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8 De eerste CAO en de vrouwenlonen 
Al voor de oorlog was er in de textielindustrie een tekort aan arbeidsters ontstaan, maar dit had 
toen nog geen erg grote vormen aangenomen. Door de grote werkloosheid waren de onderne-
mers er destijds over het algemeen voldoende in geslaagd de nodige arbeidskrachten aan te 
trekken. Tijdens de oorlog verdwenen nog meer vrouwen uit de industrie en zeer velen kwamen 
na de oorlog niet terug. Dit verschijnsel beperkte zich niet tot Twente, maar deed zich in het 
hele Nederlandse bedrijfsleven voelen. De regering liet eind 1945 een onderzoek instellen naar 
de oorzaken hiervan, omdat het economische herstel ernstig belemmerd werd ‘door het groote 
tekort aan deskundigen en vaklieden, intellectueele- en handarbeiders, en vooral aan vrouwelij-
ke hulp’.501 
In de textielindustrie in heel Nederland werden aan het einde van het eerste bevrijdingsjaar 255 
arbeidsters van 21 jaar en ouder gevraagd en 1.173 arbeidsters onder die leeftijd. Voor de be-
drijfsklasse Kleding en Reiniging waren deze cijfers respectievelijk 5.239 en 5.199. In de stad 
Hengelo bedroeg de openstaande vraag in alle bedrijfstakken toen respectievelijk 170 en 1.239. 
Het regeringsrapport voegde hieraan toe, dat het werkelijke tekort veel groter was dan uit de 
cijfers bleek. De algemene oorzaken hiervoor waren onder andere dat de verzorging van het 
ouderlijke gezin meer werk vereiste en dat veel jonge arbeidsters daarvoor thuis bleven. Dit 
extra werk bestond uit ‘distributiebeslommeringen, moeilijkheden bij het inkoopen der goede-
ren, de jacht op buitenkansjes, alles gepaard met enorm tijdverlies door urenlang wachten; ge-
brek aan vervoersmiddelen, zooals fietsen; vermeerdering van naai- en stopwerk door de groote 
slijtage en slechte toestand der kleeding; de aanwezigheid van een zieke enz.’ Een tweede oor-
zaak lag in de relatief hoge lonen die de jonge arbeidsters verdienden. Hierdoor werd het ge-
zinsinkomen vaak flink verhoogd, terwijl veel goederen helemaal niet te koop waren. De nood-
zaak om alle kinderen te laten werken was hierdoor geringer. ‘Daarbij komt’, zo voegde het 
rapport er aan toe, ‘dat het meisje zelf nog geen persoonlijk interesse heeft aan eigen verdiend 
geld. Haar vrouwelijke behoefte aan kleeding en opschik kan zij toch nog niet bevredigen. Het 
economisch inzicht thans geld te sparen ontbreekt.’ Een verdere oorzaak lag in de uitbreiding 
van de terreinen waarop vrouwen werkten zoals de lagere administratie, verpleging en dergelij-
ke. Bovendien constateerde men een ‘demoralisering’ van de bevolking: een deel van de arbeid-
sters leefde van de zwarte handel en de omgang met geallieerde militairen. 
 
Waren dit globaal de oorzaken die in heel Nederland golden, de diverse regio's en bedrijfstak-
ken kenden nog hun eigen problemen. In de Twentse spinnerijen, waar de overgrote meerder-
heid van de textielarbeidsters werkte (zie Figuur 13), was het werk erg vies door het vele stof 
terwijl de machines veel lawaai maakten. ‘Deze bezwaren bestonden ook reeds vóór den oorlog, 
maar kwamen toen minder tot uiting, omdat er voldoende aanbod van arbeidsters was’, zoals 
het rapport opmerkte.502 Het GAB onderzocht vrijwel direct na de bevrijding in een aantal rap-
porten de arbeidsmarktsituatie en vooral de beschikbaarheid van personeel. In mei schreef het 
GAB dat de oudere werknemers ‘over het geheel wel geneigd zijn terug te keeren, maar dat de 
jongeren, zowel mannen als vrouwen, geen interesse meer hebben in het textielbedrijf’. De en-
quête die in Twente ten bate van het rapport Het huidige tekort aan vrouwelijke arbeidskrachten 
was gehouden, bevestigde de berichten uit Twente zelf dat jonge vrouwen ‘een groote tegenzin’ 

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

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

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

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

weverij 
Kunstzijde 

weverij 
Spinnerij 

Leeftijd M V M V M V 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

35,2 cent 

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

40,0 cent 

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

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

8.1 Een kruidenierspolitiek voor de vrouwenlonen? 

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

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

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

H
alffijndrolsters 

F
ijndrolsters 

D
rossters 

Scheersters 

Spoelsters 

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

45 45 45 45 45 40 

Gewenste vrouwenlonen volgens 
vergadering FVE, 11 sept. 

60 55 55 60 52 45 

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

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

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

11 sept. 
Lonen volgens verg. Loon-

commissie, 17 sept. 
Uurloon  Uurinkomen, 

incl. 10% tarief 
Uurloon Uurinkomen, incl. 

10% tarief  

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

Vrouwelijke drossers 60 66 45-50 50-55 

Scheersters 52 57 41-45 45-50 

Rijgsters 52 57 41-45 45-50 

Spoelsters 45 50 38-41 42-46 

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

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

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

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

8.3 De CAO-onderhandelingen over de vrouwenlonen 

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

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

Figuur 14 Het gemiddelde uurloon van vrouwelijke drossers in Enschede 

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

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

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

8.4 De vrouwenlonen op ijs gezet 

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

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

  “Historisch  
verantwoorde 

lonen” 

Lonen 
volgens 
CAO 

Daadwerkelijk 
betaalde lonen 

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

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

8.5 Het CRB is gegriefd 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

van M 
Leeftijd Mannen Vrouwen  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                 
546 Brief C. Bruens aan College van Rijksbemiddelaars, 17 juni 1946 (Lb 15-01 D 1946); brief A.C. van Eck aan de Twentsche 
leden der textielwerkgeversfederatie, 22 juni 1946 (VTO, 3, Vrouwenloonen); rapport nr. 15-40 van onleesbaar, Assistent Inspec-
teur, 12 juli 1946 (Lb 15-9646 I); rapport nr. 15-36 van onleesbaar, Assistent Inspecteur, 11 juli 1946 (Lb 15-9517).  
In het rapport over Gebr. Van Heek is vermeld hoeveel uren de betrokken arbeidsters gemiddeld per week werkten, zodat een 
gemiddeld uurloon kon worden berekend. De plukdrolsters werkten gemiddeld 42,7 uur, de halffijndrolsters hetzelfde en de fijn-
drolsters werkten gemiddeld 38,4 uur. Dit is niet terug te voeren op de leeftijd van de betrokken arbeidsters. Een 17-jarige fijndrol-
ster werkte achtereenvolgens 26½, 39½, 48 en 30½ uur. In het rapport over Tubantia ontbreken deze gegevens. Of dit nabranders 
waren van de voordien veelvuldig geuite wens van een 40-uren-week is mij niet duidelijk. Het was in ieder geval géén voorbeeld 
van “short-time”; er was immers werk te over. 




