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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. 
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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-
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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. 



 

 
 
 

25

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. 




