in the autumn of 1945. The majority of manufacturers in Twente were 
reluctant to offer higher pay and set a minimum wage because they feared that the workers 
would have too little incentive to maximise production. A minimum wage for different groups 
of textile workers was introduced under pressure from a tight labour market and the Labour 
Foundation, which had set a minimum wage that was sufficient for the basic necessities. The 
manufacturers succeeded, however, in setting the minimum wage for the textile industry at a 
level below the minimum that the Labour Foundation had set. The workers had to use a bonus 
system to augment the minimum wage to a level at which they could support themselves. 
 
It was clear to all concerned that the rate set for women under the agreement was out of line 
with the wages actually being paid in Twente. Immediately after the pay regulations took effect 
in the spring of 1946, women’s pay was ‘black’, i.e. higher than that permitted by law. Because 
of the many pay disputes, the manufacturers in Twente and Gelderland immediately tried to get 
a dispensation for the ‘excessive’ wages they were paying but the Board of Government Media-
tors, which on government orders oversaw compliance with official pay policy, would not grant 
one. Joint attempts by the manufacturers to freeze women’s pay came to nothing because of the 
few women available. The labour shortages were having an irresistible upward effect on their 
pay. 
 
The Dutch, like the populations of other occupied countries, faced a desperate shortage of cloth-
ing and household textiles. This meant that the textile manufacturers were operating in a seller’s 
market: they could sell everything their factories produced at good prices. These were golden 
days, although the shortage of foreign currency faced by Dutch industry meant it was almost 
impossible in the first few years to buy new machines to improve the range of products. The 
Marshall Plan came to the rescue, as it paid for American cotton and there was money for in-
vestment in new machinery which made it possible to manufacture more sophisticated products 
and save labour.  
 
Another setback for the businessmen was the independence of Indonesia, which meant the al-
most complete loss of this traditional market within a few years. In vain, the textile manufactur-
ers put all their might behind resistance to liberating the old colony. The need for new markets, 
which had been foreseen during the war, was now inescapable. 
 
Relations between the employers’ associations and the unions in the textile industry had been 
difficult or even bad up to the Second World War. The manufacturers, long-time adherents of 
the Manchester School of classical liberalism, had for years been implacably opposed to the 
unions and their workers. The Fabrikanten-Vereeniging te Enschede, the oldest association of 
textile manufacturers, had been set up in 1888 explicitly ‘to oppose strikes’ and it was generally 
very difficult for them to see and deal with unions as ‘social partners’. Like all unions, the three 
textile unions – one Catholic, one protestant and one social-democratic – had hammered on 
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about the importance of a decent wage and orderly social relationships. Not until the end of the 
Depression in the 1930s was there a rapprochement between the manufacturers’ associations 
and the unions, largely in the wake of a social system developing in the rest of the Netherlands 
and mainly to fend off the threat of a massive strike that hung like a cloud over Twente. After 
the war, the two parties were eventually brought together by pressure from the government, 
embodied in the Board of Government Mediators, to reach an orderly system of social relation-
ships centring on a collective bargaining agreement and a Joint Committee for the Textile In-
dustry (part of the Labour Foundation which was set up in every industry). For the unions, this 
was the recognition they had long struggled for of their vital role in decent labour relations and 
social peace, even though only a minority of the textile workers were organised. Most of them 
were either not members of a union or, in the immediate post-war years, had joined the Een-
heidsVakCentrale (EVC). Set up with the aim of healing the old divisions in the union move-
ment, the EVC was originally a significant instrument that the workers used to articulate and 
push their demands. It quickly became a tool of the Dutch Communist Party, which had under-
pinned this movement during the war, and so it lost much of its attraction to the workers. Be-
cause of its ties with the Communist Party, the EVC was politically unacceptable as a social 
partner for the government and employers. 
 
Affected by serious shortages of labour, wages rose much faster than was permitted under the 
collective bargaining agreement, especially for young women. The Board of Government Me-
diators did all it could but failed to reverse this trend. Many of the workers, and in particular the 
women, made it clear that in practice they had little, if any, interest in the work. There were 
high levels of absenteeism, they went to work elsewhere if they could earn more, and they stole 
yarn and cloth. The employers fought back and reintroduced the old weapon of the blacklist.  
 
As a result of the severe shortages of clothing and other textiles, workers en masse demanded to 
be given cloth. There were consultations at the highest level on ways of stopping this, but the 
workers’ need was so great that it simply continued, even though this led to social unrest in 
other industries, such as light engineering that was important in Hengelo. For the textile manu-
facturers, supplying cloth was a way of keeping workers loyal to their company. The same went 
for granting days off and holidays. In Twente, textile workers had never had many, or any, days 
off and they were only granted a week’s holiday and 5½ extra days by the collective bargaining 
agreement of 1946. 
 
In an attempt to force the employers to pay the wages set by the agreement, the government 
took legal action against two factories for paying excessive wages to female workers after a 
wage audit had led to summonses being issued against several companies. This created a so-
cially explosive situation as a third summons for paying excessive wages would inevitably lead 
to a prison sentence and that was too much for the textile manufacturers. A second breach of the 
pay regulations would force them to cut wages and that would inevitably lead to a strike. It was 
not inconceivable that this would have major repercussions in the rest of the country. As this 
was not in the interests of either the government or the employers, there were feverish negotia-
tions that eventually led to dispensations allowing the employers to pay more than set by the 
agreement. A condition was that they would introduce a system of job grading as a tool to get 
more of a grip on wages. The lasting unrest that the young spinners – about 500 out of about 
32,000 textile workers – caused, was resolved in the 1950s when machines took over their 
work. 
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Negotiations for a second collective bargaining agreement started in the course of 1947 under 
pressure from the rising cost of living. This gave textile workers a pension, but no pay rise, and 
in a few cases even a cut in wages as adjustment to the collective bargaining agreement wages 
was used to partly regularise the ‘black’ wages. The social-democratic union initially refused to 
accept these consequences of the collective bargaining agreement and left the Joint Committee, 
creating a crisis in the consultative body. This did not last long, as the importance of participat-
ing in this body prevailed for this union. The collective bargaining agreement did not set new 
wages for female workers. 
 
Spinnerij Oosterveld was summonsed after an extensive payroll audit and, in response, the 
managers imposed a pay cut, leading to a strike. This conflict eventually led to the creation of 
the Stichting Aanzien Textielvak (a foundation in which the manufacturers and unions worked 
together to enhance the reputation of the textile industry), which was a demonstration of the 
employers’ realisation that the old times really had gone and that they had to change their social 
policy, certainly given the need to enter other markets and compete with high value products.  
 
At about this time, the unions succeeded in overcoming opposition in the works committees 
(forerunners of today’s Works Councils) to shift working and so more and more workers, espe-
cially in the spinning shops, worked double shifts. A long and bitter strike at H. ten Cate Hzn. & 
Co was a significant catalyst. Another major breakthrough towards higher productivity was the 
gradual reintroduction of multiple machine minding. The resistance of the workers to this, fear-
ing a return to the ‘chasing’ of the 1930s, was defused by job grading studies that aimed to 
show that minding more machines was not an extra burden for the workers. The employers 
generally overcame resistance by paying higher wages. The resulting breaches of the collective 
bargaining agreement wage were sanctioned by dispensations from the Board of Government 
Mediators. 
 
In the 1930s, unemployment had kept the lid on social tensions in the textile industry; after the 
war this was turned on its head but the unions and a social security system became the lid and 
the floor of the pressure vessel. This is the essence of this research. 
 
Translated by Peter Smethurst 
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Bijlage I: Het werk in de textielindustrie: krassen, drollen, weven, finishen 

Om van katoen tot een lap stof te geraken waren in de beschreven periode vele verschillende 
bewerkingen noodzakelijk. In de loonstatistieken van de vier fabrikantenverenigingen (zie Bijla-
ge III) zijn hiervoor ruim 100 verschillende functies benoemd. 
De in de Verenigde Staten en Egypte − om slechts de belangrijkste grondstoffenlanden te noe-
men − geplukte katoen werd in balen geperst en naar Nederland verscheept. In de textielfabrie-
ken was het balenbreken in de zogeheten duivelkamer dan ook een van de eerste werkzaamhe-
den.1122 Bij het losmaken van de katoen werd ook vuil, zoals resten van takjes en bladeren, 
verwijderd. Deze verontreinigingen zijn doorgaans zwaarder dan katoenvlokken en daardoor 
was scheiding door middel van luchtstromen mogelijk. Vervolgens werden in de mengkamer 
verschillende soorten katoen met elkaar gemengd, waarbij men de kwaliteit van het uiteindelijk 
te spinnen garen in het oog hield. Deze bewerkingen leverden een wikkel of lap op, te vergelij-
ken met een laag watten, bestaande uit vlokken katoen. Als volgende stap werd de wikkel op 
kras- en kaardmachines tussen grote walsen met een beslag van duizenden scherpe naaldjes 
doorgevoerd. Hiermee werden de katoenvezels verder gereinigd, maar vooral ontward en even-
wijdig gelegd. Deze bewerking was van groot belang voor de gelijkmatigheid en de reinheid 
van de in het verdere proces te produceren lont en daarmee voor de sterkte en kwaliteit van het 
garen. Onregelmatigheden betekenen immers zwakke plekken in het garen en dat kon tot veel 
draadbreuk in de weverij en zo tot een mindere kwaliteit doek en tot kostbaar oponthoud in de 
weverij leiden.1123 
De kras- en kaardmachine produceerde dunne vliezen katoen. Deze werden via een trechter tot 
een lont van ongeveer 2 cm diameter samengevoegd, de kraslont. Meerdere lonten werden op 
de rek- en verdeelstoel samengevoegd tot één geheel en tussen een aantal paren walsen doorge-
voerd. Dit proces rekte de lont steeds verder op en maakte hem gelijkmatiger. Deze eerste serie 
bewerkingen, dus vanaf het openen van de balen katoen tot en met de verdeelstoel waar de ka-
toen als een lont vandaan kwam, gebeurde vrijwel uitsluitend door mannen. Het was zwaar en 
stoffig werk. 
 
De eerstvolgende bewerking vond plaats op de plukdrolmachines. Hier werd een eerste draaiing 
(of “twist”) in de katoen gebracht. Dit proces van steeds verder gaande draaiing en oprekking 
van de katoen liep via de plukdrolsters, de halffijndrolsters en de fijndrolsters in de voorspinne-
rij tot de drossers en drossters die het eigenlijke spinnen deden. De drolsters (een verzamel-
naam voor de pluk-, halffijn- en fijndrolsters) werkten aan machines die in de elkaar opeenvol-
gende stappen steeds fijnere vezels produceerden; deze werden op bayers (klossen) gewikkeld, 

                                                 
1122 Dit overzicht is voornamelijk gebaseerd op: 
- T. Bos, Wie maakten de katoentjes? De textielindustrie in Nijverdal, Zaltbommel 2006 
- J. Knoester, De Nederlandse katoennijverheid op de drempel van morgen, Diss. Rotterdam 1967, p 1-8 
- Rapport van het onderzoek naar de loonen van de drolsters en drossters in de Twentsche textielindustrie, 20 maart 1947 (DGA, 
30.3) 
- J.H. Wynand (red.), H.P. Gelderman & Zonen N.V. Fabrikante van ruwe, gebleekte en geverfde katoenen en kunstzijden manufac-
turen, Oldenzaal 1949  
- Van Waarden, Fabriekslevens, p. 235 
- F. van Waarden, Het werk van de wever. 250 jaar techniek, organisatie en kwaliteit van de arbeid in de Twentse katoennijverheid, 
in: THB, Jrg. 44 (2004), p. 65-108 
- H. Zeppenfeld, Die Automatisierung in der Textilindustrie, Diss. Köln 1963, p. 97-115. 
1123 Voor een uitgebreidere beschrijving van het werk op de krassen zie de uiteenzetting van G. Roelfsema, in: Van Waarden e.a., 
Fabriekslevens, p. 143-146. 
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die door afzetters van de machine werden gehaald en door bayerboeren van de ene machine 
naar de volgende werden gebracht. 
 

Het voortdurende inademen van katoendeeltjes bij de hierboven beschreven werkzaamheden in 
de voorspinnerij bezorgde veel arbeiders een zekere mate van kortademigheid. In bepaalde ge-
vallen kon dit zich ontwikkelen tot de aandoening byssinose, een ziektebeeld dat zich kenmerkt 
door een vernauwing van de luchtwegen. De Enschedese internist Vismans was in 1952 in Ne-
derland een van de eersten die deze ziekte beschreef. L. Muller, vanaf 1952 hoofd van de Be-
drijfsgeneeskundige Dienst Enschede, deed in 1962 samen met Vismans en Van Blommestein 
onderzoek onder 770 arbeiders in negen Enschedese spinnerijen. Hun bevindingen waren dat 
byssinose in 10,4% van de onderzochte populatie voorkwam – uitsluitend in de voorspinnerij en 
daar met name onder kaarderij-arbeiders – en vrijwel in geen enkel geval in een ernstige vorm. 
De reden dat byssinose (vrijwel) uitsluitend in de voorspinnerij voorkwam was dat bij de ma-
chinaal geplukte katoen kleine, brosse blaadjes van de katoenplant zich vermengden met de 
katoen. Deze blaadjes bleken de feitelijke veroorzaker van de aandoening te zijn; in de voor-
spinnerij werd deze verontreiniging uit de katoen verwijderd. 
Uit later onderzoek van onder meer Bouhuys bleek dat deze ziekte in andere landen in vrijwel 
gelijke percentages voorkwam. In Engeland kwamen weliswaar meer chronische ademhalings-
klachten voor, maar deze werden waarschijnlijk vooral veroorzaakt door de sterkere luchtver-
ontreiniging in Lancashire met onder meer zwaveldioxyde. 1124 
 
Het daadwerkelijke spinnen, het fijnspinnen, vond van oudsher plaats op zogeheten selfactors 
en op ringspinmachines. Het spinnen op de selfactor was geen continu proces. De machine had 
een uitschuifbaar gedeelte (slede), dat op de heenweg de rek en de draaiing in het garen aan-
bracht en het op de terugweg opwikkelde. Het in- en uitrijden, dat mechanisch gebeurde, kon 
wel versneld worden, maar dit was door het steeds opnieuw starten en afremmen van de machi-
ne maar beperkt mogelijk. Door dit mechanisch gezien vertragend element – gevolg van het 
discontinue spinproces – kon de productie op de selfactor niet veel meer worden opgevoerd. 
Op de ringspinmachines werd het garen door een ring geleid die zeven- à achtduizend omwen-
telingen per minuut maakte; het rekken, draaien en opwikkelen, dat op de selfactor na elkaar 
gebeurde, vond hier gelijktijdig plaats. Hiermee was dan ook een veel grotere productie moge-
lijk; deze machines namen ook veel minder ruimte in dan de selfactors met hun lange slede. De 
ringspinmachine is in 1831 uitgevonden en in Twente werden de eerste machines rond 1880 
geïntroduceerd. Na de oorlog zijn de selfactors grotendeels vervangen door ringspinmachines, 
zeker toen het door technische ontwikkelingen mogelijk werd om ook de fijnere garensoorten 
(met hogere garennummers) op deze machines te produceren. 
 

                                                 
1124 J.B.M. Vismans, Byssinosis, NTvG Vol. 96 (1952), p. 800-807; L. Muller, J.B.M. Vismans, E.J. van Blommestein, Byssinosis, 
NTvG Vol. 106 (1962), p. 421-427; L. Muller, Byssinose in den Niederlanden, Internationales Archiv für Gewerbepathologie und 
Gewerbehygiene, Vol. 19 (1962), p. 175-183; A. Bouhuys, Byssinosis, NTvG Vol. 110 (1966), p. 2073-2079. 
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Afbeelding 13 Selfactor spinmachine bij H.P. Gelderman & Zn 

 
© W.F. van Heemskerck Düker / Nederlands Fotomuseum 
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Het Directoraat-Generaal van de Arbeid constateerde in een onderzoek uit maart 1947 ‘dat een 
plukdrolster weliswaar lichamelijk zwaarder werk heeft te verrichten dan de overige drolsters, 
maar zij heeft een vrijer en onafhankelijker gevoel, omdat de machine niet voortdurend haar 
aandacht vergt. De plukdrolster neemt onder de vrouwen een zeer belangrijke plaats in de spin-
nerij in. Komt door haar afwezigheid een plukdrolmachine stil te staan dan stagneert daarmede 
direct de productie van de halffijn- en fijndrolmachines en van de ringspinmachines. Zij be-
kleedt dus een sleutelpositie.’ Halffijn- en fijndrolsters waren ‘afhankelijker’ van hun machines, 
omdat zij een groter aantal spillen moesten overzien. Hun werk mocht dan ‘intensiever zijn, het 
is echter minder zwaar dan dat van de plukdrolster’.1125 
Over de drossters schreef het Directoraat: ‘Het werk op een ringspinmachine is (…) minder 
gejaagd, omdat het stilzetten van één spil, tijdens het maken van een draadbreuk, de productie 
en daarmede het loon niet zoo beïnvloedt als bij de drolmachines. (…) Het drossen is minder 
zwaar dan het drollen (…) doch doordat men dagelijks veel meer moet loopen, relatief meer 
draadbreuken moet maken tengevolge van het grootere aantal spillen, veel bayers moet opste-
ken, kortom doordat men meer handelingen moet verrichten dan bij het drollen, is dit werk 
meer intensief.’ 
Het DGA moest constateren dat ondanks de hoge lonen slechts weinig arbeidsters zich tot dit 
werk aangetrokken voelden. ‘Een meisje uit de betere arbeidersstand wil nog wel naar een naai-
atelier of naar een confectiefabriek, desnoods nog wel opgeleid worden tot spoelster in een we-
verij, ondanks de lagere lonen, maar zij wil niet naar een spinnerij. De spinnerij heeft in het 
algemeen bij de arbeiders geen goede naam meer, zoodat slechts een bepaalde soort arbei-
ders(sters) zich tot deze tak van industrie aangetrokken voelen. Dit is een proces dat al jaren aan 
de gang is en zal toegeschreven moeten worden aan de afkeer tot vuil, stoffig werk en een dik-
wijls warme atmosfeer van de spinnerij.’ De arbeidsproductiviteit van de verschillende functies 
werd sterk beïnvloed door onder andere de kwaliteit van de te verwerken katoen, de kwaliteit 
van de machines, de klimatologische omstandigheden in en buiten de spinnerij, de aanwezig-
heid van hulparbeiders voor het afzetten van volgelopen spillen etc. 
 
In de spinnerijen heerste een hoge temperatuur gecombineerd met een zeer hoge vochtigheids-
graad teneinde de verwerking van de ruwe, nog niet gesterkte draad mogelijk te maken. Om de 
gewenste temperatuur en vochtigheid te verkrijgen werd waterdamp van een bepaalde tempera-
tuur via een buizensysteem in de werkruimte geblazen. In de loop van de jaren vijftig paste men 
steeds meer airconditiong-systemen toe, wat uiteraard de omstandigheden een stuk aangenamer 
maakte.1126 In de eerste naoorlogse jaren liet de kwaliteit van met name de machines vaak te 
wensen over. Tijdens de oorlog waren onderdelen veelal niet vervangen doordat er geen contact 
was geweest met Engeland, waar het merendeel van de machines vandaan kwam.  
 
Hoe sterk de organisatie van het werk de productiviteit beïnvloedde, illustreerde het genoemde 
DGA-rapport aan de hand van een vergelijking tussen Van Heek & Co en de Stoomspinnerij 
“Twenthe”. Door het inzetten van allerlei hulparbeiders en een goede organisatie haalde men bij 
Van Heek& Co aan de plukdrolmachine 59 kilo per spil per 48 uur. Bij Stoomspinnerij “Twen-
the” bedroeg de productie, in een zwaardere garensoort, per spil per 48 uur slechts 39,2 kilo.  

                                                 
1125 Rapport van het onderzoek naar de loonen van de drolsters en drossters in de Twentsche textielindustrie, 20 maart 1947 
(DGA, 30.3). 
1126 F. van Laar, Rapport over het onderzoek naar de hygiënische aspecten van het werken in de textielindustrie, Leiden 1957, p. 
49. 41% van de in het kader van deze studie ondervraagde textielarbeiders gaf aan last te hebben van ‘warmte’, a.w., p. 22. 
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De in de spinnerij geproduceerde draad was onderverdeeld in kettinggaren en inslaggaren. In de 
spoelerij werd het kettinggaren van de spincops uit de spinnerij overgespoeld op klossen. In de 
scheerderij zette men vervolgens deze klossen op een scheerraam en duizenden parallelle ga-
rens vormden zo een scheerboom. Omdat kettinggarens op het weefgetouw onder spanning 
staan, werden zij in de sterkerij door een mengsel van verschillende chemicaliën (sterkpap ge-
naamd) getrokken en vervolgens met behulp van hete walsen gedroogd. In de sterkerij werden 
de kettinggarens dus sterker, maar ook gladder gemaakt.1127 
In de inrijgzaal werd de weversboom gereed gemaakt. Hiertoe werd het garen door de hevels 
van de kammen, door kettingwachters en door de staafjes van het riet heen geregen. Een kam-
inhanger monteerde de complete boom in de weverij op het weefgetouw. 
 
Op de weefgetouwen kwam het uiteindelijke doek tot stand. Dit kon een eenvoudig plat weefsel 
zijn, maar met bijvoorbeeld Jacquardgetouwen konden zeer ingewikkelde weefsels worden 
geproduceerd. De essentie van de toenmalige weefgetouwen was dat beurtelings een van de 
kammen omhoog kwam waardoor het kettinggaren voor een deel omhoog en voor een deel 
omlaag ging. De opening hiertussen, de sprong, bood ruimte om de schietspoel met een cop met 
inslaggaren tussen de kettinggarens heen te schieten. Vervolgens drukte het riet het aldus tussen 
de kettinggarens doorgevoerde inslaggaren aan en kwam de andere kam omhoog, enz.  
De functie van het riet was er voor te zorgen dat alle draden netjes tegen elkaar aan kwamen en 
er een gelijkmatig en kwalitatief goed doek werd geproduceerd. Tijdens het weven ontstond een 
doekboom die aan de achterkant van het weefgetouw werd opgerold. 
In de loop van de jaren zijn er diverse technische verbeteringen op de weefgetouwen aange-
bracht. Deze leidden tot een betere kwaliteit doek, met minder weeffouten, en tot de mogelijk-
heid om de wever meer getouwen te laten bedienen, omdat er minder handwerk nodig was. 
Een van de eerste aanpassingen was de inslagvoeler; deze voorziening bracht het getouw tot 
stilstand, wanneer de inslagdraad brak of wanneer de schietspoel leeggelopen was en er dus 
geen inslagdraad meer was. Deze apparatuur was in Nederland algemeen ingevoerd vóór de 
eerste wereldoorlog 
Kettingwachters (of “stop-motions”) waren lamellen die op het garen hingen. Brak een draad, 
dan viel een lamel naar beneden. Deze belandde tussen een getande staaf, waardoor de rem op 
het getouw viel. De wever hoefde niet lang te zoeken naar de plaats des onheils, want waar een 
draad was gebroken, stak een ruitertje boven het getouw omhoog en dat was van veraf zicht-
baar. Het getouw vroeg dus minder bediening en als gevolg daarvan kon de wever meer getou-
wen aanhouden. Een andere belangrijke productiviteitsverhogende voorziening op het weefge-
touw was de automatische spoelenwisselaar (ook batterij genoemd), een trommel die aan de 
machine vastzat en 24 cops bevatte. Zodra de spoel was leeggelopen en moest worden gewis-
seld, sloeg een hamer de lege cop uit de schietspoel en een volle erin. De wever hoefde bij het 
aflopen van het inslaggaren niet meer te wisselen, want de machine verbruikte in principe 24 
cops zonder onderbreking – gesteld dat er geen inslagbreuk optrad. Een gewoon getouw be-
schikte altijd wel over een inslagvoeler en kettingswachters, een automatisch getouw was bo-
vendien nog voorzien van een spoelenwisselaar. 
Het lawaai in de weverijen was aanzienlijk (tussen de 90 en 110 decibel, terwijl 80 decibel het 
wettelijk toegestane maximum was) en schadelijk voor het gehoor. Het werd met name veroor-

                                                 
1127 Voor een uitgebreidere beschrijving van het werk in de sterkerij zie de uiteenzetting van J. Bennink, in: Van Waarden e.a., 
Fabriekslevens, p. 15-18. 



 

 
 

614

zaakt door de spoel die steeds met hoge snelheid door de sprong werd geschoten en vervolgens 
afgeremd.1128 
 
De ontwikkeling van het weversvak, van de dagelijkse werkzaamheden, wordt gekenmerkt door 
het steeds afsplitsen van bepaalde activiteiten en door het zoveel mogelijk beperken van de 
draadbreuk. Met de mechanisering van het weven door de invoering van de met stoom en later 
elektriciteit aangedreven getouwen is dit proces in volle hevigheid losgebarsten. Het weefge-
touw weefde, de wever verrichtte controle, correctie (draadbreuk herstellen) en onderhoud. 
‘Knopen van gebroken draden, spoelen wisselen, poetsen en smeren, dat was waar de “wever” 
zijn arbeidsdag mee vulde’, zoals Van Waarden het formuleert. ‘Verhoging van de arbeidspro-
ductiviteit wordt nagestreefd door de machinegebondenheid van de wever en het aantal taken 
dat hij aan een getouw te verrichten heeft steeds verder te verminderen, waardoor de wever 
steeds meer getouwen kan bedienen.’1129 
 
In de keurderij of controle-kamers (opmaakkamers) werd de kwaliteit van het geweven doek 
vastgesteld. In de finishafdeling (of in daartoe gespecialiseerde bedrijven, loonfinishers) werd 
het doek doorgaans door een gaszengmachine gevoerd, waarbij een gasvlam alle naar buiten 
uitstekende vezels wegbrandde, zonder het doek aan te tasten.1130 Vervolgens werd het doek 
gewassen en werden de zetmeelresten die met het sterken waren toegevoegd, weer verwijderd. 
Door uitkoken met loog werden de zaadresten uit de katoen verwijderd en de natuurlijke kleur 
van de katoen verdween door het bleken. Dan kon het doek worden geverfd of bedrukt, water-
afstotend en kreukvrij worden gemaakt en desgewenst met een kalander glad en glanzend ge-
maakt en geperst. 

                                                 
1128 Van Laar, a.w., p. 40. Van de in het kader van deze studie ondervraagde textielarbeiders gaf 33% aan last te hebben van 
machinelawaai, a.w., p. 22. 
1129 Van Waarden, Het werk van de wever, p. 82-83. 
1130 M. Dendermonde, C. Blazer, The finishing touch. 100 jaar Twentsche Stoombleekerij N.V., [s.l.] 1957, p. 28. 
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Bijlage II: De Twents-Gelderse textielindustrie 1945-1950 
 

Naam bedrijf en vestigingsplaats1131 Aantal personeelsleden op1132 Lid van 

1 juli 1 januari 

 1945 1946 1947 1948 1949 1950  

Almelo               

Bendien’s Confectiefabrieken NV        935     FAO  

H. Hedeman Jr.’s Textielfabrieken NV   172  316  404  427  455  FVA / FAO 

H. ten Cate Hzn. & Co NV   950  1.317  1.594  1.864  2.141  
FVA / FAO / 
Manex 

Hollands-Zwitserse Borduurfabriek 
F.A. Egger & Co        110     FAO  

NV Almelosche Confectiefabriek v/h H. 
Smits & Co             FAO  

NV Katoenmaatschappij v/h Gebrs. 
Scholten & Cie.   341  503  567  665  755  FVA / FAO / 

Manex 

NV Leeuwarder Textiel Maatschappij        364     FAO  

NV Stoomspinnerij "Twenthe" 116  292  351  448  579  658  TGFV / FAO 

NV Textielfabriek "Almelo"    20 82  84  94  106  FVA / FAO / 
Manex 

NV Tricot-, Kapok- en Veerenfabriek 
v/h Scholl Engberts & Scholten        173     FAO  

NV Twentsche Damast-, Linnen- en 
Katoenfabriek v/h S. Bendien & Zn.             FAO  

Palthe's Textielveredelingsbedrijven 
NV   838  976  1.106  1.212  1.305  BTO / FAO 

Tricotfabriek Teutelink & Co       36      FAO  

Wolspinnerij, weverij, ververij J. ten 
Bos NV   370  604  715  737  758  FVA / FAO 

Boekelo        

NV Boekelosche Stoombleekerij 166  231  262  339  399  467  FVE / Ma-
nex 

                                                 
1131 De BTO telde ook leden buiten het Twents-Gelderse textielgebied. Deze bedrijven heb ik niet opgenomen in deze tabel. Het 
waren: Erven Ankersmit CV v/h NV tot Exploitatie van Ankersmit’s Katoenfabrieken (Deventer), NV Arnhemsche Bandfabriek 
(Arnhem), NV Nederlandsche Elastiekfabriek (Oosterbeek), NV Veenendaalsche Stoomspinnerij en -Weverij (Veenendaal). Ook de 
TGFV had een lid buiten dit gebied nl. de NV Kunstzijdeweverij Gelderman Jr. (Apeldoorn). Kuys, De vrees voor wat niet kwam, p. 
651, schrijft dat de Veenendaalsche Stoomspinnerij en -Weverij en de Erven Ankersmit CV v/h NV tot Exploitatie van Ankersmit’s 
Katoenfabrieken lid waren van de TGFV en dat de Kunstzijdeweverij Gelderman Jr lid was van de BTO. Dit moet op een vergis-
sing berusten. Zie ook Van Waarden, Geheim van Twente, p. 41. 
1132 De aantallen personeelsleden, arbeiders èn kantoorpersoneel (voor zover hun salaris ónder de ziekenfondsgrens lag), werk-
zaam bij een bedrijf dat lid was van een van de vier fabrikantenverenigingen zijn ontleend aan de jaarlijkse contributie-overzichten. 
De contributie was gebaseerd op het gemiddeld aantal arbeiders op 1 januari en 1 juli in elk jaar. Ik heb steeds de cijfers van 1 
januari vermeld. De ledencijfers bepaalden niet alleen het bedrag dat aan contributie was verschuldigd of de bijdrage aan allerhande 
zaken, waaraan de vereniging steun verleende, het bepaalde ook het aantal stemmen dat een bedrijf in de vergaderingen mocht 
uitbrengen. (TGTV, 38 en 378). Helaas heb ik geen cijfers gevonden van de arbeiders werkzaam bij leden van de FVA in juli 1945. 
Van een aantal bedrijven, die in de door mij onderzochte periode geen lid waren van een van de vier verenigingen, heb ik eveneens 
aantallen arbeiders vermeld; voor het merendeel hebben deze cijfers betrekking op 1948. Deze komen uit een groot aantal verschil-
lende bronnen. 
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Naam bedrijf en vestigingsplaats1131 Aantal personeelsleden op1132 Lid van 

1 juli 1 januari 

 1945 1946 1947 1948 1949 1950  

Borne               

NV Stoom-Spinnerijen en -Weverijen 
v/h S.J. Spanjaard 769  905  1.172  1.344  1.477  1.527  TGFV / HFK 

Textielfabriek "Borne" NV 42  57  87  107  106  115  TGFV 

Delden               

Ficker & Wap NV1133   69            

Schräder, Schneider, Tijert & Co   32            

Eibergen               

NV Eibergsche Stoombleekerij 224  308  440  520  593  655  BTO 

Enschede               

Blijdenstein & Co NV 204  343  622  740  789  834  FVE / FKE 

Gebr. Van Heek Schuttersveld NV  742  812  1.140  1.314  1.360  1.400  FVE / FKE 

Gerh. Jannink & Zonen NV 549  611  608  760  996  1.085  FVE / FKE 

J.F. Scholten & Zonen NV 504  642  1.104  1.261  1.326  1.397  FVE / FKE 

M. van Dam & Zonen NV 1134   80    118  114  121  FVE / FKE 

N.J. Menko NV 694  656  878  1.031  1.110  1.196  FVE / FKE 

Nico ter Kuile & Zonen NV 492  543  669  1.004  1.123  1.302  FVE / FKE 

NV E. ter Kuile & Zoon’s Textielfa-
brieken 

28  51  115  136  143  166  FVE / FKE 

NV Enschedesche Katoenspinnerij   92  143  150  155  157  FVE / FKE 

NV G.W. Wisselink's Textiel Maat-
schappij en Handelsvennootschap1135 

58  77  85        FVE / FKE 

NV Gebr. Jannink 55  185  290  330  397  395  FVE / FKE 

NV Hardick & Seckel              FKE 

NV I.I. Roozendaal's Import & Export 
Comp. 1136 

  118      162  145  FVE / FKE 

NV Katoenspinnerij Bamshoeve 384  695  1.078  1.200  1.337  1.315  FVE / FKE 

NV Ramie Union   196           FKE 

NV Rigtersbleek v/h G.J. van Heek & 
Zonen 472  615  865  1.070  1.101  1.164  FVE / FKE / 

Manex 

NV Spinnerij “Tubantia” v/h B.W. & 
H. ter Kuile 254  415  618  707  753  706  FVE / FKE 

NV Spinnerij Oosterveld 149  195  350  444  483  588  FVE / FKE 

                                                 
1133 Lid van de Nederlandsche R.K. Vereeniging van Werkgevers in de Textielnijverheid. 
1134 Lid van de FVE m.i.v. 1949 (Jaarverslag FVE over 1949 (FVE, 63)). 
1135 G.W. Wisselink's Textiel Maatschappij is m.i.v. 1948 uit de FVE gestapt vanwege een stevige ruzie met een ander lid, waarbij 
het bestuur dat andere lid in het gelijk had gesteld. (Jaarverslag FVE over 1945 en 1946 (FVE, 63)). 
1136 Lid van de FVE m.i.v.1949 (Jaarverslag FVE over 1949 (FVE, 63). 
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Naam bedrijf en vestigingsplaats1131 Aantal personeelsleden op1132 Lid van 

1 juli 1 januari 

 1945 1946 1947 1948 1949 1950  

NV Spinnerij Roombeek 227  355  515  619  621  632  FVE / FKE 

NV Stoomweverij Nijverheid        490     FKE  

NV Textiel Union   63    125      FKE  

NV Textielfabriek "Bato''   52    101      FKE  

NV Textielfabriek "Holland" 1137        702     FKE  

NV Textielfabriek Setex   24            

NV Twentsche Textiel Maatschappij 315  322  377  455  525  515  FVE / FKE 

Scholten & van Heek NV 87  133  184  241  247  283  FVE / FKE 

Ter Kuile Cromhoff NV 60  56  67  95  133  163  FVE / FKE 

Textielfabriek H. Wissink               

Van Heek & Co NV 1.009  1.570  2.291  2.521  2.716  2.784  FVE / FKE / 
Manex 

W.J.M. Baurichter Weverij & Blekerij 
NV   50           FKE 

Goor        

NV Katoenfabrieken v/h Arntzenius 
Jannink & Co 

110  218  324  374  434  523  TGFV / 
Manex 

NV Twentsche Katoendrukkerij   38  71  107  115  131  BTO 

NV Twentsche Stoombleekerij   164  298  373  433  475  BTO / 
Manex 

Haaksbergen               

D. Jordaan & Zonen’s Textielfabrieken 
NV 404  460  577  706  771  866  TGFV 

D.J. ten Hoopen & Zoon NV 85  89  102  144  170  175  TGFV 

Hengelo               

De Jong & Van Dam NV 196  246  318  361  392  445  TGFV / HFK 

Hengelosche Textielfabriek NV       88       HFK  

Koninklijke Weefgoederenfabriek v/h 
C.T. Stork & Co NV   286  334  357  375  423  TGFV / HFK 

NV Garenfabriek Bieze, Stork & Co 107  117  134  160  160  193  BTO / HFK 

NV Hengelosche Trijpweverij             HFK  

NV Hollandsche Wolweverij & Verve-
rij v/h F.W. Hulshoff Pol & Co 

          135  TGFV 

NV Koninklijke Nederlandsche Ka-
toenspinnerij 

216  210  229  269  434  715  BTO / HFK 

Losser               

NV Textielmaatschappij L. van Heek & 
Zn. 1138 

58  188  324  421  413  397  BTO 

                                                 
1137 De aantallen arbeiders in 1948 zijn ontleend aan een brief van H.J.F. ten Cate aan A.C. van Eck, 20 mei 1948 (TGTV, 378). 
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Naam bedrijf en vestigingsplaats1131 Aantal personeelsleden op1132 Lid van 

1 juli 1 januari 

 1945 1946 1947 1948 1949 1950  

Neede        

NV Katoen- & Linnenweverij v/h A.J. 
ten Hoopen & Zoon 236  247  272  391  480  545  BTO 

Textielfabriek Ter Weeme & Zonen 
NV 170  179  218  249  325  384  TGFV 

Nijverdal        

Koninklijke Stoomweverij NV  1.056  970  1.119  1.304  1.453  1.576  BTO / FAO / 
Manex 

NV Nederlandsche Stoombleekerij 117  242  396  502  620  659  BTO / FAO / 
Manex 

Stoomspinnerij te Nijverdal NV 537  558  670  743  852  844  BTO 

Oldenzaal               

H.P. Gelderman & Zonen NV 983  1.182  1.535  1.846  2.021  2.093  BTO / FKE / 
Manex 

NV Koninklijke Oldenzaalsche Stoom-
weverij v/h J.H. Molkenboer jr. 

134  165  295  404  402  447  BTO / 
Manex 

NV Textielfabrieken W. Kan   49      160  151  BTO 

S.I. Zwartz NV       53  53  53  BTO 

Ootmarsum               

NV Twentsche Damast- Linnen- en 
Katoenfabriek v/h S. Bendien & Zn. 

      61        

Rijssen               

Ter Horst & Co NV Koninklijke Jute-
spinnerij en -Weverij 1139 

1.244  1.248  1.238  1.260  1.284  1.303  TGFV / FAO 

Slagharen        

Nederlandsche Bontweverij NV               

Vriezenveen               

Jansen & Tilanus NV       357  394  440  BTO / FAO / 
Manex 

Wierden        

L.E. Hofkes & Co NV       FAO 

Winterswijk               

Fa. M.M. Poppers   96  98  125  177  244  TGFV 

H. Willink & Co NV 81  82  112  150  163  177  TGFV 

NV Bontweverij "De Batavier" v/h J. 
Willink & Paschen 178  213  249  286  305  350  TGFV 

NV Stoomweverij v/h J.H. Meijerink & 
Zonen 149  154  215  253  273  321  TGFV 

                                                                                                                                               
1138 De Textielmaatschappij L. van Heek & Zn. is m.i.v. 1 januari 1946 lid geworden van de BTO (brief L. van Heek & Zn. aan 
BTO, 2 januari 1946 (TGTV, 38)). 
1139 Ter Horst & Co is in de ledenvergadering van de TGFV van 7 december 1945 toegelaten als lid (brief A.C. van Eck aan Ter 
Horst & Co, 10 december 1945 (TGTV, 38)). 
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Bijlage III: De Loonstatistieken van de Textielfabrikantenverenigingen en de in-
deling van de functies 
Het merendeel van de cijfers in deze studie die betrekking hebben op de aantallen arbeiders en 
het door hen, gemiddeld, verdiende weekloon, is ontleend aan de loonstatistieken die de vier sa-
menwerkende fabrikantenverenigingen elk half jaar door het secretariaat lieten samenstellen. 
De loonstatistieken waren ingedeeld in drie groepen. Een groep “Enschede”, een groep “Alme-
lo, Apeldoorn, Arnhem, Hengelo (O)” en een groep “Boekelo, Borne, Eibergen, Goor enz.” In 
de tabellen en grafieken in deze studie komen regelmatig de aanduidingen “Almelo enz.” en 
“Boekelo enz.”; dit om niet iedere keer alle daaronder begrepen plaatsen te hoeven noemen. 
 “Almelo enz.” omvat fabrieken gevestigd in: Almelo, Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Hen-

gelo (O), Veenendaal, Vriezenveen 
 “Boekelo enz.” omvat fabrieken gevestigd in: Boekelo, Borne, Delden, Eibergen, Goor, 

Haaksbergen, Losser, Neede, Nijverdal, Oldenzaal, Oosterbeek, Rijssen, Winterswijk 
In vergelijking met de indeling van vóór de oorlog zijn er enkele verschuivingen opgetreden, 
Borne bijvoorbeeld behoorde altijd tot de tweede groep, maar na de oorlog tot de derde groep. 
Deze onderverdeling in de loonstatistieken houdt verband met de indeling in gemeenteklassen, 
waaraan de CAO-lonen waren gekoppeld (zie Tabel 36 Gemeenteklasse-indeling). De vermelding 
van de plaatsnamen in de groepen werd na 1946 summier; Apeldoorn en Arnhem werden niet 
meer genoemd. Voor de oorlog werden de namen van de ondernemingen die tot de verschillen-
de groepen behoorden, apart vermeld in de loonstatistiek, na de oorlog was dit niet langer het 
geval. Als uitvloeisel van de genoemde gemeenteklasse-indeling is echter gemakkelijk te ach-
terhalen welke bedrijven waren opgenomen in de afzonderlijke groepen van de loonstatistiek. 
De loonstatistieken bieden geen voor honderd procent betrouwbaar overzicht van de daadwer-
kelijk verdiende lonen, van de bedragen die de arbeiders wekelijks in hun loonzakje aantroffen: 
1) De loonstatistiek vermeldt vanzelfsprekend gemiddelden; het gemiddelde van de lonen die in 
een bepaalde week waren betaald binnen een bepaalde functiegroep. Een individuele arbeider of 
arbeidster kon meer of minder hebben verdiend dan dit gemiddelde. Het grote probleem bij de 
loonstatistieken van vóór de oorlog, nl. dat veel arbeiders met grote regelmaat short-time werk-
ten en dat de inhoud van hun loonzakje in een groot aantal weken dus sterk kon afwijken van 
het gemiddelde van de week waarop de statistiek was gebaseerd, speelde in de door mij behan-
delde periode geen rol meer.1140 
2) in de loonstatistieken ontbreken in sommige gevallen de gegevens van bedrijven, omdat die 
niet of te laat waren aangeleverd. 
 In de eerste officiële loonstatistiek, over de 2e helft van 1946, ontbreken de gegevens van 

zeven bedrijven, waardoor de gegevens van meer dan 2.115 personeelsleden niet zijn ver-
werkt (van de Veenendaalsche Stoomspinnerij en -Weverij heb ik geen cijfers gevonden 
over de hier gehanteerde peildatum 1 jan. 1947)  

 In de statistiek van het 1ste halfjaar van 1947 ontbreken de gegevens van twee bedrijven en 
dus van tenminste 770 personeelsleden (op basis van de cijfers van 1 juli 1947, omdat er 
voor die datum van beide bedrijven cijfers beschikbaar zijn) 

 In de daarop volgende overzichten zijn de gegevens van alle leden verwerkt met uitzonde-
ring van de statistiek over oktober 1949 toen de gegevens van één bedrijf niet zijn opgeno-
men, als gevolg waarvan de gegevens van 758 personeelsleden (cijfers per 1 januari 1950) 
niet zijn verwerkt. 

                                                 
1140 Kuys, De vrees voor wat niet kwam, p. 86-95. 
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 Naam bedrijf Aantal perso-
neelsleden 

2e halfjaar 1946 Veenendaalsche Stoomspinnerij en -Weverij ? 
 Stoomspinnerij "Twenthe" 351 
 Textielmaatschappij L. van Heek & Zn 324 
 Wolspinnerij, weverij, ververij J. ten Bos 604 
 Enschedesche Katoenspinnerij 143 
 G.W. Wisselink's Textiel Mij. en Handelsvennootschap 85 
 Erven Ankersmit CV v/h NV tot Exploitatie van Ankersmit’s 

Katoenfabrieken 
608 

1e halfjaar 1947 Veenendaalsche Stoomspinnerij en -Weverij 444 
 Boekelosche Stoombleekerij 326 
Oktober 1949 Wolspinnerij, weverij, ververij J. ten Bos 758 

 
3) De Loonstatistieken bevatten ook gegevens van enkele bedrijven buiten Twente/Achterhoek, 
te weten Erven Ankersmit CV v/h NV tot Exploitatie van Ankersmit’s Katoenfabrieken (Deven-
ter, gemeenteklasse III), NV Arnhemsche Bandfabriek (Arnhem, gemeenteklasse II)), NV Ne-
derlandsche Elastiekfabriek (Oosterbeek, gemeenteklasse V), NV Veenendaalsche Stoomspin-
nerij en -Weverij (Veenendaal, gemeenteklasse III), alle vier lid van de BTO, en NV Kunstzij-
deweverij Gelderman Jr. (Apeldoorn, gemeenteklasse III), lid van de TGFV. 
De NV Arnhemsche Bandfabriek en de NV Nederlandsche Elastiekfabriek behoorden tot een 
andere gemeenteklasse, respectievelijk II en V, dan de overgrote meerderheid. Als zodanig 
hebben de gegevens van deze bedrijven een enigszins verstorende invloed op de gemiddelden 
van de tweede groep; aangezien het bij beide bedrijven evenwel slechts om erg geringe aantal-
len personeelsleden gaat, is de statistische invloed gering.1141 
4) In de loonstatistieken komt steeds de verzamelcategorie ‘Diversen’ voor. Dit betreft aantallen 
arbeiders waarvan door de betrokken ondernemers klaarblijkelijk geen specifieke functie was 
opgegeven.  
5) Naast de kolommen ‘mannen’ en ‘vrouwen’ komt er steeds een kolom ‘mannen en vrouwen 
niet opgenomen’ voor; het gaat hier om aantallen arbeiders in een bepaalde functie, waarvan het 
geslacht niet was vermeld door een of meer ondernemingen. Voor zover eenduidig was vast te 
stellen of een bepaalde functie uitsluitend door mannen of vrouwen werd uitgeoefend, heb ik de 
aantallen van deze laatste categorie opgeteld bij de totalen van mannelijke of vrouwelijke arbei-
ders. Het vak van touwbaas en smid bijvoorbeeld werd uitsluitend door mannen uitgeoefend.  
Dat er in de loop van de jaren nieuwe leden tot een van de fabrikantenorganisaties toetraden, 
heeft geen invloed op de betrouwbaarheid van de cijfers. 
Ondanks deze bezwaren bevatten de loonstatistieken een schat aan gegevens die bovendien 
elders niet te vinden zijn. De grafieken en tabellen in de tekst die zijn gebaseerd op de loonsta-
tistieken, moeten dus weliswaar met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, als benade-
ring van de werkelijkheid zijn zij m.i. uiterst waardevol voor een goed begrip van de verhou-
dingen en van de werkelijkheid op loongebied. 
 

                                                 
1141  

Aantal personeelsleden 1-jul-45 1-jan-46 1-jan-47 1-jan-48 1-jan-49 1-jan-50 

Arnhemsche Bandfabriek  5 5 6 23 100 

Nederlandsche Elastiekfabriek 17 45 61 74 87 87 
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De eerste door mij gevonden loonstatistiek van na de oorlog is tot stand gekomen op basis van 
cijfers uit september 1945. Deze statistiek is niet gedrukt en niet verspreid onder de leden. Ik 
heb een handgeschreven exemplaar aangetroffen in het archief. Deze enquête is opgesteld op 
dringend verzoek van de besturen van de fabrikantenverenigingen en van de Looncommissie, 
die ‘groote behoefte aan betrouwbaar cijfermateriaal over de huidige loonen’ hadden. Er zijn in 
het 1ste halfjaar van 1945 meerdere kleine loonenquêtes gehouden, maar daaruit bleek, zoals 
Van Eck aan het CBS liet weten, ‘dat de toestand nog geheel onvoldoende geconsolideerd was 
om behoorlijk loon-statistisch materiaal op te leveren’. Mede vanwege drukke werkzaamheden 
van het secretariaat van de fabrikantenverenigingen was daarom besloten om pas in 1946 met 
een officiële loonstatistiek te komen, ‘wanneer door een collectief contract en andere consolida-
ties verwacht kan worden, dat behoorlijk statistisch materiaal te voorschijn komt’. De eerste 
officiële loonstatistiek van na de oorlog is die over het ‘Tweede halfjaar 1946’. In oktober van 
dat jaar informeerde Van Eck de aangesloten leden dat het wenselijk was de loonstatistiek weer 
op te pakken nu de situatie in de textielindustrie ‘zich eenigszins geconsolideerd’ had. Hij wees 
er op dat als uitvloeisel van de CAO en door het tot stand komen van de Vakraad voor de Tex-
tielindustrie en van een Loonbureau ‘het doel der statistiek een verandering heeft ondergaan’. 
De cijfers van de individuele leden zouden voor elkaar geheim blijven, maar de statistiek moest 
dienstbaar gemaakt worden aan de controle op de naleving van de CAO door het Loonbureau. 
Ter geruststelling voegde hij hieraan toe dat deze controle, naar hij hoopte, ‘onder zijn directie 
met de noodige discretie vervuld zal worden’. In de CAO van 1947, die op 27 juli 1948 alge-
meen verbindend is verklaard, werd vastgelegd dat er een Loonbureau voor de Textielindustrie 
in de Noordelijke en Oostelijke Provincies kwam, gevestigd te Enschede en een Loonbureau 
voor de Textielindustrie in de Zuidelijke en Westelijke provincies, gevestigd te Tilburg, onder 
leiding van respectievelijk Van Eck en Van Spaendonck.  
De Toelichting op de kaarten voor de Loonstatistiek van de Twentsche Textielindustrie uit 1932 
werd nog gehanteerd als handleiding voor het invullen. Elk bedrijf had een eigen nummer; bij 
elke functie moest de CAO-groep (ongeschoold, geoefend, geschoold)  worden toegevoegd. Dit 
was noodzakelijk, omdat er geen officiële lijst was, waarin de functies waren ingedeeld en zoals 
al snel zou blijken bestonden er hierin tussen de bedrijven grote verschillen als gevolg van druk 
van de arbeiders die hun eigen functie in een zo hoog mogelijke groep ingedeeld wilden zien 
(zie hieronder); bedrijven moesten, indien van toepassing, ook de EVC als vakorganisatie ver-
melden (of ook de NVC kon worden genoteerd is niet vermeld); ten behoeve van het CBS 
moest het ziekteverzuim in het voorgaande halve jaar worden genoteerd. In de gedrukte versies 
van de loonstatistieken zijn het ziekteverzuim en de van toepassing zijnde vakorganisatie helaas 
niet opgenomen.1142 
Tot mijn verbazing heb ik na het invoeren van alle gegevens in een spreadsheet moeten consta-
teren dat er soms fouten zijn gemaakt bij het optellen van de aantallen arbeiders. Ik heb de re-
sultaten van de spreadsheet als uitgangspunt genomen, nadat ik mijn eigen invoer meerdere 
malen had gecontroleerd. De loonstatistieken bieden al met al evenwel een buitengewoon rijke 
schat aan gegevens, die niet op een andere wijze beschikbaar is. 
In tegenstelling tot de loonstatistieken uit de jaren dertig bevatten de naoorlogse slechts zeer 
summiere gegevens over de jeugdige arbeiders. Er is één overzicht, ‘Eerste halfjaar 1947’, 
waarin de jeugdige arbeiders gedetailleerd per functie worden beschreven. Verder komen zij al-
                                                 
1142 Circulaire A.C. van Eck aan de Twentsch-Geldersche Textielfabrikanten, 19 september 1945; brief A.C. van Eck aan Ph.J. 
Idenburg, 10 januari 1946 (beide: TGTV, 217); circulaire A.C. van Eck aan Twentsch-Geldersche Textielfabrikanten, aangesloten 
leden, 10 oktober 1946 (TGTV, 412); Nederlandse Staatscourant, 27 juli 1948, no. 144.  
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leen voor als totaalcijfers, voor jongens en meisjes. In de loonstatistieken over ‘Tweede halfjaar 
1947’, ‘Juni 1948’, ‘December 1948’ en ‘October 1950’ ontbreken gegevens over jeugdige 
arbeiders. 
In navolging van Kuys heb ik de ‘beroepen’, i.e. functies, die in de textielindustrie voorkwa-
men, gegroepeerd teneinde een onderscheid te kunnen maken tussen de Spinnerij, Weverij, 
Finishafdeling en een Algemene Dienst. Deze laatste omvat veel speciale functies zoals tim-
merman, chauffeur e.d.1143 
 
Om een indruk te kunnen geven van verhouding tussen de rechtsgeldige lonen, m.n. op basis 
van de CAO, en de werkelijk betaalde uurlonen, is een overzicht van de indeling van de beroe-
pen in de textielindustrie noodzakelijk. De eerste naoorlogse indeling dateert van 30 juli 1945 
en is opgesteld door de Looncommissie van de Twentse textielfabrikanten.1144 Het is niet altijd 
helder of met een functie-benaming in elke onderneming inhoudelijk dezelfde functie werd 
bedoeld, sterker nog, je kunt rustig stellen dat dit niet het geval was. De niet genoemde functies 
werden door de bedrijven op basis van ervaring ingedeeld. Dit gold ook voor de indeling die in 
oktober 1945 werd afgesproken (zie Tabel 68). 
 

Tabel 67 De indeling in ongeschoolden, geoefenden en geschoolden, 30 juli 1945 
Ongeschoolden Geoefenden Geschoolden 

Sjouwer Stukkenkeurder (wit goed) Verdeelstoelarbeider 
Overlooper Duivelkamerarbeider Spinner en drosser 
Bayerboer Afzetter Opmaker 
Krassenarbeider Mengkamerarbeider Stukkenkeurder 
Bleekerij en ververij-arbeiders 
meelooper 

 Apprêteerder 

  Kalanderijarbeider 
Hoger geschoolden  Ruwer 

Drukker  Wever 
Sterker  Zelfstandige garen- en stukverver 
Selfactorspinner  Bleeker en verver 
Ambachtslieden  Kaminhanger 
Touwbaas   
Bron: Bijlage bij circulaire A.C. van Eck aan Twentsch-Geldersche Textielfabrikanten, 30 juli 1945. 
 
Aanvankelijk hanteerden de fabrikanten de omschrijving ongeschoolden, geoefenden en ge-
schoolden bij de indeling van de arbeiders in groepen functies, maar met ingang van de bijge-
werkte indeling die werd gehanteerd vanaf 22 oktober 1945, werd het om psychologische rede-
nen wenselijk geacht om de groepen aan te duiden met Romeinse cijfers.1145 
 

Tabel 68 De indeling in de groepen I, II en III, 22 oktober 1945 
Groep III Groep II Groep I 

Stoeltjesjongen Rolletjesmaker Verdeelstoelarbeider 
Bayerboer Mengkamerarbeider Afdraaier 
Krempeljongen Duivelkamerarbeider Kaminhanger 

                                                 
1143 Kuys, De vrees voor wat niet kwam, Bijlage 3, p. 651/2. 
1144 Indeeling van volslagen vlijtige arbeiders in de Twentsch-Geldersche Textielindustrie, 30 juli 1945 (Heemaf, 202). 
1145 Circulaire A.C. van Eck aan Twentsch-Geldersche textielfabrikanten, 24 oktober 1945 (BTO, 31). 
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Groep III Groep II Groep I 
Aanlanger Krassenarbeider Wever 
Kleine aanlapper Stripper Stukenkeurder (bontgoed) 
Copssjouwer Drosser Verver *** 
Touwpoetser Afzetter Bleeker *** 
Sjouwer Aanlapper Doekscheerder *** 
Stangensmeerder Copspakker Zenger *** 
Liftbediende Twijner Droger *** 
Schoonmaker Spoeler Ruwer *** 
Nachtwaker Scheerder Apprêteerder *** 
Ververijarbeider * Klosseninzetter Kalanderbediener *** 
Sterkerijarbeider * Haspeler Verfkeukenarbeider *** 
Bleekerijarbeider * Papkoker Stoker 
Doekscheerderijarbeider * Aandraaier  
Zengerijarbeider * Inrijger  
Drogerijarbeider * Lamellenopsteker  
Ruwerijarbeider * Rietmaker  
Apprêtteerderijarbeider * Kaartenmaker  
Drukkerijarbeider Stukkenkeurder (wit goed)  
Verfkeukenarbeider * Zoomer  
Kalanderijarbeider * Stukkennaaier  
 Vouwer  

Groep Ia Opmaker  
Minimumloon 70-82 cent Pakknecht  

Krassenslijper Kistenmaker  
Voorslijper afvalspinnerij Opperman  
Selfactorspinner Portier  
Sterker Chauffeur  
Touwbaas Koetsier  
Moletteur Ververijarbeider **  
Releveur Sterkerijarbeider **  
Graveur Bleekerijarbeider **  
Drukker Doekscheerderijarbeider **  
Smid Zengerijarbeider **  
Monteur Drogerijarbeider **  
Bankwerker Ruwerijarbeider **  
Draaier Apprêtteerderijarbeider **  
Timmerman Drukkerijarbeider*  
Metselaar Verfkeukenarbeider **  
Schilder Kalanderijarbeider **  

Bron: Circulaire A.C. van Eck aan Twentsch-Geldersche textielfabrikanten, 24 okt.1945 (FVO, 217) 

*** betekent “met volledige vakkenis”; ** betekent “met eenige vakkennis”; * betekent “met 
zeer geringe vakkennis” 
 
De krassenarbeider is in dit schema overgegaan van de ongeschoolden naar groep II; de drosser 
en de opmaker zijn van de geschoolden naar Groep II, geoefenden, gegaan. Deze indeling is 
vrijwel integraal overgenomen in de CAO van 1947. De functie Verdeelstoelarbeider is naar 
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Groep II gegaan en Groep Ia is in zijn geheel opgenomen in groep I.1146 Voor vrouwelijke tex-
tielarbeiders was aan het eind van de jaren ’40 nog steeds geen officiële functieindeling. Zoals 
in ondermeer voetnoot 444 is aangegeven werden de meeste door vrouwen uitgevoerde functies 
− en dat was in de spinnerij, zoals onderstaande tabel demonstreert − in de groep geoefenden 
betaald. 
 
 
Tabel 69 Overzicht functies, gehanteerd in de Loonstatistiek, met aantallen arbeiders per functie 

1ste halfjaar 1947 Mannen Vrouwen Mannen 
tot 24 
jaar 

Vrouwen 
tot 19 
jaar 

Totaal 

Spinnerij 

Rolletjesmakers 7     7  

Portiers-rolletjesmakers 22   9   31  

Arbeiders mengkamer 124  1  17   142  

Arbeiders machine-bedienende 34   3   37  

Arbeiders duivelskamer 188   10   198  

Arbeiders krassen 321   54   375  

Stoeltjesjongens 28   33   61  

Krassenslijpers 106   6   112  

Strippers 106   9   115  

Arbeiders verdeelstoelen 225  13  33   271  

Plukdrollers 37  141  53  13  244  

Halffijndrollers 1 machine 15  232  14  57  318  

Halffijndrollers 2 machines met opsteeksters 7  66  23  8  104  

Fijndrollers 8  228  62  158  456  

Bayerboeren 105   12   117  

Drossers 612  353  252  80  1.297  

Afzetters 469  1  174  1  645  

Afdraaiers 105   1   106  

Voorslijpers afvalspinnerij 5     5  

Spinners selfactors 80  149  20  16  265  

Ververs losse katoen 12     12  

Spinners selfactors 2-cylinder spinnerij 71  26  1   98  

Krempelarbeiders 2  34  1  2  39  

Aanlappers selfactor 2-cylinder spinnerij 70  21  41  29  161  

Aanlangers 2  18  7  84  111  

Groote aanlappers 115   16   131  

                                                 
1146 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Textiel-industrie 1947-1948, Bijlage B. 
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1ste halfjaar 1947 Mannen Vrouwen Mannen 
tot 24 
jaar 

Vrouwen 
tot 19 
jaar 

Totaal 

Kleine aanlappers   41   41  

Copspakkers 106  28  10  2  146  

Chaponners met overloopers 4  31  1   36  

Chaponners zonder overloopers 1  7  12  4  24  

Schlauchscopsspinners   14   14  

Twijners 134  56  46  15  251  

Kettinggarenspoelers 38  870  37  311  1.256  

Inslaggarenspoelers 101  158  37  128  424  

Kunstzijde-spoelers ketting  16   4  20  

Kunstzijde-spoelers inslag 10  90  16  56  172  

Boomscheerders 18  86  13  11  128  

Bontscheerders 7  41  1  7  56  

Klosseninzetters 31  15  22  83  151  

Sectionaalscheerders 9  14   2  25  

Kunstzijdescheerders 16  76  4  24  120  

Haspelers  27  2  13  42  

Kunstzijde haspelers 3   10  3  16  

Totaal Spinnerij 3.354  2.798  1.117  1.111  8.380  

Weverij 

Papkokers 31  1  2   34  

Wit-sterkers 93  1    94  

Bont-sterkers 69   1   70  

Hulp-sterkers 27   8   35  

Aandraaiers-machine 51  2  1  1  55  

Hulpaandraaiers-machine 7  7  6  1  21  

Aandraaiers wit 13  10  3  8  34  

Aandraaiers bont 12  36  3  12  63  

Inrijgers inrijgmachine 6  9   1  16  

Inrijgers 78  181  27  96  382  

Lamellen opstekers 2  6   5  13  

Rietmakers 29   6   35  

Kaminhangers 188   23   211  

Kaartenmakers 13   4   17  

Copssjouwers 198  3  49   250  

Touwbazen 498   6   504  
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1ste halfjaar 1947 Mannen Vrouwen Mannen 
tot 24 
jaar 

Vrouwen 
tot 19 
jaar 

Totaal 

Poetsers 340   23   363  

Wevershulpen 13   273  1  287  

Wevers wit 2.398  42  310   2.750  

Wevers bont 519  4  102   625  

Wevers kunstzijde 648  19  63  4  734  

Wevers wol, dekens, gemengd 1.032  18  113   1.163  

Stukkenkeurders 328  153  48  54  583  

Totaal Weverij 6.593  492  1.071  183  8.339  

Finishafdeling 

Doekscheerderij arbeiders 29  2  2  2  35  

Zengerij arbeiders 27   1  2  30  

Bleekers 103   32   135  

Hulp-bleekers 30   5   35  

Stuk-ververs 314   48   362  

Garenbleekers 11   1   12  

Garenververs 85   14   99  

Copsopstekers  7  13  11  31  

Drogerij-arbeiders 136  18  30  1  185  

Stukken-naaiers 51  129  4  35  219  

Ruwerij-arbeiders 120  11  15  1  147  

Appreteerderij-arbeiders 225  5  33  4  267  

Moletteurs 3     3  

Molettenmakers 1     1  

Pantograveurs 2   5   7  

Leerling Moletteurs 1   1   2  

Releveurs 2     2  

Graveurs 11   1   12  

Leerling graveurs   6   6  

Drukkerij-arbeiders 249  1  59   309  

Verfkeuken-arbeiders 36   11   47  

Kalanderij-arbeiders 178  2  20   200  

Zoomers 7  192   101  300  

Vouwers 6  66  1  71  144  

Opmakers 237  162  46  93  538  

Totaal Finishafdeling 1.864  595  348  321  3.128  
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1ste halfjaar 1947 Mannen Vrouwen Mannen 
tot 24 
jaar 

Vrouwen 
tot 19 
jaar 

Totaal 

Algemene Dienst 

Pakknechten 224  16  40  11  291  

Sjouwers 898   105   1.003  

Smeerders 126   7   133  

Stokers 180   7   187  

Hulp-stokers 5     5  

Machinisten 49   1   50  

Hulpmachinisten 3     3  

Electriciëns 95   29   124  

Smeden, bankwerkers, draaiers 449   110   559  

Kistenmakers 12     12  

Timmerlieden 199   14   213  

Opperlieden 47   1   48  

Metselaars 77     77  

Schilders 115   2   117  

Liftbedienden 17   2   19  

Schoonmakers 73  83  3  3  162  

Portiers 65     65  

Nachtwakers 70  1    71  

Chauffeurs 70   4   74  

Magazijnbedienden 25  7    32  

Koetsiers 14     14  

Rollenaftrekkers 2     2  

Overloopers 13  28  1  13  55  

Afwegers 14     14  

Monstermakers 4  3    7  

Losnemers 79  1    80  

Diversen  776    776  

Totaal Algemene Dienst 2.925  915  326  27  4.193  

Totaal 14.736  4.800  2.862  1.642  24.040  
Bron: Gemiddelde uurloonen der arbeiders in dienst van ondernemingen aangesloten bij de FVE, de TGFV, de BTO, 
de FVA, eerste halfjaar 1947; gemiddelde uurloonen der jeugdige arbeiders in dienst van ondernemingen aangesloten 
bij de FVE, de TGFV, de BTO, de FVA, eerste halfjaar 1947.  
Er is alleen over het eerste halfjaar van 1947 een Loonstatistiek met gegevens van jeugdige arbeiders uitgebracht. De 
cijfers wijken af van wat staat vermeld in Tabel 14, omdat die cijfers ook een groot deel van het kantoorpersoneel om-
vatten en omdat bovenstaande cijfers van enkele maanden later zijn. 
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Bijlage IV Arbeid(st)ers in de spinnerij: een vergelijking 

In deze bijlage zijn op basis van de loonstatistieken van de vier textielfabrikantenorganisaties 
vergelijkingen gemaakt van de aantallen mannen en vrouwen die in de spinnerij werkten. Uit 
onderstaande figuren komt zonneklaar naar voren dat het probleem met de vrouwelijke arbei-
ders zich vrijwel uitsluitend voordeed in Enschede en daar in zeer sterke mate. De spin-wevers 
en de single spinners in andere plaatsen hadden sterke last van de aanzuigende werking die van 
Enschede uitging en van het loonopdrijvende effect van de daar betaalde lonen. Zij konden ech-
ter tevens profiteren van het feit dat alle aandacht van de instanties die toezicht hielden op de 
hoogte van de werkelijk betaalde lonen, uitging naar Enschede. 
 
Plukdrollers 
In Enschede werd dit werk voor het overgrote deel door vrouwen gedaan, bovendien was het 
daar een relatief grote groep mensen. Dit hangt uiteraard samen met het verhoudingsgewijs 
grote aantal spinnerijen en spin-wevers in die stad (zie Tabel 5). In Enschede werd een onder-
scheid gemaakt tussen “plukdrollers fijn” en “plukdrollers grof”, elders is dit onderscheid alleen 
gemaakt in de loonstatistiek over de 1ste helft van 1946, daarna is het als steeds een gecombi-
neerd getal opgevoerd. Ik heb hier beide groepen voor de overzichtelijkheid als één behandeld. 
 

Tabel 70 Aantallen volwassen plukdrollers, 1945-1950 
 Enschede "Almelo enz." "Boekelo enz." 

 Totaal % 
Vrouw 

in  
ploegen 

Totaal % 
Vrouw 

in  
ploegen 

Totaal % 
Vrouw 

in  
ploegen 

sep-45 31 94%  7 100%  17 100%  

1946 II 132 94%  8 25%  34 71%  
1947 I 116 91%  16 13%  46 74%  

1947 II 124 89% 67 23 35% 10 40 83% 24 
jun-48 122 89% 72 32 25% 18 48 77% 32 

dec-48 126 87% 68 36 19% 33 44 57% 27 
jun-49 135 84% 80 46 17% 39 40 55% 30 

okt-49 132 86% 89 56 23% 46 44 64% 31 
apr-50 135 87% 91 55 16% 49 39 51% 29 

okt-50 134 85% 98 52 15% 48 40 45% 31 
 
In bedrijven die behoorden tot “Almelo enz.” was het totale aantal plukdrollers aanvankelijk 
gering en toen dit aantal begon toe te nemen, waren het vrijwel uitsluitend mannen. Bovendien 
werkten zij in meerderheid in ploegen. In bedrijven die behoorden tot “Boekelo enz.” nam het 
aantal plukdrolsters vanaf 1948 langzaam af en kwamen er meer mannen bij; ook deze werkten 
grotendeels in ploegendienst. 
 
Halffijndrollers 
Ook deze functie was in Enschede qua omvang veel belangrijker dan in de andere Twents-
Gelderse plaatsen en het waren in overgrote meerderheid vrouwen. Alleen in “Almelo enz.” 
nam het aantal vrouwen in de loop van de behandelde periode af, maar de aantallen halffijndrol-
lers waren er klein. Verder is opvallend dat er door deze groep arbeid(st)ers verhoudingsgewijs 
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veel in ploegen werd gewerkt. In “Almelo enz.” werkten de mannelijke halffijndrollers vrijwel 
allemaal in ploegendienst. 
 

Tabel 71 Aantallen volwassen halffijndrollers, 1945-1950 
 Enschede "Almelo enz." "Boekelo enz." 
 Totaal %  

vrouw 
in  

ploegen 
Totaal %  

vrouw 
in  

ploegen 
Totaal %  

vrouw 
in  

ploegen 

sep-45 55 100%  6 50%  11 100%  
1946 II 199 99%  12 67%  24 92%  

1947 I 196 96%  31 77%  20 95%  
1947 II 203 97% 120 22 55% 12 34 97% 13 

jun-48 173 97% 95 44 73% 22 28 100% 11 
dec-48 187 99% 104 39 64% 23 27 100% 11 

jun-49 195 98% 123 36 47% 20 23 100% 16 
okt-49 198 98% 145 37 43% 24 28 100% 8 

apr-50 209 99% 151 35 37% 29 35 100% 13 
okt-50 222 98% 178 46 43% 32 30 100% 18 

 
Kettinggarenspoelers 
In de spinnerij werkten zowel kettinggarenspoelers als inslaggarenspoelers. De kettinggaren-
spoelers waren sterk in de meerderheid en om die reden heb ik hier alleen de gegevens van deze 
groep opgenomen. 
 

Tabel 72 Aantallen volwassen kettinggarenspoelers, 1946-1950 
 Enschede “Almelo enz.” “Boekelo enz.” 

 Totaal %  
vrouw 

in ploe-
gen 

Totaal % 
vrouw 

in ploe-
gen 

Totaal % 
vrouw 

in ploe-
gen 

1946 II 495 100%  108 98%  242 90%  
1947 I 480 99%  132 88%  296 94%  

1947 II 476 99% 149 152 89% 15 268 96% 62 
jun-48 430 100% 142 187 91% 36 281 97% 73 

Dec-48 546 100% 197 212 92% 37 280 99% 77 
jun-49 518 100% 197 210 87% 58 289 97% 100 

okt-49 552 100% 213 231 89% 65 286 97% 114 
apr-50 602 100% 266 248 86% 91 282 98% 118 

okt-50 557 100% 283 260 88% 108 301 97% 147 
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Drossers 
Tabel 73 Aantallen volwassen drossers, 1945-1950 

  Enschede "Almelo enz." "Boekelo enz." 
  Totaal %  

vrouw 
in ploe-

gen 
Totaal % 

vrouw 
in  

ploegen 
Totaal % 

vrouw 
in  

ploegen 

Sep-45 163 38%   28 46%   98 26%   
1946 II 559 49%   91 24%   256 28%   

1947 I 511 51%   153 19%   301 22%   
1947 II 528 51% 204 152 20% 17 296 20% 149 

Jun-48 519 50% 257 161 22% 63 322 19% 215 
Dec-48 533 48% 289 188 24% 97 304 20% 214 

Jun-49 554 50% 324 206 25% 151 321 20% 265 
Okt-49 541 50% 319 211 27% 173 303 19% 249 

Apr-50 547 50% 342 226 22% 198 302 18% 268 
Okt-50 573 51% 377 210 19% 183 307 18% 278 
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Gebruikte afkortingen 
 
ABB Almelose BestuurdersBond 
AKWV Algemene Katholieke Werkgevers Vereeniging  
ATEK Algemene Bond van Werkers in de Textiel- en Kledingindustrie 
ARP Anti-Revolutionaire Partij 
AV Algemeen Verslag 
AWV Algemene Werkgevers Vereniging 
BBA Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 
BKT Bedrijfskadertraining 
BS Binnenlandse Strijdkrachten 
BTO Bond van Textiel Ondernemingen in en buiten Twente 
BW Burgerlijk Wetboek 
CAO Collectieve Arbeids Overeenkomst 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek 
CDEC Centrale Dienst voor de Economische Contrôle 
CHU Christelijk Historische Unie 
CNV Christelijk Nationaal Vakverbond 
CPN Communistische Partij Nederland 
CRB College van RijksBemiddelaars 
CSMG Chef Staf Militair Gezag 
CSWV Centraal Sociaal Werkgevers-Verbond 
DB Dagelijks Bestuur 
DGA Directoraat-Generaal van de Arbeid 
DMC Districts Militair Commissariaat/Commissaris 
DUW Dienst Uitvoering Werken 
EKS Enschedesche Katoenspinnerij 
ESB Economisch Statistische Berichten 
EVB Eenheids VakBeweging 
EVC Eenheids VakCentrale 
FAO Fabrikantenkring Almelo en Omstreken 
FKE Fabrikantenkring Enschede 
FVA Fabrikanten Vereeniging Almelo 
FVE Fabrikanten-Vereeniging te Enschede 
GAB Gewestelijk ArbeidsBureau 
GOIWN Gemeenschap Oud-Illegale Werkers Nederland 
HFK Hengelosche FabrikantenKring 
KAB Katholieke Arbeiders Beweging 
KNKS Koninklijke Nederlandse Katoen Spinnerij 
KP Knok Ploegen 
KSW Koninklijke Stoom Weverij 
KWF Koninklijke Weefgoederenfabriek v/h C.T. Stork & Co. 
LO Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers 
MG Militair Gezag 
NAS Nationaal Arbeids Secretariaat 
NBS zie: BS 
NHM Nederlandsche Handel-Maatschappij 
NKV Nederlands Katholiek Vakverbond 
NSB Nationaal Socialistische Beweging 
NSV Nederlands Syndicalistisch Vakverbond 
NTC Nederlandse Textiel Conventie 
NVB Nederlandse VolksBeweging 
NVC  Nederlandsche VakCentrale 
NVSH Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming 
NVV Nederlandsch Verbond van Vakvereeningen 
OVB Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties 
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PAS Plaatselijk Arbeids Secretariaat 
PCF Parti Communiste Français 
PMC Provinciaal Militair Commissariaat/Commissaris 
POD Politieke OpsporingsDienst 
POTA Politiek Onafhankelijke TextielArbeidersbond 
PvdA Partij van de Arbeid 
PvdV Partij van de Vrijheid 
RAB Rijksarbeidsbureau 
RKSP R.K. Staatspartij 
RKWV Rooms Katholiek WerkliedenVerbond 
RVV Raad van Vakcentralen 
SCOTT Stichting Centrale Onderhoudsdienst voor de Textielindustrie in Twente 
SD Sicherheitsdienst 
SDAP Sociaal Democratische Arbeiders Partij 
SHAEF Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces 
SOAN Stichting Opleiding Arbeidskrachten Nederland 
StA Stichting van de Arbeid 
SVZ ScheepVaartvereniging Zuid 
TGFV Twentsch-Geldersche Fabrikanten Vereeniging 
THB Textielhistorische Bijdragen 
TIB Twents Instituut voor Bedrijfspsychologie 
TTM Twentsche Textiel Maatschappij 
VNW Verbond van Nederlandsche Werkgevers 
VTAC Vrije Twentsche en Achterhoekse Courant 
VTO Vereniging van TextielOndernemingen 
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Geraadpleegde bronnen en literatuur 

Archieven 

Achter de naam van elk geraadpleegd archief is tussen haakjes de afkorting vermeld, waarmee 
ik in de voetnoten naar het betreffende archief verwijs; na een komma volgt het nummer van het 
dossier waarin de bron is aangetroffen.  
Een zeer belangrijke bron wordt gevormd door de archieven van een aantal textielondernemin-
gen, maar bovenal door het archief van de verenigingen zelf. Deze berusten tegenwoordig in het 
Historisch Centrum Overijssel (HCO) te Zwolle. Een deel van dit materiaal is vele jaren gele-
den al geraadpleegd, toen het nog berustte in de kelders van de Vereniging van Textielonder-
nemingen (VTO) te Enschede. Ik heb zoveel mogelijk de verwijzing naar destijds gevonden 
bronnen aangepast aan de verwijzing in het voorlopige register dat door medewerkers van het 
HCO is gemaakt. Waar dit niet (meer) mogelijk was, heb ik de oorspronkelijke verwijzing aan-
gehouden. 
Een belangrijk archief zou zijn geweest het archief van de Vakraad voor de Textielindustrie. Dit 
heeft vele jaren berust bij het Bureau van Spaendonck in Tilburg en is in 2006 overgedragen 
aan de Modint, de tegenwoordige ‘ondernemersorganisatie van fabrikanten, importeurs, agenten 
en groothandelaren van (sport)kleding, modeaccessoires, tapijt en (interieur)textiel’. Mevr. C. 
Hofman, medewerkster van de Modint, heeft mij op 31 mei 2010 per e-mail laten weten dat het 
bestuur van de Modint bij de overdracht had besloten ‘om oude archieven te vernietigen’. Ge-
lukkig zijn de notulen van de vergaderingen van de Vakraad over de jaren 1946 en 1947 be-
waard gebleven in het archief van de fabrikanten dat nu, als gezegd, in Zwolle aanwezig is. 
 
Almelo 
- Gemeentearchief Almelo (te citeren als: GAA) 
Amsterdam 
IISG  
- A.L. van Schelven (Bijzondere Collecties 488; te citeren als: Van Schelven) 
- Algemene Bedrijfsbond Textiel- en Kleding “De Eendracht”, afd. Eibergen (te citeren als: Eendracht-
Eibergen) 
- B.A. Sijes (te citeren als: Sijes) 
- Dossiers Eenheidsvakcentrale (te citeren als: EVC) 
- M.G. Levenbach (te citeren als: Levenbach) 
- Nederlandsche Christelijke Textielarbeidersbond “Unitas” (te citeren als: Unitas) 
- Nederlandse Katholieke Kleding- en Textielarbeidersbond “St.Lambertus”, afd. Eibergen (te citeren als: 
Lambertus-Eibergen) 
- Nederlandse Katholieke Kleding- en Textielarbeidersbond “St.Lambertus”, afd. Enschede (te citeren 
als: Lambertus-Enschede) 
- Nederlandse Vakcentrale (te citeren als: NVC) 
- NEHA, Collectie jaarverslagen 
- NVV (te citeren als: NVV) 
- NVV, Afdeling Almelo (te citeren als: NVV-Almelo) 
- Stichting van de Arbeid (te citeren als: StA) 
Industriebond NVV 
- Diverse losse dossiers, jaarverslagen, notulen bondsraad De Eendracht, notulen Vakraad voor de Tex-
tielindustrie (te citeren als: Industriebond NVV) 
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Den Haag 
Ministerie van Sociale Zaken: 
- Afdeling Arbeid II, later omgezet in de afdeling Arbeidsverhoudingen (te citeren als: Arbeid II). Dit 
archief berust inmiddels bij het Nationaal Archief met Toegangsnr. 2.15.17 
- Archief Loonbureau (te citeren als: Lb.). Dit archief berust inmiddels eveneens bij het Nationaal Archief 
en is opgenomen in het archief van het College van Rijksbemiddelaars met Toegangsnr. 2.15.41 
Nationaal Archief: 
- College van Rijksbemiddelaars, van de Gemachtigde voor de Arbeid en van het Loonbureau, 1940-
1970, Toegangsnr. 2.15.41 (te citeren als: CRB) 
Enschede 
- VTO (inmiddels overgebracht naar het Rijksarchief te Zwolle): de archieven van de FVE, TGFV en 
BTO (te citeren als: VTO) 
- Gemeentearchief Enschede (te citeren als: GAE) 
Hengelo 
Gemeentearchief Hengelo 
- Bestuursarchief 1930-1971 (te citeren als: GAH) 
- Archief Commissies Wederopbouw 1945-1951 (te citeren als: GAH-ACW) 
- Kabinetsarchief Gemeente Hengelo, ingekomen stukken, 1945-1946 (te citeren als: GAH-Ka-i) 
- Kabinetsarchief Gemeente Hengelo, uitgegane brieven, 1945-1946 (te citeren als: GAH-Ka-u) 
- Archief Van der Dussen (te citeren als: GAH-Arch-D) 
Nijmegen 
Katholiek Documentatie Centrum 
- Archief NKV (te citeren als: NKV) 
Utrecht 
- CNV-archief (te citeren als: CNV) 
Zwolle 
Historisch Centrum Overijssel 
- Bond van Textiel Ondernemingen in en buiten Twente (toegangsnr. 437; te citeren als: BTO) 
- Districts Militaire Commissaris van Almelo, 1945 (toegangsnr. 400.1; te citeren als: DMC Almelo) 
- Districts Militaire Commissaris van Enschede, 1945 (toegangsnr. 400.3; te citeren als: DMC Enschede) 
- Districts Militaire Commissaris van Hengelo, 1945 (toegangsnr. 400.5; te citeren als: DMC Hengelo) 
- Districts Militaire Commissaris Twente te Enschede (toegangsnr. 400.4; te citeren als: DMC Twente) 
- Diverse Twents-Gelderse Textielfabrikanten-Verenigingen (toegangsnr. 437; te citeren als: TGTV) 
- Fabrikantenkring Almelo en omstreken, 1948-1979 en van de Fabrikantenvereniging Almelo, 1939-
1979 (toegangsnr. 589; te citeren als: FVA) 
- Fabrikanten-Vereeniging te Enschede (toegangsnr. 589; te citeren als: FVE) 
- Gewestelijke ArbeidsBureau te Almelo (toegangsnr. 502; te citeren als: GAB Almelo) 
- H. ten Cate Hzn & Co (toegangsnr. 167.1 en 167.5; te citeren als: Ten Cate (1) en Ten Cate (2)) 
- H. Hedeman Jr.’s Textielfabrieken (toegangsnr. 167.11; te citeren als: Hedeman) 
- H.P. Gelderman & Zn (toegangsnr. 168.1 en 168.2; te citeren als: Gelderman (1) en Gelderman (2)) 
- Heemaf (toegangsnr. 464; te citeren als: Heemaf) 
- Koninklijke Nederlandse Katoenspinnerij (toegangsnr. 169.1; te citeren als: KNKS)  
- Koninklijke Oldenzaalsche Stoomweverij v/h J.H. Molkenboer jr. (toegangsnr. 295; te citeren als: Mol-
kenboer) 
- Koninklijke Stoomweverij (toegangsnr. 167.4 en 167.4.1; te citeren als: KSW en KSW (1)) 
- Koninklijke Textielfabrieken D. Jordaan en Zonen te Nijverdal, toegangsnummer 472; te citeren als: 
Jordaan) 
- Koninklijke Twentsche Stoombleekerij (toegangsnr. 167.10; te citeren als: Tw. Stoombleekerij) 
- Koninklijke Weefgoederenfabriek C.T. Stork & Co (toegangsnr. 167.7; te citeren als: KWF) 
- Nederlandsche Stoombleekerij (toegangsnr. 167.6; te citeren als: Ned.Stoombleekerij) 
- Provinciaal Bestuur Overijssel (toegangsnr. 25.2; te citeren als: Prov.Overijssel)  
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- Provinciaal Militaire Commissaris Overijssel te Zwolle (toegangsnr 397; te citeren als: PMC Overijssel) 
- RK Textielarbeidersbond St.Lambertus, afd. Overdinkel (toegangsnr. 483; te citeren als: Lambertus-
Overdinkel) 
- Stichting Textielvak te Hengelo (toegangsnr 289; te citeren als: Textielvak) 
- Stoomweverij v/h J.H. Meijerink & Zn (toegangsnr. 167.12; te citeren als: Meijerink) 
- Textielfabriek “Almelo” (toegangsnr. 167.8; te citeren als: Almelo) 
- Textielfabriek Ter Weeme & Zn (toegangsnr. 299.1; te citeren als: Ter Weeme) 
- Twentsche Katoendrukkerij (toegangsnr. 167.15; te citeren als: Katoendrukkerij) 
- Van Heek & Co en Boekelosche Stoombleekerij (toegangsnr. 166; te citeren als: Van Heek) 

Interviews 
-S. Pieperiet, K. Duyn, H. Kapitein, mevr. Kapitein-De Jonge, H. ter Haar op 12 mei 1976 te Enschede. 
-J.H. Scheps op 27 mei 1976 te Bosch en Duin. 
-W. Meijer en W. Tijdeman op 31 mei 1976 te Zwolle. 
-Th. Menger op 7 juni en 8 november 1978 te Amsterdam. 
-J.B. Vlam op 9 juli 1976 te Winterswijk. 
-Tj. en mevr. M. Huisman op 27 september 1976 te Enschede. 
-Mevr. M. van de Leur op 27 september 1976 te Almelo. 
-Th.A.F. de Jong op 20 oktober 1976 te Amsterdam. 
-Dhr. P. en mevr. T. van der Horst op 24 mei 1977 te Marum. 
-Mevr. Postmus-Lansink op 1 februari 1978 te Enschede. 
-D.U Stikker op 24 februari 1978 te Berg En Dal. 
-A.J. Gideonse, F.C. Heldeweg, J. Hillenaar, A.L. van Schelven op 12 april 1978 te Enschede. 
-D. Baart op 2 augustus 1978 te Enschede. 
Het merendeel van deze interviews is gedeponeerd bij de Stichting Film en Wetenschap.1147 

Geraadpleegde periodieken 
De Bedrijfsgemeenschap (1945) 
De Eendracht (1945-1955) 
Het Hoog Ambacht (St.Lambertus) (1930-1955) 
Inslag : mensen uit de streek vertellen. ISSN 0920-3214, Jrg. 1 (1980) nr. 1– Jrg. 14 (1994) nr. 4 
Het Parool, Twentse editie 
Spartacus (1944-1955) 
De Textielarbeider (De Eendracht) (1945-1950) 
De Textielarbeider (ATEK) (1947-1955) 
Tubantia (1945-1955) 
De Twentsche Courant (1945-1955) 
Unitas (1946-1955) 
De Vakbeweging (NVV) (1945-1955) 
De Vlam 
De Vrije Twentsche Courant 
De Vrije Twentsche en Achterhoekse Courant 
De Waarheid (1944-1955) 
Werkend Nederland (EVB/C) (1944-1955) 

                                                 
1147 M. Lauwers, De interviews van de Stichting Film en Wetenschap. Een collectie-overzicht, Amsterdam 1996 (SFW-werkuitga-
ve ; no. 11), p. 97.  
http://www.scribd.com/doc/19745259/Oral-History-Verantwoording-en-Inventarisatie-1996 
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Samenvatting 
 
DE RAUWE WET VAN VRAAG EN AANBOD. ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE TWENTS-GELDERSE 

TEXTIELINDUSTRIE 1945 TOT 1949 
 
Centraal in dit onderzoek staat de vraag wat de fundamentele oorzaak is geweest dat de textiel-
fabrikanten in Twente en de Gelderse Achterhoek – een sterk geïndustrialiseerde regio in Oost-
Nederland, waar de textielindustrie destijds de overheersende bedrijfstak was – zich in de eerste 
jaren na de bevrijding, tijdens de zogeheten wederopbouw, uiteindelijk hebben gecommitteerd 
aan het sociale stelsel en overlegmodel dat met de Stichting van de Arbeid gestalte kreeg. Deze 
is gelegen in de dwingende noodzaak voor de textielfabrikanten om de concurrentie met produ-
centen in lagelonenlanden te ontwijken; deze zou tot de ondergang van de industrie hebben ge-
leid. Om andere markten te kunnen bedienen en niet vooral op loonkosten te moeten concurre-
ren, was het noodzakelijk om nieuwe, technisch geavanceerder producten in de markt te zetten. 
Dit vergde evenwel andere arbeidsverhoudingen, een andere wijze van benaderen van het per-
soneel, een andere interne organisatie van de productie. Deze New Deal was evenzeer onver-
mijdelijk, omdat de arbeiders niet meer in de textielindustrie wilden werken vanwege de sociale 
ellende die zij tijdens de depressie van de jaren ’30 en in de oorlogsjaren hadden moeten door-
staan: om de arbeiders te bewegen om opnieuw een hoge productie te leveren en zeker om hen 
mee te krijgen in een kwalitatief beter product dat meer inspanning, vakmanschap en aandacht 
van hen vergde, was een socialer beleid – een hoger loon, een pensioenvoorziening, een mense-
lijker bejegening – onontkoombaar. 
 
De Nederlandse regering in Londen bereidde zich tijdens de oorlog voor op een snel herstel van 
de orde en nam maatregelen om een herhaling van revolutionaire woelingen zoals die zich aan 
het einde van de 1ste Wereldoorlog in vooral Duitsland hadden voorgedaan, te voorkomen en zo 
nodig de kop in te drukken. Hiervoor werd in nauwe samenspraak met het geallieerde opperbe-
vel een Militair Gezag ingesteld. Een in bezet Nederland voorbereide pendant hiervan werd in 
opdracht van de Nederlandse regering samengevoegd met een aantal verzetsgroepen om zo de 
Binnenlandse Strijdkrachten te vormen. Ook deze eenheden hadden de uitdrukkelijke opdracht 
mogelijke opstandige bewegingen tegen te gaan. 
 
De bevrijding van Twente leidde evenals overal elders tot een uitbarsting van vreugde, tot een 
summer of love, waarin vooral jonge vrouwen zich tot aan het vertrek van de Canadese soldaten 
konden permitteren om niet te werken, maar in hun levensonderhoud – en niet zelden ook in dat 
van hun gezin – konden voorzien door de omgang met deze militairen. Veel mensen leefden van 
de zwarte handel en pas toen de Nederlandse regering een geldzuivering doorvoerde, werden de 
meeste textielarbeiders gedwongen het werk in de textielindustrie weer op te pakken als inkom-
stenbron. Omdat deze wegens gebrek aan grondstoffen en vooral brandstoffen pas in de herfst 
van 1945 op gang kon komen, zijn veel mannen in de werkverschaffing aan het werk gezet om 
van de straat te zijn en om te helpen met het opruimen van de puinhopen die gevolg waren van 
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de oorlogshandelingen. Veel jonge vrouwen vonden werk in de confectie-industrie die enkele 
maanden eerder dan de textielindustrie de productie kon hervatten. 
In de werkverschaffing en in de fabrieken lieten de arbeiders blijken dat zij vonden: ‘Nu is onze 
tijd gekomen!’ Zij weigerden de voorgeschreven 48 uur per week te werken, wilden de zaterdag 
vrij. Dit omdat de voorziening met levensmiddelen en brandstoffen erg veel tijd kostten. Zij 
eisten – en kregen – textiel om de deplorabele staat van hun kleding te verbeteren, zij eisten – en 
kregen – een hoger loon om het duurdere voedsel te kunnen betalen. In het najaar van 1945 
probeerde een aantal textielfabrieken om vooral de spinnerij-afdelingen in twee ploegen te laten 
werken teneinde meer garen te kunnen produceren, zodat de weverijen de nodige grondstoffen 
verkregen. Dit stuitte op heftig verzet onder de arbeiders die herinvoering van een ploegenstel-
sel beschouwden als voorbode van de terugkeer van vooroorlogse arbeidsverhoudingen. Nu 
zagen de arbeiders, aan wie een schreeuwend tekort was, de mogelijkheden om zich met succes 
in te zetten voor betere arbeidsvoorwaarden. 
 
In het najaar van 1945 startten de onderhandelingen die zouden leiden tot de allereerste CAO 
voor de gehele Nederlandse textielindustrie. De Twentse fabrikanten voelden in meerderheid 
weinig voor het toekennen van loonsverhogingen en voor het vastleggen van een minimumloon 
uit vrees dat dit de arbeiders onvoldoende zou dwingen om een zo hoog mogelijke productie te 
leveren. Onder druk van de krapte op de arbeidsmarkt en van de Stichting van de Arbeid die een 
minimumloon had vastgesteld, dat voldoende moest zijn om in een basaal levensonderhoud te 
voorzien, kwam voor het eerst in de geschiedenis een minimumloon voor de diverse groepen 
textielarbeiders tot stand. De fabrikanten slaagden er echter in om het voor de textielindustrie 
vastgestelde minimumloon op een lager niveau vast te stellen dan het minimum dat de Stichting 
van de Arbeid had voorgeschreven. De arbeiders moesten op basis van tariefregelingen dit mi-
nimum aanvullen tot een bedrag, waarmee zij de kosten van levensonderhoud konden betalen. 
Bij het vaststellen van de CAO-lonen was het voor alle betrokkenen duidelijk dat de voor vrou-
wen vastgestelde lonen niet overeenstemden met de in Twente werkelijk betaalde lonen. Direct 
vanaf de vaststelling van de Loonregeling in de lente van 1946 waren de vrouwenlonen “zwart”, 
zij waren hoger dan wettelijk toegestaan. De Twents-Gelderse fabrikanten hebben zich in ver-
band met de vele loonconflicten dan ook direct ingespannen om dispensatie voor de door hen 
betaalde “te hoge” lonen te krijgen. Het College van Rijksbemiddelaars, dat in opdracht van de 
regering toezag op de naleving van het officiële loonbeleid, is hier niet op ingegaan. Pogingen 
van de fabrikanten om in onderling overleg de vrouwenlonen te bevriezen leden schipbreuk op 
het schaarse aanbod van vrouwen. De tekorten op de arbeidsmarkt hadden een niet te stuiten 
opwaartse druk op hun loon tot gevolg. 
 
De Nederlandse bevolking had net als de bevolking van de overige landen die bezet waren ge-
weest, te kampen met een enorm gebrek aan kleding en huishoudtextiel. Voor de textielfabri-
kanten hield dit in dat zij op een sellers market opereerden: zij konden alles wat in hun fabrie-
ken werd geproduceerd, verkopen en zij kregen er goede prijzen voor. Het waren gouden tijden, 
al was het de eerste paar jaar nog vrijwel niet mogelijk om de nieuwe machines aan te schaffen 
die zij nodig hadden om hun productenpalet aan te passen. Dit als gevolg van de deviezens-
chaarste waar het Nederlandse bedrijfsleven mee kampte. Het Marshall-plan heeft hier uitkomst 
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geboden, omdat er zowel Amerikaanse katoen mee kon worden gefinancierd als dat er geld 
beschikbaar kwam voor investeringen in nieuwe machines, die een meer sophisticated product 
mogelijk maakten en die arbeidsbesparend waren.  
Een andere tegenslag voor de ondernemers was de onafhankelijkheid van Indonesië, waarmee 
deze traditionele afzetmarkt na enkele jaren vrijwel geheel verloren ging. De textielfabrikanten 
ondersteunden uit alle macht, maar tevergeefs het verzet tegen de losmaking van deze oude 
kolonie. De noodzaak om nieuwe markten aan te boren, die tijdens de oorlog al was voorzien, 
werd hiermee onvermijdelijk. 
 
De relaties tussen de ondernemersverenigingen en de vakbonden in de textielindustrie zijn tot 
aan de Tweede Wereldoorlog moeizaam, zo niet slecht geweest. De fabrikanten, van oudsher 
fervente aanhangers van de Manchester-school van het klassieke liberalisme, hebben zich vele 
jaren onverzoenlijk opgesteld tegenover de vakbonden en tegenover hun arbeiders. De Fabri-
kanten-Vereeniging te Enschede (FVE), de oudste vereniging van textielfabrikanten, was in 
1888 expliciet opgericht ‘ter bestrijding van werkstakingen’ en het kostte de ondernemers over 
het algemeen veel moeite om de vakorganisaties als ‘sociale partners’ te beschouwen en te be-
handelen. De drie textielarbeidersbonden – een katholieke, een protestants-christelijke en een 
sociaal-democratische – hebben, zoals alle vakbonden, steeds getamboereerd op het belang van 
een behoorlijk loon en van geordende sociale verhoudingen. Pas aan het eind van de depressie 
in de jaren ’30 ontstond er toenadering tussen de fabrikantenverenigingen en de vakbonden, 
grotendeels in het kielzog van een zich ontwikkelend sociaal stelsel in de rest van Nederland en 
vooral ter afwending van een dreigend conflict dat als een donderwolk boven Twente hing. De 
dwang van regeringswege, belichaamd in het College van Rijksbemiddelaars, om na de oorlog 
te komen tot een geordend stelsel van sociale verhoudingen met als bekroning een CAO en een 
Vakraad voor de Textielindustrie – een pendant van de Stichting van de Arbeid die in elke be-
drijfstak werd opgericht – bracht beide partijen uiteindelijk tot elkaar. Voor de vakbonden was 
dit de lang nagestreefde erkenning van hun onmisbare rol voor beheerste arbeidsverhoudingen 
en sociale vrede, ook al was slechts een minderheid van de textielarbeiders georganiseerd.  
Het grootste deel was niet georganiseerd of was in de eerste naoorlogse jaren lid van de Een-
heidsVakCentrale (EVC). Opgericht met als doel om de oude verdeeldheid van de vakbeweging 
te doorbreken, was zij aanvankelijk een belangrijk instrument dat door de arbeiders werd ge-
bruikt om hun verlangens te articuleren en door te zetten. Na korte tijd werd zij grotendeels een 
machtsinstrument in handen van de CPN die tijdens de oorlog ook aan de basis van deze bewe-
ging had gestaan. Hiermee verloor zij het grootste deel van de aantrekkingskracht op de arbei-
ders; bovendien was de EVC uit politieke overwegingen niet acceptabel als sociale partner voor 
overheid en bedrijfsleven. 
 
Onder invloed van de enorme krapte op de arbeidsmarkt stegen de lonen van met name (jonge) 
vrouwen veel sterker dan op basis van de CAO was toegestaan. Het College van Rijksbemidde-
laars heeft zich tot het uiterste ingespannen om deze tendens te keren, maar is daar niet in ge-
slaagd. Een groot deel van de arbeiders, en dit gold in bijzonder sterke mate voor de vrouwen, 
liet in de praktijk duidelijk merken niet of nauwelijks geïnteresseerd te zijn in het werk. Zij ble-
ven regelmatig zonder toestemming van het werk weg, gingen elders werken wanneer daar meer 
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kon worden verdiend, pleegden diefstal van garen en doek. De ondernemers zetten hiertegen 
onder meer het aloude wapen van de Zwarte Lijst in.  
Vanwege de enorme tekorten aan kleding en overige textiel eisten arbeiders massaal dat aan hen 
textiel werd verstrekt. Er is tot op het hoogste niveau beraadslaagd over mogelijkheden deze 
textielverstrekkingen stop te zetten, maar de behoefte onder de arbeiders hieraan was zo groot, 
dat dit verschijnsel gewoon is voortgezet, ook al leidde dit tot sociale onrust in andere bedrijfs-
takken, zoals de in Hengelo belangrijke metaalindustrie. Voor de textielfabrikanten was het ver-
strekken van textiel een hulpmiddel om arbeiders aan hun bedrijf te binden. Dit gold ook voor 
het geven van vrije dagen en vakantie. Twentse textielarbeiders hadden van oudsher niet of 
slechts enkele dagen per jaar vrij gehad en pas met de CAO uit 1946 kregen zij recht op één 
week vakantie en daarnaast nog 5½ snipperdag. 
 
In een poging de ondernemers te dwingen zich aan de CAO-lonen te houden, spande de over-
heid een proces aan tegen twee fabrieken wegens het betalen van te hoge lonen aan vrouwelijke 
arbeiders, nadat looncontrole tot een proces-verbaal voor een groot aantal bedrijven had geleid. 
Dit creëerde een sociaal explosieve situatie. Een derde proces-verbaal wegens het betalen van te 
hoge lonen zou namelijk tot onherroepelijke gevangenisstraf leiden en dat was voor de textiel-
fabrikanten een brug te ver. Bij een tweede geconstateerde overtreding van de loonvoorschriften 
zouden zij zich dus gedwongen zien om de lonen te verlagen, wat onvermijdelijk tot een massa-
le staking zou leiden. Het was niet uit te sluiten dat dit grote repercussies in de rest van het land 
zou hebben. Omdat dit noch in het belang van de Nederlandse overheid, noch van de onderne-
mers was, volgde koortsachtig overleg dat uiteindelijk tot dispensaties voor de ondernemers 
leidde. Op basis hiervan mochten zij meer betalen dan de CAO voorschreef. Voorwaarde hierbij 
was dat zij een systeem van werkclassificatie zouden invoeren als hulpmiddel om meer grip te 
krijgen op de lonen. 
De permanente onrust die de jonge voorspinnerij-arbeidsters – circa 500 in getal, op een totaal 
van ongeveer 32.000 textielarbeiders – veroorzaakten, werd in de jaren vijftig opgelost met een 
machine die hun werk volledig overnam en hen overbodig maakte. 
 
Onder druk van de stijgende kosten van levensonderhoud startten in de loop van 1947 onder-
handelingen voor een tweede CAO. Deze leverde voor de textielarbeiders een pensioenvoorzie-
ning op, maar geen loonsverhoging, in enkele gevallen zelfs een loonsverlaging, omdat de aan-
passing van de CAO-lonen werd gebruikt om “zwarte” lonen deels te “witten”. Omdat de soci-
aal-democratische vakbond deze consequenties van de CAO aanvankelijk niet voor haar reke-
ning wilde nemen, stapte zij uit de Vakraad voor de Textielindustrie, waarmee een crisis in het 
sociale overleg was geboren. Deze was van korte duur, omdat ook voor deze vakorganisatie het 
belang van deelname aan dit overleg prevaleerde. De CAO-lonen van de vrouwelijke textielar-
beiders werden niet herzien. 
 
Spinnerij Oosterveld was bij de massale looncontrole eveneens geverbaliseerd en de directie van 
deze fabriek voerde als reactie een loonsverlaging door die tot een staking leidde. Dit conflict 
was uiteindelijk aanleiding voor het ontstaan van de Stichting Aanzien Textielvak die uitdruk-
king was van het inzicht bij de ondernemers dat de oude tijden onherroepelijk voorbij waren en 
dat een herziening van hun sociaal beleid onvermijdelijk was, zeker met het oog op de noodzaak 
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om andere markten aan te boren en om daar met hoogwaardige producten te kunnen concurre-
ren.  
Rond deze tijd slaagden de vakbonden er in de weerstand onder de fabriekscommissies (voorlo-
pers van de huidige ondernemingsraden) tegen de ploegendienst te neutraliseren. Als gevolg 
hiervan werkten steeds meer arbeiders, vooral in de spinnerijen, in een tweeploegendienst. Een 
omvangrijke en verbitterde staking bij H. ten Cate Hzn. & Co fungeerde hierbij als een belang-
rijke katalysator. Een tweede belangrijke doorbraak naar een hogere productiviteit vormde de 
geleidelijke herinvoering van meer-machine-bediening. De weerstand onder de arbeiders hierte-
gen, hun angst voor een rentree van het jaagsysteem uit de jaren ’30, werd tegengegaan met 
werkclassificatie-onderzoeken die beoogden aan te tonen dat een groter aantal te bedienen ma-
chines geen extra zware belasting voor de arbeiders inhield. Door de betrokken arbeiders een 
hoger loon te betalen braken de ondernemers over het algemeen hun verzet. Hieruit voortvloei-
ende overschrijdingen van het CAO-loon werden door het College van Rijksbemiddelaars ge-
sanctioneerd met dispensatieregelingen. 
 
In de jaren ‘30 is de werkloosheid het deksel geweest dat voorkwam dat de sociale spanningen 
in de textielindustrie zich ontlaadden, na de oorlog was dit hulpmiddel in zijn tegendeel ver-
keerd, maar vormden de vakbeweging en een stelsel van sociale zekerheid het deksel en de bo-
dem van het drukvat. Ziehier de essentie van dit onderzoek. 



De verzorgingsstaat wordt de laatste jaren steeds verder ontmanteld. Voorzieningen bij 
werkloosheid, ziekte en invaliditeit en de pensioenen worden uitgekleed. Het is daarom van 
belang te onderzoeken waarom dit sociale stelsel tijdens de wederopbouw na de Tweede 
Wereldoorlog is ingevoerd. De Twents-Gelderse textielindustrie biedt hiervoor een goede 
casestudy, omdat de fabrikanten daar destijds met grote tegenzin hebben meegewerkt aan het 
nieuwe sociale stelsel en aan het overlegmodel dat met de Stichting van de Arbeid gestalte kreeg.  

Nick Vos toont in deze gedetailleerde studie aan dat het traditionele beeld dat Nederland in 
de jaren 1945 tot 1949 een toonbeeld van sociale harmonie was, niet klopt: de sociale tegen-
stellingen werden op het scherp van de snede uitgevochten. De samenwerking van regering, 
ondernemers en vakbonden was er op gericht om te voorkomen dat de (textiel)arbeiders 
gebruik maakten van de schaarste op de arbeidsmarkt, de leus “Nu is onze tijd gekomen” in 
de praktijk brachten en daarbij ondernemers en politici aan de kant zouden schuiven.

De textielfabrikanten hadden geen andere keus dan de concurrentie met producenten in 
lage-lonen-landen zoals het voormalige Nederlands-Indië te ontwijken. Deze zou tot de 
vrijwel onmiddellijke ondergang van de bedrijfstak hebben geleid. Om andere markten te 
kunnen bedienen en niet vooral op loonkosten te moeten concurreren, was het noodzakelijk 
om nieuwe, technisch meer geavanceerde producten in de markt te zetten. Dit vergde andere 
arbeidsverhoudingen, een andere wijze van benaderen van het personeel, een andere interne 
organisatie van de productie. Een Twentse New Deal was te meer onvermijdelijk, omdat  
de arbeiders niet meer in de textielindustrie wilden werken vanwege de sociale ellende die  
zij tijdens de depressie van de jaren ’30 en in de oorlogsjaren hadden moeten doorstaan.  
Om de arbeiders te bewegen het werk te hervatten en opnieuw een hoge productie te  
leveren was een socialer beleid - een hoger loon, een pensioenvoorziening, een menselijker 
bejegening - onontkoombaar.
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