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7 Loononderhandelingen versus loonstrijd: een CAO in de textielin-
dustrie 
Op 18 mei 1945 liet Van Eck namens de voorzitters van de vier Twentse verenigingen van tex-
tielfabrikanten een circulaire uitgaan bestemd voor de aangesloten leden, die moest dienen als 
basis voor loonregelingen ‘die in de toekomst ongetwijfeld door collectieve contracten bestre-
ken zullen worden’. Daartoe had de in 1942 opgerichte Looncommissie van de fabrikanten een 
schema opgesteld met de lonen van de voornaamste categorieën arbeiders. De lonen van de 
vrouwen waren buiten beschouwing gelaten, ‘omdat deze materie ons voorlopig nog volkomen 
onoverzichtelijk lijkt’ (de vrouwenlonen komen in het volgende hoofdstuk aan de orde). De 
ondernemers werden met klem geadviseerd de lonen zoveel mogelijk in overeenstemming te 
brengen met het schema; dit om bij de komende onderhandelingen zo weinig mogelijk onder-
linge verschillen te hebben. Volgens het besluit van rijksbemiddelaar De Muralt van september 
1944 mochten de lonen verhoogd worden tot 125% van het peil van 10 mei 1940. Maar omdat 
de lonen in de textielindustrie al met meer dan 25% waren gestegen, naar de Looncommissie 
was gebleken, betekende dit dat de lonen niet of nauwelijks mochten worden verhoogd. Het mi-
nimumuurloon kwam hiermee op 48 cent. Om ‘de prikkel tot productie te handhaven’ moest het 
eindinkomen in tarief zeker 10% hoger liggen.454 
Dit schema had betrekking op de arbeiders uit de grote textielcentra Almelo, Deventer, Ensche-
de, Hengelo etc. die in gemeenteklasse III waren ingedeeld; voor bedrijven in plaatsen in klasse 
IV moest worden uitgegaan van een uurloon dat 2 cent lager lag. Dit schema ging uit van een 
48-urige werkweek. 
 

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

men in tarief wanneer er 
behoorlijk wordt gepro-

duceerd 
 Uurloon Uurloon / 

week 
Uur in-
komen 

Week 
inkomen 

Sjouwers 48 ƒ23,04 51 ƒ24,48 

Overloopers 50 ƒ24,00 54 ƒ25,92 

Bayerboeren 50 ƒ24,00 54 ƒ25,92 

Krassenarbeiders 50 ƒ24,00 54 ƒ25,92 

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

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

Duivelskamerarbeiders 53 ƒ25,44 58 ƒ27,84 

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

duceerd 
 Uurloon Uurloon / 

week 
Uur in-
komen 

Week 
inkomen 

Verdeelstoelarbeiders 53 ƒ25,44 58 ƒ27,84 

Mengkamerarbeiders 53 ƒ25,44 58 ƒ27,84 

Groote afzetters 53 ƒ25,44 58 ƒ27,84 

Spinners & Drossers 53 ƒ25,44 58 ƒ27,84 

Stukkenkeurders 53 ƒ25,44 58 ƒ27,84 

Opmakers 53 ƒ25,44 58 ƒ27,84 

Apprêteerders 55 ƒ26,40 60 ƒ28,80 

Kalanderijarbeiders 55 ƒ26,40 60 ƒ28,80 

Ruwers 55 ƒ26,40 60 ƒ28,80 

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

Wevers 57 ƒ27,36 63 ƒ30,24 

Kaminhangers 57 ƒ27,36 63 ƒ30,24 

Bleekers & ververs 57 ƒ27,36 63 ƒ30,24 

Selfactor- spinners 60 ƒ28,80 67 ƒ32,16 

Drukkers 60 ƒ28,80 67 ƒ32,16 

Sterkers 60 ƒ28,80 67 ƒ32,16 

Ambachtslieden 63 ƒ30,24   

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

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

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

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

 Gemiddeld uurinkomen 
op 1 juli 1945 

Schema Loon-
commissie van 

18 mei 
 Enschede elders in 

Twente 
 

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

Geoefenden    
Stukkenkeurders 62 55 53 
Afzetters-losnemers 59 60 53 

Ongeschoolden    
in de weverij (geen specifieke 
functie vermeld) 

58 54  

in de spinnerij (geen specifie-
ke functie vermeld) 

54 -  

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

                                                 
459 Circulaire A.C. van Eck aan Twents-Gelderse textielfabrikanten, 30 juli 1945 (Heemaf, 202.); Vergadering FVA 20 juli 1945 te 
10.30 ten kantore van de Katoenmaatschappij (Ten Cate (2), C-7c); brief J.A.H.J. van der Dussen aan College van Rijksbemidde-
laars, 6 augustus 1945 (Lb15.01 D text.ind. 1946).  
Van der Dussen voegde de circulaire van Van Eck toe als bijlage bij zijn brief aan het CRB. 
460 Brief A.A.A. Bakkeren, secretaris Bedrijfsgroep Textiel en Kledingindustrie der Eenheidsvakcentrale, aan A.C. van Eck, 6 
augustus 1945 (Arbeid II, 161); deze brief is ook afgedrukt in De Waarheid, Tw.ed. 9 augustus 1945. 
We hebben eerder al gezien dat de Almelose politie begin juli tot de conclusie was gekomen dat de wekelijkse uitgaven van een 
gezin van vier personen ƒ29,92 bedroegen. Dit ogenschijnlijk grote verschil laat zich betrekkelijk eenvoudig verklaren. In de bere-
kening van de EVC komt een post ‘Loon- en personeelsbelasting’ voor à ƒ2,55, terwijl in het Almelose staatje slechts een deel van 
de belasting onder de post Uitgaven staat opgevoerd. Een ander deel is in dit geval van het brutoloon afgetrokken. Doen wij dit niet, 
maar tellen wij de posten bij elkaar op, dan bedraagt de post Belastingen in Almelo ook ƒ2,55. Daarnaast voerde de EVC in haar 
staatje een post à ƒ5,- op voor Ontspanningslectuur en zakgeld, terwijl iets dergelijks in Almelo ontbreekt. 
461 De Algemene Richtlijnen voor Samenwerking zijn gepubliceerd in De Eendracht 15 juli 1945; Verslag door A.C. van Eck van 
de Vergadering van de Secretarissen der Landelijke Textielfabrikanten-Vereenigingen op Maandag 13 Augustus 1945 in "De 
Vergulde Turk", te Leiden, 15 augustus 1945 (VTO, CAO II). 



 

 
 

230

van deze bonden om te komen tot een uniforme loonregeling voor de gehele Nederlandse tex-
tielindustrie onderschreven zij, maar zij zagen niet in waarom de lonen in de textiel even hoog 
moesten zijn als in bijvoorbeeld de bouw of de metaal. De noodzaak van een minimumloon 
erkenden de secretarissen ook, evenals de wens van de bonden dat in tarief minstens 10% meer 
verdiend moest kunnen worden. Waar de bonden daarentegen 12 werkdagen vakantie wilden, 
vonden de secretarissen één week voldoende. De afwijzing van ploegendiensten en nachtarbeid 
konden zij niet onderschrijven; door concurrentie vanuit het buitenland werd men hiertoe veelal 
gedwongen. Ook de afwijzing door de vakorganisaties van arbeid door getrouwde vrouwen in 
de textielindustrie vonden zij niet erg realistisch. Weliswaar vonden ook zij dat de getrouwde 
vrouw in principe thuis op haar plaats was, maar ‘speciaal voor de spinnerij (...) vormt zij een 
arbeidsreserve, die in tijden van onverwachte drukte vanwege het chronisch tekort aan vrouwe-
lijke krachten daar, onmisbaar is, zonder veel bloed en tranen tevoorschijn komt en op dezelfde 
wijze afvloeit’. De algemene conclusie van hun beraad was dat zij geen onoverkomelijke hin-
derpalen zagen voor een CAO. 
 
De geringe productiviteit en de overduidelijke weerzin bij veel arbeiders om hier verandering in 
te brengen irriteerden veel fabrikanten mateloos. Dit speelde in sterke mate in Enschede waar 
veel fabrikanten nog een uitgesproken negatieve houding tegenover hun personeel hadden.462 In 
brieven aan het secretariaat en in de eerste naoorlogse vergadering van de FVE kwam dit luid 
en duidelijk op tafel. Rigtersbleek schreef aan Van Eck eigenlijk geen enkele loonsverhoging 
meer te willen, zolang er niet 48 uur daadwerkelijk productief werd gewerkt. In de eerste naoor-
logse vergadering van de FVE, op 30 augustus 1945, gaven meerdere fabrikanten aan geen ver-
dere loonsverhoging te wensen, eigenlijk überhaupt tegen een minimumloon te zijn omdat dit, 
zoals N.H. van Heek het formuleerde, luiheid in de hand zou werken. Voorzitter Ledeboer gaf 
als zijn mening te kennen ‘dat wanneer wij in dit tempo doorgaan binnen afzienbare tijd op 
verlies gerekend zal moeten worden’. G. Jannink vond dat alleen die maatregelen moesten wor-
den bevorderd, ‘die de minimale werklust van dit oogenblik kunnen bestrijden en normale 
werklust kunnen stimuleeren’ en verzette zich om die reden eveneens tegen minimumlonen. 
Algemeen was men er voorstander van om snel weer naar betaling op basis van geleverde pro-
ductie over te gaan, in de hoop dat dit tot meer ‘arbeidslust’ bij het personeel zou leiden.  
 
In de vergadering van de Fabrikantenkring Enschede (FKE), die op dezelfde dag plaats vond, 
sprak Van Eck de verwachting uit dat de geldsanering ‘in dit opzicht het meest weldadig’ zou 
werken, omdat die er toe zou leiden dat het vele zwarte geld dat de arbeiders volgens hem beza-
ten, zou verdwijnen en zij gewoon weer aan het werk zouden moeten om de kost te verdienen. 
Ledeboer, die ook voorzitter was van de FKE, verwoordde er op uiterst pregnante wijze het 
fabrikantenstandpunt dat op dat moment en nog vele jaren opgeld zou doen: het was de bedoe-
ling om met betrekking tot de ontwikkeling van de lonen ‘zoveel mogelijk remmend op te tre-
den’ om te voorkomen dat de fabricage niet meer rendabel zou zijn. Vooralsnog waren de tex-

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

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

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

 

K
rassenarbeiders 

M
engkam

erarbeiders 

D
uivelkam

erarbeiders 

Strippers 

A
fzetters 

A
fdraaiers 

V
erdeelstoelarbeiders 

Volgens schema van 
30 juli 

Ongeschoolden: 
56-59 

Geoefenden: 59-62 Geschoolden: 
62-66 

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

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

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

7.1 De kosten van levensonderhoud 

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

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

                                                 
469 Brief Blijdenstein & Co aan A.C. van Eck, 23 augustus 1945 (TGTV, 327). 
470 Vergadering afdelingsbesturen aangesloten bij de Bedrijfsunie in de Textielindustrie, 14 september 1945 in Enschede (Unitas, 
1075); Het Vrije Volk, ed. Almelo, 17 september 1945. 
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ten zij. In het hierboven genoemde overleg van de FVA met de Bedrijfsunie had Vixseboxse 
onderstreept dat indien de regering geen plannen had met betrekking tot het in de hand houden 
van de kosten van levensonderhoud, er maatregelen zouden moeten worden genomen, ‘maar 
dan over de heele linie’. De ondernemers hadden immers ook veel last van het grote aantal sta-
kingen om partiële loon- en andere eisen. Hier kwamen hun belangen steeds dichter bij die van 
de bonden te liggen die de volledige arbeidsvoorwaarden wilden regelen in een CAO, om de 
“chaos” tegen te gaan die de textielindustrie in hun ogen van oudsher kenmerkte, die zoveel 
onzekerheid inhield voor de textielarbeiders, al dan niet lid van een vakbond, en op haar beurt 
voor zoveel sociale onrust, chaos zorgde.471 
 
Zo dreigden ook de fabrikanten klem te komen zitten, in hun geval tussen arbeidsonrust van de 
kant van degenen die met hun loon niet konden uitkomen en de aandrang om een CAO af te 
sluiten om die onrust te blokkeren. En dat terwijl de fabrikantenverenigingen intern de grootste 
moeite hadden om sommige leden van de noodzaak van een minimumloon met flinke marges 
tussen de groepen te overtuigen en anderen zo ver te krijgen dat zij die marges niet in de war 
stuurden door te hoge lonen te betalen. Toen deed de rijksbemiddelaar er nog een schepje 
bovenop. In een brief aan het CRB gaf hij een overzicht van de loonsituatie in Twente. De lo-
nen in de textielindustrie waren altijd al laag geweest, lager dan in vergelijkbare bedrijfstakken. 
‘Ik aarzel niet om ze in het verleden als asociaal laag te kwalificeren’, zo schreef hij. Om die 
reden had hij in het bijzonder  aan de textiellonen speciale aandacht besteed. Na veel besprekin-
gen was er dan een minimumloon van 56 cent per uur uit de bus gekomen, ‘een aanmerkelijke 
verbetering’. Zeker omdat er per groep een bepaalde speelruimte bestond. Toch voldeed deze 
regeling nog niet aan redelijke eisen. Een ongeschoolde DUW-arbeider verdiende 64 cent per 
uur en in tarief meestal meer. Bovendien konden de in Twente over het algemeen grote gezin-
nen van ƒ26,88 bruto per week niet rondkomen. ‘Het is dan ook niet te verwonderen, dat er 
steeds onrust aanwezig blijft met als ondergrond de wensch, ik zou willen zeggen de noodzaak 
van loonsverhooging.’ Van der Dussen verzocht dan ook dringend iets aan de textiellonen te 
doen, omdat het volgens hem niet lang meer zou duren voordat ‘de arbeidsvrede op dit terrein 
niet meer bewaard zal blijven, en dat dit ook niet op goede gronden zal kunnen worden ver-
langd of bepleit’. Voor het CRB was deze brief aanleiding om bij de Bedrijfsunie te informeren 
naar de voortgang van de besprekingen om tot een CAO te komen. Het was ‘dringend gewenst’ 
dat deze ‘met den grootst mogelijken spoed’ doorgang vonden.472  
 
Het gesprek dat de landelijk secretarissen met Minister van Sociale Zaken Drees voerden, le-
verde niet het gewenste resultaat op, sterker nog, de regering stond op het standpunt dat de 
prijsvorming op termijn weer vrij gelaten moest worden. Ook gaf Drees te kennen dat de lonen 
in de textielindustrie niet lager konden zijn dan in de DUW, waarmee het minimumloon van 64 
cent in feite onvermijdelijk was geworden. Nadat de secretarissen van de textielfabrikanten bij 
Drees bot hadden gevangen, probeerde Ledeboer er tijdens een audiëntie van Schermerhorn in 
Enschede een “Chefsache” van te maken, zoals men tegenwoordig in Duitsland zou zeggen. Hij 
drong bij de Minister-president met klem aan op stabilisatie van de kosten van levensonder-

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                 
476 De Schakel, nr. 15, 26 oktober 1945. 
Voor de manier waarop vóór de oorlog overleg tussen vakbonden en ondernemers doorgaans verliep zie Kuys, De vrees voor wat 
niet kwam, p. 309. 
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gen blijven betalen, omdat hij regelmatig ook ander, hoger betaald werk, zoals smidswerk, uit-
voerde. Het hemd was ook in Oldenzaal nader dan de rok; regels vond iedereen absoluut nood-
zakelijk, maar voor het eigen bedrijf achtte men uitzonderingen niet te vermijden – gezien de 
tekorten aan personeel.477 
 

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

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

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

Geschoolden ƒ0,83 ƒ39,84 

Geoefenden ƒ0,76 ƒ36,48 

Ongeschoolden ƒ0,69 ƒ33,12 

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

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

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

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

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

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

7.3 Het tarief als ondernemersrisico 

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

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

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

                                                 
485 Verslag vergadering bestuur van de Stichting van den Arbeid, 1 februari 1946 (StA, Agenda's Best. verg. februari 1946); Canne 
Meijer, Bijkerk, a.w., p. V-42.  
De groep ‘Supergeschoolden’ verdween en de functies die daartoe behoorden, werden ingedeeld in Groep I. 



 

 
 
 

247

omstandigheden rechtstreeks van invloed waren op de hoogte van het loon en hoe belangrijk 
een minimumuurloon was om te voorkomen dat problemen in de productie werden afgewenteld 
op de arbeiders. Voor de oorlog was dit steeds het geval geweest en hadden de arbeiders er niets 
tegen kunnen doen.486 
 

7.4 De materiële bepalingen uit de CAO algemeen verbindend verklaard 

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                 
496 J. Bosch, Moeilijkheden in verband met de naleving der textielregeling, rapport voor A.C. Josephus Jitta, 1 april 1946 (Lb 15-
01 D Text. ind. 1946); brief directeur GAB aan College van Rijksbemiddelaars, 21 maart 1946 (Lb 15.9633). 
Hoewel er geen auteur is vermeld van het rapport Moeilijkheden in verband met …, concludeer ik uit de tekst dat J.F.M. Bosch de 
auteur was.  
Om compositorische redenen behandel ik de conflicten die betrekking hadden op vrouwelijke arbeiders in het volgende hoofdstuk. 
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kregen. Via Van Eck kreeg de EVC te horen dat Gelderman met haar zou willen praten als de 
staking werd opgeheven, maar dit vond de EVC een onzinnig argument ‘daar men ook voordien 
weigerde te onderhandelen’. In haar brief aan het CRB benadrukte de EVC dat de staking te 
wijten was ‘aan de bekrompen houding’ van Gelderman, die de arbeiders had ‘getart (…) tot 
daden, waarvan dienvolgens de verantwoordelijkheid berust bij haarzelf’. En dus niet bij de 
EVC was de impliciete conclusie! 
Het CRB was bereid om te bemiddelen, mits de arbeiders het werk zouden hervatten op de 
voorwaarden die golden op het moment dat de staking was uitgebroken en, zo schreef Bosch op 
30 maart, ‘wanneer Uw organisatie zich bereid verklaart zich te onderwerpen aan de uitspraak 
van het College’. De EVC was bereid aan deze voorwaarden te voldoen en adviseerde de verve-
rij-arbeiders om hun werk te hervatten. Hiermee zou de weg naar bemiddeling open gelegen 
hebben, wanneer er niet een kink in de kabel was gekomen doordat Gelderman drie arbeiders 
ontslag gaf. Of dit een poging was om op traditionele wijze met een machtsmiddel een uitweg 
te forceren of om in een tactische manoeuvre de EVC buiten spel te plaatsen, is niet na te gaan. 
In ieder geval reageerden de andere ververij-arbeiders door zich solidair te verklaren met hun 
collega’s en was het resultaat van de actie van het bedrijf dat de EVC buiten spel kwam te 
staan. Haar pogingen om het conflict langs “constructieve weg” te beëindigen waren op niets 
uitgelopen. Via het GAB verzocht zij het CRB om, ondanks het feit dat het werk niet was her-
vat, toch te willen bemiddelen, maar Bosch herhaalde op 9 april eenvoudigweg de eerder ge-
noemde voorwaarden. Veel hoop op een positieve uitkomst van eventuele bemiddeling liet zij 
verder niet, want, zo voegde zij in haar brief toe, uit de hem verstrekte gegevens had het Colle-
ge afgeleid dat Gelderman de nieuwe loonregeling ‘juist heeft toegepast’. Een dag eerder, op 8 
april, werd de staking opgeheven, toen de onderneming de drie ontslagen arbeiders ‘op proef’ 
weer aannam. Of de eisen van de ververij-arbeiders zijn ingewilligd, is mij niet bekend.497 
 
Stoomweverij de Nijverheid schreef begin februari 1946 aan de Voorlopige Vakraad dat zolang 
er in deze weverij vanwege de slechte bezetting nog niet in tarief kon worden gewerkt, de ar-
beiders slechts recht hadden op het minimumuurloon. Het personeel daarentegen had gedreigd 
het werk neer te leggen, wanneer zij niet 10% boven het uurloon betaald zouden krijgen. De 
Vakraad erkende dat het bedrijf wettelijk niet verplicht was om boven het uurloon te betalen, 
maar adviseerde om ‘uit tactische overwegingen’ aan de eisen van de arbeiders tegemoet te 
komen, omdat het niet hun schuld was dat zij niet in tarief konden werken. Eendracht-
bestuurder Fijlstra greep de gelegenheid aan om te zeggen dat hier niet alleen tactische overwe-
gingen een rol moesten spelen, maar ook het principiële aspect dat het binnen de algemene 
loonvorming paste dat geoefende en geschoolde arbeiders tenminste 10% boven het vastgestel-
de uurloon verdienden. De andere aanwezigen aanvaardden de steek onder water, de verwijzing 
naar de discussies in de Stichting van de Arbeid op dit punt, zonder verdere reactie. De vergade-
ring besloot de discussies rond dit onderwerp met de vaststelling dat de vakbonden ‘zich op het 
standpunt (dienden) te stellen, dat niet tot staking dient te worden overgegaan’. Vlak voordat 
het ultimatum van de arbeiders verliep, bereikten zij op 28 februari overeenstemming met de 
directie van De Nijverheid. Het bedrijf zou bovenop de nieuwe CAO-lonen een toeslag van 2 
cent per uur betalen en deze toeslag zou met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 1946 worden 
uitgekeerd. Tot slot zegde de directie toe dat indien de winst dat zou toelaten, aan het eind van 
                                                 
497 Brief van ‘de gezamenlijke arbeiders van de ververij van H.P. Gelderman & Zn’ aan de Minister-president, 6 februari 1946 
(Arbeid II, 13); brief wrnd. secretaris Bedrijfsgroep Textiel en Kleding EVC aan CRB, 18 maart 1946; brieven directeur GAB aan 
College van Rijksbemiddelaars, 21 maart en 3 april 1946; brieven J. Bosch aan Bedrijfsgroep Textiel en Kleding EVC, 30 maart en 
9 april 1946; telegram directeur GAB aan College van Rijksbemiddelaars, 9 april 1946 (alle: Lb 15.9633). 
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het jaar een gratificatie van 5% van het verdiende loon zou worden uitbetaald. Gezien de ont-
wikkeling van de winst van De Nijverheid in deze jaren zal dit geen probleem zijn geweest. 
 
In haar rapport voor Josephus Jitta schreef Bosch dat zij de verhoging van het uurloon ‘op zich-
zelf billijk’ vond, wanneer men niet in tarief kon werken. Zij had er wel bezwaar tegen dat de 
Vakraad dit bij De Nijverheid buiten het Collega om had gedaan.498 Het CRB schreef dan ook 
aan de Vakraad dat het van de Stoomweverij De Nijverheid de mededeling had ontvangen dat 
het bedrijf 2 cent boven het vastgestelde loon betaalde en dat het een eindejaarsuitkering had 
toegezegd aan het personeel. Naar het College had begrepen was de weverij tot deze regeling 
overgegaan na eerst overleg gepleegd te hebben met Van Eck en Middelhuis. Ook Gebr. Van 
Heek had zich tot het College gewend en wel met de vraag of het de eis van de copssjouwers 
van dit bedrijf dat zij voortaan in tarief zouden werken en dat hun loon in tarief voortaan 69 
cent plus 10% zou bedragen, gerechtvaardigd vond. Voordat het College deze vraag voor advies 
aan de Vakraad had kunnen voorleggen, bleek al aan de eis van de copssjouwers te zijn vol-
daan. Het CRB was hier ‘zeer onaangenaam’ door getroffen. In de vergadering van de Vakraad 
van 31 mei, waarin deze brief besproken werd, verklaarde Van Eck dat hij deze zaak al per-
soonlijk met Bosch had besproken. Het had hem verbaasd, zo had hij tegen haar gezegd, dat het 
CRB niet zou weten dat was overeengekomen dat bedrijven de minimumuurlonen van geoefen-
de en geschoolde arbeiders met maximaal 2 cent per uur mochten verhogen. Trapman van de 
Leidsche Vereeniging van Industrieelen viel hem bij door te zeggen dat hij het ook onbegrijpe-
lijk vond, omdat het College toch een exemplaar van de desbetreffende circulaire had gekregen.  
Naar alle waarschijnlijkheid refereerden Van Eck en Trapman aan de circulaire van 1 februari, 
opgesteld door de secretarissen van de Textielwerkgevers-Federatie. In deze circulaire gaven de 
secretarissen de textielfabrikanten ‘een dringend advies’ met betrekking tot de loonbepaling 
voor de in uurloon werkende ongeschoolde en geoefende arbeiders. ‘Naar onze eenstemmige 
meening’ zo schreven zij, bood de CAO ruimte tot enige differentiatie. Het was namelijk toege-
staan om deze categorieën arbeiders meer te betalen dan het minimum van 69, respectievelijk 
72 cent, maar ‘het zou in strijd zijn met de bedoeling van de CAO’ om ongeschoolden meer te 
betalen dan 71 cent en geoefenden meer dan 74 cent. Dan zouden deze arbeiders immers in een 
hogere loongroep terecht komen. Om te voorkomen dat het de lezer gaat duizelen, de CAO-
lonen voor ongeschoolden, geoefenden en geschoolden (gemeenteklasse III) bedroegen 69, 72 
en 75 cent. Wat de fabrikanten hier dus beweerden was dat de maxima voor de ongeschoolden 
en geoefenden 71 en 74 cent per uur bedroegen, indien zij niet in tarief werkten.499  
De arbeiders van de Boekelosche Stoombleekerij kwamen in april eveneens in actie, omdat zij 
in tarief wilden werken. Dit werd ingewilligd, maar hun eis dat Boekelo van de vierde in de 
derde gemeenteklasse zou worden geplaatst, omdat de kosten van levensonderhoud daar op 
hetzelfde peil lagen als in Enschede, werd door de Vakraad niet ontvankelijk verklaard. Dit 

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

                                                 
500 Vrije Twentsche Courant 18 april 1946; Spartacus 11 mei 1946; Jaarverslag St.Lambertus over 1946-1947, p. 58; brief E. Ter 
Kuile & Zn. Textielfabrieken aan Voorlopige Vakraad, 5 maart 1946 (TGFV, 196); brieven KSW aan A.C. van Eck, 16 april en 27 
december 1946 (beide: VTO, no. 24-XIV); Verslag van de vergadering van den voorloopigen Vakraad voor de Textielindustrie, 7 
en 19 maart 1946 (beide: TGTV, 202); Hoog Ambacht juli 1946; brief directeur GAB Enschede aan Minister Sociale Zaken, 14 
maart 1946 (Arbeid II, 13); Verslag Hoofdbestuursvergadering Unitas, 5 juli 1946 (Unitas, 1013). 




