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9 Een duidelijke gezagscrisis 
De arbeiders lieten bij voortduring merken alles wat ook maar in de verste verte deed denken 
aan de vooroorlogse verhoudingen beslist af te wijzen. Zij wilden een goed loon, zij namen 
geen genoegen met de sterke stijging van de kosten van levensonderhoud, zij wilden profiteren 
van het feit dat zij in de textielindustrie werkten en hun veelal schamele kleding aanvullen, zij 
wilden geen hele lange werkweken maken, ’s avonds en op zaterdagmiddag vrij zijn. Zij wilden 
iets anders, nu was hún tijd gekomen. Vele jaren later keken textielarbeiders nog met genoegen 
terug op deze periode, waarin de fabrikant en het andere leidinggevende personeel, de bazen, 
niet meer almachtig waren en zij hun rug durfden te rechten. Een voormalig textielarbeider ver-
telde in 1980 met kennelijke voldoening: ‘Zo’n baas kreeg dan in een bepaalde situatie niet 
meer met de knuppel in de hand de zaak recht. Dan zei zo’n arbeider gewoon: “Val maar dood.” 
Of ze zeiden tegen de baas: “Weet je wat het is jong, als het oe niet ansteet, dan haal me de 
papieren maar op.” En dat was wat, vroeger, als je zei, haal me de papieren maar op, nou, dan 
had je ze al, ik zou haast zeggen, de dag ervoor.’547 Een wever gaf op drastische wijze te ken-
nen dat de tijden waren veranderd. Voor de oorlog blonken volgens hem ‘bepaalde hoofdbazen 
uit in onmenselijk gedrag’. Een van die bazen, die dacht dat hij op de oude voet kon doorgaan, 
kwam van een oude kermis thuis. ‘Hij was zeer verbaasd, toen een wever de wrede behandeling 
die hij moest ondergaan, zat was en hem onder zijn kaken sloeg!’548 
Veel arbeiders vertrokken zonder op te zeggen of lokten ontslag op staande voet uit als een 
middel om van baan te kunnen veranderen. Juist in deze periode, bij een krappe arbeidsmarkt, 
konden zij zich dit permitteren; veelal dus niet zozeer om de textiel als zodanig de rug toe te 
keren − veel alternatieven waren er in Twente niet − maar om van baan te veranderen voor een 
beter loon, voor een fietsband, voor een lap stof. 
 
De textielfabrikanten hadden zich zeer terughoudend opgesteld tegenover loonsverhogingen en 
alle andere verbeteringen van de arbeidsvoorwaarden van hun personeel. Zij wilden zoveel mo-
gelijk ‘remmend’ optreden, zoals H.B.N. Ledeboer eind augustus 1945 in een vergadering van 
de Enschedesche Fabrikantenkring had aangegeven. Als gevolg van de grote tekorten aan per-
soneel ontstond er een wilde jacht op arbeiders, vooral op jonge vrouwen, en alle afspraken 
over het onder controle houden van de loonontwikkeling bleken iedere keer weer een volstrekte 
illusie te zijn. Dit speelde het sterkst in Enschede, maar ook in de rest van Twente konden de 
arbeiders als gevolg van hun sterke positie op de arbeidsmarkt looneisen vaak succesvol door-
zetten. In het jaarverslag van de FVE over de eerste twee jaar na de bevrijding besteedde het 
bestuur uitvoerig aandacht aan ‘de algemeene gezagscrisis die zich sinds de Bevrijding deed 
gelden’. Deze ‘werkte haast even sterk op den fabrikant als op den arbeider in. Het meerendeel 
der werkgevers trad met onvoldoende kracht op tegen de bandeloosheid van het fabrieksperso-
neel, dat van zijn kant steeds meer vrijheden nam. Groote conflicten mogen ons bespaard zijn 
gebleven, wilde stakingen waren niet van de lucht. Het kwam voor, dat er vijf of zes op één dag 
te Enschede waren, de meesten weliswaar van korten duur, maar ontwrichtend voor het bedrijf 
en nog meer ontwrichtend voor het gezag. Psychologisch moge deze gezagscrisis na een vijfja-
rige bezetting, die uitsluitend op macht maar niet op gezag berustte, verklaarbaar zijn, toch 
spreken wij de hoop uit, dat deze geestesgesteldheid geleidelijk zal wijken voor de normale 

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

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

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

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

9.1 “Ten minste” uit de loonregeling geschrapt 

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

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

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

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

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

                                                 
566 Artikel 12, zoals opgenomen in de Regeling van loonen voor de textielindustrie (Nederlandsche Staatscourant 12 maart 1946, 
nr. 50): ‘De tarieven en stukloonen, premie-regelingen daaronder begrepen, moeten zoodanig vastgesteld worden, dat het uurinko-
men van de aan gelijksoortigen arbeid te werk gestelde werknemers gemiddeld niet meer dan 20% boven de volgens artikel 9 voor 
mannelijke werknemers van 24 jaar en ouder vastgestelde uurloonen uitgaat; voor zooveel vrouwelijke werknemers betreft en tarie-
ven, geldend voor uitsluitend aan vrouwen opgedragen arbeid, mag het uurinkomen gemiddeld niet meer dan 20 % uitgaan boven 
de volgens artikel 9 voor vrouwen van 19 jaar en ouder vastgestelde uurloonen.’ In de Concept Collectieve Arbeidsovereenkomst 
voor de Textiel-industrie, van 1 februari 1946, was deze tekst opgenomen in artikel 20, lid 1. Er was in deze concept-CAO, waar-
over ondernemers en vakbonden het onderling volledig eens waren, nog een art. 20, lid 2 en dat luidde: ‘De Vakraad is bevoegd, 
inzooverre bijzondere omstandigheden in bepaalde ondernemingen of groepen van ondernemingen daartoe aanleiding geven, het in 
lid 1 genoemde percentage hooger of lager vast te stellen.’ Dit 2e lid was in de door het CRB op 7 maart vastgestelde Regeling van 
loonen voor de textielindustrie, níet opgenomen. Vanuit de overwegingen van het CRB dat de verantwoordelijkheid voor en de 
beslissingsbevoegdheid over het loonbeleid bij hem lag, was het begrijpelijk dat het College dit lid had weggelaten. Toen het tarief-
plafond van 20% steeds meer begon te knellen, anders gezegd, toen de noodzaak om hogere lonen te gaan betalen steeds groter 
werd, leidde dit tot heftige discussies tussen de Vakraad en het College, zie m.n. §11.3 en 11.5. De oplossing voor deze meningsver-
schillen, de steen der wijzen, bleek uiteindelijk te worden gevonden in de combinatie werkclassificatie en loondispensatie. 
567 In de Vakraad (Notulen van de vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, 17 oktober 1946 (TGTV, 202)) was deze 
kwestie aan de orde geweest naar aanleiding van een vraag van het Sociaal Werkgeversverbond voor de Confectie- industrie over de 
interpretatie van dit artikel. De gekozen formulering was nadrukkelijk bedoeld, aldus de Vakraad, ‘om de mogelijkheid open te 
laten om voor jeugdige in tarief werkende arbeiders het beginsel gelijk loon voor gelijke prestatie toe te passen’. Anders gezegd, de 
conclusie van Bosch was correct. 
568 Verslag van de bespreking van een delegatie van den Vakraad met de Rijksbemiddelaars Mr. J.A. Berger en Prof. Josephus 
Jitta, gehouden op vrijdag 13 december 1946 des voormiddags te 10.00 uur (TGTV, 36). 
De delegatie van de Vakraad bestond uit A.C. van Eck, W.J. Fijlstra, A. van der Meijs, B.J.M. van Spaendonck, A.F. Stuvé, F.J.J. 
Trapman, J. Wind en A.J.A. van Gerwen. 
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garantielonen − een term waar Berger de voorkeur aan gaf boven “minimumuurloon” − en in 
plafondlonen. 
 
In de daaropvolgende maanden deden zich nog herhaaldelijk situaties voor, waarbij het CRB en 
de Vakraad flink met elkaar in botsing kwamen en in een terugblik op de bespreking van de-
cember 1946 zei Van Eck enkele maanden later enigszins cynisch dat het College Bergers toe-
zegging van gegarandeerd overleg met de Vakraad alweer was vergeten. Als het College op 
deze weg door zou gaan, dan moest de Vakraad op een gegeven moment aan het College laten 
weten ‘dat wij voor de eer om verder mede te werken bedanken’. A.C. Jas, werkgeversverte-
genwoordiger in de Vakraad namens de brei-, tricot-, kousen- en sokkenindustrie, vond op dat 
moment de tijd al rijp om een ‘ultimatum’ aan het CRB te stellen en de vergadering besloot om 
nogmaals een brief te schrijven en een gesprek aan te vragen met het CRB en het bestuur van de 
Stichting van de Arbeid gezamenlijk.569 
 
Dit overleg vond plaats in maart 1947. Aanleiding voor het overleg was opnieuw of nog steeds 
de kwestie van de bevoegdheden van de Vakraad versus die van het College. In december van 
het voorgaande jaar had de discussie zich geconcentreerd op het schrappen van de “ten minste”-
passage in de Loonregeling die het CRB in maart 1946 bindend had vastgesteld. De Loonrege-
ling omvatte vooral de zogeheten materiële bepalingen van de CAO en daarmee had het College 
tevens alle bepalingen die enige substantiële bevoegdheid bij de Vakraad neerlegden, geschrapt. 
In zijn eerste Jaarverslag schreef de Vakraad dat er meer dan een jaar was besteed aan overleg 
met het College om tot een oplossing van ‘deze onverkwikkelijke situatie’ te komen. In de ogen 
van de Vakraad kostte het het CRB aanvankelijk moeite om zoveel vertrouwen in de raad te 
stellen dat het zaken uit handen wilde geven en om zich te realiseren dat de Vakraad bij uitstek 
competent was om binnen de door de overheid vastgestelde loonpolitieke kaders de details rond 
de lonen en arbeidsvoorwaarden te regelen. Dit was een correcte weergave, want het CRB had, 
zoals we hiervoor al hebben gezien, erg weinig fiducie in de Vakraad ten aanzien van vooral 
deze aspecten.  
In de voorbespreking voor het overleg met het College in maart 1947 gaf Van Eck aan er niet 
voor te voelen om deel uit te maken van de delegatie in verband met de problemen rond de 
vrouwenlonen in Twente, maar Menko drong er op aan dat hij wel zou gaan om het College 
duidelijk te zeggen waar het op stond. Volgens hem moest er niet te veel op details worden 
ingegaan, maar moest de delegatie van de Vakraad het principiële standpunt innemen dat de 
Vakraad zijn functie slechts wilde blijven uitoefenen, wanneer hij de bevoegdheden zou krijgen 
die voor het vervullen van zijn taak nodig was. 
Voorzitter Berger begon met te herhalen wat hij in december 1946 al had gezegd, nl. dat hij 
veel respect had voor de Vakraad en hem erkende als het aangewezen orgaan voor de beoorde-
ling van kwesties op het gebied van lonen en arbeidsvoorwaarden in de textielindustrie. Wan-
neer het College beslissingen had genomen zonder voorafgaand overleg met de raad, dan speet 
hem dat in hoge mate. Hoe eerder de Vakraad de taak van het CRB kon overnemen, hoe liever 
het hem was. Het College kon het echter niet goedkeuren dat de Vakraad zelfstandig beslissin-
gen nam in kwesties waar hij niet toe bevoegd was, zoals het indelen van gemeentes in een ho-
gere Gemeenteklasse. Van der Meijs verwoordde de opvattingen van de Vakraad dat het CRB 
zich met alle details van de regeling van lonen en arbeidsvoorwaarden wilde bemoeien. Het was 
voldoende wanneer de Rijksbemiddelaars de loonvloer en het loonplafond vastlegden en datge-

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

9.2 Ongeoorloofd verzuim, diefstal, Zwarte Lijst, verloop 

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

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

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

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

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

 Mannen Vrouwen 
 Aanvragen Toegestaan Geweigerd Aanvragen Toegestaan Geweigerd 

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

1949 137 82 14 21 10 7 
 

 Aanvragen ingediend door werknemers 
1947 633 329 269 300 125 158 

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

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

9.2.1 De Zwarte Lijst 

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

                                                 
580 Brief Katoenspinnerij Bamshoeve aan A.C. van Eck, 17 januari 1946; brief A.C. van Eck aan Katoenspinnerij Bamshoeve, 18 
januari 1946 (beide: TGTV, 82). 
581 Stegeman, a.w., p. 8. 
Een befaamd voorbeeld van een arbeider die op de zwarte lijst kwam te staan, en van de gevolgen die dit voor zijn gezin had, is 
terug te vinden in G.J.M. van het Reve, Mijn rode jaren. Herinneringen van een ex-bolsjewiek, Haarlem 1982, p. 50-53.  
582 Verslag ledenvergadering van de afd. Enschede van Unitas, 15 december 1948 (Unitas, 1079). 
583 Jaarverslag 1946 van het Bijkantoor Almelo van het GAB Enschede, p. 28 (GAB Almelo, 1); brief B. Doedes Breuning ten 
Cate, secretaris FAO, aan Fa. L.E. Hofkes & Co, in Wierden, 3 juni 1948; Verslag vergadering FAO, 27 oktober 1948 (beide: Ten 
Cate (1), 372) 



 

 
 
 

301

gadering van de FVE de wens naar voren was gekomen dat de “Holland” lid zou worden van de 
FVE.584 
 
Op 16 september 1946 spraken de Officier van Justitie van de Rechtbank in Almelo, W.L. de 
Walle, en de directeur van het GAB, I.F.H. Stuveling over het verschijnsel Zwarte Lijst. Deze 
werd door de ondernemers veelvuldig gebruikt om diefstal te bestraffen en zij hadden het GAB 
verzocht om arbeiders die op de Zwarte Lijst waren gezet, niet in hun eigen beroep te bemidde-
len, maar hen ander, ‘minder aangenaam werk’ te geven. Beide heren waren het met elkaar eens 
dat het niet op de weg van het GAB lag om een bijkomende straf op te leggen, maar dat alleen 
de rechter hiertoe bevoegd was. Als nadeel van de Zwarte Lijst zagen zij dat deze was geba-
seerd op het subjectieve oordeel van de betrokken fabrikant, waardoor de beoordeling van ver-
gelijkbare gevallen soms erg uiteenliep. Daarnaast was het in de voorbij periode herhaaldelijk 
voorgekomen dat fabrikanten zich zelf niet aan de lijst hielden.  
De Officier en de directeur van het GAB erkenden wel de bezwaren van de fabrikanten, dat het 
justitieel apparaat te traag werkte om diefstal effectief te kunnen bestrijden. Zij kwamen over-
een dat de Rechtbank door Stuveling als ernstig aangemerkte gevallen voortaan met voorrang 
zou behandelen. Om dit soepel te laten verlopen zou hij de hoofden van politie verzoeken om 
aan daarvoor in aanmerking komende gevallen een brief van de directeur van het GAB toe te 
voegen, zodat de versnelde procedure in gang zou worden gezet. De Walle zou bij berechting 
pleiten voor onmiddellijke insluiting van arbeiders die wegens diefstal van textielgoederen wer-
den veroordeeld; aan de vonnissen van de door Stuveling als bijzonder aangemerkte gevallen 
zou meer ruchtbaarheid worden gegeven. ‘Van publicatie in de pers zal ongetwijfeld een be-
langrijke preventieve werking uitgaan.’585 De volgende dag al stuurde Stuveling aan de hoofden 
van politie in het rayon van het GAB een afschrift van zijn gespreksverslag met de Officier van 
Justitie met het verzoek om bij het opmaken van processen-verbaal rekening te houden met de 
daarin vervatte afspraken, ‘die ook de instemming heeft van genoemde Officier’.586 
 
De bedenkingen die in het overleg van de Officier van Justitie en de directeur van het GAB 
waren geuit over de Zwarte Lijst, zijn van invloed geweest op de besluitvorming in de leden-
vergadering van de FVE op 22 oktober van dat jaar. Van Eck bracht in die bijeenkomst naar 
voren dat het Arbeidsbureau textielarbeiders die op de Zwarte Lijst stonden, toch bemiddelde 
vanwege de grote tekorten aan personeel. Hij stelde daarom voor om vermeldingen op de Zwar-
te Lijst voortaan niet na 6 maanden maar na 3 maanden te laten vervallen, ook al vonden de 
autoriteiten ‘dat de zwarte lijst door ons met zorg behandeld wordt’. De ledenvergadering is met 
dit voorstel akkoord gegaan. Arbeiders die op de Zwarte Lijst stonden, mochten voortaan na 
drie maanden in dienst worden genomen, zo bevestigde Van Eck de volgende dag het besluit 
van de vergadering, ‘behoudens’, zo voegde hij er met een opgeheven vingertje aan toe, ‘een 
aanstellingsvergunning van het GAB’. Justitie en het GAB waren bereid de ondernemers ter 
wille te zijn bij de juridische vervolging, ook al konden zij formeel niet met de Zwarte Lijst 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DE REGIONALE COMMISSIE TWENTHE UIT DEN VAKRAAD VOOR DE TEXTIELINDUSTRIE IS 

ERNSTIG VERONTRUST OVER DE DIEFSTALLEN IN TEXTIELBEDRIJVEN. DAGELIJKS WORDEN 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DEN VAKRAAD VOOR DE TEXTIELINDUSTRIE 
 

A.C. VAN ECK 
H. GÖNNING 

J.A. MIDDELHUIS 
J. VUNDERINK 

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

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

                                                 
618 Brief J.J. Rouwenhorst aan GAB, 4 april 1947 (TGTV, 379). 
619 Brief D.P.S. Meerburg aan FVE, 11 oktober 1947; brief J.J. Rouwenhorst aan D.P.S. Meerburg, 23 oktober 1947 (beide: 
TGTV, 379). Rouwenhorst sprak van een ‘chicaneus verweer’ door P. Spin. 
620 D.P.S. Meerburg aan FVE, 23 september 1948; brief J.J. Rouwenhorst aan D.P.S. Meerburg, 30 september 1948 (beide: TGTV, 
379). 
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bekend te maken en zonder voorafgaand overleg met de vakbonden.621 De gebeurtenissen bij 
Gelderman tonen aan dat ondernemers zich al zeer snel nadat de productie weer op gang was 
gekomen, gedwongen zagen actie te ondernemen tegen diefstal in hun bedrijf. Er blijkt ook uit 
dat de arbeiders van die bedrijven zich dit type controlemaatregelen niet meer lieten welgeval-
len. Hierna zal blijken dat de felle vervolging van arbeiders die de regels overtraden, geen noe-
menswaardig effect had, behalve natuurlijk voor hen die direct werden getroffen, want de boe-
tes van enkele weeklonen waren vanzelfsprekend een rib uit hun lijf. 
 
De 20-jarige J. Vos en M. Kiewiet (geen leeftijd vermeld), beiden uit Klazienaveen, hadden een 
tijd bij N.J. Menko gewerkt, maar waren in december 1947 weer naar Drenthe vertrokken. Naar 
het GAB had begrepen van de moeder van Vos, voldeed het kosthuis van haar dochter in En-
schede niet en was de opzegtermijn door haar in acht genomen. Kiewiet had aan het Arbeidsbu-
reau laten weten dat zij was afgekeurd voor werken in de spinnerij en dat zij zich eveneens aan 
de opzegtermijn had gehouden. Rouwenhorst vroeg naar aanleiding van de brief van het GAB 
bij Menko na hoe de vork in de steel zat. Het was namelijk te verwachten dat deze zaak in 
Drenthe zou vóórkomen en het was niet duidelijk of de rechter ter plaatse zaken als deze ‘met 
even groote scherpte wil beteugelen als zijn Almelosche collega’. Wanneer beide jonge vrou-
wen hun bezwaren aannemelijk zouden kunnen maken bij de rechter in Drenthe, zou er mis-
schien wel ontslag van rechtsvervolging of op zijn hoogst een kleine geldboete uit kunnen rol-
len ‘en wij zouden dan per slot van rekening een gevoelige prestige nederlaag lijden’. Vandaar 
dat het secretariaat van de FVE graag van de hoed en de rand wilde weten. De FVE had in ieder 
geval het voordeel dat het de argumenten van beide jonge vrouwen nu kende en wist wat zij bij 
de rechter naar voren zouden brengen. Een niet te onderschatten voordeel, een zo hechte sa-
menwerking tussen fabrikanten en Arbeidsbureau. Aan het GAB liet Rouwenhorst weten dat 
Menko er zeer veel aan gelegen was dat de beide vrouwen veroordeeld zouden worden tot te-
rugkeer naar het bedrijf, ‘aangezien zij anders haar geheele Drentsche bevolking dreigt te ver-
liezen’. De onderneming had om die reden ook alleen een strafrechtelijke vervolging, op basis 
van overtreding van het BBA, ingesteld en geen civielrechtelijke.622 
Eind april liet het secretariaat van de FVE aan Bijkerk van het GAB, die veel van dit soort za-
ken behandelde, weten dat J. Vos tegen de adviezen van Menko in zelf meerdere kosthuizen 
had uitgekozen. Het bedrijf bestreed eveneens dat zij de opzeggingstermijn in acht had geno-
men. Vos is uiteindelijk met de schrik vrij gekomen: op de brief van Rouwenhorst aan het GAB 
is met de pen geschreven: ‘blijkt geen aanstellingsverg. voor Mej. Vos verkregen te zijn; intrek-
ken.’ Niet echt een florissante afloop voor de onderneming. Ten eerste niet omdat Menko haar 
op deze manier niet als voorbeeld kon stellen tegenover de andere Drentse arbeiders en ten 
tweede omdat dit bedrijf, zoals zoveel andere, in zijn jacht op personeel zelf meermalen de hand 
had gelicht met de regels. Ook de behandeling van de zaak tegen M. Kiewiet maakte weinig 
vorderingen. Volgens Rouwenhorst was zij medisch goedgekeurd voor werk in de spinnerij. Na 
klachten over hoofdpijn was haar werk in de spoelerij aangeboden. Kiewiets reactie daarop zou 
zijn geweest dat het werk haar niet beviel en dat zij ontslag wilde, hetgeen was geweigerd.623  
In zijn brief aan het GAB van 4 april 1947 ging Rouwenhorst ook nog in op de vervolging van 
tien andere textielarbeiders die waren ontslagen, in alle gevallen wegens diefstal. Een aantal van 
                                                 
621 Het Twentsch Parool 17 oktober 1945. 
622 Brief J. Bijkerk namens het GAB aan FVE, 29 maart 1947; brief J.J. Rouwenhorst aan N.J. Menko, 2 april 1947; brief J.J. 
Rouwenhorst aan GAB, 4 april 1947 (alle: TGTV, 379). 
623 Brief J.J. Rouwenhorst aan GAB, 24 april 1947 (TGTV, 379). 
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deze zaken was al maanden daarvoor aan de politie doorgegeven en er had nog steeds geen 
veroordeling plaats gevonden. Omdat van diefstal verdachte arbeiders in de regel al na één of 
twee dagen hechtenis weer vrij kwamen, werd het door de FVE beoogde doel niet bereikt: ‘door 
een snelle berechting van gevallen die tot voorbeeld in de fabriek gesteld moeten worden, het 
kwaad energiek en voorbeeldig te beteugelen.’ Hij drong er bij het Arbeidsbureau op aan om 
deze gevallen met de Officier van Justitie te bespreken en bij hem te bepleiten om op de kortst 
mogelijke termijn tot berechting over te gaan, zoals op 16 september was afgesproken.624 
 
De 42-jarige nachtwaker-portier J.W. Talens uit Enschede werd op 31 juli 1947 op staande voet 
ontslagen door Gerh. Jannink & Zn wegens diefstal. Talens werkte sinds november 1938 bij 
Jannink op een contract met een opzegtermijn van twee weken; op het moment van zijn ontslag 
verdiende hij gemiddeld ƒ40,86 per week. Tijdens de fabrieksvakantie, toen hij zelf wel werkte, 
had hij bepaalde, niet nader gespecificeerde goederen meegenomen. Jannink eiste een schade-
vergoeding van ƒ74,52. Unitas, tot wie Talens zich had gewend, liet de advocaat weten dat hij 
de vordering erkende en dat hij met Jannink was overeengekomen om het bedrag in maandelijk-
se termijnen van ƒ10,- terug te betalen; hij had inmiddels een andere baan. In oktober 1948 kon 
advocaat Meerburg aan de FVE berichten dat Talens de gehele schadevergoeding had betaald; 
de kosten voor zijn bemoeiingen bedroegen ƒ10,30.625 
 
De inschatting door Meerburg over de juridische haalbaarheid van bepaalde zaken en door hem 
geconstateerde feitelijke onjuistheden in de aanklacht leidden meermaals tot stevige discussies 
tussen hem en de FVE. Een zekere A.M. van Brummelen was door Spinnerij Tubantia op 22 
maart 1947 wegens diefstal ontslagen. Op 11 oktober van dat jaar schreef de advocaat aan het 
secretariaat van de FVE dat hij de zaak liet rusten, omdat hij de vordering te gering achtte in 
verhouding tot de relatief hoge kosten van een procedure. Eenzelfde conclusie had hij getrokken 
in de zaak van Rigtersbleek tegen M. van Veen (zie voetnoot 617). Rouwenhorst was not amused. 
Het was de bedoeling, zo schreef hij Meerburg, om afgezien van de hoogte van het te vorderen 
bedrag en ongeacht de te maken proceskosten in principiële gevallen ‘met alle mogelijke mid-
delen’ op te treden. Diefstal kwam zo veel voor dat de fabrikanten in overleg met de overheid 
tot deze beleidslijn hadden besloten, temeer omdat betrapping op heterdaad heel moeilijk was 
en dit de neiging om te stelen kon vergroten. Naar aanleiding van enkele andere zaken die zich 
al lang voortsleepten, schreef Rouwenhorst dat het de bedoeling was om ‘met snelle strafrechte-
lijke en civielrechtelijke behandelingen een soort “schoktherapie” toe te passen om het kwaad 
doeltreffend uit te roeien’. Met zaken die meer dan een jaar duurden ‘bereiken wij dan ook geen 
enkele opvoeding en dreigen ons alleen maar belachelijk te maken’. De zaken in kwestie moes-
ten dan ook maar blijven rusten.626 
 
In juli 1948 gaf de firma E. ter Kuile en Zn ontslag op staande voet aan L. Loff wegens ‘dienst-
weigering’, wat waarschijnlijk inhield dat hij een bepaalde hem opgedragen taak niet had willen 
uitvoeren. De eerste zitting met betrekking tot deze zaak vond plaats op 5 augustus van dat jaar 
en pas in februari 1951 kon het secretariaat van de FVE aan Ter Kuile melden dat de zaak was 
afgerond: de boete van ƒ48,60 en de kosten van de rechtszaak waren door Loff betaald. Advo-
                                                 
624 Brief J.J. Rouwenhorst aan GAB, 4 april 1947 (TGTV, 379). 
625 Brief J.J. Rouwenhorst aan D.P.S. Meerburg, 22 augustus 1947; brieven D.P.S. Meerburg aan FVE, 11 oktober 1947 en 1 
oktober 1948 (alle: TGTV, 379). 
626 Brief D.P.S. Meerburg aan FVE, 11 oktober 1947; brief J.J. Rouwenhorst aan D.P.S. Meerburg, 23 oktober 1947 (beide: 
TGTV, 379). 
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caat Meerburg bracht hiervoor een bedrag van ƒ77,60 in rekening. Ook in dit geval moest Rou-
wenhorst constateren dat de juridische procedure weer erg lang, in dit geval zelfs twee en een 
half jaar, had geduurd en dat de FVE daarmee zijn doel voorbij geschoten was: ‘met snelle be-
rechtingen voorbeelden (…) stellen, waarvan een praeventieve werking uitgaat’. Een zolang 
zich voortslepende rechtszaak berokkende de FVE eigenlijk meer schade, dan dat hij een op-
voedend effect had. Hij vroeg de onderneming om het geld dat de advocaat nog tegoed had over 
te maken ‘en wij doen dan maar het beste er verder geen aandacht meer aan te besteden’.627 
 
In het najaar van 1946 had de FVE met vliegend vaandel en slaande trom de juridische strijd 
aangebonden met arbeiders die zich “misdroegen”, maar had tot haar grote ergernis herhaalde-
lijk moeten constateren dat de juridische molens langzaam draaiden en dat het effect beperkt 
was. Meermaals moest het secretariaat zichzelf de vraag stellen of de hele gang van zaken niet 
eerder negatief voor de fabrikanten uitpakte. In een niet gedateerde notitie blikte de FVE na 
enkele jaren terug op de zaken die in handen van advocaat Meerburg waren gesteld: dit waren 
18 zaken wegens diefstal, 10 zaken wegens absentie, waarbij in 6 gevallen vervolging was inge-
steld op grond van het Burgerlijk Wetboek en in 4 gevallen op basis van overtreding van het 
BBA. Er was 1 geval van dienstweigering vervolgd en 2 wegens ‘wangedrag’.628 Alles bij el-
kaar dus 31 juridische procedures, waarvan er 7 (23%) waren ingetrokken; in één geval omdat 
de betrokken arbeidster was teruggekeerd naar het bedrijf. De bedoeling, zoals in de ledenver-
gadering van 22 oktober 1946 overeengekomen en zoals afgesproken met Officier van Justitie 
De Walle en GAB-directeur Stuveling, was om 20 gevallen wegens diefstal en 20 gevallen we-
gens absentie te vervolgen. Dat was dus niet gelukt. Ook hadden niet alle bedrijven zaken aan-
geleverd. Van Heek & Co had drie gevallen aangeleverd, maar de directie moest in juni 1947 
constateren dat het absenteïsme van vooral vrouwen nog steeds een grote handicap was. ‘De 
daaruit voortvloeiende loonderving schijnt hun niet te interesseeren’, was de wat mismoedige 
conclusie. De onderneming had in de spinnerij enkele machines moeten laten stil zetten, omdat 
de garens niet verder verwerkt konden worden.629 
 
De fabrikanten aangesloten bij de andere drie verenigingen, hadden het aanplakbiljet waarin 
ondernemers en vakbonden gezamenlijk hun afschuw uitspraken over het gedrag van arbeiders 
die zich aan absentie en/of diefstal schuldig maakten, ook in hun bedrijf aangeplakt. Velen van 
hen hebben, zo is mijn stellige indruk, ook de strijd aangebonden met hun personeel dat de re-
gels overtrad. De FVA, TGFV en BTO deden dat niet op een georganiseerde manier zoals de 
FVE, maar traden individueel op. De KNKS, van welk bedrijf ik gegevens heb gevonden, scha-

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

Gebr. Van Heek Schuttersveld 1 Katoenspinnerij Bamshoeve 5 

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

N.J. Menko 4 Spinnerij Roombeek 1 

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

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

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

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

9.2.3 Personeelsverloop 

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

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

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

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

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

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

Tabel 46 Verloop bij 21 Enschedese textielfabrieken in 1949 
 Mannen Vrouwen 

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

941 7,9% 763 17,2% 

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

2.132 17,8% 1.026 23,1% 

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

1.167 9,7% 896 20,2% 

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

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

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

  Mannen Vrouwen Totaal 
  Te ver-

mijden 
Totaal Te ver-

mijden 
Totaal Te ver-

mijden 
Totaal 

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

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

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

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

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

 Enschede 12,50 16,30 37,60 42,80 18,80 23,00 
 Rest 11,40 14,80 22,60 30,80 14,10 18,60 
1953 Totale gebied 11,24 14,69 26,94 33,98 15,10 19,43 
 Enschede 13,15 16,68 34,74 40,09 18,64 22,78 
 Rest 9,57 12,96 19,60 27,64 11,45 16,46 



 

 
 
 

321

1949 dat het verloop in de Brabantse industrie in 1948 weliswaar was gedaald t.o.v. 1946 en 
1947 maar dat het ‘nog steeds zeer groot’ was.643 
 

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

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

Sigaren 21 18 16   
Divers 52 41 41   

Vrouwen      
Philips 50 46 39   

Textiel 63 64 51 44 60 
Sigaren 32 27 27   

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

9.3 Textielverstrekkingen: begeerte heeft ons aangeraakt 

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

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

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

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

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

                                                 
656 Brief A.C. van Eck aan Gebr. Jannink, 14 november 1945 (TGTV, 255). 
657 Brief J. Bosch aan J.J. Dieleman, in handschrift (Lb 15-01D 46). Deze brief is niet gedateerd, maar uit de context maak ik op 
dat de brief in maart 1946 is geschreven. Het gesprek waarnaar zij verwijst, vond op 11 april 1946 in Deventer plaats en dit was de 
enige keer dat een dergelijk overleg heeft plaats gevonden. 
658 Verslag vergadering Hoofdbestuur Unitas, 10 mei 1946 (Unitas, 1013). 
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met juist een overvloed aan gewilde goederen was Jansen en Tilanus in Vriezenveen, zo liet W. 
van Wulfften-Palthe in april 1946 aan het CRB weten. Een strijkster bij Palthe had een zus die 
bij Jansen en Tilanus werkte. Deze strijkster was ook in Vriezenveen gaan werken en zij had 
daar een jurk gekregen en had er voor ƒ6,- ondergoed kunnen kopen. De zus die al bij bij Jansen 
en Tilanus in dienst was, had als beloning ook een jurk gekregen. De oorspronkelijke bedoeling 
van het verstrekken van emolumenten, nl. ¾ meter stof per maand per arbeider, was in de 
woorden van Van Wulfften-Palthe verworden tot ‘een attractieobject om arbeiders(sters) te 
winnen’.659 Waarmee hij de opvattingen van het CRB nog maar eens bevestigde. 
 
Wanneer er wordt gesproken over textielverstrekking of over het beschikbaar stellen van pak-
ketten blijft veelal in het ongewisse wat dit in werkelijkheid inhield. Een jurk zoals bij Jansen 
en Tilanus? Ondergoed, schorten? Hiervoor hebben we gezien wat Hedeman en de KNKS zoal 
verstrekten, in het vervolg zullen we nog enkele interessante zaken tegenkomen, maar er wer-
den ook omvangrijke pakketten beschikbaar gesteld. Gelderman maakte in april 1946 aan zijn 
personeel bekend dat ‘van tijd tot tijd (…) stoffen voor werkkleeding e.d.’ beschikbaar waren. 
Dit was niet de eerste en ongetwijfeld ook niet de laatste verstrekking, want in de bekendma-
king aan het personeel schreef het bedrijf: ‘personen, die de pakketten van de vorige uitgifte 
nog niet betaald hebben, kunnen niet voor verstrekking van een pakket in aanmerking komen’. 
De inhoud van de pakketten was alleen voor de arbeiders en hun gezin bestemd; verhandelen 
van de inhoud ervan was ten strengste verboden.  
Wat zat er zoal in dit pakket? Dat hing er van af welk pakket men koos. Er was een keuze uit elf 
verschillende pakketten: pakket A bevatte 5 meter ruw lakenkatoen en kostte ƒ6,-; pakket B: 7 
meter gekleurd katoendoek, lichte kleuren, geschikt voor overhemden enz. à ƒ5,-; pakket C: 7 
meter katoendoek, 3½ meter donkerblauw en 3½ meter bedrukt, voor werkschorten e.d. à ƒ5,-; 
pakket D: 7 meter blauwe keper voor overalls, werkpakken e.d. à ƒ6,-; pakket E: 5 meter ruwe 
shirtings en 5 meter ruwe keper voor ondergoed à ƒ5,-; pakket G: 5 meter witte lakenkatoen, 
gebleekt à ƒ7,-; pakket H: kunstzijden stof voor communiejurkje (‘gelieve op te geven welke 
kleur men bij voorkeur heeft’) à ƒ4,-; pakket J: 10 meter eenvoudige katoenen vitrage à ƒ6,-; 
pakket K: 7 meter gekleurde keperflanel à ƒ6,-; pakket L: 4 meter gekleurde kunstzijden ja-
ponstof van goede kwaliteit (‘gelieve op te geven welke kleur men bij voorkeur heeft’) à ƒ12,-; 
pakket M: 2¾ meter geverfde katoenen gabardine voor regenjas ‘met bijbehoorende katoenen 
binnenvoering’ à ƒ12,-.660 Rond dezelfde tijd stelde Van Heek & Co aan zijn personeel 2 flanel-
len en 2 katoenen hemden beschikbaar, voor zover zij kostwinners waren, de niet-kostwinners 
kregen van beide 1 exemplaar.661 
Een enkele keer heb ik informatie gevonden over het verstrekken van andere goederen dan tex-
tiel. Zo heeft Gebr. Jannink in augustus 1946 ieder personeelslid 20 Amerikaanse sigaretten 
gegeven; het bestuur van de FVE keurde dit achteraf goed.662 Er zijn bij diverse gelegenheden 
ook kolen verstrekt aan het personeel, in de meeste gevallen door individuele bedrijven, een 
enkele keer door de FVE. De firma Hedeman liet in maart 1946 aan de fabriekscommissie we-
ten dat het bedrijf klompen zou aanschaffen voor het personeel; dit om het tekort aan schoenen 

                                                 
659 Brief W. van Wulfften-Palthe aan J. Bosch, 16 april 1946 (Lb 15-01 D 1946). 
660 Bekendmaking (Gelderman (2), 71). In het archief bevinden zich twee vrijwel identieke Bekendmakingen, op de ene is in 
handschrift vermeld ‘Concept 20/4/46’. Het andere exemplaar is naar alle waarschijnlijkheid de bekendmaking die in de fabriek is 
aangeplakt; de citaten zijn afkomstig uit dit document.  
661 Verslag vergadering van de directie met de afdelingshoofden, 29 april 1946 (Van Heek, 52). 
662 Verslag vergadering uitgebreide bestuur FVE, 30 augustus 1946 (FVE, 7). 
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tegen te gaan. In juli van dat jaar vroeg de Vakraad aan het Centraal Distributie Kantoor om een 
verruiming toe te staan van de categorieën textielarbeiders die voor het verstrekken van klom-
pen en werkschoenen in aanmerking kwamen, maar naar het Distributiekantoor liet weten, wer-
den er nog te weinig klompen gemaakt om dit toe te kunnen staan; alleen arbeiders in afdelin-
gen zoals de blekerij, ververij e.d. kwamen hiervoor in aanmerking. Voor werkschoenen kwa-
men textielarbeiders vooralsnog niet in aanmerking vanwege de grote tekorten daaraan. In ok-
tober 1946 diende ook het bestuur van de afdeling Unitas in Nijverdal, hierin gesteund door de 
burgemeester, een dringend verzoek in bij het Centraal Distributie Kantoor om klompen en 
schoenen beschikbaar te stellen voor de plaatselijke textielarbeiders. Het Distributie Kantoor 
kon in januari van het daaropvolgende jaar aan de Vakraad berichten dat klompen inmiddels 
vrijgesteld waren van distributie, zodat iedereen ze naar believen zelf kon kopen. Vanwege het 
nog immer voortdurende tekort aan schoenen, konden textielarbeiders niet worden toegevoegd 
aan de lijst van beroepen die voor verstrekking hiervan in aanmerking kwamen. In de algemene 
ledenvergadering van de FVE in 1949 kwam de vraag aan de orde of er bedrijven waren die 
sinaasappelen uitdeelden aan het personeel. De voorzitter raadde dit ten sterkste af, omdat ar-
beiders bedrijven steeds tegen elkaar probeerden uit te spelen met dit soort zaken. Hij noemde 
als voorbeeld het betalen van het schoolgeld voor de LTS. Een ander noemde de verstrekking 
van kamgaren pakken aan arbeiders: ‘De arbeiders in andere bedrijven gaan hier ook om zeu-
ren.’663 
 
Bosch had zich dan wel uiterst negatief uitgelaten over de Vakraad, maar deze had wel degelijk 
oog voor het probleem dat hier speelde. De leden realiseerden zich terdege dat de ontwikkelin-
gen rond het verstrekken van textiel een bedreiging waren gaan vormen voor het tot stand ko-
men van gereguleerde arbeidsvoorwaarden. In de CAO-besprekingen kwamen de onderhande-
laars daarom overeen een apart artikel hieraan te wijden, waarin zij vastlegden te zullen bevor-
deren dat er een uniforme regeling zou worden getroffen voor de verstrekking van textiel aan de 
textielarbeiders. Hiermee beoogde de voorlopige Vakraad ‘de misstanden’ uit de weg te ruimen, 
maar hield vast aan het ‘realistisch’ geachte standpunt “wie appelen vaart, zal appelen eten”.664 
Wanneer een dergelijke regeling eenmaal zou zijn vastgesteld, zou het de werkgevers verboden 
zijn om op een andere manier goederen in natura, al dan niet tegen betaling, ter beschikking te 
stellen.665 Omdat van deze CAO alleen de Loonregeling is goedgekeurd, is deze kwestie pas in 
de volgende CAO, die per 31 oktober 1947 in werking trad, vastgelegd. In artikel 38 van deze 
CAO stond dat het werkgevers verboden was om anders dan volgens een door de overheid 
vastgestelde of goedgekeurde regeling goederen in natura te verstrekken.666 Niet iedereen was 
gerustgesteld met deze voornemens. In de pers hadden eind 1945, begin 1946 berichten gestaan 
dat als uitvloeisel van de op handen zijnde CAO op grote schaal en tegen lage prijzen goederen 
aan textielarbeiders werden verstrekt. De detailhandel voelde zich buitengesloten en had bij 

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

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

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

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

                                                 
676 Brief directie en personeelsvertegenwoordiging van G. Dikkers & Co, Hazemeyer, Heemaf en Machinefabriek Gebr. Stork & 
Co aan de Minister van Sociale Zaken, 6 september 1946 (Arbeid II, 78).  
De audiëntie die de metaalbedrijven in augustus hadden aangevraagd, was vanwege vakantie van de minister niet doorgegaan (zie 
§9.5). 
677 Brief C. Bruens aan College van Rijksbemiddelaars, 27 september 1946 (Lb 15-9515 I); telegram B.W. Swart namens directeur 
en personeelsvertegenwoordiging van G. Dikkers & Co, Hazemeyer, Heemaf en Machinefabriek Gebr. Stork & Co aan de Minister 
van Sociale Zaken en aan de Minister van Economische Zaken, 21 september 1946 (Arbeid II, 78). 
De datum waarop het telegram is verstuurd, is niet helemaal helder. Er staan twee data op: 21 september en 27 september. De eerste 
berichten in de pers, Tubantia en VTAC, dateren van 20 september 1946, dus beide data zijn mogelijk. 
678 Notulen van de vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, 20 september 1946 (TGTV, 202). 
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gezeld van een delegatie uit het personeel. Aanvankelijk zou ook voor deze tweede bespreking 
met de ministers de Vakraad worden uitgenodigd, maar, zo had Van Spaendonck begrepen, 
vanwege een dreigende staking van Hengelose metaalarbeiders die ook textielgoederen eisten 
(zie hierboven), hadden de ministers bij nader inzien te kennen gegeven alleen te willen praten 
met vertegenwoordigers uit Twente.679 
De personeelsvertegenwoordiging vroeg aandacht voor de stijgende kosten van levensonder-
houd en drong aan op een strengere prijsbeheersing en scherpere controle op de distributie. 
Volgens Drees konden de subsidies op levensmiddelen niet worden gehandhaafd en dit had 
inderdaad tot enkele prijsverhogingen geleid. Om de bevolking tegemoet te komen had de rege-
ring onder meer besloten om de kinderbijslag al bij het eerste kind te doen ingaan. De regering 
streefde naar prijsverlaging en zou de gehele bevolking inschakelen om de controle daarop te 
ondersteunen. Het regeringsbeleid was er volgens Drees op gericht dat ‘ongemotiveerde winst-
en’ zouden verdwijnen.  
De metaalwerkgevers voerden aan dat alle soorten arbeid voor de wederopbouw van even groot 
belang waren en dat het om die reden niet juist was om de ene soort arbeid te belonen met dis-
tributiegoederen en de andere niet, hoewel deze arbeiders daar evenveel behoefte aan hadden. In 
zijn terugkoppeling in de ledenvergadering van de FVE van enkele weken later vertelde Van 
Eck dat de metaalindustriëlen hadden aangegeven dat hun arbeiders zouden gaan staken, als de 
textielarbeiders een extra textielvoorziening zouden krijgen. In de brief aan Drees van 6 sep-
tember was dit ook nadrukkelijk als argument tégen een nieuwe regeling aangevoerd. 
Volgens de vertegenwoordigers van de textielindustrie berustte het verstrekken van goederen 
uit eigen productie op een oude traditie. De aanwezigen wisten echter allemaal dat de textielon-
dernemers ná de oorlog aanmerkelijk guller waren dan daarvoor. In de zojuist genoemde leden-
vergadering van de FVE verklaarde Van Eck dat de beide ministers het met hem eens waren dat 
‘het uit sociale en tactische overwegingen niet aangaat, den textielarbeider in het product dat 
hijzelf produceert, een overmatige armoede te laten lijden’. De textielfabrikanten wezen blij-
kens het officiële verslag ook op het ‘offer’ van de textielarbeiders die bereid waren om in ploe-
gen te werken en zo, in het belang van de wederopbouw, de productie aanzienlijk hadden ver-
hoogd. Zij onderschreven de noodzaak om uitwassen tegen te gaan en verwezen naar de rege-
ling die in voorbereiding was. Op grond hiervan zouden de textielarbeiders niets meer uit hun 
“eigen” fabriek krijgen, maar in staat gesteld worden om ‘een bescheiden deel van hun loon’ in 
een winkel in textiel om te zetten. Vanaf dat moment zou er daarmee ook geen sprake meer zijn 
van sterke bevoorrechting, maar slechts ‘van een voorsprong op het voorzieningspeil, dat al-
lengs voor allen zal worden bereikt’. Volgens Huysmans zou dit probleem zich alleen maar 
voordoen zolang de schaarste nog zou bestaan. Hij was het in principe met de metaalwerkge-
vers eens, maar erkende dat een abrupte beëindiging van verstrekkingen in natura, zoals die in 
vele bedrijfstakken bestonden, niet mogelijk was.680 
Als om dit te bevestigen schreef Van Eck een maand later aan Minister Huysmans dat er onder 
de textielarbeiders grote onrust was ontstaan, nu de oude regeling vanaf 1 augustus was verval-
                                                 
679 Notulen van de vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, 17 oktober 1946 (TGTV, 202). 
680 Officieel verslag van de bespreking op het Departement van Sociale Zaken op 5 oktober 1946 (Heemaf, 202); Verslag leden-
vergadering FVE, 22 oktober 1946 (FVE, 5). 
Het verslag van het onderhoud met de beide ministers is aan het personeel van de Hengelose metaalbedrijven uitgedeeld, omdat de 
secretaris van de Hengelosche Fabrikantenkring, B.W. Swart, het wenselijk vond er meer bekendheid aan te geven dat de perso-
neelsvertegenwoordiging op het punt van de verstrekkingen in natura ‘een zeer principieel standpunt’ had ingenomen, dat volgens 
hem getuigde van ‘gemeenschapszin en een bereidheid om offers in het algemeen belang te brengen’. (circulaire B.W. Swart aan de 
leden van de Hengelosche Fabrikantenkring, 17 oktober 1946 (Heemaf, 202)). 



 

 
 

334

len en er nog geen nieuwe regeling was vastgesteld. De bedrijven die na 1 augustus de textiel-
verstrekking hadden stopgezet, waren geconfronteerd met ernstige moeilijkheden met hun per-
soneel; andere bedrijven anticipeerden op een nieuwe regeling en een derde categorie maakte 
gebruik van het feit dat er geen regeling was ‘door onstelselmatig en met kwistige hand’ goede-
ren uit te delen. De toestand was zeer chaotisch, ‘de arbeidersbevolking doet het hare om de 
chaos te vergrooten en de ordelievende fabrikanten worden de dupe hunner rechtschapenheid’. 
Van Eck drong er daarom namens de besturen van de vier verenigingen op aan dat de concept-
regeling snel in werking zou treden. ‘Iedere dag uitstel zal de misstanden vergrooten.’681 
 
De minister wilde wel een nieuwe regeling voor het verstrekken van textielgoederen voor ar-
beiders in de textiel- en confectie-industrie invoeren, zo liet hij het Rijksbureau voor Textiel op 
12 november weten, maar hij had toch enkele bezwaren tegen de conceptregeling die het Rijks-
bureau had opgesteld en die was geamendeerd door de Vakraad. De regeling moest zich beper-
ken tot in eigen bedrijf vervaardigde goederen − pech voor de arbeiders van onder meer Ter 
Horst & Co in Rijssen − en mocht alleen van toepassing zijn op bedrijven die ook vóór de oor-
log arbeiders de gelegenheid hadden geboden om textielproducten te kopen. Bovendien moest 
de regeling een aflopend karakter hebben. Huysmans was pertinent tegen een systeem, waarbij 
arbeiders tegen inwisseling van bonnen in bepaalde winkels goederen zouden kunnen verkrij-
gen. Dit zou een privilegiëring van bepaalde groepen arbeiders betekenen en tegenover arbei-
ders in andere bedrijfstakken niet verantwoord zijn. Of het Rijksbureau de conceptregeling in 
deze geest zou willen aanpassen.682 
In nader overleg tussen het Rijksbureau en het Departement van Economische Zaken was de 
conceptregeling zodanig aangepast dat de eis van de minister ‘van slechts traditioneele ver-
strekkingen’ was teruggebracht ‘tot het traditionele karakter van de verstrekkingen voor de be-
drijfstak als geheel’. Hierdoor konden toch alle ondernemingen in de textielindustrie van de 
regeling gebruik maken. Bedrijven zoals spinnerijen die producten maakten die in arbeidersge-
zinnen geen gangbare gebruiksartikelen waren, konden van het Rijksbureau toestemming krij-
gen om van andere ondernemingen goederen te betrekken die wèl bruikbaar waren. Geluk voor 
de arbeiders van onder meer Ter Horst & Co in Rijssen. Uitgaande van een gemiddeld loon van 
een textielarbeider van ƒ2.000,- per jaar, konden zij in 1947 voor ƒ60,- aan goederen kopen. 
Daarnaast kregen zij, net als alle andere burgers, in dat jaar in totaal 80 textielpunten waarmee 
goederen in reguliere winkels konden worden gekocht. Dit alles betekende volgens Van Spaen-
donck ‘een belangrijke prae’ voor de textielarbeiders. 
De vergadering van de Vakraad ging op 26 november akkoord met de nieuwe conceptregeling, 
alleen FVE-voorzitter Ledeboer betreurde het dat het percentage was verlaagd van 5% naar 3%. 
Dit achtte hij te weinig, maar Menko rekende hem voor dat de oorspronkelijke 5% gebaseerd 
was op detailhandelsprijzen en de nieuwe 3% op fabrieksprijzen en volgens Van Spaendonck 
was ƒ60,- voldoende om stof voor een kostuum, winterjas en eventueel nog een dameskleding-
stuk aan te schaffen.683 
Op 13 december bleek het de Vakraad dat Minister Huysmans de conceptregeling nog steeds 
niet had bekrachtigd. Dit leidde tot discussie over de vraag welke datum men aan hem als in-
gangsdatum zou adviseren. De Twentse fabrikanten bepleitten als ingangsdatum 1 oktober 
1946. Dan konden de eerste verstrekkingen op basis van de nieuwe regeling eind december 

                                                 
681 Brief A.C. van Eck aan Minister G.W.M. Huysmans, 4 november 1946 (TGTV, 255). 
682 Brief G.W.M. Huysmans aan Rijksbureau voor Textiel, 12 november 1946 (TGTV, 210). 
683 Notulen van de vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, 26 november 1946 (TGTV, 202). 
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plaats vinden en zouden illegale verstrekkingen die in de voorbije periode hadden plaats gevon-
den, daarmee kunnen worden verrekend. Op 17 december ging een advies met die strekking 
naar de minister.684 Uiteindelijk heeft de regering besloten dat de regeling in ging per 1 januari 
1947. Volgens de regeling was het textiel- en confectiefabrieken die betrokken waren bij de 
productie van kleding en dekking, toegestaan om aan hun personeel een verstrekking te doen, 
waarbij het niet verplicht was om distributiebonnen in te leveren: in de laatste volle weken van 
maart en juni 1947 textielgoederen ter waarde van maximaal 3% van het door de desbetreffende 
arbeider/arbeidster in het eerste, respectievelijk tweede kwartaal verdiende loon; in de laatste 
volle weken van september en december 1947 mocht de waarde maximaal bedragen 1½ % van 
het in het derde, respectievelijk vierde kwartaal verdiende loon.685 
 
De naderende feestdagen wierpen al vroeg hun schaduw vooruit en leidden tot diverse bespre-
kingen over het verstrekken van textiel en het al dan niet geven van gratificaties. De FVA be-
sloot begin november al om in 1946 geen kerstgratificatie te geven, ‘noch in goed, noch in 
geld’; bedrijven die wel van plan waren om goederen beschikbaar te stellen, zouden dat niet met 
kerstmis of de jaarwisseling doen. De Fabrikantenkring Almelo werd benaderd met het verzoek 
zich hierbij aan te sluiten.686 De voorzitters van de vier Twentse verenigingen wilden graag een 
gezamenlijk standpunt en vooral een gezamenlijke gedragslijn van de Twentse textielfabrikan-
ten en om die reden riep Van Eck namens hen de leden op voor een vergadering op 2 december 
1946 in de Groote Sociëteit in Enschede, de FVE ’s morgens en de drie andere verenigingen ’s 
middags. Op de agenda stonden onder meer de vraag of de fabrieken zouden doorwerken rond 
de kerstdagen (zie §9.4) en de textielregeling. In de uitnodiging zette Van Eck uiteen wat de 
nieuwe regeling van de Minister van Economische Zaken globaal in zou houden. Wanneer de 
regeling op korte termijn tot stand zou komen, dan zou zij rust brengen in de bestaande chaoti-
sche toestand en zou tevens iedere verstrekking van onderling tegen elkaar opbiedende pakket-
ten met de feestdagen van de baan zijn. Indien de beoogde regeling er zou komen, was er dan 
aanleiding om een uniforme gratificatie in geld te geven?687  
In beide vergaderingen kwamen de leden overeen om in december geen textielgoederen te ver-
strekken, niet gratis en ook niet tegen betaling. Verder spraken de leden in beide vergaderingen 
af om begin 1947 ‘getrouwelijk en stiptelijk’ na te gaan of men sinds 1 augustus textiel had 
verstrekt voor een hogere waarde dan 5% van het loon. Mocht dat het geval zijn, dan zou de be-
trokken fabrikant nieuwe verstrekkingen achterwege laten, totdat die op basis van de nieuwe re-
geling gerechtvaardigd zouden zijn. De zoveelste belofte van de ondernemers aan elkaar om 
zich aan de regels te houden! In de vergadering van de FVE bleek een aantal leden met het oog 
op ‘de ongunstige financieele positie van den arbeider bij de huidige spanning tusschen loonen 
en prijzen’ wèl een gratificatie te willen geven. Ook in de vergadering van de andere drie vere-
nigingen wilde een aantal leden een kerstgratificatie geven. Besloten werd dat elke fabrikant 
een kerstgratificatie mocht geven van ten hoogste ƒ20,- voor gehuwden en kostwinners en voor 
de overigen van ten hoogste ƒ10,-. Voor deze gratificatie was volgens Van Eck geen toestem-
ming van de Rijksbemiddelaar nodig, omdat deze al sinds 1939 werd gegeven.  

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

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

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

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

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

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

 
Bron: www.enschedeinansichten.nl 

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

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

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

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

                                                 
709 Circulaire van W. Hoogland, namens het Rijksbureau voor Textiel, Sectie Confectie, 27 maart 1947 (TGTV, 255). 
710 Notulen van de vergadering van de Vakraad voor de Textielindustrie, 13 mei 1947 (TGTV, 202). 
711 Brief Minister W. Drees aan Sociaal Werkgevers-Verbond voor de Confectie- industrie, 4 augustus 1947 (TGTV, 219). 
712 Notulen van de vergadering van de Vakraad voor de Textielindustrie, 4 september 1947 (TGTV, 202). 
713 Notulen van de vergadering van de Vakraad voor de Textielindustrie, 8 oktober 1947 (TGTV, 202). 
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als vertegenwoordiger van de Hengelose metaalindustrie, H.B.N. Ledeboer, voorzitter van de 
FVE en bestuurslid van de Textielwerkgevers-Federatie en Van Eck. Van Eck stuurde een ver-
slag van deze bijeenkomst naar de Stichting van de Arbeid met het verzoek om aan de betrok-
ken ministers te adviseren ‘niet onder pressie van de Afdeeling Hengelo van den Metaalbond de 
textielarbeiders in Nederland te brengen in een ongunstiger positie dan alle andere arbeiders, die 
gebruiksartikelen produceeren en om dus de huidige textielregeling onveranderd te continuee-
ren’. Enkele dagen daarvoor had de afdeling Hengelo van de Metaalbond een brief gestuurd 
naar Damme, die ook lid was van het bestuur van de Stichting, met het verzoek de kwestie tot 
een dusdanige oplossing te brengen ‘dat de textielwerknemers inzien dat hun houding niet in 
overeenstemming is met de nood der tijden en dat onder de Hengelosche metaalarbeiders, die 
ons inziens in deze wel een zeer ruim standpunt hebben ingenomen, geen onnodige onrust 
wordt verwekt’. 
De belangen waren groot, de tegenstellingen scherp en de emoties liepen hoog op onder de on-
dernemers, zowel in de textiel- als in de metaalindustrie; beide op dat moment belangrijke be-
drijfstakken, in Twente, maar ook voor de Nederlandse economie als geheel (zie Tabel 3). Van 
Eck schreef aan de Stichting dat in de bespreking op 11 december duidelijk was gebleken dat 
Damme het standpunt van de Hengelose metaalindustriëlen ‘onredelijk’ vond en dat ook Stork 
had moeten erkennen dat zijn bedrijf weinig last meer had van de textielverstrekkingen, sinds er 
een officiële regeling bestond. Ledeboer en hij hadden vervolgens tijdens de bespreking in 
Hengelo, op 16 december, hun best gedaan de metaalfabrikanten ervan te overtuigen dat overal 
ter wereld en ook overal elders in Nederland, arbeiders die een verbruiksartikel maakten, een 
‘redelijk’ deel hiervan ontvingen en dat het vreemd was dat dit alleen in Hengelo als een on-
recht werd ervaren. Het beroep van de metaalfabrikanten op de toezegging van de Ministers 
Huysmans en Drees dat de regeling af zou lopen, was niet reëel, zo hadden zij in Hengelo be-
toogd, aangezien de ministers een verbetering van de textieldistributie hadden verwacht. Dit 
was niet uitgekomen, integendeel, er was juist sprake van een verslechtering. Deze overweging 
ben ik elders in de bronnen niet tegengekomen en het lijkt een beetje een gelegenheidsargu-
ment. De bewering dat het afschaffen van de regeling ‘de chaos zou doen herleven’ was onte-
genzeggelijk een juiste inschatting. Evenals het argument ‘dat veel ongeregelder en omvangrij-
ker verstrekkingen’ zouden gaan plaatsvinden naast ‘oneindig veelvuldiger diefstallen’. Welke 
overheidsinstantie, zo vroeg van Eck zich af, zou in ernst van de textielfabrikanten kunnen eisen 
dat zij hun arbeiders geen textiel meer zouden verstrekken? Zeker omdat dit alleen zou gebeu-
ren, omdat de Hengelose metaalfabrikanten dit wilden. Aanvankelijk omdat zij zich verzetten 
tegen ‘chaotische toestanden’, maar dit streven werd ‘nu nog alleen gedragen (…) door gevoe-
lens van jaloezie van den metaalarbeider tegenover den textielarbeider’. 
De afspraak aan het einde van de bespreking in Hengelo was, volgens Van Eck, dat de metaal-
fabrikanten zich lijdelijk zouden opstellen, omdat hen duidelijk was dat textielverstrekking aan 
textielarbeiders evenmin was tegen te houden, als het verstrekken van kolen aan mijnwerkers en 
dat afschaffen van de regelgeving herleving van de vroegere chaos zou betekenen. 
In de brief van de Hengelose afdeling van de Metaalbond aan M.H. Damme werden de accenten 
wat anders gelegd. Het standpunt dat de metaalfabrikanten hadden verwoord in de audiëntie bij 
de Ministers Huysmans en Drees op 5 oktober 1947, waarvan zij het verslag als bijlage toe-
voegden, vonden zij nog steeds het enige principieel juiste standpunt. De argumenten van Le-
deboer en Van Eck waren naar hun mening niet voldoende om dit standpunt te laten varen. Het 
belangrijkste van de zijde van de textielindustrie aangevoerde argument, dat een compleet ver-
bod van textielverstrekkingen tot een herleving van de clandestiene verstrekkingen zou leiden 
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en dat de algemene toestand veel erger zou worden, konden zij niet in hun overwegingen mee-
nemen. Daarover moest de regering een besluit nemen. Wat zij wèl wisten, was dat de textiel-
verstrekkingen in 1947 tot grote onrust onder de metaalarbeiders hadden geleid. De metaalindu-
strie in Hengelo had daar zeer veel last van gehad en al het mogelijke moest worden gedaan om 
een herhaling van dergelijke toestanden te voorkomen. Uit gesprekken met plaatselijke bestuur-
ders van de metaalbonden hadden de ondernemers begrepen dat de kwestie van de textielver-
strekkingen nog sterk leefde onder de metaalarbeiders en dat de enige reden dat het in Hengelo 
nog zo betrekkelijk rustig was ten nauwste samenhing met de algemene verwachting dat de 
verstrekkingen na 1 januari 1948 zouden ophouden. De metaalfabrikanten begrepen, zo schre-
ven zij, dat de textielindustrie met problemen met haar personeel te kampen had, maar zij zagen 
niet in waarom zij om die reden een principieel standpunt moesten laten varen en hun eigen 
personeel in de steek moesten laten.714 
 
De regeling over de verstrekking van textiel aan het personeel in de confectie- en textielindu-
strie is in 1948 onverkort gehandhaafd. Het had de Vakraad, zo is te lezen in het jaarverslag 
over 1948, veel moeite gekost, maar het niveau van de verstrekking bleef gehandhaafd op ƒ15,- 
per kwartaal. Het was niet gelukt om de verstrekking van toepassing te verklaren op alle onder-
nemingen die vielen onder de werkingssfeer van de textiel-CAO. ‘De Minister van Economi-
sche Zaken wist op dit punt van geen wijken.’715 Of dit in Hengelo met vreugde zal zijn gele-
zen, valt te betwijfelen. 
Zoals de regeling werd voortgezet, zo gingen ook de overtredingen ervan door. ‘Wij kregen een 
gestencild papier in handen, dat bij een firma, waarschijnlijk hier ter stede, in de fabriek werd 
aangeplakt of uitgedeeld.’ Met deze zin opende de spinnerij Tubantia op 25 februari 1948 een 
brief aan de FVE over verstrekking van textiel in dat niet nader genoemde bedrijf.716 ‘Onder 
voorbehoud van officieele goedkeuring’, zo luidde de tekst, kregen gehuwde mannen, kostwin-
ners/sters textiel voor een bedrag van ƒ27,-; ongehuwden, voor zover op 1 januari 1948 20 jaar 
of ouder, en gehuwde vrouwen: ƒ18,75; ongehuwden, jonger dan 20 jaar: ƒ11,25. Dit was over-
duidelijk in strijd met de officiële regeling en het was verderfelijk om dergelijke berichten te 
verspreiden, zo vond Tubantia, omdat het in de andere fabrieken tot grote ontevredenheid kon 
leiden. De bekendmaking was gedateerd op 20 februari en dat was drie dagen vóór een algeme-
ne ledenvergadering van de FVE, ‘waarin men weer aandrong op uniformiteit en bestrijding van 
oneerlijke werving van arbeiders’. Het verzoek om deze kwestie nader uit te zoeken was erg 
lastig te realiseren, zo schreef Van Eck in de kantlijn van de brief. 
 
In maart 1949 besloot de nieuwe, in januari 1948 aangetreden Minister van Economische Za-
ken, J.R.M. van den Brink, de regeling voor de verstrekking van textielgoederen op de bestaan-
de voet voor onbepaalde tijd voort te zetten.717 Een aantal maanden later, op 3 november 1949, 
kwam er een einde van de kledingdistributie.718 Kleding was niet langer op de bon en de Neder-
landse bevolking kon voor het eerst sinds augustus 1940 weer zonder distributiebonnen net 
zoveel kleding kopen als men wenste en kon betalen. Omdat het zich al in de loop van oktober 
                                                 
714 Brief C.T. Stork en B.W. Swart, namens Afdeeling Hengelo van de Metaalbond, aan M.H. Damme, 16 december 1947; brief 
A.C. van Eck aan Stichting van den Arbeid, 18 december 1947 (beide: TGTV, 255). 
715 Jaarverslag van de Vakraad voor de Textielindustrie over 1948, p. 10. 
716 Brief Spinnerij Tubantia aan FVE, 25 februari 1948 (TGTV, 255). 
717 Brief J.R.M. van den Brink aan Rijksbureau voor Textiel, 31 maart 1949 (TGTV, 455). 
718 C. Schnitger, Moeder past en meet, in: E. ter Hofstede, e.a., Kleding op de bon. Kleding- en textielschaarste in Nederland 1939-
1949, Assen 1995, p. 108. 
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liet aanzien dat de distributie van kleding ten einde liep, startte in ondernemerskringen de dis-
cussie over de vraag of het nog zinvol en wenselijk was om door te gaan met het aan textielar-
beiders verstrekken van textiel. Van Eck richtte zich in zijn functie van secretaris van de Tex-
tielwerkgevers-Federatie tot de bestuursleden om hun opvattingen op dit punt te vernemen. 
Naar hij had begrepen, was men algemeen van mening dat met het einde van de textieldistribu-
tie ook de verstrekking van textiel aan de arbeiders moest ophouden. Veel ondernemingen 
wensten zich evenwel het recht voor te behouden om beschadigd goed dat van klanten was te-
ruggekomen, en restantopruimingen aan de arbeiders te blijven verkopen; daarnaast wilden 
velen het recht behouden om cadeautjes te blijven geven bij huwelijk en geboorte en om be-
drijfskleding te blijven verstrekken.719 
De Vereeniging van Tilburgse Fabrikanten van Wollen Stoffen en de Nederlandse R.K. Veree-
niging van Werkgevers in de Textielnijverheid konden zich heel goed vinden in het voorstel van 
Van Eck, maar achtten het tactisch verstandiger om met het beëindigen van de verstrekking te 
wachten tot de distributie officieel was beëindigd, aangezien de vakorganisaties probeerden om 
de verstrekkingen te handhaven. Wanneer de distributie zou zijn afgeschaft en in het kielzog 
daarvan ook de verstrekkingsregeling, zou het te allen tijde mogelijk blijven om in bepaalde 
gevallen, zoals die Van Eck in zijn brief had genoemd, toch nog textiel te verstrekken. Het leek 
de Brabantse textielindustriëlen verstandig om dergelijke uitzonderingen in een circulaire daar-
over niet expliciet te vermelden, omdat dit het standpunt tegenover de vakbonden zou verzwak-
ken. Ook de Vereniging van Tricot- en Kousenfabrikanten kon zich in het voorstel vinden en 
onderschreef eveneens de noodzaak van het handhaven van uitzonderingssituaties zoals door 
Van Eck genoemd. Toch realiseerde het bestuur van deze vereniging zich terdege dat met het 
verdwijnen van de regeling, de verstrekking zelf nog niet zou zijn opgehouden te bestaan. Deze 
hing immers samen met de concurrentie op de arbeidsmarkt, die bepaald nog niet was beëin-
digd. Dit vergde dus concrete afspraken in die regio’s waar dit speelde, zoals in Twente.720 
De FVA wilde graag van de verstrekking af, maar wilde wel continueren wat men al vóór de 
oorlog deed, zoals een kleinigheid in natura bij huwelijk en geboorte, bedrijfskleding en restan-
topruiming van lappen; bovendien hechtte een aantal leden aan een overgangsperiode van enke-
le kwartalen. Indien echter, zo antwoordde voorzitter Gorter, ook de andere plaatsen in Twente 
bereid waren om direct en onvoorwaardelijk tot afschaffing over te gaan, dan wilde de FVA 
zich daar graag bij aansluiten.721 
Tussen de regels door was overal de vraag te lezen: wat doet Enschede? Daar immers was de 
verstrekking van textielgoederen het meest omvangrijk als uitvloeisel van de heftige concurren-
tie om personeel. De firma J.F. Scholten & Zn liet van Eck weten dat het het beste was om na 
beëindiging van de textieldistributie volledig op te houden met de verstrekking van textiel, dus 
ook zonder de beperkingen die zij in haar brief van 18 oktober had genoemd, met uitzondering 
van de verstrekking van bedrijfskleding. Het bedrijf voorzag dat het toestaan van restricties 
ertoe zou leiden dat ondernemingen die voor de oorlog nooit een bedrijfswinkel hadden gehad, 
zich genoodzaakt zouden zien om zogenaamd ‘beschadigd en incourant’ goed aan hun perso-
neel ter beschikking te stellen. Op die manier kwam er niets terecht van afschaffing van de re-

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

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

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

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

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



 

 
 

352

9.4 Vakantie en snipperdagen 

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

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

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

                                                 
743 Verslag van de oprichtingsvergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, gehouden op dinsdag 14 mei 1946, des 
voormiddags om 9 uur te ’s Gravenhage (TGTV, 202); circulaire van A.F. Stuvé en A.J.A. van Gerwen aan de werkgevers in de 
Textielindustrie en aan de Afdeelingsbesturen der in de Bedrijfsunie samenwerkende arbeidsorganisaties in de textielindustrie, juni 
1946; circulaire A.C. van Eck aan Textielwerkgevers in Twenthe en Gelderschen Achterhoek, 13 juni 1946 (beide TGTV, 151). 
744 Verslag vergadering bestuur FVE, 5 augustus 1946 (FVE, 7). 
745 Verslag vergadering uitgebreide bestuur FVE, 30 augustus 1946 (FVE, 7). 
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indien de Bedrijfsunie tijdig, vóór de vakantieperiode, had gevraagd om in 1946 algemeen een 
soepele overgangsregeling toe te passen. Maar volgens Stuvé had de Bedrijfsunie de huidige 
moeilijkheden niet voorzien en hadden de bonden in Tilburg net een verzoek ingediend om een 
uitzondering toe te staan. Janssens van St.Lambertus lichtte toe dat sommige bedrijven pas in de 
loop van het jaar weer op gang waren gekomen en dat veel arbeiders tijdelijk in een andere be-
drijfstak hadden gewerkt. Als gevolg daarvan dreigden zij nu slechts een gedeeltelijke vakantie-
toeslag te krijgen. Dit leek erg sterk op de argumentatie die Blijdenstein en Scholten in Twente 
naar voren hadden gebracht, maar het leek Van Eck klaarblijkelijk opportuun dat niet te berde te 
brengen. Hij verwees naar een overleg van de secretarissen van de Textielwerkgevers-Federatie 
waar eenstemmig zijn opvattingen waren onderschreven. Van Spaendonck verklaarde dat het 
bestuur van de Vereeniging van Tilburgse Fabrikanten van Wollen Stoffen inmiddels tot de 
slotsom was gekomen ‘dat het begrip “vacantie” kwalijk vereenigbaar is met loonderving’.746 
Hiermee stonden de Twentse fabrikanten, althans hun vertegenwoordigers in de Vakraad, tame-
lijk geïsoleerd met hun strikte opvattingen. Hoe terecht de al eerder geuite vrees was van Van 
Eck en de voorzitters van de vier Twentse verenigingen, zoals ook verwoord door Gelderman, 
zou niet lang daarna blijken. 
 
Aan de behandeling van “de zaak” Scholten was uiteraard de gebruikelijke procedure voorafge-
gaan, waarbij Van Eck het bestuur informeerde over wat er gaande was en hij een voorstel deed 
voor verder te ondernemen stappen. Die correspondentie heb ik helaas niet gevonden, maar wel 
dat het bestuurslid H.G. Blijdenstein op het rondschrijven had genoteerd dat Scholten zich aan 
de CAO moest houden. Op zich niet opzienbarend, ware het niet dat Blijdenstein & Co begin 
augustus in het bedrijf liet aanplakken dat zij aan arbeiders die pas drie maanden in dienst wa-
ren, 80% van het vakantiegeld zou betalen, dat zij arbeiders die drie tot zes maanden in dienst 
waren, 90% zou uitbetalen en dat arbeiders die zes maanden of langer bij haar werkzaam waren, 
100% zouden ontvangen. Dit was volgens het bestuur ‘een verregaande inbreuk op de vereeni-
gingsdiscipline’. Ledeboer was met de directie van Blijdenstein gaan praten en had daar te ho-
ren gekregen dat zij dit een ‘billijke’ regeling vond. Een bijkomend argument voor de onderne-
ming om het biljet met de gewraakte vakantiegeldregeling aan te laten plakken, was boosheid 
over ‘verstrekkingen in natura, zooals herencostuums bij Van Heek & Co, fietsbanden bij de 
Bamshoeve, autotochtjes e.d.’ Het bestuur erkende volmondig dat er veel zaken niet in orde 
waren, maar wat Blijdenstein deed was ‘een gezags-ondermijnende handeling (…) gericht op 
ontwrichting van dat deel der arbeidsvoorwaarden’, die dankzij de CAO helder waren beschre-
ven en vastgelegd. Er was alle aanleiding om met een beroep op de statuten van de vereniging 
tot ingrijpen over te gaan en het riep de leden op tot een algemene vergadering op 16 augustus; 
een heel andere benadering van het probleem dan de Tilburgse fabrikanten nastreefden! 
Om het belang van een en ander nog eens te onderstrepen wees het bestuur van de FVE op een 
eis van arbeiders bij een niet met name genoemde textielfabriek in Hengelo die op dat moment 
veertien dagen in dienst van het bedrijf waren en niettemin een volledige vakantie met behoud 
van loon eisten. Verder hadden de arbeiders van Tubantia net het werk neergelegd met een eis 
voor een vakantietoeslag.747 Er zat een pikant aspect aan de staking bij Tubantia. Naar het be-
drijf aan het CRB liet weten was de aanleiding ervoor dat sommige bedrijven reisjes met het 
personeel maakten, ‘waartoe de betreffende bedrijven gedeeltelijk in de kosten’ voorzagen. 
Omdat Tubantia dat niet deed, eiste het personeel een extra toeslag. Het is erg waarschijnlijk dat 

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

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

                                                 
755 Brief A.C. van Eck aan A.C. Josephus Jitta, 26 september 1946 (TGTV, 12). 
756 Brief A.C. Josephus Jitta aan Blijdenstein & Co, 5 oktober 1946 (TGTV, 12). 
De desbetreffende passage in de Staatscourant luidt: ‘Ten aanzien van de aaneengesloten fabrieksvacantie van een week geldt, dat 
de werknemer, die ten tijde dezer vacantie nog geen vol jaar bij den werkgever in dienst is, voor iedere week of gedeelte daarvan, 
dat hij bij den werkgever in dienst is, van dezen te vorderen heeft 1/52ste deel van het overeenkomstig het vorig lid berekende loon 
over een week.’ 
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de kiem voor toekomstige moeilijkheden bestaan. ‘Dit wenscht het bestuur niet te aanvaar-
den.’757 
Het is onbevredigend dat er geen bronnen beschikbaar zijn die helderheid verschaffen over de 
manier waarop dit ingrijpende conflict is afgehandeld. Vast staat dat Blijdenstein & Co niet is 
geroyeerd als lid van de FVE. Dit impliceert tevens dat de onderneming tegemoet is gekomen 
aan de eisen van het bestuur en dat de directie diep door het stof is gegaan. Directeur H.G. Blij-
denstein is in de eerstvolgende ledenvergadering niet herkozen als bestuurslid. In zijn plaats 
werd gekozen A.J. Blijdenstein, directeur van de Bamshoeve. Ledeboer is als voorzitter herko-
zen, zij het, naar hij zijn medefirmanten vertelde, ‘na zeer rijp beraad en min of meer met te-
genzin’.758 
 
Alsof dit niet al voldoende perikelen waren, kregen de ondernemers in de zomer van 1946 be-
richt van de regering dat zij het op prijs zou stellen wanneer er op 31 augustus, de verjaardag 
van koningin Wilhelmina, vrij zou worden gegeven. Al in het voorjaar, bij de vaststelling van 
de collectieve snipperdagen die in overleg met de fabriekscommissies moest plaatsvinden, had 
de verjaardag van de koningin voor moeilijkheden gezorgd. Veel fabriekscommissies hadden 
toen de voorkeur gegeven aan 1 mei boven 31 augustus en veel arbeiders hadden 31 augustus 
niet als snipperdag geaccepteerd; een duidelijk politiek statement, dat de fabrikanten mateloos 
irriteerde. De besturen van de vier verenigingen wilden nu geen verandering meer brengen in de 
vastgestelde snipperdagen en dus zouden bedrijven, waar 31 augustus niet was aangewezen als 
snipperdag, op die dag gewoon doorwerken. De besturen vreesden bovendien nog een adder 
onder het gras, omdat de arbeiders sterk de neiging hadden om het aantal snipperdagen uit te 
breiden, iets wat tot elke prijs moest worden voorkomen. ‘Er zijn 5½ werkdag, die voor de 
snippering bestemd zijn; niet meer en niet minder.’759 
De irritatie over de manier waarop fabriekscommissies zich meermaals gedroegen in het over-
leg over het vaststellen van de collectieve snipperdagen, bracht Van Eck er toe om in de Vak-
raad voor te stellen om dit overleg voortaan te laten plaatsvinden tussen de betrokken onderne-
mer en het plaatselijk bestuur van de Bedrijfsunie. Hij vond dat de fabriekscommissies over het 
algemeen niet rijp waren voor hun taak, of voor een groot deel uit leden van de EVC bestonden. 
Van Spaendonck vertelde dat dit in Tilburg al op die manier gebeurde en dat dit inderdaad verre 
de voorkeur had. Het leek de vergadering verstandig er voorlopig van af te zien om het CRB te 
vragen om het artikel van de CAO waarin dit was geregeld, te veranderen.760 
In april 1947 gaf het CSWV op verzoek van het NVV aan de ondernemers in overweging om 
op 1 mei een collectieve snipperdag te geven. Dit voorstel viel niet bepaald in vruchtbare aarde. 
Uit tactische overwegingen hadden de ondernemers aan de fabriekscommissies voorgesteld om 
1 mei als een collectieve snipperdag aan te wijzen. Zelf achtten zij 5 mei veel geschikter, omdat 
dit een dag was ‘waaraan Gereformeerden, Katholieken, Joden, socialisten en communisten 
allen met evenveel vreugde kunnen deelnemen’, een dag die vrij was ‘van alle sectarische en 
politieke verdenking’. 5 Mei was alleen voor NSB’ers een droevige dag, maar met hen hoefde 
men geen rekening te houden. Bovendien zou 1 mei in de toekomst ‘als een soort van roode 
contradag’ komen te zitten tussen de verjaardag van de nieuwe vorstin en 5 mei. Er speelde 

                                                 
757 Brief A.C. van Eck aan Blijdenstein & Co, 25 oktober 1946 (TGTV, 12). 
758 Verslag jaarlijksche algemeene ledenvergadering FVE, 28 februari 1947 (FVE, 5); Verslag vergadering van de directie, 11 
maart 1947 (Van Heek, 43). 
759 Circulaire A.C. van Eck aan de Twentsch-Geldersche textielfabrikanten, 22 augustus 1946 (TGTV, 151). 
760 Notulen van de vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, 13 december 1946 (TGTV, 202). 



 

 
 
 

361

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                 
775 VTAC 1, 2 augustus 1946. 




