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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). 
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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. 
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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 
oktober 1945 (Lb 15.01D). Zie bij voetnoot 442. 
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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 
juni 1945 (Heemaf, 202); brief J.A.H.J. van der Dussen aan de Metaalbond, 20 augustus 1945 (Heemaf, 209). 
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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). 
307 Brief A. Bakkeren, namens EVC, aan A.C. van Eck, 1 november 1945; rondschrijven A.C. van Eck aan de voorzitters van de 
FVE, TGFV en BTO, 6 november 1945; brief A.C. van Eck aan EVC, 19 november 1945 (alle: BTO, 31). 
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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 

                                                 
310 Zie Harmsen/Noordegraaf, a.w., p. 846/7; Coomans e.a., a.w., p. 321-323, 335-339. 
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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. 
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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). 




