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10 De voorspinnerij-arbeidsters: een permanente bron van onrust 
Hoofdstuk 8 was gewijd aan de ontwikkeling van de lonen die vrouwen en meisjes uitbetaald 
kregen en aan de felle, niet aflatende druk die zij uitoefenden op hun werkgevers om betere 
arbeidsvoorwaarden te krijgen. Het loon dat formeel was vastgelegd in de CAO en dat door het 
CRB in de Loonregeling was bekrachtigd, had in Twente niet meer waarde dan het papier 
waarop de regeling was afgedrukt. Het hoofdstuk eindigde met de pregnante conclusie van Van 
Eck uit juni 1946 dat er met betrekking tot de vrouwenlonen sprake was van ‘een duidelijke 
gezagscrisis’; wat dit inhield is in het vorige hoofdstuk uitvoerig aan de orde gekomen. Zoals 
gedetailleerd gedocumenteerd sproot de enorme machtspositie van de vrouwelijke textielarbei-
ders voort uit hun positie op de arbeidsmarkt en uit de ervaringen van de textielarbeiders in de 
jaren dertig en in de oorlog: dat nooit weer! Dit hoofdstuk zal zich bezighouden met de hard-
nekkige pogingen van ondernemers, autoriteiten en vakbonden om de vrouwen in het gareel te 
krijgen en met de vele conflicten waarin bleek dat dit niet lukte. Pas door de arbeidsmarkt in-
grijpend te hervormen zou dit uiteindelijk lukken. In Almelo verving men hen door mannen en 
in de jaren vijftig werden zij in toenemende mate vervangen door machines (zie §10.5). In Bijla-
ge IV (Tabel 70 en Tabel 71) heb ik de beschikbare cijfers uit de loonstatistieken van de vier fa-
brikantenverenigingen over de aantallen plukdrollers en halffijndrollers (m/v) bij elkaar gezet. 
 
Voorlopig was het, meestal, business as usual, getuige bijvoorbeeld de noodkreet van Spinnerij 
Tubantia in juli 1946 dat de toestand in het bedrijf hoe langer hoe moeilijker werd, omdat drol-
sters elders meer verdienden. Zonder tegenbericht van het CRB zou het bedrijf aan de looneisen 
van zijn arbeidsters toegeven. Waarschijnlijk vanuit de overweging: liever in overtreding dan in 
staking. Het is mij niet bekend hoe de lonen van de drolsters zich bij Tubantia hebben ontwik-
keld. In maart 1947 kwam in de Vakraad een brief van de onderneming aan de orde over klach-
ten van de drolsters dat de tarieven het hen niet mogelijk maakten een soortgelijk eindloon te 
verdienen als in andere bedrijven, ook al lag hun loon volgens de directie boven het maximum 
dat de CAO toestond. De Vakraad verwees de kwestie naar de Regionale Commissie Twen-
the.776  
Op 22 augustus legden vijfendertig spoelsters van de Stoomspinnerij “Twenthe” in Almelo het 
werk neer, omdat de onderneming hun tarieven enkele dagen daarvoor had verlaagd. Naar ver-
luidt waren deze tarieven niet in overeenstemming met de CAO en had de directie dit laten aan-
passen. Na vijf dagen staking hervatten de spoelsters het werk, nadat zij de tariefsverlaging 
hadden geaccepteerd.777 
 

10.1 Het volk zelf de orde laten herstellen is het meest effectief 

De vier uur durende staking van de spoelsters van Arntz. Jannink in Goor op 22 november 1946 
is ook nog te beschouwen als een tot dan toe gebruikelijk conflict. De arbeidsters wilden per 
bus van en naar het werk worden gebracht – de meesten van hen woonden in Enter – en zetten 
hun zin door met een staking. Even gebruikelijk als de manier waarop zij hun verlangens kracht 

                                                 
776 Brief Spinnerij Tubantia aan College van Rijksbemiddelaars, 3 juli 1946 (Lb15-9517); Notulen van de vergadering van den 
Vakraad van vrijdag 25 maart 1947 des voormiddags om 10.00 uur in Den Haag (TGTV, 202). 
777 Telegrammen directeur GAB aan CRB, 24 en 26 augustus 1946; brieven directeur GAB aan CRB, 23 en 27 augustus 1946 
(alle: Lb 9629). 
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bijzetten, was de afloop van het conflict: de spoelsters kregen hun zin en bovendien een hoe-
veelheid textiel.778 
Dit patroon werd doorbroken bij Spanjaard in Borne toen daar op 20 november eenentwintig 
drossters een sitdownstaking begonnen. Zij stonden op een uurloon van 54 cent met een tarief-
toeslag van ongeveer 15% en zij verdienden gemiddeld ruim ƒ29,- per week. In Enschede lag 
het gemiddelde weekloon voor drossters op ruim ƒ38,- bij een uurloon van 67 cent plus 20% 
tarieftoeslag. De mannelijke drossers bij Spanjaard verdienden gemiddeld ƒ39,50 per week 
dankzij een bepaalde vermenigvuldigingsfactor die was ingevoerd om toch een zeker verschil 
tussen mannen- en vrouwenlonen te verkrijgen. De drossters van Spanjaard wilden evenveel 
verdienen als de Enschedese en het bedrijf had de overtuiging ‘dat dit niet lang goed kon gaan’. 
Ook inspecteur van het CRB Bruens zag dit conflict als het begin van meer moeilijkheden. De 
woordvoersters van de stakende drossters waren volgens zijn informatie lid van de EVC, een 
enkele drosster was aangesloten bij Unitas, maar de meesten waren niet-georganiseerd. 
Goede raad was duur, maar genoemde inspecteur, die al vaker van een grote vindingrijkheid 
blijk had gegeven, dacht er iets op gevonden te hebben. Hij stelde voor te beginnen bij de ver-
schillen tussen de mannen- en vrouwenlonen. Die bestonden wel, maar waren zeer gering. Niet 
alleen vanuit het algemene oogpunt van loonbeheersing, maar ook vanuit een oogpunt van toe-
komstige werkgelegenheid achtte hij die verschillen te klein. Immers, voor werk dat grote vin-
gervlugheid vereiste en dat zeer monotoon was, waren vrouwen zijns inziens beter geschikt dan 
mannen. ‘Door nu vrouwen zulke hooge loonen te betalen is het op den duur zeer goed moge-
lijk, dat bij scherpe concurrentiemoeilijkheden met het buitenland de mannen de eerste terug-
slag daarvan te incasseren krijgen (lager loon etc.).’ Hij stelde dan ook voor de vrouwenlonen 
op 80% van de mannenlonen vast te stellen. ‘Het gevolg is nu voor Enschede, dat de loonen van 
de vrouwen teruggebracht moeten worden van 72 en 67 ct. tot 60 ct., hetgeen natuurlijk wel tot 
een staking op groote schaal zal leiden, maar om een zaak in het rechte spoor te krijgen mag 
m.i. daar niet voor teruggedeinsd worden, temeer daar deze loonsverlaging een categorie ar-
beidsters betreft, die niet direct in eigen behoeften behoeven te voorzien, maar wier inkomen 
dient ter verhooging van het gezinsinkomen.’ Het verlagen van de vrouwenlonen tot de normen 
van de Loonregeling zou ‘nog grootere schokken teweeg brengen’ en was daarom volgens 
Bruens geen haalbare kaart. Door de vrouwenlonen vast te stellen op het door hem geadviseerde 
niveau, met afzonderlijke afspraken per type bedrijf (spinnerijen, weverijen) en per functie 
(drossters, spoelsters etc.) zou het ook mogelijk worden om ‘overtreders direct te kunnen be-
straffen, hetgeen op het oogenblik, gezien de zwevende positie, haast niet mogelijk is. Tevens 
wordt hierdoor het onderlinge wegtrekken van personeel zooveel mogelijk beperkt, waardoor de 
rust waarschijnlijk zal wederkeeren.’ Terwijl de drossters nog aan het staken waren voor loons-
verhoging, overlegden de autoriteiten al over loonsverlaging.  
Donderdag de 21ste gingen de staaksters na overleg met de bedrijfsleiding niet opnieuw de fa-
briek in, maar vervolgden hun staking op de toen gebruikelijke manier, namelijk buiten het 
bedrijf. De week daarna, op 26 november, legde directielid Ch. Gielen aan de drossters uit dat 
zij contractbreuk pleegden, omdat zij de opzeggingstermijn niet in acht hadden genomen. Dit is 
een merkwaardige opmerking, omdat, voor zover valt na te gaan, de betrokken arbeidsters in 
staking waren en geen ontslag hadden genomen. Verder wilde de directie niet met de staaksters 
onderhandelen en had zij naar eigen zeggen het recht om het verdiende loon in te houden, aan-
gezien de drossters in strijd met het arbeidscontract handelden. Om deze redenen, aldus Gielen, 
keurden de fabriekscommissie en de vakbonden het gedrag van de drossters af en wilden ook de 
                                                 
778 VTAC 22 november 1946. 
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Rijksbemiddelaars zich niet met hun grieven bemoeien. Na op deze manier de druk flink te 
hebben opgevoerd, adviseerde Gielen hen om het werk te hervatten. Dan zou het ingehouden 
loon onmiddellijk worden uitbetaald en konden de onderhandelingen met enkele afgevaardig-
den beginnen. Deze zouden binnen vier weken zijn afgerond en eventuele financiële voordelen 
voor de drossters zouden met terugwerkende kracht worden uitbetaald vanaf het moment dat het 
werk zou zijn hervat. De drossters lieten zich niet intimideren en antwoordden de volgende dag 
dat zij niet weer zouden beginnen, vóórdat het ingehouden loon was uitbetaald en zwart op wit 
was meegedeeld hoeveel zij meer zouden gaan verdienen. Volgens de directie en de fabrieks-
kern hadden zij hiermee ‘de deur dicht gedaan’.  
Bovenstaande is gebaseerd op een pamflet van de directie en de fabriekskern, dat aan het perso-
neel is uitgedeeld. Zij wilden het personeel uitvoerig informeren, opdat het een eigen oordeel 
kon vormen, en zij wilden de aandacht vestigen op de gevolgen van ‘de onbezonnen handelwij-
ze’ van de drossters voor de textielvoorziening van Nederland, voor de firma en voor ‘de goed-
willende arbeiders’. Als gevolg van de staking was de productie van kettinggaren met 40% te-
ruggelopen en na enkele weken zouden 3 à 400 van de in totaal 1.000 arbeiders werkloos wor-
den. Het bedrijf had al 30 arbeiders naar huis gestuurd. De Rijksbemiddelaars hadden de direc-
tie ‘geadviseerd’ om deze arbeiders, die nu thuis zaten, niet te betalen, ‘omdat de staking “wild” 
was’. Voor de directie sprak het vanzelf dat zij ‘in dergelijke principieele kwesties geen haar-
breed van het advies van de hoogste overheidsinstanties in den lande’ mocht afwijken. ‘Wij 
zouden het ten zeerste betreuren’, zo eindigde het pamflet, ‘dat deze 3 à 400 arbeiders eventueel 
door het gedrag van deze 21 meisjes niet alleen werkloos, maar ook broodeloos zouden wor-
den.’ 
De woordkeus van het pamflet was overweldigend; de druk die ermee op de schouders van de 
jonge vrouwen en meisjes werd gelegd, was enorm en zij voelden zich gedwongen de strijd op 
te geven: maandag 9 december gingen zij weer aan het werk. Het ingehouden loon was de vrij-
dag daarvoor uitbetaald – waarmee een eis van de staaksters was ingewilligd – en er was een 
commissie gevormd, bestaande uit 3 vrouwen en 2 mannen, die de problemen met de directie 
zou bespreken en binnen vier weken zou er een oplossing komen.779 
 
Hier leek een uitweg te ontstaan uit de problemen die de arbeidsters veroorzaakten. Tot dan toe 
hadden zij een dusdanige kracht weten te ontwikkelen dat het niet mogelijk was gebleken hen 
onder controle te krijgen. Deze arbeidsters hadden voornamelijk aandacht voor hun eigen be-
langen en eisten krachtdadig verbeteringen, als zij dat nodig vonden, zonder al te veel rekening 
te houden met wat door anderen “economisch haalbaar” of “verantwoord” werd gevonden. Bij 
Spanjaard bleek het nu eindelijk mogelijk om iets te ondernemen. Een kleine groep, 21 dros-
sters, op een totaal van ongeveer 1.000 arbeiders, had het werk neergelegd. Kregen in diverse 
andere gevallen kleine groepen stakers de steun van praktisch het hele bedrijf, hier in Borne 
bleef het overige personeel passief. Waarschijnlijk waren zij gevoelig voor de argumenten van 
vakbonden en directie: de drossters verdienden al zoveel; veel kostwinners dreigden brodeloos 
te worden, omdat de bedrijfsleiding hen wegens de stagnatie naar huis stuurde; de textielvoor-
ziening liep gevaar. Met name het brodeloos worden van grote groepen arbeiders, kostwinners, 
heeft in de afloop van dit conflict van jonge, veelal ongetrouwde vrouwen een belangrijke rol 

                                                 
779 Brief Stoomspinnerijen en -Weverijen v/h S.J. Spanjaard aan A.C. van Eck, 21 november 1946 (TGTV, 329); Tubantia 20 
november, 6 december 1946; VTAC 22 en 27 november 1946, 3 en 7 december 1946; pamflet ‘Aan ons Personeel’ getekend door 
‘de Directie en de Fabriekskern’, 28 november 1946 (TGTV, 74); brief C. Bruens aan CRB, 28 november 1946; brieven directeur 
GAB Enschede aan CRB, 22 november en 13 december 1946 (alle: Lb 15-9581 I). 
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gespeeld. Voor het eerst, voor zover mij bekend, gaf het CRB te kennen dat arbeiders die ten-
gevolge van een staking werkloos werden, geen steun kregen, omdat de staking “wild” was. Het 
College heeft dit weliswaar niet publiekelijk zo gezegd, maar heeft evenmin bezwaar gemaakt 
tegen deze passage in de VTAC van 3 december en die de krant ontleende aan het pamflet. Het 
is interessant om te zien op welke wijze de Enschedese fabrikantenvereniging het College tot 
deze stellingname bewogen heeft. 
 
Op 26 november had Van Eck een brief aan het CRB geschreven, waarin hij het principiële 
karakter van het conflict uiteenzette. In Enschede verdienden drossters inderdaad een gulden of 
negen per week meer dan in de overige plaatsen. De bedrijven hanteerden daar een enigszins 
verwaterde versie van de equal-work-equal-pay-theorie (begin 1946, om precies te zijn op 23 
februari, hadden de fabrikanten deze theorie vaarwel gezegd, omdat zij niet te handhaven was, 
althans nog veel hogere vrouwenlonen zou rechtvaardigen; zie §8.4). In Borne, Hengelo, Olden-
zaal en deels in Almelo kregen de drossters ‘sinds onheugelijke tijden’ een lager loon dan de 
mannelijke drossers. ‘De wilde staking bij Spanjaard’, zo concludeerde hij, ‘heeft met al haar 
wildigheid, dus een ondergrond van groote ernst. Er wordt een knuppel gegooid in het hoender-
hok van twee levensbeschouwingen (…). Als (de directie) toegeeft, komen de overige vrouwe-
lijke drossers op den duur onherroepelijk op 't Enschedesche peil.’ De loonopdrijvende werking 
van de krappe arbeidsmarkt in m.n. Enschede begon dus tot vergelijkbare effecten in de andere 
plaatsen in Twente te leiden. Het was dan ook van het allergrootste belang dat een halt werd 
toegeroepen aan de opwaartse beweging van de vrouwenlonen. Hoe was dit te bereiken? Voor 
een antwoord op deze vraag kon Van Eck putten uit een rijke ervaring en hij vervolgde: ‘In een 
wilde staking moeten mijns inziens de niet-stakers, die zonder werk komen, zonder eenige ver-
goeding naar huis gezonden worden en dus schade lijden. Gebeurt dit, dan wordt de orde door 
het volk zélf hersteld en altijd spoedig! Gaat men de slachtoffers financieel helpen, dan wordt 
het een lange lijdensgeschiedenis, want dan kunnen zij met eenig vermaak de krachtproef, die 
zij in hun hart toch wel interessant vinden, zijn beloop laten gaan.’ In een brief aan Spanjaard, 
twee dagen later, formuleerde het bestuur van de FVE het nog scherper. Wanneer een klein 
aantal jonge vrouwen een grote spinnerij stillegt, zal ‘de orde hersteld moeten worden door de 
verantwoordelijke elementen, welke schade lijden van de roekeloosheid van de onverantwoor-
delijke. De vaders, broers en verloofdes zullen de onverantwoordelijke jonge vrouwen weer aan 
het werk moeten jagen. De orde in het bedrijf wordt dan door de bedrijfsgemeenschap zelf ten 
spoedigsten hersteld, omdat deze schade lijdt van de wanorde. Een dergelijke gang van zaken 
heeft een sterk-opvoedende werking en wanneer eens een wilde staking op deze wijze tot een 
spoedig einde is gekomen, zijn de wilde stakingen voorlopig van de baan.’ Om die reden keurde 
het bestuur het ‘reeds ten scherpste af indien in dergelijke omstandigheden met kunst en vlieg-
werk uitgesteld wordt het uur, waarop de eerste slachtoffers werkloos worden’. 
Het verzoek van de fabrikantenvereniging aan het College om een ‘vaderlijke vermaning’, om-
dat anders de consequenties niet te overzien zouden zijn, had succes. Verder was de formulering 
die in het pamflet was gehanteerd, correct: het College had slechts geadviseerd, precies zoals 
Van Eck gevraagd had. Meer kon het CRB ook niet doen, want het was hem zelf niet duidelijk 
of Spanjaard wel of niet gerechtigd was de werkloos geworden arbeiders te betalen.780  
De voor de ondernemers gunstige afloop van het conflict bij Spanjaard betekende uiteraard niet 
dat het nu direct overal rustig was. Ongeveer twee maanden later, op 27 januari 1947, legden 

                                                 
780 Brief A.C. van Eck aan A.C. Josephus Jitta, 26 november 1946 (Lb 15-9581 I); brief A.C. van Eck aan Spanjaard, 28 november 
1946 (TGTV, 329). Cursief van schr. 
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dertig drossters bij de Enschedesche Katoenspinnerij het werk neer, omdat bepaalde emolumen-
ten die hun beloofd waren, niet op tijd werden verstrekt. Na korte tijd was dit probleem uit de 
wereld geholpen, maar toen eisten de drossters doorbetaling van de gestaakte uren. De directie 
weigerde hierop in te gaan evenals op een compromisvoorstel van de staaksters om de helft te 
betalen. De staking duurde daarom voort en de bedrijfsleiding legde na korte tijd ‘om techni-
sche redenen’ de fabriek stil waardoor ongeveer 100 arbeiders werkloos werden. 
Gesterkt door de ervaringen bij Spanjaard pasten de ondernemers bij de EKS dezelfde tactiek 
toe. Zoals Van Eck aan de directeur van het GAB berichtte waren de 100 arbeiders naar huis 
gestuurd met de bedoeling ‘door de arbeiders zelf de orde in het bedrijf te laten herstellen, om-
dat zij de wanorde aan den lijve voelen’. Tot zover werd dus dezelfde weg bewandeld als bij 
Spanjaard. Het verschil lag echter hierin dat nu het CRB moest uitmaken of volgens de wet de 
tijdelijk werkloze arbeiders een uitkering moesten c.q. mochten krijgen. Tot het beantwoorden 
van deze vraag was het bij Spanjaard niet gekomen, maar blijkbaar wilden de fabrikanten nu 
doorzetten. Zij dachten een effectieve tactiek tegen de voorspinnerij-arbeidsters gevonden te 
hebben, maar dan was het wel noodzakelijk dat tijdelijk werklozen geen recht zouden hebben 
op een uitkering. In het verleden hadden arbeiders in dit soort gevallen een uitkering ontvangen 
uit de werklozenkassen. Deze kassen bestonden niet meer. Wel bestonden nu een wachtgeldre-
geling en overbruggingssteun. De vakbonden vonden dat in dit geval de overbruggingssteun 
van toepassing was. De directeur van het GAB was het daar evenwel niet mee eens. Daarop 
adviseerden de bonden aan de uitgesloten arbeiders om ontslag te vragen teneinde zo een nieu-
we werkvergunning te krijgen. Zij zouden weliswaar niet bij andere textielbedrijven aan het 
werk kunnen, omdat de fabrikanten hen uit onderlinge solidariteit zouden weigeren, maar ze 
waren dan in ieder geval onvrijwillig werkloos en hadden dan wel recht op overbruggingssteun. 
 
Het werd nog ingewikkelder, aangezien het GAB niet zeker wist of bij staking wel een ontslag- 
en nieuwe aanstellingsvergunning mocht worden afgegeven en of overbruggingssteun toepasse-
lijk was op uitgeslotenen. Vroeger, dat wil zeggen vóór het BBA 1945, bestonden deze proble-
men niet, aangezien bij een staking elke arbeider ontslag mocht nemen om te proberen ergens 
anders in zijn levensonderhoud te voorzien. Logisch geredeneerd zou deze lijn ook nu doorge-
trokken moeten worden, althans voor de uitgesloten arbeiders, want volgens de Arbeidsbemid-
delingswet van 1930 mocht bij een officiële staking niet bemiddeld worden voor de stakers zelf. 
De EKS had begrijpelijkerwijs zeer grote bezwaren tegen het verlenen van een ontslag- en 
nieuwe aanstellingsvergunning aan de uitgesloten arbeiders, omdat zij ná de staking uiteraard 
weer bij dit bedrijf aan het werk zouden kunnen. Bovendien zou de hele tactiek van de fabrikan-
tenvereniging in het water vallen, doordat de niet-stakers geen schade zouden lijden en er dien-
tengevolge ook geen belang bij zouden hebben zelf de orde te herstellen. Daar stond echter 
weer tegenover dat als het GAB aan de wensen van de ondernemers tegemoet zou komen, er 
‘zeer rigoureus ingegrepen (zou worden) in het stakingsrecht van de arbeiders’, zoals het GAB 
enige tijd later aan het Rijksarbeidsbureau meedeelde. Hoe ingewikkeld de materie was bleek 
wel uit het feit dat het Rijksarbeidsbureau pas enkele maanden later uitsluitsel gaf en toen was 
de staking bij de EKS al afgelopen. 
De door het Rijksarbeidsbureau geformuleerde Richtlijnen voor de ontslag- en aanstellingsver-
gunningen bij stakingen onder het BBA 1945 behelsden: 
‘1. Los van de vraag of de betreffende arbeiders al dan niet bij de staking betrokken waren, kon 
doorgegaan worden met het verlenen of weigeren van ontslag- en aanstellingsvergunningen op 
grond van het BBA 1945. 
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2. Voor de buiten hun schuld werkloos geworden arbeiders zou arbeidsbemiddeling geoorloofd 
blijven, ofschoon ze niet geholpen konden worden door een gesubsidieerde wachtgeld- of over-
bruggingsuitkering. Zou een werkgever, die een aanvraag voor een dergelijke arbeider had lo-
pen, deze arbeider weigeren op grond van onderlinge afspraken der werkgevers, dan zou de 
betrokken arbeider voor overbruggingssteun in aanmerking kunnen komen. 
3, Aan staaksters, die zelf ander werk vonden, mocht een nieuwe aanstellingsvergunning wor-
den afgegeven. 
4. Als de Enschedese Katoen Spinnerij er zelf in zou slagen ander personeel te vinden, mocht 
voor deze mensen een aanstellingsvergunning worden afgegeven. 
5. De Enschedese Katoen Spinnerij mocht de staking bij haar onderneming als werkweigering 
beschouwen en alle of een deel der staaksters op staande voet ontslaan (dus zonder toestemming 
van het GAB).’ 
Deze brief was voor de ondernemers zeer teleurstellend, ook al speelde hij geen rol meer in het 
conflict bij de EKS. Pas tijdens de staking bij Ten Cate in Almelo eind augustus 1947 zouden 
deze richtlijnen een belangrijke rol spelen (zie §12.4.1). 
 
De staaksters van de EKS werden noch door de Bedrijfsunie noch door de EVC gesteund en de 
laatste drukte de drolsters in een vergadering op 31 januari op het hart dat ze er verkeerd aan 
deden te staken. ‘Na langdurige discussies’ besloten zij het werk te hervatten, omdat op hen de 
verantwoordelijkheid rustte voor de uitgesloten arbeiders, ‘onder wie verschillende gehuwden 
en vaders van groote gezinnen, die op geen enkele wijze in de termen konden vallen voor on-
dersteuning of bemiddeling via het arbeidsbureau’, zoals het dagblad Tubantia de discussie 
samenvatte. De arbeidsters lieten ook de eis tot uitbetaling van de gestaakte uren vallen. Zij 
verklaarden nadrukkelijk niet gezwicht te zijn voor de fabrikantenvereniging, maar dat zij zich 
hadden laten overtuigen door ‘de duidelijke uiteenzetting van de bestuurders van de Eenheids-
vakcentrale en van de fabriekscommissie’, aldus Tubantia. Na de toezegging van de directie dat 
er geen rancunemaatregelen genomen zouden worden, draaide de EKS op 3 februari weer. Uit-
eindelijk betaalde het bedrijf aan de uitgesloten arbeiders 80% van het loon over de niet-
gewerkte dagen ‘nu gebleken was dat de staaksters zich van hun verantwoordelijkheid bewust 
waren’. Ook de beloofde textiel werd aan de drolsters verstrekt, zodat hun eisen feitelijk waren 
gerealiseerd.781 
Op de EKS was het werk nog maar nauwelijks hervat of bij een ander bedrijf, de KSW in Nij-
verdal, ontstond een precies eender conflict. Twaalf jonge spoelsters legden op 3 februari het 
werk neer, omdat zij vonden dat zij een te geringe vergoeding kregen voor het verwerken van 
een mindere kwaliteit garen. De volgende dag gingen 40 voorspinnerij-arbeidsters in staking, 
omdat naar hun mening de van bedrijfswege verstrekte werkschorten van een te slechte kwali-
teit waren. Volgens Tubantia had de voorspinnerij te kampen met ziekte van ruim 20 arbeid-
sters en had dit ook al voor stagnatie in de productie gezorgd. Het is niet onwaarschijnlijk dat 
grotere werkdruk dan normaal een rol heeft gespeeld bij de drolsters. Nog dezelfde dag liet de 
bedrijfsleiding de hele spinnerij stopzetten waardoor 350 arbeiders werkloos werden. Opnieuw 
had deze tactiek succes, want op 8 februari hervatten alle staaksters het werk zonder dat aan hun 
eisen tegemoet was gekomen. De meeste arbeiders keurden de handelwijze van de drolsters af, 

                                                 
781 Brief directeur GAB Enschede aan Minister van Sociale Zaken, 10 februari 1947 (Arbeid II, 18); Jaarverslag St.Lambertus 
1946 en 1947, p. 64/5; brief A.C. van Eck aan directeur GAB Enschede, 30 januari 1947; brief directeur GAB Enschede aan Rijks-
arbeidsbureau, 11 juni 1947; brief Rijksarbeidsbureau aan GAB Enschede, 25 juli 1947 (alle geciteerd naar Canne Meijer, Bijkerk, 
a.w., p. V-150 - V-153); Tubantia 29 en 30 januari 1947, 1 en 3 februari 1947. 
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omdat zij vanwege een minder mooie, gratis schort het hele bedrijf lam hadden gelegd, aldus de 
weergave van Tubantia.782 
 
Zo bleek de tactiek van de fabrikanten vruchten af te werpen en was men in staat enige greep op 
de voorspinnerij-arbeidsters te krijgen. Aangezien echter de meer structurele oorzaak van de 
kracht van deze arbeidsters, namelijk de krapte op de arbeidsmarkt en hun sleutelpositie in het 
bedrijf, niet was weggenomen, bleven zij een bron van onrust vormen in de textielindustrie. 
Dit werd bevestigd door een onderzoek dat in deze tijd naar de positie en lonen van deze ar-
beidsters werd ingesteld. De aanleiding tot dit onderzoek was de toenemende wrevel van het 
Arbeidsbureau over het feit, dat voortdurend arbeidsters toestemming vroegen om naar een 
ander, beter betalend bedrijf te mogen. Het GAB mocht deze toestemming alleen maar geven, 
indien de betrokken arbeidster meer zou kunnen verdienen bij gelijkblijvende prestatie. Wan-
neer het hogere loon in het andere bedrijf namelijk het gevolg zou zijn van harder werken, ging 
het niet om een positieverbetering en zou het arbeidsbureau bemiddeling moeten weigeren. 
Voor de textielondernemers was het begrijpelijkerwijs van groot belang dat het GAB zou wei-
geren om arbeidsters nog langer te bemiddelen naar andere bedrijven. Van Eck had dan ook 
tegenover directeur Stuveling verklaard, zo liet hij aan Berenschot weten, dat het die bemidde-
ling best kon weigeren, ‘omdat in geen enkel opzicht vaststaat, dat de plukdrolster die bij A 
ƒ30,- verdient, voor de ƒ35,- die ze bij B zou kunnen verdienen, niet veel harder zou moeten 
werken’. Deze redenering vond het GAB waarschijnlijk wat al te ongerijmd. Het gaf er de 
voorkeur aan de tarieven van alle Enschedese voorspinnerij-arbeidsters zodanig met elkaar in 
overeenstemming te brengen dat een prestatie van 100% overal hetzelfde eindloon zou opleve-
ren. Een hoger loon bij een bepaald bedrijf zou dan logischerwijs uitsluitend gevolg van harder 
werken kunnen zijn, zodat het GAB bemiddeling kon weigeren. Nu was dit theoretisch een 
aardige oplossing, maar, zoals Van Eck schreef aan Berenschot, dat de uitvoering van deze taak 
op zich zou moeten nemen, onderschatte de directeur van het GAB ‘de moeilijkheden, die zelfs 
op dit kleine terrein door een diversiteit van werkmethodes, grondstoffen en outillage gescha-
pen worden’. Over de praktische uitwerking van het plan was Van Eck dan ook sceptisch.783 
 
Deze discussie vond plaats in de maanden oktober en november 1946. Daarna bleef het enige 
tijd stil. Begin januari 1947 schreef Van Eck aan het CRB geen praktisch nut in een onderzoek 
te zien. Toen had echter inmiddels de staking bij Spanjaard plaats gevonden. Hier was het Col-
lege er door de fabrikanten bij gehaald met het verzoek om een “vaderlijke vermaning”, omdat 
zij de problemen met de arbeidsters zelfstandig niet meer konden oplossen. En nu, enkele we-
ken later, wilden de ondernemers de poging om via Berenschot wat meer lijn in de lonen te 
brengen, niet doorzetten. Dit kon het College niet over zijn kant laten gaan; per slot van reke-
ning was en bleef het verantwoordelijk voor de uitvoering van de geleide loonpolitiek. Josephus 
Jitta schreef Van Eck dan ook, dat voor de voorspinnerij-arbeidsters alleen een uitzondering kon 
worden gemaakt indien ‘op goede gronden wordt aangetoond dat (…) de thans bestaande loon-
regeling (…) niet is te handhaven’. Als waarschuwing voegde hij er aan toe dat, indien de fabri-
kanten niet zelf de nodige stappen ondernamen met behulp van Berenschot, het College een 
onderzoek zou laten instellen via de Arbeidsinspectie. Een dag later hadden de ondernemers 

                                                 
782 Brief directeur GAB Enschede aan Minister van Sociale Zaken, 17 februari 1947 (Arbeid II, 18); Tubantia 6 en 7 februari 1947. 
783 Brief A.C. van Eck aan Raadgevend Bureau Ir. B.W. Berenschot, 12 november 1946 (TGTV, 329); rondschrijven A.C. van Eck 
aan bestuur FVE, 13 november 1946 (VTO, 3 Vrouwenlonen 2). 
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eieren voor hun geld gekozen: het Bureau Berenschot zou de opdracht krijgen.784 Van Eck 
stuurde nog een brief naar het College waarin hij een stap verder ging dan in de discussie over 
de lonen van de voorspinnerij-arbeidsters. Niet alleen hún lonen waren niet te handhaven, ‘maar 
evenmin die van de overige vrouwelijke arbeiders’. De vrouwenlonen waren hoog en zouden 
dat blijven ‘tenzij Uw College een middel weet om de Twentsche Textielarbeidsters een loons-
verlaging van 20-40% te laten aanvaarden, zonder dat de industrie daarbij komt stil te lig-
gen’.785 
 
Dit is op het eerste gezicht een wat merkwaardige brief. Van Eck lijkt hier het College op voor-
hand te waarschuwen, dat de uitkomst van het onderzoek van Berenschot wel eens tegen kon 
vallen en dat dispensatie, waarop het CRB in zijn brief van 13 januari had gezinspeeld, de enige 
uitweg uit de problemen bood. Het is niet met zekerheid te zeggen of dit Van Eck's bedoeling 
was, maar in ieder geval besloot het CRB niet passief de resultaten van Berenschots onderzoek 
af te wachten. Op 15 januari gaf het College opdracht aan de Arbeidsinspectie een onderzoek in 
te stellen ‘naar de plaats welke de arbeidsters in de voorspinnerij in de textielindustrie innemen 
in verhouding tot de overige arbeidsters in dezen tak van bedrijf, de werkgroep waarin deze 
arbeidsters behooren te worden ingedeeld, hare arbeidsintensiteit, hare belooning enz.’ Het Col-
lege vroeg om een beetje haast te maken met het onderzoek, omdat het ‘het voor de rust in de 
textielindustrie van het grootste belang’ achtte deze lonen eens nader te bekijken. Ook in deze 
brief zinspeelde het College op een mogelijke uitweg uit de problemen via dispensatie: alleen 
wanneer ‘op goede gronden’ zou blijken dat de loonregeling niet te handhaven was en dat deze 
arbeidsters op grond van de zwaarte van hun werk meer behoorden te verdienen, zou het Colle-
ge iets dergelijks kunnen overwegen.  
Het is zeer opmerkelijk dat het College dit schreef. Blijkbaar was ook in Den Haag langzaam 
het besef aan het door dringen dat de loonregeling voor de voorspinnerij-arbeidsters een dode 
letter was. Teneinde een complete chaos te voorkomen, aldus waarschijnlijk de redenering van 
het CRB, kon men beter dispensatie geven. Bovendien kon men die in betere tijden (lees: wan-
neer de verhoudingen op de arbeidsmarkt niet meer zo sterk ten gunste van deze arbeidsters 
uitpakten) weer intrekken.786 
 
Het rapport dat in maart 1947 verscheen, gaf een gedetailleerd overzicht van de verschillende 
werkzaamheden in de spinnerij (zie Bijlage I) en formuleerde twee belangrijke conclusies. Door 
de sterke verschillen tussen de bedrijven onderling was een goede vergelijking van de arbeids-
productiviteit erg moeilijk. Om toch tot een zinnig resultaat te kunnen komen zouden zeer uit-
gebreide tijdstudies moeten worden toegepast. Deze zouden echter op grote tegenstand onder de 
arbeidsters stuiten. Bij de EKS had het observeren van de drolsters en drossters ten behoeve van 
het onderzoek van het onderhavige rapport al tot grote onrust geleid. ‘Zij zagen hierin een ge-
reede aanleiding om te staken.’ Tot slot concludeerde het rapport, ‘dat de hoogste loonen niet 
samen gaan met de hoogste productie en omgekeerd, dat de laagste loonen niet verdiend wor-

                                                 
784 Brief A.C. van Eck aan CRB, 3 januari 1947; brief A.C. van Eck aan C. Bruens, 14 januari 1947 (beide: VTO, 3 Vrouwenlonen 
2); brief A.C. Josephus Jitta, namens CRB, aan A.C. van Eck, 13 januari 1947 (TGTV, 329). 
Overigens liep dit onderzoek dat Berenschot zou uitvoeren bij ‘de slechtst en de best betalende onderneming’ dood, want beide 
bedrijven weigerden de onderzoekers toegang. Voor het College was de zaak hiermee afgedaan, want ‘het kon de fabrikanten niet 
dwingen een onderzoek ten eigen bate, dat ze niet wensten, toch in te laten stellen’. (gecit. naar Canne Meijer, Bijkerk, a.w., p. V-
183). 
785 Brief A.C. van Eck aan College van Rijksbemiddelaars, 14 januari 1947 (TGTV, 20). 
786 Brief College van Rijksbemiddelaars aan Directeur-Generaal van de Arbeid, 15 januari 1947 (Lb 15-01 D 1947). 



 

 
 
 

377

den door de arbeidsters, die het minste produceren. De loonen worden in hoofdzaak bepaald 
door "vraag en aanbod".’ 
Dit was voor het CRB een heel vervelende conclusie en zij leek als enige uitweg dispensatie 
open te laten. Het betekende immers dat aan deze lonen niets kon worden gedaan. Wat was het 
nut, zo kon men zich verder afvragen, van een politiek van loonbeheersing, indien in de praktijk 
de lonen zich, achter de rug van overheidsinstanties en overlegorganen om, op grond van vraag 
en aanbod vormden? Maar gelukkig voor het CRB stond er ‘in hoofdzaak’. Een zekere invloed 
op de hoogte van de lonen kon men van buitenaf dus toch wel uitoefenen. Maar, zo stelde het 
rapport, dan moest in de textielloonregeling het artikel betreffende werk dat uitsluitend aan 
vrouwen was opgedragen, wel veranderd worden. ‘Door deze omschrijving (…) blijft het altijd 
mogelijk, dat arbeid welke niet uitsluitend door vrouwen wordt verricht, beloond kan worden 
als arbeid door mannen verricht.’ Bovendien moest het onmogelijk gemaakt worden dat bij de 
bepaling van het gemiddelde loon in een afdeling ook het loon van arbeidsters beneden 19 jaar 
werd betrokken. In zo'n geval lag namelijk het gemiddelde lager en konden sommige arbeiders 
hogere lonen ontvangen dan in de CAO was vastgelegd. 
Enkele dagen voor dit rapport werd gepubliceerd, schreef het CRB aan de Minister van Sociale 
Zaken dat het intensief aandacht besteedde aan de vrouwenlonen en dat zijn inspanningen ertoe 
hadden geleid dat deze ‘thans eenigszins aan banden (zijn) gelegd’. Maar, zo voegde het Colle-
ge er aan toe, de moeilijkheden bleven zeer groot door de schaarste aan vakkundige arbeidsters 
en door hun sleutelpositie in de bedrijven ‘tengevolge waarvan de werkgevers al te zeer geneigd 
zijn aan de eischen van deze arbeidsters toe te geven’.787 
 
Er was nog een geheel andere reden dat Van Eck in zijn brief van 14 januari aan het College 
van Rijksbemiddelaars zinspeelde op dispensatie als enige uitweg uit de hoge-vrouwenlonen-
problematiek. De CDEC was kort daarvoor gestart met een algemene controle van de vrouwen-
lonen in de textielindustrie. Het CRB informeerde de Dienst, dat was gebleken dat vooral in 
Enschede en omgeving de lonen voor de drolsters en drossters ‘zeer hoog’ waren. Dit speelde 
volgens het College in ieder geval bij Tubantia, Gebr. Jannink, Bamshoeve, Roombeek, Ooster-
veld, Van Heek & Co, Rigtersbleek, Blijdenstein & Co en Gebr. Van Heek, kortom alle spinne-
rijen en de grote spin-wevers binnen de FVE. Naar het CRB had begrepen betaalden Oosterveld 
en Rigtersbleek ‘uitzonderlijk hooge loonen’. De CDEC antwoordde dat het College zou wor-
den geïnformeerd wanneer zijn bevindingen waren afgerond.788 Na enige tijd begonnen bedrij-
ven reacties te krijgen van de CDEC. De spinnerij Gebr. Jannink kreeg in maart 1947 bericht 
dat bij de controle was gebleken dat de lonen van een aantal functies in de spinnerij veel hoger 
waren dan de CAO toeliet. 
 

Tabel 50 Looncontrole CDEC bij Gebr. Jannink, maart 1947 
 Uurinkomen Jannink / 

CAO 
Loonstatistiek 

/ CAO  Gebr. Jannink CAO Loonstatistiek 

Plukdrolsters 73,1 52,8 79,33 138% 150% 
Halffijndrolsters 60,0 48,0 72,29 125% 151% 

                                                 
787 Rapport van het onderzoek naar de loonen van de drolsters en drossters in de Twentsche textielindustrie, 20 maart 1947 (DGA, 
30.3), cursief van schr.; brief CRB aan Minister van Sociale Zaken, 12 maart 1947 (Lb 15-01 D text.ind. 1947). 
788 Brief College van Rijksbemiddelaars aan Centrale Dienst voor de Economische Contrôle, 18 januari 1947; brief Centrale 
Dienst voor de Economische Contrôle aan College van Rijksbemiddelaars, 23 januari 1947 (beide: Lb 15-01D 1947). 
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De CDEC had geconstateerd dat Jannink haar acht plukdrolsters 38% meer betaalde dan vol-
gens de CAO was toegestaan; de negentien halffijndrolsters kregen 25% meer betaald dan het 
maximum dat de CAO toeliet.789 Uit de loonstatistieken van de fabrikantenvereniging − cijfers 
over het 1ste halfjaar van 1947 − blijkt dat Jannink binnen de Enschedese verhoudingen relatief 
slecht betaalde: gemiddeld kregen deze arbeidsters immers 150% van het volgens de CAO toe-
gestane loon betaald! 
In juni liet Bruens, de inspecteur van het CRB in Oost-Nederland, aan Rigtersbleek weten dat 
hij klachten had gekregen dat de onderneming de Loonregeling ‘belangrijk’ overschreed. Hij 
wees op de Loonregeling voor de textielindustrie en waarschuwde dat tegen overtreders ‘met 
groote gestrengheid’ zou worden opgetreden. Vlak voor de kerstdagen kreeg het bedrijf contro-
le en daarbij constateerde de CDEC dat aan meisjes en vrouwen 30, 40 en 50% boven de vast-
gestelde lonen werd betaald (nadere details werden helaas niet vermeld). Dat was Rigtersbleek 
bekend, zo reageerde de onderneming snedig.  
De hierboven geciteerde brief van Bruens, was niet alleen aan Rigtersbleek gestuurd, maar aan 
meerdere bedrijven. Blijdenstein & Co antwoordde op Bruens’ brief dat de gehele Enschedese 
textielindustrie aan de vrouwen lonen betaalde die ver boven de CAO uitgingen. Het bedrijf 
vond dat die lonen zelfs tot een zeer ongewenste hoogte waren gestegen. ‘Wij maken U er ech-
ter op attent, dat een verlaging tot de toegestane normen onmiddellijk een volledige lamlegging 
van de gehele textielindustrie tengevolge zou hebben.’790 De conclusie van Blijdenstein was 
niet ver bezijden de waarheid: in de loop van 1947 en in de eerste maanden van 1948 contro-
leerde de CDEC in totaal 71 ondernemingen en daarvan kregen er 53 een proces-verbaal van-
wege het betalen van “te hoge” lonen.791 
Onder invloed van deze controles en van de nieuwe CAO (zie Hfdst. 11) die geen wijziging van 
de officiële vrouwenlonen met zich meebracht, besloot de FVE in oktober om ‘alle vrouwen-
loonen tot nader order te bevriezen’. Dit was de zoveelste poging om in de eigen gelederen eni-
ge lijn te brengen in deze lonen.792 Bij de bespreking van de intensieve looncontrole die de 
CDEC bij de Enschedese textielfabrieken aan het houden was, adviseerde Van Eck in de leden-
vergadering van de FVE in november 1947 om bij processen-verbaal van de CDEC ‘niet naar 
verweren te zoeken, maar er tegenover deze opsporingsambtenaren alleen op te wijzen dat de 
gewraakte overtredingen door omstandigheden buiten hun wil en macht noodgedwongen ont-
staan zijn. Juridisch kunnen wij er natuurlijk niet uitkomen en vanwege het Secretariaat zal te 
zijner tijd voor den rechter dan ook een algemeen pleidooi op feitelijke gronden gevoerd wor-

                                                 
789 Brief A.I. Oerlemans aan Gebr. Jannink, 22 maart 1947 (TGTV, 329). Ik heb helaas geen andere brieven van de CDEC met 
resultaten van de looncontrole gevonden. 
Het is overigens opvallend dat de CDEC de plukdrolsters in de groep ‘geschoolden’ indeelde. In alle andere door mij geraadpleegde 
bronnen waren arbeidsters in de voorspinnerij in de groep ‘geoefenden’ ingedeeld. 
790 Brief C. Bruens aan Rigtersbleek, 23 juni 1947; brief Blijdenstein & Co aan College van Rijksbemiddelaars, Inspectie Oost-
Nederland, 27 juni 1947 (beide: TGTV, 329); notitie Rigtersbleek, 23 december 1947 (TGTV, 20). 
In de rondvraag van de Vergadering van de Vakraad voor de Textielindustrie, gehouden op vrijdag 6 juni 1947 des voormiddags te 
half elf uur in het vacantie-oord van het Chr.Nationaal Vakverbond te Putten (TGTV, 202), vroeg Vunderink aandacht voor de 
problemen die L. van Heek in Losser zou kunnen krijgen. De lonen in de spinnerij waren er te hoog opgelopen en het bedrijf wilde 
steun, indien het daarvoor geverbaliseerd zou worden. Het bedrijf moest maar proberen om op basis van een wetenschappelijk 
rapport de lonen goedgekeurd te krijgen, zo reageerde de vergadering. Dit bericht onderstreept eens te meer dat veel bedrijven te 
hoge vrouwenlonen betaalden, maar het is verrassend dat een vakbondsbestuurder voor de belangen van dit bedrijf opkwam; vanaf 
1946 was de onderneming immers lid van de BTO. 
791 De CDEC voerde volgens het Jaarverslag over 1947 door het Bestuur der FVE aan de leden dier Vereeniging uitgebracht 
(FVE, 63), de controle uit met behulp van twintig teams van elk 2 man. Zie ook E. Theloosen, De prijs van de sociale vrede, §6 De 
sociale vrede wordt zwart betaald (ongepubl. manuscript), p. 79. 
792 Verslag ledenvergadering FVE, 10 oktober 1947 (FVE, 5). 
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den. De houding van de overheid is in zooverre te laken, dat zij steeds oogluikend alles maar 
heeft getolereerd, totdat de werkgevers noodgedwongen langzaam maar zeker op een exorbitant 
hoog loonpeil voor vrouwen aangeland zijn.’793 
Vlak voor de kerst stuurde Van Eck aan het bestuur van de FVE een overzicht van de lonen die 
aan mannelijke en vrouwelijke drossers werden betaald. Zoals gebruikelijk noemde hij niet de 
namen van de betrokken bedrijven en evenmin de aantallen arbeiders op wie de cijfers betrek-
king hadden. 
 

Tabel 51 Het weekloon van drossers in acht verschillende Enschedese bedrijven, december 1947 
Mannen Vrouwen Verschil / 

week 
42,72 38,40 4,32 
43,68 41,28 2,40 

43,68 40,32 3,36 
43,20 39,84 3,36 

43,30 41,75 1,55 
42,00 37,24 4,76 

43,54 38,93 4,61 
43,76 39,70 4,06 

Bron: Bijlage bij rondschri jven AC. Van Eck aan bestuur FVE, 24 december 1947 
De namen van de betrokken bedri jven zijn opzettelijk weggelaten door Van Eck. 

 
Het maximum weekloon dat op basis van de Loonregeling mocht worden verdiend, bedroeg 
ƒ41,47 voor mannen en ƒ23,04 voor vrouwen (uurloon van 72 resp. 40 cent plus 20% in tarief). 
De Loonstatistiek van de fabrikanten geeft een gemiddeld weekloon in het tweede halfjaar van 
1947 van ƒ43,41 voor mannen en van ƒ38,19 voor vrouwen.  
De Bedrijfsunie had tijdens de onderhandelingen over een aanpassing van de vrouwenlonen in 
het kader van de nieuwe CAO aangedrongen op het fixeren van een gemiddeld verschil tussen 
de lonen van de mannelijke en vrouwelijke drossers. Dit impliceerde overigens een aanmerke-
lijke verhoging van de officieel toegestane vrouwenlonen. Van Eck vond een dergelijke nivelle-
ring, ‘nu wij in uitgesproken moeilijkheden met Rijksbemiddelaars en CDEC gewikkeld zijn’, 
uit den boze. Het zou op hen ‘een zeer slechte indruk’ maken. Hij stelde voor om de verschillen 
te laten voor wat ze waren – ook al konden die verschillende ondernemingen moeilijkheden 
bezorgen – en ‘af te wachten of die moeilijkheden komen en inmiddels niets te doen’. Ledeboer 
sloot zich aan bij het standpunt van Van Eck en achtte in dit stadium een verhoging ‘zeer ontac-
tisch’. De andere bestuursleden, E.R.S. Krudop, E. ter Kuile Jr, W.H. Jannink en A.J. Blijdens-
tein, onderschreven de visie van de voorzitter, al vroeg Jannink zich geïrriteerd af wie de over-
treder was bij wie het verschil nog maar ƒ1,55 bedroeg, ondanks de afspraak uit februari 1946 
om een minimumverschil van ƒ2,40 aan te houden (zie bij voetnoot 529).794 
 
Een dringend verzoek van het College van Rijksbemiddelaars van 20 januari 1948 om de vrou-
wenlonen te verlagen, hadden de vier fabrikantenverenigingen ter zijde gelegd, zo liet Van Eck 
aan het CRB weten. Het was een onredelijke en onmogelijke eis geweest, zoals het College heel 
goed wist. Enkele weken later, op 16 februari, was een nieuwe brief van het CRB gevolgd, 
                                                 
793 Verslag ledenvergadering FVE, 28 november 1947 (FVE, 5). 
794 Rondschrijven A.C. van Eck aan bestuur FVE, 24 december 1947 (TGTV, 329).  
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waarin sprake was van het terugbrengen van de vrouwenlonen ‘tot een redelijk peil’. Dit klonk 
al een stuk beter en het antwoord van de vier verenigingen op deze brief was gereed geweest 
voor verzending, toen plotseling twee Enschedese bedrijven, Gebr. Van Heek en G.W. Wisse-
link’s Textiel Maatschappij, werden gedagvaard om voor de Economische Politierechter in 
Almelo te verschijnen wegens het betalen van te hoge lonen aan spoelsters.795  
Omdat de ontwikkelingen elkaar steeds sneller begonnen op te volgen, hadden de besturen van 
de vier verenigingen eind 1947, begin 1948 besloten om voorlopig af te wachten. Waar zouden 
de looncontroles van de CDEC toe leiden? Oosterveld had in het proces-verbaal dat het bedrijf 
had gekregen, aanleiding gezien om de lonen te verlagen en was in februari geconfronteerd met 
een staking, nadat al eerder enkele andere bedrijven met stakingen als uitvloeisel van de nieuwe 
CAO te maken hadden gekregen (zie Hfdst. 11). Hoe moest dit verder gaan? De overheid nam in 
maart het initiatief tot ingrijpende stappen en had daarmee de patstelling doorbroken. Hoe zou 
de poging om via de rechter een doorbraak te forceren uitpakken? 
 

10.2 8 maart 1948: Vrouwendag in Twente 

De officier van justitie achtte Gebr. Van Heek en G.W. Wisselink’s Textiel Maatschappij schul-
dig aan het betalen van lonen aan spoelsters die hoger lagen dan wat op basis van de CAO was 
toegestaan. Bij Gebr. Van Heek betrof het 32 spoelsters die allemaal 19 jaar of ouder waren; het 
gemiddelde uurloon van deze spoelsters was 64,6 cent. Het ten laste gelegde werd door de ver-
dediging niet ontkend. Advocaat P.S. Noyon en Van Eck, die als getuige optrad, gooiden het 
over een andere boeg en verklaarden dat al direct bij de aanvang van de CAO-onderhandelingen 
in 1945 duidelijk was dat de lonen voor vrouwen in Twente 25% hoger lagen dan in Brabant en 
dat de CAO-lonen waren vastgesteld op het lagere, Brabantse peil, teneinde de industrie in die 
provincie niet te benadelen. Dit was volgens hen een publiek geheim, waarvan ook het College 
van Rijksbemiddelaars steeds en detail op de hoogte was geweest. Bovendien had het CRB op 
eigen houtje de bepaling uit de Loonregeling van begin 1946 geschrapt, waarmee de in Twente 
betaalde vrouwenlonen tot dan toe wel aan de wettelijke eisen hadden voldaan (zie §9.1). De 
advocaten Noyon en D. Meerburg beriepen zich op overmacht, ‘een drang der omstandigheden, 
waaraan verdachten geen weerstand konden, althans behoefden te bieden’. De verlaging, nodig 
om aan de CAO-eisen te voldoen zou ‘ongetwijfeld grote onrust in het bedrijf teweeg brengen’ 
en er naar alle waarschijnlijkheid toe leiden dat de spoelsters en masse ontslag zouden nemen 
en/of in staking zouden gaan. Dit zou onherroepelijk tot volledige stilstand van de fabrieken van 
Gebr. Van Heek leiden. Vermoedelijk, aldus het verweer van fabrikantenzijde, zou hetzelfde 
gebeuren bij de andere textielfabrieken in Twente, wanneer ook zij hun vrouwenlonen tot het 
toegestane peil zouden verlagen. Dit lag in de lijn der verwachtingen ‘daar de onderhavige 
loonkwestie voor wat betreft de Twentse Textielindustrie als één geheel dient te worden ge-
zien’. Dan zou ‘zeer vermoedelijk’ een groot deel van de Twentse textielindustrie voor kortere 
of langere tijd stil komen liggen en dit zou onder meer ‘de export (een deviezenbron bij uitne-
mendheid) en de binnenlandse voorziening met textielproducten’ negatief beïnvloeden. Deze 
opmerkingen van de verdediging waren geen praatjes voor de vaak, zoals de arbeidsters al her-
haaldelijk hadden laten merken; het waren tevens dreigementen aan het adres van de Rijksbe-
middelaars over de gevolgen van hun “eigengereide” optreden. Gebr. Van Heek bevond zich 
tussen de Scylla van ‘zijn plicht om de wettelijke voorschriften na te leven (in casu de lonen der 

                                                 
795 Brief A.C. van Eck aan het CRB, 16 april 1948 (TGTV, 20). Het Jaarverslag over 1948 door het Bestuur der FVE aan de leden 
dier Vereeniging uitgebracht (FVE, 63), kwalificeerde de brief van het College van 20 januari als ‘kinderachtig’. 
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vrouwelijke werkneemsters te verlagen)’ en de Charybdis van ‘zijn zedelijke plicht het alge-
meen belang te behartigen door te vermijden, dat de export van en de binnenlandse voorziening 
met textielproducten werd benadeeld en te vermijden, dat de arbeidsvrede ernstig werd ver-
stoord’. Dit laatste had zoveel zwaarder gewogen dan zijn plicht om de wettelijke voorschriften 
na te leven, dat hij aan de ‘drang tot het begaan van het strafbare feit redelijkerwijze geen weer-
stand behoefde te bieden, temeer (omdat) in de Twentse Textielindustrie gedurende lange tijd 
met medeweten van het College van Rijksbemiddelaars soortgelijke lonen (…) aan de spoel-
sters en andere vrouwelijke werkneemsters algemeen waren betaald’. Wisselinks advocaat, 
Meerburg, adstrueerde de overmacht waarmee Wisselink’s Textiel Maatschappij te kampen 
had, aan de hand van de jurisprudentie over de verzetsstrijd, waarmee het betalen van zwarte 
lonen als een soort verzetsdaad après-la-lettre werd gepresenteerd. 
De officier eiste een boete van ƒ8.000,- tegen de directieleden N.H. van Heek, W. van Heek, 
H.A. van Heek en G.J. Poerink van Gebr. Van Heek en van ƒ3.000,- tegen G.W. Wisselink van 
Wisselink’s Textiel Maatschappij met een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie weken. 
De rechter wees op 25 maart vonnis en veroordeelde de vier directieleden van Gebr. Van Heek 
elk tot ƒ250,- boete, subsidiair 20 dagen hechtenis. De overwegingen van de rechtbank waren 
dat het CRB op basis van de aan dit College toegekende bevoegdheid een regeling van de lonen 
en andere arbeidsvoorwaarden had vastgesteld die ook door Gebr. Van Heek moest worden 
nageleefd. Tijdens de zitting had inspecteur Bruens dit onderstreept door te wijzen op zijn brief 
van 23 juni 1947 (zie voetnoot 790), waarin expliciet was gewezen op het bindende karakter van 
de Loonregeling. Omdat de regeling op wettige wijze was vastgelegd, was het niet aan Gebr. 
Van Heek om uit te maken of het algemeen belang ermee was gediend om de lonen te handha-
ven op een hoger niveau dan in de Loonregeling was vastgelegd. Het was aan het CRB om hier 
een oordeel over uit te spreken en het College had, ‘indien het dit nodig of wenselijk had geoor-
deeld’, voor de onderneming een afwijkende regeling kunnen vaststellen. Gebr. Van Heek 
moest gewoon net als ieder ander de regelingen die waren uitgevaardigd door het wettige gezag, 
naleven en was niet gerechtigd om op grond van persoonlijke opvattingen over wat in het alge-
meen belang zou zijn, deze regelingen te overtreden. Dat het bedrijf dit wel had gedaan, be-
schouwde de rechter dan ook niet als het verkeren in een noodtoestand of als overmacht. 
Het risico van stakingen en van grote economische schade voor het bedrijf betekende evenmin 
een noodtoestand of overmacht, waaraan de onderneming redelijkerwijs geen weerstand had 
hoeven bieden. Bovendien zouden deze risico’s geen catastrofaal gevolg voor Gebr. Van Heek 
hebben in de zin dat het bedrijf failliet zou gaan. Tot slot verwierp de rechtbank het argument 
dat al langere tijd en met medeweten van het College hogere lonen aan vrouwen werden be-
taald. Uit verklaringen ter zitting van Rijksbemiddelaar Josephus Jitta en van Bosch en Bruens 
was gebleken dat het CRB ‘nimmer op enigerlei wijze toestemming’ had gegeven om van de 
Loonregeling af te wijken. Dat deze twee zaken niet met elkaar in strijd hoefden te zijn en in dit 
geval ook niet waren, liet de rechter buiten beschouwing.796 

                                                 
796 Brief Advocatenkantoor Y.W. Kranenburg en B.W. Kranenburg aan W. van Wulfften Palthe, 9 maart 1948 (Ten Cate (1), 372); 
Vonnis Rechtbank Almelo, 25 maart 1948, in: Nederlandse Jurisprudentie, 1948, nr. 591; H. van den Berg, P. Fortuyn, T. Jaspers, 
De ontwikkeling van het stakingsrecht in Nederland, Nijmegen 1978, p. 37-40; zie ook Theloosen, a.w., p. 81-82.  
Het vonnis zoals gepubliceerd in Nederlandse Jurisprudentie heeft alleen betrekking op Gebr. Van Heek; het vonnis aangaande 
Wisselink’s Textiel Mij. is niet gepubliceerd. Een andere belangrijke reden dat er nauwelijks informatie over de wederwaardighe-
den van dit bedrijf beschikbaar zijn, is dat Wisselink per 1 januari 1948 uit de FVE was gestapt. Het Jaarverslag over 1948, a.w., 
meldde dat de FVE zich om die reden over deze onderneming ‘geen zorgen’ hoefde te maken. 
De 319 kettinggarenspoelsters in Enschede verdienden volgens de loonstatistiek van de fabrikanten in 2e helft van 1947 gemiddeld 
64,83 cent per uur in de gewone dagploeg. Gebr. Van Heek week daar dus niet veel van af. 



 

 
 

382

De bij de Bedrijfsunie aangesloten bonden St.Lambertus en De Eendracht besteedden in hun 
ledenblad uitvoerig aandacht aan dit voor veel arbeiders ongetwijfeld verbijsterende proces. 
Wie had ooit durven denken of dromen dat een fabrikant voor het gerecht zou worden gesleept 
en dat nog wel, omdat hij tevéél betaalde! Maar van enige openlijke of heimelijke vreugde was 
bij de bonden geen sprake. St.Lambertus kon zich geheel vinden in het vonnis van de Almelose 
rechter. Zodra namelijk de vraag naar arbeidskrachten weer zou wegvallen en er een overschot 
zou ontstaan, zo schreef de bond in zijn blad, ‘weet men (= de textielfabrikanten, schr.) met 
deze hoge lonen wel raad’. Van de garantielonen zoals die waren vastgelegd in de CAO zouden 
de ondernemers echter ‘niet zo gemakkelijk’ af komen, aldus de redenering, daarbij gemakshal-
ve over het hoofd ziend dat de CAO een beperkte looptijd had en dat een nieuwe onderhande-
lingsronde nieuwe kansen bood, óók op een lager garantieloon.797 De Eendracht ging wat dieper 
in op de vrouwenlonen. De ‘regelloosheid’ die het kenmerk was van deze lonen, verklaarde de 
bond uit de lage organisatiegraad van de vrouwen. Hierbij redeneerde De Eendracht volgens het 
bekende stramien van de vakbeweging dat de positie waarin de arbeiders verkeerden, aan hen-
zelf te wijten was, aangezien ze geen lid waren van de bond en dat alleen langs door de vak-
bonden georganiseerde weg “heil” te verwachten was. Dit riepen zij al vóór de oorlog tegen de 
textielarbeiders en dat bleven ze ook na de oorlog doen; gezien de wereld van verschil in de 
arbeidsvoorwaarden tussen beide perioden is dit op zich al een sterke aanwijzing dat er weinig 
correlatie tussen beide gegevens is. Over de organisatiegraad van de Twentse textielarbeiders is 
weinig bekend. De schaarse gegevens die ik hierover heb gevonden, heb ik opgenomen in Tabel 
18, waaruit naar voren komt dat deze schommelde rond de 30%, en in Tabel 19 dat de gegevens 
van alleen Van Heek & Co bevat. 
 
Volgens De Eendracht waren de in de CAO vastgelegde lonen te laag en trokken de textielfa-
brikanten zich niets aan van de voorgeschreven lonen. De bond haalde het verweer van ‘getui-
ge-deskundige’ Van Eck aan die tijdens de rechtszitting had verklaard, dat de CAO-lonen voor 
de vrouwen waren gebaseerd op de praktijk in Tilburg en dat alom bekend was, ook bij het Col-
lege voor Rijksbemiddelaars, dat ‘deze lonen niet voor Twente konden gelden’. Dat mocht dan 
wel zo zijn, aldus De Eendracht, maar de CDEC en het Openbaar Ministerie wilden de binden-
de regeling ‘niet als een stukje papier’ beschouwen. Daarom zat Twente nu in een impasse, 
want een veroordeling van de fabrikanten en gevangenisstraf voor hen zouden het vraagstuk 
van de vrouwenlonen niet oplossen. De bond riep het CRB op zijn starre houding dat een ‘vak-
arbeidster’ in de textielindustrie niet meer dan 44 cent per uur mocht verdienen, te laten varen. 
Dit loon handhaven was onmogelijk, ‘ook al wordt de contrôle nog zo streng en al regent het 
processen verbaal’.798 In het volgende nummer trok De Eendracht van leer tegen de EVC die de 
problemen toeschreef aan de Bedrijfsunie die een slechte CAO zou hebben afgesloten. Dit was 
de ‘platste demagogie’; de CAO had immers de regelloosheid die in de lonen in de textielindu-
strie altijd hadden bestaan, voor een groot deel opgeheven. Inmiddels was de Bedrijfsunie al in 
overleg met de fabrikanten om een regeling te ontwerpen, waardoor het doorbreken van het 
loonplafond bij tariefwerk niet tot een verlaging van de lonen of de tarieven zou hoeven te lei-
den. Verder moesten de CAO-lonen voor vrouwen worden verhoogd, liefst voor heel Nederland 
en anders alleen in Twente.799 
 

                                                 
797 Hoog Ambacht 30 april 1948. 
798 De Eendracht 15 maart 1948. 
799 De Eendracht 15 april 1948. 
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De veroordeling die de fabrikanten aan hun broek hadden gekregen, zat hen begrijpelijkerwijs 
niet lekker en aan bedrijven die informeerden wat er in Twente aan de hand was, liet Van Eck 
weten dat de veroordeelde fabrikanten ‘zeker niet bereid zijn voor dit geval naar het Huis van 
Bewaring te gaan’.800 Een eventuele nieuwe controle zou nog veel meer loonovertredingen aan 
het licht brengen en een tweede recidive, dus een derde veroordeling, vanwege het betalen van 
te hoge lonen aan de spoelsters zou weleens tot een tijdelijk dieet van water en brood kunnen 
leiden. Gebr. Van Heek wilde daarom dispensatie voor de vrouwenlonen aanvragen. In de rest 
van Twente noch elders had men behoefte aan zo’n dispensatie, verklaarde Van Eck in het be-
stuur van de FVE, want daar zouden als gevolg van een dispensatie de vrouwenlonen ‘volko-
men onnoodig opgejaagd worden’. Hij gaf er de voorkeur aan om even af te wachten; er was 
cassatie aangetekend. Dit hield vanwege de opschortende werking van cassatie in dat vervol-
ging voorlopig niet aan de orde was, zodat er ook geen recidive kon worden vastgesteld. ‘Het 
beste is wellicht, zo adviseerde Van Eck de bestuursleden, ‘het College alsnog op zijn brief (van 
16 februari 1948, schr.) te antwoorden en daarbij te wijzen op de moeilijke keuze, òf het be-
drijfsleven ten deele tot stilstand te brengen, òf met een dispensatie andere deelen van het land 
in moeilijkheden te brengen, indien de justitie met het instellen van vervolgingen mocht door-
gaan.’801 
 
Niet veel later startten er besprekingen tussen de Twentse fabrikanten en de Rijksbemiddelaars 
die, volgens de typering in de jaarverslagen van de TGFV en FVE, ‘nu eens met groote flink-
heid eischten dat wij, ongeacht de consequenties, de roekelooze sprong naar de loonen in het 
collectieve contract zouden maken, dan weer duidelijk toonden, dat zij de Twentsche industrie 
met deze onmogelijke eisch niet durfden te jagen in een onoverzienbaar arbeidsconflict’.802 
De eerste acte van deze gesprekken begon met een brief van het College van 13 april die ver-
zoeningsgezind van toon was en Van Eck schreef nog dezelfde dag aan de voorzitters van de 
vier verenigingen dat naar zijn overtuiging de gevolgde politiek van ‘niets doen en afwachten’ 
de juiste was geweest. Hij stelde voor om direct een brief aan het CRB te sturen en het aan hem 
over te laten om op korte termijn een bespreking met de Rijksbemiddelaars te houden. Van Eck 
achtte het tactisch verstandiger dat hij in eerste instantie alléén met het College zou praten, zon-
der de voorzitters erbij van wie de belangen ‘eenigszins uiteenloopen’. De in Twente betaalde 
vrouwenlonen verschilden onderling immers sterk en de lonen die Van Eck voor Enschede als 
‘redelijk’ wilde gaan verdedigen, waren voor de andere plaatsen ‘onredelijk hoog en dus hinder-
lijk’. Zijn inzet voor het overleg met Den Haag zou er op gericht zijn om dispensatie te verkrij-
gen, maar niet een dispensatie uitgedrukt in cijfers, aangezien het noemen van expliciete loon-
cijfers voor Enschede een verhogende tendens op de lonen in de andere Twentse plaatsen zou 
hebben. Hij wilde aansturen op een dispensatie in algemene bewoordingen, die betrekking had-
den op de “equal-work-equal-pay” theorie en hij wilde vervolgens ‘de straffeloosheid aan de 
invloed van dit stelsel koppelen’. De voorzitters stemden telefonisch in met dit voorstel en zou-
den de brief aan hun bestuur voorleggen. 
Van Eck herinnerde het College er in zijn brief aan dat hij al in september 1945 bij de Rijksbe-
middelaar, op dat moment Van der Dussen de burgemeester van Hengelo, goedkeuring had ge-

                                                 
800 Brief A.C. van Eck aan Albert Heijn, 30 maart 1948, geciteerd naar Theloosen, a.w., p. 82. 
801 Verslag vergadering van het bestuur van de FVE, 9 april 1948 (FVE, 7). 
802 Jaarverslag over 1948 door het Bestuur der TGFV aan de leden uitgebracht (BTO, 33). Het Jaarverslag over 1948 door het 
Bestuur der FVE aan de leden dier Vereeniging uitgebracht gebruikte vrijwel dezelfde bewoordingen (FVE, 63). De enigen die dit 
normaal gesproken merkten, waren de auteur, A.C. van Eck, en de secretaresse die het verslag typte. 
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vraagd voor vrouwenlonen die ‘zeer ver uitstaken’ boven wat enkele maanden later in de CAO 
werd vastgelegd (zie voetnoot 520). In talrijke brieven en besprekingen hadden de Twentse fabri-
kanten uiteengezet ‘waarom in Enschede onder invloed van de “equal work equal pay” theorie, 
van de wet van vraag en aanbod en van andere respectabele overwegingen en harde wetten het 
vrouwenloon hoger was dan in Brabant en hoger zou blijven’. De textielfabrikanten waren bui-
tengewoon boos op het CRB, zo vervolgde hij, omdat een aantal vertegenwoordigers van het 
College tijdens de rechtszaak de indruk had proberen te wekken dat de Rijksbemiddelaars er pas 
heel laat achter waren gekomen hoe hoog de vrouwenlonen in Twente en in Enschede in het 
bijzonder waren. De fabrikanten verwachtten dat Gebr. Van Heek en Wisselink’s Textiel Maat-
schappij de lonen van hun spoelsters wel zouden moeten verlagen, zodat zij op het hun toege-
stane loon van 48 cent uit zouden komen. Op het moment dat deze loonsverlaging zou ingaan, 
zouden er ‘onherroepelijk’ stakingen uitbreken, niet alleen bij deze twee ondernemingen, maar 
ook bij enkele grote spinnerijen, omdat de vrouwen daar een sleutelpositie innamen. De fabri-
kanten waren er stellig van overtuigd dat deze arbeidsters de drastische loonsverlaging ‘onder 
leiding van extremistische elementen’ zouden beschouwen als een aanval op het loonpeil van de 
vrouwen in Twente. De EVC, want hoewel de naam niet werd genoemd was duidelijk dat op 
deze vakcentrale werd gehint, hoefde maar 15 spinsters van een grote spinnerij over te halen om 
het werk neer te leggen en hen met ƒ25,- per week te steunen. De rest van die spinnerij zou 
binnen een week tot stilstand komen en dan zouden een paar honderd jonge vrouwen en 5 à 600 
mannen zonder werk komen te zitten. ‘Wij kunnen ons niet onttrekken aan de gedachte, dat de 
Overheid bezig is hier een zeer grote verantwoordelijkheid op zich te nemen en dat zij de con-
sequenties van haar ingrijpen onvoldoende heeft overzien’, zo eindigde deze les in tactisch ma-
nagement. 
Maar de fabrikanten waren nog niet klaar, want zij vonden spoelsterslonen van 64-67 cent niet 
zó onredelijk dat zij aanleiding mochten geven ‘tot de algehele ontwrichting van een belangrijk 
industrieel apparaat, dat in onze landelijke economie een zeer grote functie vervult’. De spoel-
sterslonen waren integendeel heel redelijk, gezien het feit dat hun functie zwaar en enerverend 
was. Desgewenst, zo besloot de brief, wilden de fabrikanten graag met het CRB spreken over 
‘de buitengewoon grote moeilijkheden, welke de strafvonnissen te Enschede dreigen op te roe-
pen en over de vraag, hoe hier een ramp voor de gehele textielindustrie en de landelijke econo-
mie alsnog voorkomen kon worden’.803 
 

10.3 Drees weigert een “carte blanche” voor de vrouwenlonen 

De scherpe, sarcastische toon en de onverzoenlijke houding van de fabrikanten in hun brief van 
16 april gaven het CRB weinig hoop om in gemeenschappelijk overleg met de Twentse fabri-
kanten een oplossing te bereiken. Het wendde zich daarom tot de Vakraad met de vraag om 
suggesties ‘om op de voor alle partijen minst nadelige wijze’ een oplossing te vinden voor de 
vrouwenlonen, ‘wellicht in de vorm van een overgangsregeling’. Als ook deze – ontegenzegge-

                                                 
803 Brief A.C. van Eck aan H.P. Gelderman C.Mzn., H.J. Jannink, H.B.N. Ledeboer, G. Vixseboxse, 16 april 1948; brief A.C. van 
Eck aan het College van Rijksbemiddelaars, 16 april 1948 (beide: TGTV, 20). Onderstr. in origineel.  
De brief aan de vier voorzitters is door hen voorgelegd aan het bestuur van hun vereniging. H.P. Gelderman C.Mzn. bijvoorbeeld 
legde hem voor aan het bestuur van de BTO: J. Raymakers van de KSW tekende op 7 mei voor gezien, J.C. Stork van de Neder-
landsche Stoombleekerij tekende op 8 mei, A. de Monchy van de KNKS op 11 mei en W.J. ter Kuile van de Katoen- en Linnenwe-
verij v/h A.J. ten Hoopen & Zn. in Neede op 15 mei. Vixseboxse las de brief enkele dagen later voor in de vergadering van de FVA, 
die er met belangstelling kennis van nam (Vergadering FVA op 19 april 1948 ten kantore van de Katoenmaatschappij (Ten Cate 
(2), C-7c)). 
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lijk forse – tegemoetkoming van de Rijksbemiddelaars niet tot medewerking van de Twentse 
textielfabrikanten zou leiden, dan zou de bestaande regeling uiteraard onverkort worden ge-
handhaafd ‘met alle eventuele moeilijkheden, die daaruit voor de Twentse textielindustrie zou-
den voortvloeien’.804 Op 11 mei 1948 overlegde een delegatie uit de Vakraad met G. Jansen, de 
Rijksbemiddelaar die de textielindustrie in zijn portefeuille had. Hij werd vergezeld door J. 
Bosch en R.J. Erdbrink, Directeur-Secretaris van het College van Rijksbemiddelaars. De verte-
genwoordigers van de Vakraad, onder wie Van Eck en Vunderink, onderstreepten er de opvat-
ting van de Twentse fabrikanten dat na het vonnis wegens het betalen van te hoge lonen iedere 
loonsverlaging, ‘hoe gering ook’, tot een gigantisch conflict zou leiden. De delegatie droeg hier 
drie argumenten voor aan: de vrouwen namen in de spinnerijen een sleutelpositie in, de Be-
drijfsunie had vrijwel geen invloed op deze vrouwen en ‘onrustzoekende elementen’ stonden in 
de startblokken om de kleinste loonsverlaging uit te roepen tot een aanval op het loonpeil van 
de vrouwen in heel Nederland. Volgens de Vakraad was er maar één uitweg uit de problemen: 
dispensatie; maar niet met concrete cijfers voor de diverse functies in Enschede. Dat zou elders 
in Twente tot loonsverhogingen leiden. Nee, er moest dispensatie komen die inhield ‘dat waar 
in Twenthe en omgeving de vrouwenlonen beïnvloed worden door de van oudsher in Enschede 
geldende equal-work-equal-pay leer, de in de CAO vastgestelde vrouwenlonen overschreden 
mogen worden’. Omdat de Vakraad ook wel snapte dat het College met een dergelijke vrijbrief 
niet akkoord kon gaan, voegde hij er aan toe dat de vrees voor verdere loonsverhogingen niet 
gegrond was. De lonen stegen namelijk niet meer, behalve als uitvloeisel van een hogere pro-
ductie en die wilde het CRB toch niet onmogelijk maken? De Vakraad was juist zo tevreden te 
kunnen constateren dat de overheid zich gaandeweg was gaan realiseren dat star vasthouden aan 
loonplafonds funest was voor de prestaties. Tot slot kon de Vakraad aan het College laten weten 
dat er druk onderhandeld werd over nieuwe CAO-lonen voor de vrouwen (zie § 11.6).805 
 
Juist dit laatste, de ontwikkeling van de vrouwenlonen, was voor de Directeur-Generaal van het 
Rijksarbeidsbureau, A.N. van Mill, aanleiding om het GAB-Enschede opdracht te geven een 
onderzoek in te stellen. Dit resulteerde in een uiterst belangwekkend rapport, omdat het vanuit 
de optiek van het arbeidsbureau inzicht geeft in de problemen waar de textielindustrie mee wor-
stelde, maar bovenal, omdat het de problemen beschrijft waar de bureaucraten, die op een or-
dentelijke uitvoering van de loonpolitiek moesten toezien, mee worstelden: hoe krijgen we die 
vermaledijde textielfabrikanten in het gareel, zodat ze niet teveel betalen en hoe krijgen we de 
textielarbeiders zo ver dat ze een hogere productie leveren? 
De georganiseerde Twentse textielindustrie omvatte op 1 januari 1947 in totaal 27.237 perso-
neelsleden en een jaar later 32.883 (zie Tabel 14), waarvan de stad Enschede 44% voor zijn reke-
ning nam. In vergelijking met vóór de oorlog was het aantal arbeiders in vooral deze stad sterk 
toegenomen, bij sommige bedrijven wel met 20-40%. De productiviteit daarentegen bleef hier 
ver bij achter. In de spinnerijen lag het indexcijfer voor de productie op 85% en de personeels-
bezetting op 110%; de cijfers voor de weverijen weken hier niet veel van af. Dit was de fabri-
kanten uiteraard bekend en een doorn in het oog zoals A. Menko en H.B.N. Ledeboer in de 
Vakraadvergaderingen van 26 november en 13 december 1946 hadden betoogd (zie bij voetnoot 
1094; zie ook Figuur 1 en Figuur 2). 

                                                 
804 Brief G. Jansen, namens het CRB, aan de Vakraad voor de Textielindustrie, 29 april 1948 (TGTV, 20). 
805 Brief A. van der Meijs, voorzitter-werknemer, en F.J.J. Trapman, secretaris-werkgever, namens de Vakraad voor de Textielin-
dustrie, aan het CRB, 1 juni 1948 (TGTV, 20); Verslag vergadering Dagelijks Bestuur Unitas, 12 mei 1948 (Unitas, 1022). 
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Wat was nu de reden hiervan? Het was duidelijk dat de industrie te kampen had ‘met mindere 
geschooldheid, gebrek aan vaklieden, gebrek aan vrouwelijk personeel, veroudering van machi-
nes, langere vacanties etc.’, maar er was meer aan de hand. Temeer, omdat bij een aantal be-
drijven de productiviteit veel hoger was en zelfs die van vóór de oorlog benaderde. ‘Merkwaar-
digerwijs zijn dit vaak bedrijven, waar de personeelsbezetting kleiner is dan voor de oorlog.’ 
Het rapport noemde Ten Cate in Almelo en de Stoomspinnerij Nijverdal, onderdeel van de 
KSW en een niet bij naam genoemde single-wever in Enschede. ‘Het is duidelijk’, zo conclu-
deerde het rapport, ‘dat het gros der Enschedese bedrijven probeert de te geringe productiviteit 
te compenseren met het aantrekken van grote aantallen arbeiders(sters).’ Deze bedrijven waren 
vooral op zoek naar vrouwen. De Twentse textielindustrie wilde er op dat moment, mei/juni 
1948 nog 1.200 bij en een andere belangrijke bedrijfstak, de confectie-industrie was op zoek 
naar 1.000 vrouwen. Voor mannen waren deze cijfers respectievelijk 100 en 64. De impact 
hiervan was nog groter, wanneer in aanmerking werd genomen dat het percentage vrouwen in 
de textielindustrie was teruggelopen van 32% in 1938 tot 26,7% in 1947 (zie ook Figuur 10). Het 
hieruit direct voortvloeiende probleem dat er te hoge lonen werden betaald, was ‘in de grond 
van de zaak een Enschedees probleem, doch dreigt de rest van Twente mee te trekken; heeft 
deze tot op zekere hoogte zelfs al meegetrokken.’ 
Het Enschedese Arbeidsbureau betwijfelde of de textielfabrikanten onder de indruk zouden zijn 
van de maatregelen die de overheid nam, aangezien ‘de Twentse en in het bijzonder de Ensche-
dese werkgevers heftige tegenstanders zijn van overheidsmaatregelen t.o.v. het maatschappelijk 
leven. In het verleden zijn zij gewoon geweest, de lonen uit te betalen, die zij wensten. De 
loonpost was altijd het sluitstuk van de begroting en thans, nu de mogelijkheid er is om hoge 
winsten te behalen, worden de hogere lonen met genoegen uitgetrokken. (…) De consequentie 
hiervan is, dat zij ook in tijden van laag-conjunctuur zullen trachten hun eigen lijn te blijven 
volgen.’ Van Eck achtte het volgens het rapport onmogelijk om de wet van vraag en aanbod op 
ijs te zetten door middel van overheidsmaatregelen; dit vond hij een vorm van overmoed. ‘Hij 
acht de normale gang van zaken, dat een verminderde afzetmogelijkheid, waarvan de sympto-
men al aanwezig zouden zijn, vanzelf de bedrijven zou noodzaken, de lonen drastisch te verla-
gen.’ 
Al met al bleef de vraag hoe de verhoudingen in de Twentse textielindustrie om te buigen in de 
richting van de geleide loonpolitiek. Een plotselinge loonsverlaging tot het peil dat de CAO 
voorschreef, zou waarschijnlijk inderdaad tot een omvangrijke staking leiden, zoals de fabrikan-
ten onder meer tijdens het proces in Almelo en in besprekingen met het CRB hadden betoogd. 
Volgens het GAB was het het beste om de lonen, behalve ‘de meest ontoelaatbare’, te handha-
ven en daar tegenover een hogere prestatie te eisen. In veel bedrijven was het met de productivi-
teit ‘slecht gesteld’. In een beperkt aantal bedrijven had men zich tijdens en na de oorlog inge-
spannen om de productie zo rationeel mogelijk in te richten. De directie van Rigtersbleek bij-
voorbeeld had tijdens de oorlog, toen het bedrijf door de Wehrmacht in beslag was genomen en 
alle machines elders opgeslagen stonden, een nieuwe opstelling van de machines bedacht die ze 
na de oorlog gelijk kon toepassen. Daar was de directie heel trots op, want het leidde tot een 
aanzienlijke verbetering van de efficiency. Over het geheel genomen hadden bedrijven vooral 
onderzoek laten doen ‘naar de meest wenselijke tarieven en bezetting’ en het was volgens het 
GAB glashelder ‘dat er in de bedrijven, die zich intensief met rationalisatie bezig houden, het 
hardst gewerkt wordt, zodat de lonen daar het meest verantwoord zijn. In sommige gevallen is 
het zelfs zo, dat de hardst werkende bedrijven de lagere lonen betalen. Uit een oogpunt van 
“rechtvaardig” loon is dit in hoge mate ongewenst en het is dan ook niet te verwonderen, dat de 
arbeiders zelf dit als een misstand aanvoelen. De zaak van de te hoge vrouwenlonen wordt, in 
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dit licht bezien, behalve een kwestie van veel vraag en weinig aanbod, waarop de fabrikanten 
het zo gaarne volledig schuiven, ook een kwestie van onverantwoorde tarieven, waardoor het 
hoge loon maar al te gemakkelijk verdiend wordt.’ Ditzelfde gold ook voor de mannen, waar 
aan iedereen de tariefmarge van 20% werd uitbetaald en ‘het onderscheid tussen goede en 
slechte werkers verdwijnt’, maar bij hen was de overschrijding niet zo enorm groot. 
Het GAB wilde niet terug naar het ‘jakkersysteem’ uit de crisisjaren, zoals ook de voorzitter 
van de FVE, Ledeboer, het had omschreven, maar het was gewenst ‘de productiviteit zo hoog 
mogelijk op te voeren, d.w.z. tot een verantwoord peil’. En vaststellen van wat dan verantwoord 
was, moesten de bedrijfseconomen van onder meer Bureau Berenschot maar doen. Die hadden 
er veel ervaring mee. Onderzoeken naar de “bezetting” waren bij loonconflicten al herhaaldelijk 
toegepast, ‘in alle gevallen tot tevredenheid van beide partijen’. Het was volgens tariefdeskun-
digen mogelijk om ‘voor alle bedrijven de normen voor bezetting en tarieven collectief vast te 
stellen na 4 jaar’ en zo zou worden bereikt ‘dat voor een betere prestatie inderdaad een hoger 
loon wordt betaald’. Bij Ten Cate was ‘op grond van bijzondere prestaties (…) toestemming tot 
doorbreking van het loonplafond’ verkregen, aldus het GAB (zie bij voetnoot 1104). ‘De moei-
lijkheid schuilt bij de bedrijven met een zeer lage productiviteit, die dus een zekere minimum-
belasting niet zullen halen en welker werknemers dus in verhouding tot degenen in de produc-
tievere bedrijven een “te hoog”loon zullen ontvangen.’ Bij deze bedrijven wilde het GAB ‘zeer 
rigoureus’ ingrijpen. 
Het was absoluut noodzakelijk om nu in te grijpen en door te pakken. Nu de export- en afzet-
mogelijkheden riant waren, was er geen enkele aanleiding voor de bedrijven om op de lonen te 
beknibbelen, maar over enige tijd zou de situatie ongetwijfeld weer moeilijker worden en dan 
zou iedere cent loon weer verantwoord moeten worden. ‘Bovendien, en dit is het kardinale 
punt, zal de rationalisatie in het algemeen dan zover moeten zijn voortgeschreden, dat men de 
buitenlandse concurrentie met succes het hoofd kan bieden.’ Niet alle fabrikanten in Enschede 
zagen de noodzaak hiervan in en deze hadden ‘ter compensatie van het tekort aan productiviteit’ 
extra personeel aangetrokken. De Enschedese textielindustrie was aan de andere kant weliswaar 
druk doende met het overschakelen op kwaliteitsproducten – ‘een der methoden om de buiten-
landse concurrentie op den duur te weerstaan’ – en had daarvoor meer arbeiders nodig, maar dit 
laatste gold alleen voor bepaalde weverijen en finishbedrijven. Een groot deel van de extra aan-
getrokken arbeiders was ongeschoold of geoefend en veel fabrikanten beschouwden 10 à 15% 
van het personeel eigenlijk als niet meer dan ‘noodhulp’, ‘die men dus na enige tijd zal lozen’. 
In geheel Enschede ging het hier om enkele duizenden mensen, aantallen waar het GAB wel 
even stil van werd.  
‘Deze lieden, die voor een belangrijk deel in aanmerking zouden komen voor plaatsing in ande-
re, eventueel nieuwe bedrijven, missen deze kans, aangezien de industrialisatie sterk wordt ge-
remd door het gebrek aan arbeidskrachten (!). Inderdaad, de thans ontbrekende arbeiders zijn 
straks de overtollige in de textielbedrijven. Over enige jaren, wanneer deze mensen uit deze 
bedrijven vrij komen, zijn de industrialisatiekansen voor een belangrijk deel verkeken! Behalve 
een economische, is er dus ook een sociale noodzaak om het loonprobleem in de Twentse tex-
tielindustrie in breed verband, in ieder geval ten dele, op te lossen.’ Het rapport benadrukte dat 
‘een rationalisatie met de daaraan vastzittende versnelling van het arbeidstempo niet mag ont-
aarden in een te geforceerd systeem’, zoals in de jaren ’30.  
Het lag, ‘oppervlakkig gezien’, voor de hand om bedrijven te verplichten aan een dergelijk on-
derzoek mee te doen. ‘Gezien de mentaliteit van de Twentse fabrikanten’ was het echter ver-
standiger om te proberen hen van het nut hiervan te overtuigen; een verplichting zou zoveel 
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weerstand kunnen veroorzaken dat het hele plan in de soep zou lopen. Dit moest worden voor-
komen, omdat het GAB verwachtte dat op basis van zijn voorstel deze Gordiaanse knoop zou 
kunnen worden ontward. Een extra argument om niet de weg te bewandelen van het drastisch 
terugbrengen van de lonen naar het CAO-peil was dat ‘op de (vakbonds)bestuurders de taak zou 
rusten, hun mensen het hoe en waarom duidelijk te maken en dus te helpen, de fouten der fabri-
kanten te redresseren’. Daar hadden zij niet veel zin in. 
Er waren, kortom, wat het GAB-Enschede betreft twee oplossingen: 
1) ‘De bedrijven dwingen, de lonen tot dit (CAO-)peil binnen een kort tijdsbestek terug te 
brengen. Hiermede riskeert men een zeer omvangrijke staking. Deze oplossing is de meest af-
doende; de nieuw ontstane situatie kan dan als uitgangspunt dienst doen voor de op weten-
schappelijke gronden gebaseerde verhogingen (doorbreking der plafonds). 
2) Men zou de eis kunnen stellen, de hoogste toplonen terug te brengen tot een “redelijk” ge-
middeld peil, terwijl dispensatie aangevraagd wordt van de CAO-lonen. De aldus ontstane lo-
nen zouden moeten worden “bevroren”; uiteraard dient de controle hierop zeer streng te zijn.’ 
Het GAB noemde deze oplossingen ‘in het besef, dat slechts het voortwoekeren van het kwaad 
hiermede kan worden voorkomen; om het met wortel en tak uit te roeien zal men moeten over-
gaan tot een aanvatting van het probleem in bredere zin’. 
Het CRB heeft het rapport grondig bestudeerd, zoals verderop zal blijken, en zich gerealiseerd 
dat het verhogen van de productiviteit gepaard aan dispensatie onder een strak regime, wel eens 
de enige uitweg zou kunnen zijn. In het vervolg van de onderhandelingen zou het nadrukkelijk 
ervaren wie er in Twente aan de touwtjes trokken en wat hun instelling was, ondernemers over 
wie het GAB aan het slot van zijn rapport had geschreven: ‘De grote remming gaat uit van een 
groep fabrikanten van de oude stempel, die niet kunnen en willen inzien, dat het wel en wee van 
de textielindustrie in zijn geheel op het spel staat en wier individualisme ook t.a.v. deze proble-
men zeer moeilijk te doorbreken zal zijn.’806 
 
De poging van het College van Rijksbemiddelaars om via de Vakraad voor de Textielindustrie 
een uitweg te vinden was vooralsnog stuk gelopen op de onverzettelijke houding en het gesloten 
front van de Bedrijfsunie en de textielfabrikanten uit geheel Nederland. Het rapport van het 
GAB-Enschede onderstreepte dat er veel op het spel stond en dat de fabrikanten bereid waren 
om het spel hard te spelen − en vooralsnog geen andere mogelijkheden zagen: de ontwikkelin-
gen die zouden leiden tot de Stichting Aanzien Textielvak waren nog erg prematuur en zouden 
voor velen – vooral voor de fabrikanten van de oude stempel die in de Twentse ondernemers-
kringen de lakens uitdeelden – een enorme mentale zwenking vergen (zie §12.3). Het CRB kon 
wel een grote broek aantrekken, maar schrok er vooralsnog voor terug om daadwerkelijk de 
ultieme consequentie te trekken en door te zetten. En dus praatte men verder. Op 9 augustus 
was de delegatie van het CRB van het zwaarst denkbare kaliber: de voorzitter van het College, 
J.A. Berger, de rijksbemiddelaars G. Jansen en A. Mastenbroek, met ondersteuning van J.F.M. 
Bosch en R.J. Erdbrink. De Vakraad werd vertegenwoordigd door B.J.M. van Spaendonck en 
H.B.N. Ledeboer namens de werkgevers en J.A. Middelhuis, A.F. Stuvé en J. Vunderink na-
mens de vakbonden, A.J.A. van Gerwen droeg zorg voor de verslaglegging. Van Eck was ver-
hinderd.  
Nadat Van Spaendonck een algemene uiteenzetting van de stand van zaken had gegeven, Mid-
delhuis het standpunt van de Bedrijfsunie over de vrouwenlonen in het algemeen en ‘de Twent-

                                                 
806 Brief Directeur-Generaal van het Rijksarbeidsbureau aan het CRB, 19 juli 1948; Loonprobleem Textielindustrie, [juli 1948] 
(beide: Sijes, 134). Het rapport was als bijlage bij de brief gevoegd. Een stukje geschiedenis van 1945 (Van Heek, 2524). 
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se kwestie’ in het bijzonder had gegeven en tot slot Ledeboer de visie van de werkgevers had 
weergegeven, nam Rijksbemiddelaar Jansen het woord. De woorden van de eerste drie sprekers 
zijn in het verslag geheel weggelaten, aan de woorden van Jansen werd alle ruimte gegeven; 
gezien de inhoud van zijn betoog en de potentiële implicaties ervan niet verwonderlijk. 
De voorstellen die de Vakraad in zijn brieven had aangedragen, konden onmogelijk een oplos-
sing bieden voor de kwestie van de vrouwenlonen in Twente, zo begon Jansen zijn betoog. Het 
College wilde daar niet aan meewerken en ook Minister Drees, aan wie de kwestie was voorge-
legd, was hiertoe niet bereid. De reden hiervoor was eenvoudig. De voorstellen van de Vakraad 
leidden ertoe ‘dat daarmede het systeem van loonbeheersing zodanig wordt doorbroken, dat de 
Rijksbemiddelaars wel op zouden kunnen stappen en onder de politiek van loonbeheersing een 
streep zou kunnen worden gezet’. De toestanden in Twente waren ‘ongezond’ en moesten drin-
gend worden gesaneerd. ‘Een verlaging van de exorbitante lonen, die daar aan de vrouwen wor-
den betaald, moet onvermijdelijk plaats vinden en het risico, dat als gevolg daarvan spanningen 
zullen ontstaan en mogelijk zelfs een conflict uitbreekt van min of meer belangrijke omvang, 
moet daarbij worden aanvaard, met alle sociale en economische gevolgen van dien.’ 
Om dit alles voor elkaar te krijgen waren er volgens het College vier mogelijkheden: 
1) een herziening van de contractlonen, waarover de onderhandelingen al liepen, mits die niet 

de bestaande, zwarte lonen als uitgangspunt zouden nemen; 
2) een systeem van werkclassificatie, die het mogelijk zou maken om voor bepaalde functies 

hogere basislonen vast te stellen; 
3) verantwoorde tarievenregelingen die het mogelijk zouden maken om het tariefplafond van 

20% te overschrijden; 
4) een bijzondere dispensatie voor Enschede, bijvoorbeeld toestemming om aan vrouwen in 

die stad lonen uit de 1ste gemeenteklasse te betalen. 
 
Van Gerwen omschreef in het verslag van de bijeenkomst de verhandeling van Rijksbemidde-
laar Jansen weliswaar als een ‘requisitoir’, maar benadrukte dat zijn woorden van ‘welwillend-
heid en begrip voor de situatie’ getuigden. Het was voor de textielindustrie in haar geheel en 
voor de Twentse in het bijzonder van groot belang om ‘door de zure appel’ heen te bijten en 
naar loonsverlaging en rationalisatie te streven in plaats van door te gaan met het betalen ‘van 
steeds hogere lonen aan steeds meer arbeidskrachten met een onvoldoende productiviteit’. Deze 
ontwikkeling was uit de omstandigheden van na de bevrijding heel goed te verklaren en Jansen 
wilde er niemand een verwijt over maken, maar bij een omslag van de conjunctuur zouden de 
gevolgen van dit alles in hun volle omvang op de Twentse bedrijven en de Twentse bevolking 
neerkomen. Hij onderstreepte zijn woorden door een brief van Drees voor te lezen, die schreef 
‘dat in het belang van de algemene naleving van het loonbeleid gevorderd moest worden het 
terugbrengen van de zwarte lonen in Twenthe tot het wettelijk geoorloofde peil’. Het CRB wil-
de het standpunt van de Minister van Sociale Zaken niet zodanig interpreteren, aldus de toelich-
ting van Jansen, dat het onmiddellijk een verlaging van de vrouwenlonen tot het wettelijk toe-
gestane peil eiste, maar het College verlangde wel dat op korte termijn een sanering tot stand 
kwam, met behulp van de vier door hem aangedragen mogelijkheden. En hij stelde met nadruk 
‘dat, wanneer dit niet goedschiks op korte termijn gebeurt, straffe maatregelen niet uit kunnen 
blijven’. Hij sloot af met als zijn overtuiging uit te spreken dat de Hoge Raad de vonnissen van 
de Almelose rechter zou bekrachtigen en ‘dat de contrôle dan voortgang zal hebben met alle 
gevolgen van dien’. Het is niet waarschijnlijk dat de vertegenwoordigers van de Vakraad wit 
om de neus hebben gezien na deze uiteenzetting. De vakbondsbestuurders waren voor de oorlog 
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regelmatig de oren gewassen door FVE-voorzitter Ledeboer en ook hij was een door de wol 
geverfde onderhandelaar. Zij kenden het spel en hebben, zoals in het vervolg zal blijken, kundig 
ingespeeld op de openingen die het College bood. 
Volgens het verslag gaven de vertegenwoordigers van de Vakraad te kennen mee te willen wer-
ken aan een oplossing langs de lijnen die Rijksbemiddelaar Jansen had uitgezet. Maar zij vroe-
gen ook begrip ‘voor het ontstaan van de kwestie, voor de huidige moeilijke verhoudingen en 
voor de hoge ernst van de onvermijdelijke gevolgen van een hardhandig ingrijpen in deze situa-
tie, en deden op grond daarvan een beroep op het geduld en op de lankmoedigheid van de 
Rijksbemiddelaars’.807 
De bal lag nu weer op de helft van de fabrikanten en de Bedrijfsunie. Het was aan hen met een 
voorstel te komen dat tegemoet kwam aan de verlangens van de overheid. Dit was om twee 
redenen niet eenvoudig. Om te beginnen lagen de daadwerkelijk betaalde lonen een heel stuk 
hoger dan officieel was toegestaan en voor dit vraagstuk een oplossing te vinden, zonder dat in 
Twente een opstand uitbrak, zou een prestatie zijn waarbij de twaalf werken van Hercules in het 
niet zouden vallen. Op de tweede plaats waren de fabrikanten en de Bedrijfsunie al ruim een 
jaar aan het bekvechten over de vrouwenlonen die in de tweede CAO moesten worden opgeno-
men. Deze was in oktober 1947 tot stand gekomen zonder enige verandering van deze lonen, 
omdat men geen overeenstemming had kunnen bereiken. Gezien de opmerkingen van Rijksbe-
middelaar Jansen was het zaak hierover knopen door te hakken. 
 
De Textielwerkgevers-Federatie formuleerde hiertoe een aantal voorstellen die zij op 21 sep-
tember naar de Bedrijfsunie stuurde. Volgens de werkgevers was een verlaging van de vrou-
wenlonen in Twente ‘met hoe een gering bedrag ook op dit oogenblik uitgesloten’. Het was 
noodzakelijk om aan bedrijven in Enschede een dispensatie te geven van de verplichting om de 
officiële CAO-lonen te betalen. In plaats daarvan moesten deze ondernemingen toestemming 
krijgen om aan spoelsters van 19 jaar en ouder een minimumloon van 55 cent te betalen (een 
eindloon dus van maximaal 66 cent: 55 + 20% in tarief); een verhoging van 18 cent! Voor een 
aantal andere belangrijke functies (scheersters, twijnsters, aandraaisters, inrijgsters), die op ba-
sis van de op dat moment bekende gegevens uit het werkclassificatie-onderzoek dat Bureau 
Berenschot had ingesteld (zie §12.5), hoger moesten worden ingeschaald dan spoelsters, moest 
een corresponderend cijfer worden vastgesteld. Dit moest in een redelijke verhouding staan met 
het loon van de spoelsters en met het feitelijke eindloon van de vrouwelijke spinners (drossers), 
dat circa 80 cent bedroeg. Voor de andere plaatsen in Twente zou ‘een correspondeerend lagere 
basis overeenkomende met de huidige practijk moeten worden vastgesteld’, aldus de rijkelijk 
vage formulering van de werkgevers. Het minimumuurloon voor vrouwen van 21 jaar en ouder 
zou in Gemeenteklasse III voor de drie functiegroepen die werden onderscheiden, 48, 44 en 41 
cent/uur moeten bedragen. Verder stelden de textielfabrikanten een franchisebepaling voor. Een 
ondernemer zou als uitvloeisel hiervan aan maximaal 10% van de vrouwelijke arbeiders hogere 
lonen mogen betalen dan in de Loonregeling was vastgelegd. Voorwaarde zou onder meer moe-
ten zijn dat het gemiddelde uurinkomen van de gezamenlijke arbeidsters die onder de franchi-
sebepaling zouden vallen, per functiegroep niet meer dan 15% uit zou gaan boven het normaal 
toegestane tariefmaximum van 20%. De Vakraad zou de bevoegdheid hebben om deze toe-
stemming bij een bepaalde onderneming geheel of gedeeltelijk in te trekken. 

                                                 
807 Kort verslag van de bespreking tussen Rijksbemiddelaars en een deputatie van de Vakraad voor de Textielindustrie over de 
moeilijkheden op het gebied van de vrouwenlonen, in het bijzonder in Twenthe, gehouden op maandag 9 augustus 1948 te ’s Gra-
venhage (TGTV, 249). 



 

 
 
 

391

De Textielwerkgevers-Federatie realiseerde zich dat de Bedrijfsunie niet gelukkig zou zijn met 
deze voorstellen, maar voerde ter verdediging aan dat de omstandigheden in de diverse regio’s 
en plaatsen sterk verschilden en dat daarom een voor iedereen bevredigende regeling moeilijk te 
realiseren was. Het was verder van groot belang om op dit moment concrete voorstellen te for-
muleren voor het CRB, omdat op 21 september de uitspraak van de Hoge Raad werd verwacht 
in de cassatie tegen de uitspraken van de rechtbank in Almelo. De Bedrijfsunie ging akkoord 
met de dispensatievoorstellen voor Enschede en de rest van Twente en met de franchisebepa-
ling, maar wilde voor vrouwen een minimumuurloon van 52 cent voor de geschoolde functies, 
in plaats van het door de fabrikanten voorgestelde loon van 48 cent. Zo ging er een brief vanuit 
Tilburg naar Den Haag die een compilatie was van de standpunten van beide sociale partners. 
Men was het niet eens geworden en in de bespreking met het College moest er dan maar duide-
lijkheid komen.808 
Enkele dagen vóór deze bespreking plaatsvond, gaven de besturen van de vier Twentse fabri-
kantenverenigingen het College nog een kort overzicht van de in hun ogen relevante feiten. 
Enschede was van oudsher het bolwerk van de liberale gedachte “equal-work-equal-pay”. In 
vroeger dagen werkten de talloze vrouwelijke wevers tegen dezelfde tarieven als hun mannelij-
ke collega’s. ‘De redelijkheid daarvan zetelt evenzeer in de ziel van de werkgevers als in de ziel 
des volks.’ Vrouwelijke wevers waren er vrijwel niet meer (volgens de loonstatistieken van 
december 1948 werkten er in Enschede in de dagploeg 56 vrouwen als wever, tegenover 1.592 
mannen), maar er waren wel veel drosters die in gemengde bezette zalen ‘geheel hetzelfde 
werk’ deden als mannen (117 vrouwen en 121 mannen in de dagploeg). De mannelijke spinners 
mochten in tarief maximaal 92 cent per uur verdienen en strikt genomen de vrouwen dus ook, 
maar ‘met veel kunst- en vliegwerk’ hadden de fabrikanten de drosters ‘achter weten te stellen’ 
en zij verdienden 83 cent (in de loonstatistiek over december 1948 wordt een gemiddelde van 
79,65 cent genoemd; zie ook Figuur 14). ‘Wij hebben daar eenige arbeidsconflicten voor over 
gehad, maar de situatie is op het oogenblijk toch rustig’, zo eindigden zij hun beschouwing over 
de spinsters. 
Vervolgens gingen de fabrikanten in op de voorlopige resultaten van het werkclassificatie-
onderzoek. Dit wees uit dat de voorspinnerij-arbeidsters, de pluk-, halffijn- en fijndrolsters, 
hoger moesten worden aangeslagen dan drosters. Bovendien namen de voorspinnerij-arbeidsters 
en met name de plukdrolsters onder hen een sleutelpositie in de spinnerij in ‘die hen in staat 
stellen het geheele spinproces stop te zetten’. Het loonbeeld, het geheel van functies en de on-
derlinge samenhang daarin, was volgens de vier besturen ‘tamelijk harmonisch en logisch’, 
mede omdat al deze arbeidsters ‘die aanvankelijk heel weinig lust in het werk hadden’, geleide-
lijk een hogere prestatie leverden. Alleen de drosters vormden op het loonbeeld een uitzonde-
ring, omdat zij aanmerkelijk meer verdienden dan op grond van werkclassificatie terecht leek.  
De ondernemers herhaalden hun frustratie over de beweringen van het College van Rijksbemid-
delaars als zou het niet geweten hebben dat er in Twente veel hogere lonen werden betaald dan 
in Brabant. Al in december 1945 hadden zij toestemming gevraagd voor hogere lonen dan in de 
CAO vermeld, maar dit verzoek was nooit beantwoord en evenmin afgewezen. Ook het verwijt 

                                                 
808 Voorstellen van het bestuur van de Textielwerkgevers-Federatie aan de Bedrijfsunie, ten einde tot een oplossing te komen van 
de moeilijkheden met de vrouwenloonen, 21 september 1948; brief A.F. Stuvé, namens de Bedrijfsunie, aan de Vakraad voor de 
Textielindustrie, 23 september 1948; brief B.J.M. van Spaendonck en A.F. Stuvé, namens de Vakraad, aan het College van Rijks-
bemiddelaars, 25 september 1948 (alle: StA, 548). 
Volgens de loonstatistieken van de fabrikanten over juni 1948 verdienden de 128 drossters in Enschede gemiddeld 79,06 cent in de 
dagploeg; volgens de gegevens van december 1948 verdienden de drossters, op dat moment 117 in getal, gemiddeld 79,65 cent. 
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aan de textielfabrikanten dat zij lichtvaardig een CAO hadden afgesloten met daarin vrouwen-
lonen op het Brabantse peil, wierpen zij verre van zich, aangezien er in de CAO een artikel was 
opgenomen dat de in de CAO vastgelegde looncijfers niet tot loonsverlaging aanleiding zouden 
geven. ‘Niet wij, maar Rijksbemiddelaars hebben deze clausule geschrapt en de genoemde grief 
geeft dus een oneerlijke wending aan de zaak.’ 
Zij beëindigden hun brief met het uitspreken van de overtuiging ‘dat iedere loonsverlaging voor 
de vrouwen in Twenthe op dit moment tot een ramp zou leiden. Nu de verlaging van de subsi-
dies op voedingsmiddelen tamelijk plotseling is ingegaan en tot ernstige spanningen aanleiding 
geeft, staat de zaak er nog hopeloozer voor.’809 
 
Hoe juist deze inschatting was, was kort daarvoor gebleken tijdens een verhoudingsgewijs be-
perkt conflict in Boekelo. Dat was ook het verraderlijke aan deze conflicten, ze braken op de 
meest onverwachte momenten en plaatsen uit en zouden zonder nauwe samenwerking van on-
dernemers en vakbonden, gericht op indamming, zomaar kunnen uitgroeien tot een veel omvat-
tender beweging die daadwerkelijk een bedreiging voor de loonpolitiek en misschien nog wel 
veel meer zou kunnen gaan vormen. Het conflict in Boekelo vertoonde vrijwel alle eerder ge-
noemde kenmerken van de manier waarop jonge vrouwen zich veelal lieten gelden, zij waren 
eigengereid en compromisloos. Zij wilden gewoon hun zin, punt. 
Het hoofd van de opmaakkamer van de Boekelosche Stoombleekerij hoorde op 22 juli ‘dat de 
meisjes niet tevreden waren over hun loon en van plan waren, met hun allen op het kantoor te 
komen’. Ondanks zijn tegenwerping dat er later die dag spreekuur was, waar een delegatie van 
hen kon komen praten, kwamen zij allemaal. De verantwoordelijke leidinggevende noteerde de 
klachten en voegde als laatste punt aan het verslag van het gesprek toe dat deze ‘binnen 14 da-
gen tot de tevredenheid van de arbeidsters’ zouden zijn opgelost. Maar al op 11 augustus kwa-
men de jonge vrouwen weer ‘in groten getale’ antwoord vragen op hun klachten en om ‘met 
zeer veel nadruk een hoger loon te eisen’. Op de tegenwerping dat de bestaande lonen niet ver-
hoogd konden worden, omdat die al boven het CAO-niveau lagen en dat in andere plaatsen voor 
hetzelfde werk evenveel werd betaald, gingen de vrouwen niet in. Zij waren ‘één kakelende 
massa en wensten niet te luisteren naar rede. Zij eischten een directe toezegging van hogere 
lonen’. De opmaaksters zijn vervolgens naar hun afdeling teruggekeerd, maar niet weer aan het 
werk gegaan. De volgende dag kwamen zij wel naar de fabriek, maar zijn op tafels gaan zitten 
‘zonder te werken’. Op woensdagavond 11 augustus voerde het bedrijf overleg met Gönning 
van De Eendracht en Huijsmans van St.Lambertus met het verzoek bemiddelend op te treden. 
De volgende dag hebben deze twee bestuurders en de voorzitter van de fabriekscommissie met 
de jonge vrouwen gesproken en ‘hun het onredelijke van hun houding trachten bij te brengen’. 
Dit viel niet bepaald in goede aarde. ‘De meisjes voelden’, aldus het verslag van het hoofd van 
de Opmaakkamer, ‘dat zij min of meer onmisbaar waren en meenden door een halsstarrige hou-
ding de directie te kunnen forceren tot een onredelijk hoge beloning voor hun prestaties. Zij 
eisten hoger loon of ontslagpapieren.’ Gönning en Huijsmans hebben daarop aangegeven dat zij 
ofwel weer aan het werk moesten gaan om later de grieven te kunnen bespreken, ‘of als zij wil-
den staken, buiten de poort blijven!’ Na de schaft besloten de jonge vrouwen om te gaan staken. 

                                                 
809 Brief A.C. van Eck aan G. Jansen, 16 oktober 1948 (TGTV, 249). 
In de Concept Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Textiel-industrie, van 1 februari 1946, kwam een artikel 40 voor dat luidde: 
‘Tengevolge van de invoering van deze overeenkomst zullen geen loonsverlagingen worden toegepast, tenzij dit noodzakelijk is om 
ernstige afwijkingen van het bepaalde in art. 20 te redresseeren, een en ander ter beoordeling van den Vakraad.’ Het CRB had, 
zoals eerder vermeld, op 7 maart een Regeling van loonen voor de textielindustrie vastgesteld, waarin dit artikel, zoals vele anderen, 
niet voorkwam (Nederlandsche Staatscourant, 12 maart 1946 (nr. 50). De boosheid van de fabrikanten was dus begrijpelijk. 
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Zij waren zich ervan bewust dat deze staking ertoe zou leiden dat de productie van de fabriek 
stil zou vallen, maar zoals één van hen naar verluidt beweerde: ‘Het kon haar niets schelen, wat 
de anderen in de fabriek voor nadelige gevolgen van deze staking hadden; zij redde zich ook 
zelf!’ 
Op vrijdag 13 augustus overlegden twee van de staaksters met de fabriekscommissie, die hen 
uitlegde dat zij hun eisen niet steunden, ‘al zouden misschien enkele van hun eisen wel gemoti-
veerd zijn’. Diezelfde avond overlegde de bedrijfsleiding met de staaksters in café Huurne, 
waar ook de gehele fabriekscommissie bij aanwezig was. De directie verlangde dat het werk 
zou worden hervat, voordat er verder kon worden onderhandeld en verklaarde dat een vergelij-
king van de lonen met enkele andere bedrijven geen aanleiding gaf om de lonen aan te passen. 
Op maandag hebben de staaksters zich bij de fabriekspoort verzameld en twee afgevaardigden 
naar de directie gestuurd. De standpunten bleven ver uit elkaar liggen: de directie wilde dat 
eerst het werk werd hervat en dan zouden de grieven en wensen besproken kunnen worden, de 
staaksters verlangden ‘eerst onderhandelen (en toegeven) en daarnaast nog de stakingsuren be-
talen en dan weer aan het werk gaan’, aldus de rapportage van het bedrijf. De staaksters hebben 
hierna onderling overlegd bij de fabriekspoort en zijn vervolgens naar huis gegaan. De directie 
had sterk de indruk dat een aantal van de jonge vrouwen moeite hadden om het tarief te halen 
‘en daarom maar liever staken, of althans trachten de boel in de war te schoppen’ en dat een 
aantal andere er werkelijk van overtuigd was dat elders hogere lonen werden betaald ‘en dat 
alleen als zij halsstarrig volhouden’ aan hen ook hogere lonen betaald zouden worden.  
De directie vatte de kern van het conflict helder samen in de conclusie: ‘Helaas ontbreekt het 
aan vertrouwen in het bedrijf, dat die hogere lonen die zij menen te moeten verdienen, ook door 
ons betaald zullen worden, wanneer zij het werk eenmaal zullen hebben hervat.’ Volgens een 
aantekening op een van de rapporten is de staking op 27 augustus beëindigd; mij is niet bekend 
met welke resultaten. De FVE, waar de Boekelosche Stoombleekerij bij was aangesloten, zette 
op de eerste stakingsdag direct alle staaksters op de Zwarte Lijst en informeerde alle georgani-
seerde textiel- en confectiefabrieken in de wijde omgeving.810 
 

10.4 Angst voor stakingen schort het BBA op 

Op 20 oktober 1948 volgde een nieuwe gespreksronde tussen het College van Rijksbemidde-
laars en de Vakraad voor de Textielindustrie. Van Spaendonck begon met uit te leggen dat de 
Textielwerkgevers-Federatie voor geschoolde vrouwen in Gemeenteklasse III geen hoger loon 
wilde vastleggen dan 48 cent per uur en dat de Bedrijfsunie wenste vast te houden aan een uur-
loon van 52 cent voor deze groep. De franchisebepaling die in de brief van de Vakraad van 25 
september was opgevoerd, beoogde volgens hem dat aan de betrokken onderneming een indivi-
duele dispensatie werd gegeven ten aanzien van met name te noemen categorieën arbeidsters en 
voor een bepaalde tijd; dit wenste hij nadrukkelijk niet als een vrijbrief te beschouwen. Van 
Spaendonck besloot zijn inleiding door nog eens met klem te herhalen dat loonsverlagingen 

                                                 
810 IJpma, Rapport staking Opmaakkamer, 13 augustus 1948; Vervolg staking meisjes opmaakkamer, 17 augustus 1948; circulaire 
J.J. Rouwenhorst aan Textiel- en Confectiefabrikanten te Haaksbergen, Neede, Goor, Borne, Hengelo, Enschede, Losser en Olden-
zaal, in zooverre zij georganiseerd zijn, hetzij in één der Twentsch-Geldersche Fabrikanten-Vereenigingen, hetzij in den Fabri-
kantenkring Enschede, 13 augustus 1948 (alle: TGTV, 74). De vierendertig opmaaksters waren over het geheel genomen jong: een 
van de vrouwen was 29, er was ook een vrouw van 28, drie waren 24 jaar, twee waren 23 jaar, vier vrouwen waren 22, er waren drie 
vrouwen van 21, zes van 20, zeven van 19 jaar, twee van 18, één van 17, twee van 16 en twee van 15 jaar oud. 
Voor een korte omschrijving van een opmaakkamer zie: T. Bos, Wie maakten de katoentjes? De textielindustrie in Nijverdal, Zalt-
bommel 2006, p. 80. 



 

 
 

394

onvermijdelijk tot ernstige arbeidsconflicten zouden leiden. De opheffing van de regeringssub-
sidies op de prijzen had het sociale klimaat alleen maar verslechterd. 
De 52 cent van de Bedrijfsunie kon geen genade vinden in de ogen van Rijksbemiddelaar Jan-
sen, omdat het te hoog was in relatie tot de lonen die waren vastgesteld voor de confectie-
industrie. In die bedrijfstak had men de voorstellen overigens gebaseerd op een gedegen werk-
classificatierapport. Het CRB wenste voor de textielindustrie niet verder te gaan dan 48 cent. 
Indien men hoger zou willen, dan kon dat uitsluitend en alleen op basis van een werkclassifica-
tie-onderzoek. Berenschot had weliswaar een dergelijk rapport opgeleverd (zie bij voetnoot 1113), 
maar de Vakraad was het er intern nog niet over eens, al had het de voorlopige resultaten wel 
verdisconteerd in de voorstellen in zijn brief van 25 september. Berger wilde het alleen maar in 
de discussies betrekken, wanneer het CRB op zijn minst de grondslagen van het rapport kende. 
Hij wilde weten wat nou eigenlijk de bedoeling was van de voorgestelde franchisebepaling. In 
meerdere CAO’s en loonregelingen waren onder allerhande benamingen uitwijkmogelijkheden 
ingevoerd, zonder dat helder was omschreven waar dit toe moest dienen. Middelhuis en Stuvé 
wilden de franchise inzetten als middel tegen het euvel dat door het tariefplafond, die extra ver-
diensten in tarief maximeerde op 20%, hogere prestaties werden afgeremd. Dat was volgens de 
vertegenwoordigers van het College nadrukkelijk niet de bedoeling. Dit soort problemen moest 
worden opgelost met een aanpassing van de tarievenregeling, waarvoor zo nodig dispensatie 
kon worden verleend. De vergadering besloot na enige discussie dat de franchisebepaling mocht 
worden gehanteerd voor het geven van een tijdelijk hogere beloning aan ‘werkneemsters, belast 
met enige leiding, met meer dan gewone verantwoordelijkheid of met gespecialiseerde werk-
zaamheden’. 
 

Tabel 52 Gemiddeld verdiende uurlonen van arbeidsters in Enschede, 2e half jaar 1948 
Cent/uur Loonstatistiek  

juni 1948 
Loonenquête  

okt. 1948 
Loonstatistiek  

dec. 1948 
Weefsters 86,19 88 88,89 
Drosters 79,06 83 79,65 
Plukdrolsters 80,17 80 79,77 
Scheersters 70,75 75 75,79 
Chaponsters 71,85 72 73,90 
Spoelsters 67,52 68-70 68,01 
Zoomsters 67,71 51 67,88 

De uurlonen van de weefsters afkomstig uit de loonstatistiek zi jn de gemiddelden van de verschillende typen weefsters: 
wit, bont, kunstzijde, wol, dekens, gemengd. Het uurloon dat Van Eck voor de zoomsters noemde, nl. 51 cent, kan 
onmogelijk juist zijn, omdat zowel uit de voorafgaande als uit de daarop volgende enquête blijkt dat er ruim 15 cent 
meer werd betaald. 
 
Bij de behandeling van de ‘kwestie Twenthe’ verstrekte Van Eck cijfers die uit een recente 
loonenquête naar voren waren gekomen. De lichte stijging in vergelijking met voorgaande cij-
fers was gevolg van het feit ‘dat men harder is gaan werken’. Als toelichting op deze cijfers gaf 
hij aan dat op grond van de ter beschikking staande werkclassificatiegegevens de verhouding 
tussen de verschillende functies logisch was. Hij doelde hier op het al eerder genoemde rapport 
van Bureau Berenschot, waarin voor een aantal functies een indeling in loonklassen was ge-
maakt, gegevens waarover het CRB niet beschikte (zie Tabel 66). Verder wees hij op de nog 
steeds bestaande belangrijke tekorten aan mannelijke en vrouwelijke arbeiders in de Twentse 
textielindustrie; een loonsverlaging was in de gegeven omstandigheden dan ook uitgesloten. 
Jansen was bereid de Enschedese industrie in zoverre tegemoet te komen dat het College toe-
stemming zou geven om aan de spoelsters 50 cent (+ 20% tarieftoeslag = 60 cent) te betalen. De 
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tariefmarge zou groter mogen zijn dan 20%, wanneer er een verantwoorde tarievenregeling zou 
bestaan en ‘de prestaties een overschrijding van het plafond wettigen’. ‘Op het loon van 50 
cts.’, zo vervolgde de Rijksbemiddelaar, ‘kunnen dan de lonen voor de hoger gewaardeerde 
functies worden opgebouwd.’ Zonder met de ogen te knipperen incasseerde Van Eck deze con-
cessie en ging direct een stap verder door er op te wijzen dat het uitgangspunt niet het loon van 
de spoelsters moest en kon zijn, maar dat van de drosters. 
Jansen hield formeel aan zijn uitgangspunt vast en verklaarde ‘dat voor de hoger gewaardeerde 
categorieën zodanig hogere cijfers moeten worden vastgesteld als door een wetenschappelijke 
werkclassificatie kan worden gemotiveerd’, daarmee een opening in de onderhandelingen aan-
gevend. Hij had sterk de indruk dat er in de Enschedese textielindustrie chaotische verhoudin-
gen bestonden als gevolg van onverantwoorde tarievenregelingen. Het tegendeel was het geval, 
aldus Van Eck, omdat juist de Enschedese industrie steeds voorop had gelopen met weten-
schappelijk onderbouwde tarievenregelingen. Berger bracht hier nog tegenin dat ‘indien het 
College de bestaande Twentse lonen zou legaliseren, het daarmede aan iedere werkgever en 
iedere werknemer in den lande een claim zou geven op het College’. Jansen daarentegen zag de 
uitweg uit de problematiek door zich – ‘gelet op mededeling van Mr. Van Eck, dat er op tal van 
fabrieken wetenschappelijke tarievenregelingen bestaan’ – af te vragen of ‘men niet verder in 
de richting van een oplossing zou kunnen komen door na te gaan, in hoeverre op grond van die 
tarievenregelingen toestemming tot overschrijding van het tariefmaximum kan worden gege-
ven’. Berger maakte er een een-tweetje van door te informeren of de Vakraad en de FVE bereid 
waren er aan mee te werken om de discussie te verplaatsen naar het arbeidstechnische terrein. 
‘Dit zou er op neer komen’, aldus Berger, ‘dat opening van zaken wordt gegeven zowel wat de 
bestaande tarievenregelingen betreft – bedrijf voor bedrijf – als wat betreft de ontworpen werk-
classificatie. Indien van de zijde van de Vakraad en van de Fabrikantenvereniging Enschede een 
toezegging tot medewerking in die richting wordt gedaan, is spreker bereid de zaak op te nemen 
met de daarvoor aangewezen instantie, de Directeur-Generaal van de Arbeid, die tevens de op-
perste chef is van de looncontrôle.’ Van Eck herinnerde hem er fijntjes aan dat hij zijn bereid-
heid om langs deze weg naar een oplossing te werken al had getoond, toen hij in overleg met 
CRB-inspecteur Bruens in januari 1947 een onderzoek op touw had gezet met betrekking tot de 
waardering van de functie van plukdrolster. Dit onderzoek was niet doorgegaan omdat de be-
trokken bedrijven weigerden mee te werken en ‘het College deze zaak niet doorzette’ (zie voet-
noot 784).811 
 
Ondanks de stekelige reactie van Van Eck was hier een werkelijk grote doorbraak bereikt. Het 
College van Rijksbemiddelaar erkende dat er geen andere oplossing was voor de ‘kwestie 
Twenthe’ dan het geven van dispensatie. De angst voor een massale staking stelde de bepalin-
gen van het BBA tijdelijk buiten werking. De circa 500 vrouwen in de Enschedese spinnerijen 
(de fabrikantenverenigingen hadden in het eerste half jaar van 1947 in totaal circa 900 voor-
spinnerij arbeidsters in dienst; zie Tabel 69 en Bijlage III) bleken een macht te kunnen ontplooien 
die veel verder ging dan hun concrete, dagelijkse eisen: zij wilden een zo hoog mogelijk loon en 
zoveel mogelijk emolumenten; zij veroorzaakten een aardbeving in het arbeidsvoorwaarden-
                                                 
811 Kort verslag van de bespreking tussen een delegatie van de Vakraad voor de Textielindustrie en de Rijksbemiddelaars Mr. 
Berger en Mr. Jansen over de vrouwenlonen in de textielindustrie op woensdag 20 oktober 1948 des voormiddags te 10.30 uur in 
Den Haag (TGFV, 249 en StA, 548).  
De delegatie van het CRB bestond uit J.A. Berger, G. Jansen, J.F.M. Bosch en R.J. Erdbrink; de Vakraad was vertegenwoordigd 
door A.C. van Eck, Th. Enklaar, J.A. Middelhuis, R. Slok, B.J.M. van Spaendonck, A.F. Stuvé, C.N.F. Swarttouw en A.J.A. van 
Gerwen, die ook het verslag heeft gemaakt. 
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overleg. De overheid, fabrikanten en vakbonden konden niet anders dan zich hier bij neer leg-
gen. 
Daarnaast openden de fabrikanten hun deuren voor de overheid, althans het was een voorwaar-
de van het CRB dat zij bereid waren om mee te werken aan werkclassificatie-onderzoeken die 
konden dienen om de dispensatie een legaal tintje te geven. Het ging hier niet om daadwerkelij-
ke opening van zaken; wie er binnen mochten komen waren Bureau Berenschot, Bedaux, Raad-
gevend Efficiency Bureau Ir. P.H. Bosboom en F.C.M. Hegener en die kenden al vele jaren 
uitstekend de weg in de Twentse textielfabrieken. Ook na de oorlog, want al in 1947 had men 
onderkend dat systematische werkclassificatie onvermijdelijk was; dit speelde in de discussies 
omtrent de wenselijkheid het tariefplafond van 20% voor mannen te kunnen doorbreken (zie 
Hfdst. 11). De doorbraak in de relatie CRB en fabrikanten in 1948 was de wederzijdse erkenning 
dat men elkaar nodig had om de lonen zoveel mogelijk in de hand te houden, teneinde, wat het 
College betrof, geleidelijk in een situatie te komen waarin de lonen konden worden verlaagd, zo 
niet absoluut dan toch relatief. De fabrikanten waren er vooral op uit om tijd te winnen en zo-
veel mogelijk hun eigen gang te blijven gaan, zonder “overbodige” overheidsbemoeienis. 
Het had gigantisch veel tijd en energie gekost voor beide partijen voordat er een begin van ver-
trouwen ontstond. Het belang van het College (en van de Nederlandse regering) was dat er vol-
gens algemene regels werd geopereerd, dat afwijkingen in overleg en gecoördineerd tot stand 
kwamen en dat individuele bedrijven of groepen bedrijven niet langer op eigen houtje hun ar-
beidsvoorwaarden aanpasten. In de bijeenkomst van 20 oktober had Rijksbemiddelaar Jansen er 
zijn verbazing over uitgesproken ‘dat de textielfabrikanten in Twenthe zelf niet het belang er-
van inzien hun hoog opgeschroefd loonniveau te verlagen, mede met het oog op een conjunc-
tuuromslag in een mogelijk niet zeer verre toekomst’. Tegenover dit beroep op het lange termijn 
perspectief, gezien door de ogen van een bureaucraat die zich vanuit Den Haag bezig hield met 
de algemene principes van een geordende economische heropbouw met de daarbij noodzakelijk 
geachte loonbeheersing, stond de zeer praktische kijk van een door de wol geverfde technocraat 
die uitging van wat vanuit zijn perspectief op dat moment nodig en haalbaar was. Van Eck ant-
woordde op Jansens oprechte verwondering met een simpel ‘indien men nu een afbraak van de 
lonen zou willen doorvoeren, (zou) men de textielindustrie (…) afbreken’. 
Pas toen helder werd dat er geen loonsverlaging zou komen, maar dispensatie, maakten de 
Twentse fabrikanten aanstalten om zich te gaan voegen, al was het niet van harte. Als een 
zwaard van Damocles hing de uitslag van het beroep in cassatie boven de textielfabrikanten. 
Berger kon wel wat regelen met Z.Th. Fetter, de Directeur-Generaal van de Arbeid, hoofd van 
de Arbeidsinspectie en, zoals Berger het formuleerde, ‘de opperste chef’ van de looncontrole, 
zodat voorlopig van verdere vervolging werd afgezien, maar daar hing wel een prijskaartje aan. 
Aanvankelijk werd de uitspraak van de Hoge Raad verwacht op 21 september, in de bijeen-
komst van 20 oktober deelde Van Eck mee dat de uitspraak van Hoge Raad met enkele weken 
was ‘aangehouden’. Het arrest volgde uiteindelijk pas op 14 december. Het kwam het College 
in de laatste maanden van 1948 heel goed uit dat de dreiging van de Hoge Raad boven de markt 
bleef hangen vanuit de overweging dat onder druk alles vloeibaar wordt, zelfs Twentse textiel-
fabrikanten. Het lijkt mij zeer aannemelijk dat het lange uitblijven van het arrest niet alleen 
samenhing met grote werkdruk bij de rechters, maar ook met aandrang vanuit het CRB. 
Een boete betalen deerde de ondernemers niet, maar het cachot ingaan, dat was een fiks aantal 
bruggen te ver. Naast de al gememoreerde brief aan Albert Heijn van 30 maart hierover, is er 
nog een ander document waaruit de angst voor de gevolgen van een negatief besluit van de 
Hoge Raad bleek. Van Eck stuurde de Twentse fabrikanten op 18 oktober een circulaire toe, 
waarin hij meldde dat hij voor zaken naar het buitenland moest − wat op zich al opvallend is. 
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‘Aangezien op 19 October verwacht wordt’, zo schreef hij, ‘het arrest van den Hoogen Raad 
inzake ons cassatie-beroep tegen het strafvonnis vrouwenloonen bij Gebr. Van Heek en aange-
zien wij vreezen, dat het beroep cassatie verworpen zal worden, heeft ondergeteekende het ge-
voel, dat hij de rat is, die het zinkende schip verlaat. Hij hoopt echter van harte, dat het nog 
geruimen tijd zal blijven drijven.’812 
 
Op 14 december 1948 verscheen het lang verbeide arrest van de Hoge Raad. Het beroep van de 
fabrikanten − er werd alleen ingegaan op de zaak tegen Gebr. Van Heek − werd verworpen. 
Bovendien versterkte de Hoge Raad de positie van het College nog eens. Uit het feit namelijk 
dat de Rijksbemiddelaars er goed van op de hoogte waren dat in (vrijwel) de gehele Twentse 
textielindustrie te hoge vrouwenlonen werden betaald, bleek, aldus de Hoge Raad, dat zij dit in 
hun overwegingen hadden meegenomen en dat zij desondanks hadden geconcludeerd dat het 
algemeen belang vereiste dat de Loonregeling ook in Twente werd toegepast. Daarnaast was 
‘het bindend voltrekken van deze belangenafweging’ bij uitstek de taak die aan het CRB toe-
kwam.813 In een brief aan het bestuur van de FVE concludeerde Van Eck dat Gebr. Van Heek 
de door de Almelose rechter opgelegde boete zou moeten betalen. ‘Ernstiger is, dat in de van 
toepassing zijnde wet is vastgelegd, dat een tweede recidive met hechtenis moet gestraft wor-
den. Aangezien de directie het natuurlijk nooit op hechtenis kan laten aankomen, wordt zij dus, 
zoodra de eerste recidive is geconstateerd, onherroepelijk tot loonsverlaging gedwongen.’ Vast-
stelling van de eerste recidive zou niet alleen Gebr. Van Heek maar ook meerdere andere fa-
brieken tot stilstand brengen, zo had Van Eck bij herhaling aan het CRB laten weten. Hij stelde 
voor om dit niet nog eens zelf aan te kaarten, maar om het dit keer via de Bedrijfsunie te laten 
lopen. Van Eck had dit al uitvoerig met de bonden besproken en zij zouden er bij het College op 
aandringen dat het een dringend verzoek zou richten aan Minister van Justitie Th.R.J. Wijers 
om de Officier van Justitie ervan te weerhouden bij de twee Enschedese ‘slachtoffers’ een 
tweede proces-verbaal op te maken. ‘Alleen op deze wijze kan een ramp voorkomen worden.’ 
De pathetiek spat van het briefpapier af. Had hij nog goede hoop dat dit zou lukken, Van Eck 
betwijfelde of de Officier van Justitie ertoe te bewegen zou zijn om de grote portefeuille met 
andere verbalen die hij op zijn bureau had liggen, onderop de stapel te leggen. Hij was bang dat 
de fabrikanten een grote stroom vervolgingen op zich af zouden zien komen. Mede om die re-
den stelde hij voor dat de FVE de boete van Gebr. Van Heek niet zou betalen, maar wel de kos-
ten van de cassatieprocedure.814 
 
Vlak voor kerstmis reageerde de Vakraad eindelijk op de vraag die CRB-voorzitter Berger had 
gesteld in het beraad van 20 oktober. Ja, zowel de Vakraad als de betrokken Twentse verenigin-
gen waren bereid er aan mee te werken om de discussie te verleggen naar het arbeidstechnisch 
terrein en zoveel mogelijk weg te halen van het loonfront. Vanwege ernstige meningsverschil-
                                                 
812 Circulaire A.C. van Eck aan de leden van de Twentsch-Geldersche Textielfabrikanten-Vereenigingen, 18 oktober 1948 (FVA, 
17). 
813 Het arrest van de Hoge Raad met betrekking tot ‘Fabrikant die, met beroep op algemeen belang, zich niet houdt aan lonen 
vastgesteld door CRB’ van 14 december 1948 is gepubliceerd in: Nederlandse jurisprudentie, 1949, nr. 550.  
W.P.J. Pompe wees in zijn artikel, Over de verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer i.v.m. werkstaking, in: Nederlands 
Juristenblad, Jrg. 24 (1949) nr. 33 (1 okt.), p. 641-646, eveneens op de uitzonderlijk sterke positie van het College van Rijksbemid-
delaars, omdat de wetgever dit College had aangewezen als dè instantie om vast te stellen wat toelaatbare lonen waren. Er was in 
Twente dus geen sprake van overmacht volgens Pompe, ‘daar de wetgever juist ook voor een dergelijke situatie zijn wettelijke 
bepalingen heeft gegeven’ (p. 642). 
814 Rondschrijven A.C. van Eck aan bestuur FVE, 18 december 1948 (TGTV, 20). Het Jaarverslag over 1948 van de FVE, schreef 
dat het arrest ‘om onverklaarbare redenen’ was opgehouden.  
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len in de boezem van de Vakraad over de nieuwe in de CAO vast te leggen vrouwenlonen, was 
dat er nog niet van gekomen. Dat speet de Vakraad zeer, maar men wilde nu spijkers met kop-
pen slaan en stelde voor een overleg te arrangeren van het CRB, DG van de Arbeid Fetter en 
een delegatie van de Vakraad. Zou het College dan ook zo goed willen zijn, ‘overeenkomstig 
uw toezegging’, in overleg te treden met Fetter? Het was bloemrijk geformuleerd, maar wat er 
tussen de regels stond was de vraag of Berger Fetter even aan de ketting wilde leggen, zodat er 
niet nog meer processen-verbaal zouden volgen.815  
Van Eck wilde bij de aanvang van het overleg dat op 20 januari 1949 plaatsvond, ‘een misver-
stand’ ophelderen. Op 20 oktober had de Vakraad toegezegd dat het werkclassificatierapport 
aan het CRB zou worden toegestuurd. Dat was als gevolg van een misverstand niet gebeurd, 
waardoor de indruk was gewekt dat de Vakraad op het arrest van de Hoge Raad had gewacht. 
Dat was evenwel niet het geval volgens Van Eck. Het is niet met zekerheid te zeggen, maar de 
gebeurtenissen en zeker de houding van de Twentse fabrikantenverenigingen in de voorgaande 
periode gaven voedsel aan dit soort gedachten en zeker de ontwikkelingen die nog kwamen, 
maken het alleszins waarschijnlijk dat het inderdaad onderdeel van een bewuste tactiek was. 
Ledeboer noemde vervolgens een aantal redenen dat de vrouwenlonen in Enschede waren ge-
stegen: na de bevrijding was er weinig geschoold personeel; er waren alleen meisjes beschik-
baar uit gezinnen waar geen zwarte handel werd gedreven en, bij implicatie, dat waren er maar 
weinig; de industrie had grote opdrachten te verwerken gekregen van de Nederlandse en Britse 
regering; men was aanvankelijk voor de vrouwenlonen niet gebonden aan de CAO (een buiten-
gewoon spitsvondig argument gezien het feit dat de fabrikanten de totstandkoming ervan ernstig 
getraineerd hadden. Feitelijk was het overigens niet juist, omdat alle afspraken van de fabrikan-
ten om in deze terughoudendheid te betrachten, al achterhaald waren op het moment dat zij 
werden vastgelegd); de lonen lagen in Enschede altijd al hoger dan elders. Hij voegde er aan toe 
dat de arbeidsproductiviteit op dat moment hoger was dan voor de oorlog. Deze was opgelopen 
van 72 tot 80 Bedaux-eenheden. Berger vond het allemaal heel interessant, maar hij wilde be-
wijzen zien, omdat hij bezwaar had tegen niet wetenschappelijk vastgestelde tarieven.816 
Jansen kon ternauwernood zijn irritatie onderdrukken. Alles wat nu te berde werd gebracht was 
op 20 oktober al besproken en het enige resultaat in die drie maanden was dat het College sinds 
12 januari beschikte over het rapport van Berenschot en een verklaring van de Vakraad dat die 
er niet achter stond. Iedere grondslag om verder te praten ontbrak in zijn ogen, terwijl de tijd 
drong sinds de uitspraak van de Hoge Raad. ‘Het College heeft zijn best gedaan om de voort-
gang van de contrôle en de berechting van de loonovertredingen tegen te houden in afwachting 

                                                 
815 Brief B.J.M. van Spaendonck en A.F. Stuvé, namens de Vakraad, aan het CRB, 23 december 1948 (TGTV, 249).  
Op 11 november 1948 hadden A.F. Stuvé en B.J.M. van Spaendonck, namens de Vakraad, een brief aan het College van Rijksbe-
middelaars willen sturen die een vrijwel identieke inhoud had als de brief van 23 december. Omdat de discussies over de in de CAO 
vast te leggen vrouwenlonen nog niet waren afgerond, is die brief niet verstuurd, zoals beide heren schreven in een brief, namens de 
Vakraad, aan de Stichting van den Arbeid van 25 november 1948, (StA, 548). 
816 Een Bedaux-eenheid is ‘de hoeveelheid arbeid, welke een normale arbeider, onder normale omstandigheden, in één minuut kan 
verrichten, indien hij met een normaal tempo werkt en gedurende deze minuut de voor die arbeid noodzakelijke rust geniet. Deze 
eenheid is zodanig, dat een normale groep goed opgeleide mensen, die behoorlijk wordt gecontroleerd en een behoorlijke aanspo-
ring (geld of anderszins) ontvangt, onder normale omstandigheden in een gematigd klimaat, een gemiddelde van 80 eenheden per 
uur kan presteren, gedurende 9 uren per dag, jaar in jaar uit, zonder dat enige verstoring van hun lichamelijke evenwicht of schade 
aan hun gezondheid veroorzaakt wordt. Hierbij is evenwel een voorwaarde, dat de productiviteit niet door physische of andere 
belemmeringen beperkt wordt. Uit de definitie volgt, dat een Bx per minuut of 60 Bx per uur als “normaal” beschouwd moet wor-
den.’ In: Algemene beschouwingen over de Bedaux-methoden voor het meten van de menselijke arbeid, Amsterdam 1947, p. 1.  
Enerzijds is er in de definitie sprake van dat een “normale” prestatie 80 eenheden inhoudt, anderzijds wordt 60 als “normaal” be-
schouwd. In de vergadering van de Vakraad van 18 november 1947 werden 72 eenheden als een normale prestatie aangemerkt (zie 
voetnoot 932). Dit lijkt mij een fors en onhoudbaar verschil, maar destijds werd dit klaarblijkelijk niet als een probleem gezien. 
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van het antwoord van de Vakraad op zijn voorstellen. Het College kan dit echter niet volhouden 
bij de belangstelling, die zowel bij de CDEC als bij Justitie voor deze zaak bestaat, indien de 
Vakraad rustig drie maanden laat verlopen, zonder iets te doen. De overheid kan de daarin ge-
legen aantasting van haar prestige niet tolereren.’ 
In een poging olie op de golven te gooien verklaarde Stuvé dat het de primaire doelstelling van 
de Vakraad was om tot een betere loonregeling voor de vrouwen te komen. Deze waren in het 
gehele land te laag, maar vooral in Twente kwamen de moeilijkheden het scherpst naar voren. 
Hij vond het buitengewoon vervelend dat de discussie binnen de Vakraad over een nieuw, ho-
ger uitgangspunt voor de vrouwenlonen nog niet was afgerond. Hij was er een groot voorstan-
der van om in de gehele textielindustrie de werkclassificatie door te voeren, maar, en toen bleek 
de olie niet op het water maar op het vuur te belanden, daarmee betrad men ‘een onafzienbaar 
en onoverzichtelijk terrein’. Er was nu een proefrapport van Berenschot, maar hierin waren de 
nodige aanpassingen noodzakelijk. Met betrekking tot de tarieven lag het nog ingewikkelder, 
omdat ieder bedrijf zijn eigen tarievenregeling had. Het College kon niet in redelijkheid van de 
Vakraad verlangen dat het ‘werkclassificatie- en tariefrapporten uit de mouw schudt’. 
Voor Stuvé als vakbondsbestuurder was het essentieel dat er op de een of andere manier een 
oplossing kwam, zodat er legaal hogere lonen konden worden betaald. Hij waarschuwde dat als 
Justitie haar gang zou gaan, de gehele textielindustrie ontwricht zou raken met alle gevolgen 
van dien voor de binnenlandse textielvoorziening en voor de export. ‘De EVC zit op de loer om 
in Twenthe de stakingsbeweging aan de gang te krijgen. Er behoeft slechts één Twentse werk-
gever tot verlaging der tarieven over te gaan om de EVC de kans te geven haar slag te slaan.’ 
Hij hoopte vurig dat Justitie geen onbekookte dingen zou doen, want, zo was zijn impliciete 
conclusie, dan kwam de Bedrijfsunie weer tegenover de arbeiders te staan. 
De landelijke implicaties van wat er zich in Twente afspeelde, kwamen onbewimpeld op tafel 
met de reactie van Berger dat de acties van de CDEC ‘op verzoek’ van het CRB waren stopge-
zet, maar dat het begrijpelijk was dat deze dienst na drie maanden de vraag stelde wat de stand 
van zaken was. ‘Deze zaak zonder meer laten lopen zou een aantasting van de rechtsorde bete-
kenen.’ Als alle Enschedese fabrieken een tariefsysteem hadden, dan moesten ze dit aan de 
Rijksbemiddelaars voorleggen, zodat het College de tarieven kon vaststellen. Hij wilde ‘alle 
medewerking’ verlenen, maar hij wachtte op gegevens.  
Vunderink verwoordde het gevoel van velen in de textielindustrie dat er een addertje onder het 
gras zat. Het College deed het dan wel voorkomen dat als de Twentse fabrikanten en de Vak-
raad nou maar deden wat het CRB wilde, de zaak wel in orde zou komen. Realiseerde het Col-
lege zich wel dat het in Twente ging om een overschrijding van het plafond met 40%? Hij kon 
zich niet voorstellen dat de Rijksbemiddelaars via de weg van een arbeidstechnische beoorde-
ling van de prestaties er toe zouden kunnen besluiten om een overschrijding met 40% te sancti-
oneren. Hij kon zich niet aan de indruk onttrekken dat ‘bepaalde instanties’ het op Twente had-
den gemunt zonder enige notie te hebben van de bijzondere situatie in die regio. Hij vroeg om 
begrip voor de situatie van de vakbonden. De Bedrijfsunie had de arbeiders in de spinnerijen 
ertoe overgehaald om weer in ploegendienst te gaan werken, hoewel de arbeiders hadden ge-
zworen om dat nooit meer te doen. De bonden hadden het verwijt naar het hoofd geslingerd 
gekregen dat zij een CAO hadden ondertekend met loonbepalingen die voor Twente niet houd-
baar waren. Maar de bepaling die dat wel degelijk mogelijk had gemaakt (“ten minste”), was 
door het CRB geschrapt. Nu wilde het College het basisloon voor spoelsters verhogen tot 
maximaal 44 cent hoewel het feitelijke loon op 67 cent lag. ‘Zal men de arbeidersorganisaties 
hieraan nu weer gaan ophangen?’ Volgens Vunderink had het CRB de illusie dat de kwestie op 
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te lossen was langs arbeidstechnische weg. Indien in één bedrijf op deze gronden een plafond-
overschrijding zou worden goedgekeurd en een andere onderneming zou worden verplicht om 
de lonen te verlagen, omdat er geen zogenaamd wetenschappelijk tariefrapport kon worden 
overlegd, ‘dan breekt in laatstgenoemd bedrijf onvermijdelijk een staking uit en zullen de arbei-
dersorganisaties er goed voor zijn om de stukken, die gemaakt zijn, aan elkaar te lijmen. Het is 
een onmogelijke taak de arbeiders aan te praten, dat het nodig is, dat van de lonen een gedeelte 
wordt afgeknepen, waar dit gedeelte uitsluitend ten goede komt aan de werkgevers, aangezien 
de prijzen daardoor niet veranderen.’ 
Formeel juist, maar volledig voorbijgaand aan de problemen waar fabrikanten en vakbonden 
gezamenlijk mee te kampen hadden – arbeiders die niet geïnteresseerd waren in dit soort be-
spiegelingen en die de macht hadden hun als “enge groepsbelangen” getypeerde verlangens 
door te zetten – antwoordde Rijksbemiddelaar Jansen op de klaagzang en vlijmscherpe analyse 
van Vunderink dat deze ‘de zaken te eng’ bekeek. De Rijksbemiddelaars hadden tot taak een 
nationale geleide loonpolitiek in te voeren, waarbij de basislonen moesten worden vastgesteld 
op basis van werkclassificatie en de oververdienste op basis van gemeten tarieven. Zo simpel 
was dat, dat had niets te maken met Twente, maar met de Vakraad die in gebreke was gebleven 
om in te gaan op de voorstellen die het College had aangedragen om tot een oplossing te ko-
men. En, zo sloot hij af, het College kon zich hierbij niet laten leiden door vrees voor de EVC. 
Van Eck vond de uitweg uit de dreigende patstelling door zich bereid te verklaren om alle be-
staande tariefregelingen voor te leggen aan het CRB. Voor die tijd was het wel noodzakelijk dat 
ambtenaren van het Directoraat-Generaal van de Arbeid ter plaatse een onderzoek zouden in-
stellen, omdat de tarieven van bedrijf tot bedrijf verschilden, en dat er met hen overleg zou 
plaats vinden om te voorkomen dat in een later stadium het verwijt zou worden gemaakt dat de 
overgelegde gegevens niet in het gewenste format zouden zijn aangeleverd. 
Afgesproken werd dat de Vakraad vóór 1 februari een gemeenschappelijk voorstel zou indienen 
voor de verhoging van de basislonen van vrouwen. Berger wilde niet langer wachten en zou 
desnoods zelf die lonen vaststellen. De Vakraad zou voor die datum eveneens zijn standpunt 
hebben bepaald ten aanzien van het werkclassificatierapport van Berenschot en tot slot zou van 
een aantal Enschedese bedrijven de tariefrapporten aan het College worden voorgelegd. Dit 
waren Van Heek & Co, Bamshoeve, N.J. Menko en Roombeek. De directeuren van deze be-
drijven, H.B.N. Ledeboer, A.J. Blijdenstein en A. Menko waren bij het overleg aanwezig.817 
 
Enkele dagen vóór dit overleg, op 14 januari, had de Almelose Officier van Justitie A. Stuur-
man de bedrijven die een proces-verbaal hadden gekregen wegens het betalen van te hoge lo-
nen, aangeschreven met een schikkingsvoorstel ter afkoop van verdere rechtsvervolging. Na het 
arrest van de Hoge Raad was immers helder dat een beroep op overmacht geen stand zou hou-
den en dat alle ondernemingen die in overtreding waren, bij een eventueel proces veroordeeld 
zouden worden. De bedragen die de bedrijven bij de schikking moesten betalen, waren zeer 
bescheiden, maar dit betekende geenszins, aldus de Officier, dat de overtredingen als onbelang-

                                                 
817 Beknopt verslag van het verhandelde inzake de vrouwenlonen in de textielindustrie, gehouden op 20 januari 1949 ten kantore 
van het College van Rijksbemiddelaars, Emmapark 4 te ’s Gravenhage (StA, 548); Kort verslag van de bespreking tussen verte-
genwoordigers van de werkgevers- en de werknemersorganisaties uit Twenthe en van de Commissie-Werkclassificatie van de 
Vakraad voor de Textielindustrie enerzijds en vertegenwoordigers van het College van Rijksbemiddelaars anderzijds, gehouden op 
donderdag 20 januari 1949 te ’s Gravenhage (TGTV, 249). Cursief van schr. 
Het eerstgenoemde verslag is waarschijnlijk van de hand van een medewerker van de Stichting van de Arbeid, het tweede is van de 
hand van Van Gerwen. Behalve de inmiddels gebruikelijke personen nam ook P.S. Pels namens de Stichting van de Arbeid deel aan 
dit overleg. De discussies hadden immers verreikende consequenties, zoals blijkt uit de opmerkingen die tijdens het overleg door 
vertegenwoordigers van het CRB werden gemaakt. 
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rijk werden beschouwd, integendeel. Het schikkingsvoorstel was als een zeer ernstige waar-
schuwing te beschouwen en bij herhaling zou ‘aanmerkelijk krachtiger worden opgetreden’. 
Blijdenstein & Co was een van de vele bedrijven die een dergelijk voorstel had ontvangen. De 
onderneming moest ƒ600,- betalen.818  
 

Tabel 53 Processen-verbaal wegens het betalen van te hoge lonen, 1948 
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Drolsters 48,0  72,8  71,2 71,5   
Drosters 48,0  74,5      

Inrijgsters 48,0  68,8 54,9     
Kaminhangers 96,0  101,9      

Kamrijgsters 52,8 60,0     60,0  
Opmaaksters 48,0       61,5 

Scheersters 48,0 66,0 73,0 56,7   66,0  
Spoelsters 48,0 58,3 58,9 57,2 70,3  58,3 56,2 

Sterkers 96,0  108,5      
Twijnsters 48,0       63,7 

 
Voor de besturen van de fabrikantenverenigingen was dit aanleiding om alle textielbedrijven in 
Twente aan te schrijven met het advies om het proces-verbaal voor hun onderneming bij de 
rechtbank van Almelo te gaan inzien en om hen te vragen voor welke categorieën arbeidsters zij 
waren geverbaliseerd.819 In Tabel 53 zijn van een klein aantal bedrijven de lonen vermeld, waar-
voor zij proces-verbaal hadden gekregen. Er blijkt onder meer uit dat er ook proces-verbaal was 
opgemaakt voor te hoge mannenlonen, zoals Van Eck in zijn circulaire van 25 januari had ge-
constateerd. Ter Horst & Co uit Rijssen (Gemeenteklasse IV) had een proces-verbaal gekregen, 
omdat zij de 119 spinsters 8,3 cent teveel betaalde, de 45 naaisters 5,9 cent teveel en de 10 
zoomsters 5,3 cent. De Textielfabriek Almelo liet weten aan spoelsters en scheersters meer te 
hebben betaald dan het maximaal toegestane bedrag, maar vermeldde niet hoeveel. Ditzelfde 
gold ook voor de KSW en de KNKS. Het proces-verbaal dat Spinnerij Oosterveld had gekre-
gen, heb ik vanwege de bijzondere consequenties van dit proces-verbaal opgenomen in Tabel 62. 
Rigtersbleek had een schikkingsvoorstel gekregen van ƒ900; Jansen & Tilanus van ƒ450, de 
Textielfabriek Almelo van ƒ150 en de KNKS van ƒ100. Dit was in overeenstemming met wat 
Officier Stuurman had geschreven, nl. dat rekening was gehouden met de omvang van de ge-
verbaliseerde bedrijven.820 Rigtersbleek schreef Van Eck bereid te zijn om zijn advies op te 

                                                 
818 Brief A. Stuurman aan geadresseerde, 14 januari 1949; brief Blijdenstein & Co aan A.C. van Eck, 19 januari 1949 (beide: 
TGTV, 20). 
819 Circulaire A.C. van Eck aan textielfabrikanten in Twenthe, welke transactievoorstellen hebben gekregen ter zake van te hooge 
vrouwenloonen, 25 januari 1949 (TGTV, 20). 
820 Brieven Rigtersbleek, 27 en 31 januari 1949; brief Jansen & Tilanus, 27 januari 1949; brief Ter Horst & Co, 27 januari 1949; 
brief Textielfabriek Almelo, 28 januari 1949; brief Spinnerij Tubantia, 28 januari 1949; brief Katoenmaatschappij v/h Gebr. Schol-
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volgen en in te gaan op het schikkingsvoorstel, maar vroeg zich af of er dan niet elk ogenblik 
een nieuwe looncontrole zou kunnen volgen, waarbij dan ‘onvermijdelijk’ zou worden gecon-
stateerd dat het bedrijf nog steeds in overtreding was. ‘Immers het is ons niet mogelijk de 
loonen in overeenstemming te brengen met de CAO zonder daarbij een staking uit te lokken.’ 
Aangezien alle Enschedese bedrijven de kans liepen om weer gecontroleerd te worden, wilde de 
onderneming met de leden van de FVE overleggen wat er nu moest gebeuren. Wat Rigtersbleek 
betreft, moest de FVE een schriftelijke verklaring verlangen van het CRB waaruit duidelijk zou 
blijken dat de textielfabrieken niet nog eens zouden worden vervolgd voor het betalen van te 
hoge vrouwenlonen. 
 
Enkele dagen voordat de FVE zich over dit vraagstuk boog, besprak ook de FVA de recente 
ontwikkelingen. In zijn inleiding op dit onderwerp zei Van Eck er serieus rekening mee te hou-
den dat er een algemene dispensatie voor de vrouwenlonen zou komen. Hij achtte de kans daar-
op aanwezig vanwege ‘de gekke toestand’ dat indien een onderneming ook mannen liet spoelen, 
de vrouwen een hoger loon mochten verdienen. Als dit zou gebeuren, zo reageerde Gorter, dan 
moest wel worden voorkomen dat Almelose bedrijven vervolgens de hoogste Enschedese vrou-
wenlonen zouden moeten gaan betalen. De vergadering was geschrokken van het grote aantal 
boetes, dat verreweg de meeste Twentse bedrijven hadden gekregen als uitvloeisel van de loon-
controles. Maar ondanks deze boetes zag Van Eck geen andere mogelijkheid dan met de op dat 
moment geldende vrouwenlonen door te gaan.821 
In de ledenvergadering van de FVE begin februari concludeerde Ledeboer dat het onderzoek 
naar verantwoorde tariefregelingen in ieder geval opnieuw tijdwinst opleverde. Maar uiteinde-
lijk zou de Enschedese textielindustrie volgens Van Eck voor de aanzienlijke overtredingen 
langs die weg geen straffeloosheid kunnen bereiken, omdat het aantal plafonddoorbrekingen 
wegens bijzondere prestaties, waarvoor tot op dat moment toestemming was verkregen, te ge-
ring in aantal was; dat zette onvoldoende zoden aan de dijk. Naar zijn overtuiging hadden de 
ondernemers meer kans van slagen door een oplossing te zoeken in een uitzonderingspositie 
voor Twente.  
Naar aanleiding van een opmerking van J. Scholten van J.F. Scholten & Zn die verontwaardigd 
was dat de Rijksbemiddelaars tijdens het proefproces net hadden gedaan ‘alsof zij van niets 
wisten, dat bij het aangaan der CAO de daarin vastgelegde vrouwenloonen op het Brabantsche 
loonpeil waren afgestemd, en de daarin genoemde vrouwenloonen voor ons in feite dus slechts 
theorie waren’, ontspon zich een boeiende discussie. Ledeboer vond dat de Rijksbemiddelaars 
wel degelijk begrip voor de moeilijkheden hadden getoond. Scholtens suggestie om te garande-
ren dat er een jaar lang niets zou worden veranderd in de tarieven, zou door de Rijksbemidde-
laar niet worden geloofd, ‘nu wij reeds eerder getoond hebben een bevriezing niet te kunnen 
handhaven; wij dienen nu eenmaal te beseffen dat het College gewikkeld is in een strijd tus-
schen de departementen van Sociale Zaken en Justitie. Naar zijn meening doen wij het beste, 
met een beroep op onze aanzienlijke export, te zijner tijd de Minister van Economische Zaken 
te onzen gunste in deze strijd te laten intervenieeren.’ Van Eck voegde hieraan toe dat ‘met een 
beroep op onze deviezenopbrengsten het voor de overheid steeds moeilijker zal worden haar 
loonvoorschriften kracht bij te zetten’. Maar volgens Scholten dreigde de politiek van het Col-
lege het Twentse bedrijfsleven lam te leggen. N.H. ter Kuile van Nico ter Kuile was eveneens 

                                                                                                                                               
ten, 31 januari 1949; brief Garenfabriek Bieze, Stork & Co, 9 februari 1949; brief KSW, 22 maart 1949 (alle: TGTV, 20); brief 
KNKS, 31 januari 1949 (KNKS, 2221). Alle brieven waren gericht aan A.C. van Eck. 
821 Vergadering van de FVA op 31 januari 1949 ten kantore van de Katoenmaatschappij (Ten Cate (2), C-7c). 
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beducht ‘voor verder justitieel ingrijpen met als eenig gevolg massa-stakingen’. Van Eck be-
toogde ‘dat de gedwongen economie waarin wij leven nu eenmaal qua talis een rechtsgevoel 
gegrond op de wet van vraag en aanbod móet aanvallen, en dat wij in dit licht bezien onze 
strafbare handelingen niet kunnen rechtvaardigen’.  
Voorzitter Ledeboer sloot de discussie af door te stellen dat eerst de besprekingen over het on-
derzoek naar verantwoorde tariefregelingen moesten worden afgewacht voor er verdere stappen 
zouden worden ondernomen; het was immers nog veel te vroeg om te stellen ‘dat al onze vrou-
welijke werknemers uitzonderlijke prestaties verrichten.’ Met de conclusie van A.H. van Heek 
van Rigtersbleek dat het een grote stap voorwaarts was dat de ondernemers ‘met de verlegging 
naar het arbeidstechnische terrein een gelegenheid krijgen op langeren termijn naar een zekere 
oplossing te zoeken’ en met de algemeen gedeelde opvatting dat het arrest van de Hoge Raad 
erg negatief was voor de textielindustriëlen, werd de bespreking afgesloten.822 
Deze vergadering onderstreept nog eens dat de Twentse ondernemers zeer gedecideerd door-
gingen om de vrijheid te verkrijgen lonen te betalen die de arbeidsmarkt eiste en dat het er be-
gin 1949 nog niet naar uitzag dat de kloof met het College van Rijksbemiddelaars kon worden 
overbrugd. 
 
Op 23 februari kwamen de Directeur-Generaal van de Arbeid Z.Th. Fetter en de tarievenexpert 
J.G. van Dreumel naar Enschede om te overleggen over de tarievenregelingen die bestonden bij 
Van Heek & Co, Bamshoeve, N.J. Menko en Roombeek. Dit volgens de afspraak die op 29 
januari was gemaakt in het overleg met het CRB. Dat de DG zelf naar Enschede afreisde onder-
streept nog maar eens hoezeer men in Den Haag met de in Twente betaalde vrouwenlonen in 
zijn maag zat. Ledeboer stak van wal met een uiteenzetting over de “equal-work-equal-pay-
theorie” die van oudsher haar stempel op het in Twente gehanteerde loonbeleid had gedrukt. Hij 
had er de loonboeken van zijn bedrijf over de afgelopen 30 jaar nog eens op nageslagen en ge-
constateerd dat in al die jaren in grote lijnen dezelfde verhoudingen op loongebied hadden be-
staan als nu. Hij vond het onverantwoord, zo besloot hij zijn uiteenzetting, om een bedrijfstak 
die in 1948 een directe export had behaald van ƒ60 miljoen ‘met het willens en wetens uitlok-
ken van ongekende stakingen lam te leggen’. Van Eck legde ook nog eens uit dat in Twente 
vrijwel algemeen dezelfde ‘levensbeschouwing’ ten aanzien van de beloning van mannen en 
vrouwen had gegolden. In de Brabantse, voor buitenlandse concurrentie goeddeels beschutte 
bedrijven, waar bovendien steeds een betrekkelijk groot aanbod van vrouwen had bestaan, had 
men de lonen veel meer op behoefte gebaseerd.  
Fetter probeerde onder de wijdlopige bespiegelingen uit te komen door voor te stellen om de 
loonpolitiek verder buiten beschouwing te laten. Hij uitsluitend was gekomen om een loontech-
nisch advies aan het College te kunnen uitbrengen. Naar zijn overtuiging hadden alleen weten-
schappelijk gemeten tarieven waarde en waren de zogenaamde “ervaringstarieven” ondeugde-
lijk. Het was níet zijn taak, zo vervolgde hij, om per bedrijf de gehanteerde tarieven te gaan 
controleren. Zijn directie zou zich beperken tot het beoordelen van rapporten van wetenschap-
pelijke bureaus. Dat alle vrouwen tegen het loonplafond aanzaten, hield volgens hem onweer-
legbaar in dat de bestaande tarieven niet juist waren. Van Eck bracht daar tegen in dat het ver-
schijnsel van plafonddoorbreking ‘nu eenmaal onverbrekelijk vast zit aan de wet van vraag en 
aanbod, welke in Twente een aller-ongelukkigst beeld geeft’. Als aanvullende verklaring zag 
Ledeboer ‘de als regel uitzonderlijke prestaties der Twentsche arbeidsters’. 

                                                 
822 Verslag bijzondere ledenvergadering FVE, 9 februari 1949 (FVE, 5). 
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Het is, gezien zijn eerdere uitlatingen op dit punt, niet waarschijnlijk dat Ledeboer werkelijk 
meende wat hij zei823, maar wat Van Eck te berde bracht, sneed zonder meer hout. Het punt was 
dat het permanent tamboereren daarop een oplossing niet dichterbij bracht. Althans de Rijks-
bemiddelaars wilden de problematiek nou juist vanuit een geheel andere hoek benaderen, een 
invalshoek waarbij de verhoudingen op de arbeidsmarkt, in theorie, geen rol speelden, maar 
alleen zogenaamd “wetenschappelijke feiten”. 
Fetter voerde daarom nogmaals aan dat het College alleen aan een oplossing wilde meewerken, 
indien op basis van wetenschappelijke tarieven kon worden vastgesteld dat een 100%-prestatie 
werd geleverd. Bedrijven die er niet aan wilden meewerken om hun tarieven op die manier on-
der de loep te laten nemen, zouden zichzelf dan ook onherroepelijk in moeilijkheden brengen en 
‘misschien zelfs den gang van zaken bij bereidwillige werkgevers kunnen verstoren’. Het zou 
waarschijnlijk een hele tijd duren, zo voerde Van Eck aan, om deze onderzoeken bij de circa 
twintig Enschedese bedrijven uit te voeren. En ondertussen zou bij een tweede recidive hechte-
nis moeten worden opgelegd, ‘zoodat ondanks alles toch het gevaar blijft bestaan dat binnenkort 
de Enschedesche industrie wordt lamgelegd’. Daar hoefde men niet bang voor te zijn, aldus 
Fetter en hij herhaalde de op 20 januari al door Berger gegeven garantie ‘dat het College bij de 
rechterlijke macht in ieder geval stappen zal ondernemen om werkgevers verder ongemoeid te 
laten, welke ernstig aan een oplossing als thans besproken, zullen medewerken; in dit verband 
denkt men aan een voorloopige dispensatie voor den in te treden overgangstijd’. Ook de Be-
drijfsunie kon haar stenen bijdragen om uit de ‘chaos’ te komen door ‘een verstandige voorlich-
ting’ te geven, waarbij hij niet nader specificeerde wat dit inhield. 
Aan het eind van deze bespreking deelde Van Eck mee dat hij de volgende dag als getuige-
deskundige moest verschijnen voor de rechtbank in Zutphen waar de Katoen- & Linnenweverij 
v/h A.J. ten Hoopen & Zn en de Textielfabriek Ter Weeme & Zn uit Neede zich moesten ver-
antwoorden voor het betalen van te hoge vrouwenlonen. Hij hoopte dat daarmee de reeks pro-
cessen – ‘die al zooveel verbittering te voorschijn geroepen hebben’ – zou zijn afgelopen. Fetter 
zegde nogmaals toe ‘te zullen bevorderen, dat gedurende een overgangstoestand van bv. een 
jaar voorloopige dispensaties gegeven worden aan die bedrijven, welke zich voor het invoeren 
van gemeten tarieven tot een te goeder naam en faam bekend staand bureau zullen wenden’.824 
 
Met deze toezeggingen van de voorzitter van het College van Rijksbemiddelaars en van de Di-
recteur-Generaal van de Arbeid − bepaald niet de minsten in het krachtenveld van de geleide 
loonpolitiek − op zak konden de Twentse textielondernemers weer enigszins gerust adem halen. 
De dispensaties waren zo goed als binnen en als tegenprestatie, als concessie moesten de fabri-
kanten een onderzoek van een bureau zoals Berenschot overleggen waarin de systematiek van 
de tarievenregeling werd uiteengezet. Bovendien, Fetter had wel gesproken van een overgangs-
tijd van circa een jaar waarin geen processen-verbaal zouden worden opgemaakt, maar voordat 
alle Enschedese bedrijven door de tarievenmolen waren gegaan, zou er heel wat katoen ver-
werkt zijn. Van Eck zal dan ook goedgemutst zijn afgereisd naar Zutphen, waar hij er in slaagde 
de rechtszaak een verrassende wending te geven door de Officier van Justitie er toe te bewegen, 

                                                 
823 Volgens het Jaarverslag der directie van Van Heek & Co over 1948 lag de arbeidsproductiviteit van een groot deel van het 
personeel 20 à 25% beneden het vooroorlogse peil (Van Heek, 340). 
824 Verslag bespreking vrouwenloonen, gehouden op woensdag 23 februari 1949, des n.m. te 2 uur ten kantore der Fabrikanten-
Vereeniging te Enschede (TGTV, 249). Het verslag was van de hand van J.J. Rouwenhorst. Cursief van schr.  
De verhouding tussen de mannen- en vrouwenlonen waarover Ledeboer sprak in deze vergadering, was in de tweede helft van de 
jaren dertig inderdaad grotendeels gelijk gebleven, zie Kuys, De vrees voor wat niet kwam, p. 90, figuur 5. De discussie ging niet 
over de daadwerkelijk uitbetaalde lonen en dat maakt de vergelijking tamelijk cynisch. 
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af te zien van het houden van een requisitoir en de zaak zelf te doen aanhouden. Van Eck deed 
ter verdediging van beide bedrijven opnieuw een beroep op een vorm van overmacht door aan 
te voeren dat Ten Hoopen en Ter Weeme ‘moesten huilen met de wolven in Enschede’. Hij 
vertelde de rechter dat de hoogst gekwalificeerde vrouwen 48 cent per uur mochten verdienen 
en een daarop volgende categorie 96 cent (de hoogst voorkomende kwalificatie voor vrouwen 
was de groep geoefenden met een uurloon van 40 cent + 20%, vrouwen daarentegen die in ge-
mengde zalen werkten, mochten het “mannenloon” verdienen). Zijn betoog en deze cijfers 
brachten de officier van justitie en de politierechter dusdanig in verwarring, dat de rechter uit-
eindelijk besloot de zaak aan te houden. CRB-inspecteur Bruens was des duivels en verzette 
zich uit alle macht tegen deze voorstelling van zaken, maar het mocht niet baten en hij werd op 
behendige wijze door Van Eck buiten spel was gezet en kreeg zelfs het verwijt over zich heen 
dat hij niet goed op de hoogte was. ‘Tot op zekere hoogte’ speet het Van Eck dat hij Bruens in 
‘een pijnlijke positie’ had gebracht, maar zoals hij met nauw verholen voldoening schreef, hij 
verdiende hiervoor geen verwijt; zijn taak was het om voor de belangen van de fabrikanten op 
te komen en waar gehakt wordt vallen nu eenmaal spaanders. Hij is ongetwijfeld ook weer in 
opperbeste stemming teruggereden naar Enschede, waar hij onder meer het bestuur van de 
TGFV op de hoogte bracht van de bespreking met Fetter en diens tarievenexpert Van Dreumel 
en van de wederwaardigheden in Zutphen (Ter Weeme was lid van de TGFV). Zijn algehele 
conclusie was ‘dat de ergste dreigingen in de zaak der vrouwenloonen nu wel van ons afgeno-
men zijn’.825 
 
In de algemene ledenvergadering van de FVE op 28 februari vertelde voorzitter Ledeboer dat 
hij ‘voor vrijwel alle vrouwenloonen in zijn bedrijf geverbaliseerd’ was. Een aantal andere le-
den had proces-verbaal gekregen voor te hooge mannenloonen, o.a. sterkers. Het goede nieuws 
was dat de vier voorzitters en Van Eck met Fetter hadden gesproken over de vrouwenlonen. 
Fetter had volgens Ledeboer gezegd ‘dat hij voorloopig de Officieren van Justitie aan banden 
zou kunnen leggen. Wij zouden dan echter met wetenschappelijke rapporten moeten aantoonen, 
dat de tarieven zoodanig gesteld waren, dat de hooge vrouwenloonen alleen door het geven van 
een volle menschelijke prestatie verdiend konden worden. In dat geval gaf hij ons alle kans dat 
Rijksbemiddelaars de zaak zouden laten rusten. Mocht echter blijken dat in een bepaalde onder-
neming de prestaties te gering waren, dan zou zij gesommeerd worden om binnen een bepaalde 
termijn haar tarieven te wijzigen. De heer Fetter wilde voor dit onderzoek voorloopig een ter-
mijn van één jaar stellen.’ Volgens van Eck kon de kwestie van de vrouwenlonen ‘hiermede in 
veilige banen geleid’ worden, ‘mits alle leden hun medewerking verleenen. In de loop van een 
jaar kan de situatie zich belangrijk wijzigen, zoodat er een behoorlijke adempauze verkregen 
wordt.’ Van Eck concludeerde uit het gesprek ‘dat het College met de Twentsche vrouwenlonen 
ernstig in zijn maag zit en dat het daarom den heer Fetter hierheen stuurt om de zaak te verleg-
gen naar een loontechnisch gebied dat één en ander meteen op de lange baan schuift met een 
geldig excuus. Het lijstje met classificatiepunten van Berenschot, dat aan den heer Fetter werd 
voorgelegd, bleek grooten indruk op hem te maken, wegens de anomalie, dat bijv. een fijndrol-
ster, die veel hooger gewaardeerd staat dan de vrouwelijke drosser, maar iets meer dan de helft 
van het loon van de laatste mag verdienen. Hetzelfde effect had spreker als getuige deskundige 
voor de Rechtbank te Zutphen. De Officier van Justitie wilde daar zelfs geen requisitoir nemen, 

                                                 
825 Rondschrijven A.C. van Eck aan bestuur TGFV, 1 maart 1949; brief A.C. van Eck aan Z.Th. Fetter, 11 maart 1949 (beide: 
TGTV, 249). 
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omdat het hem duidelijk werd, dat het College bezig is zijn standpunt ten aanzien van de 
Twentsche vrouwenloonen te wijzigen.’ Wilden de leden, zoals Fetter had gevraagd, de tarieven 
laten verifiëren door een te goeder naam en faam bekend staand wetenschappelijk bureau? De 
kosten waren voor rekening van elk bedrijf zelf, maar ‘de daardoor verkregen straffeloosheid 
(was) ook wel iets waard’, aldus Van Eck. Solidariteit van de leden was noodzakelijk; als een 
groot bedrijf niet mee zou doen en als gevolg daarvan door het CRB gedwongen werd om de 
vrouwenlonen te verlagen, ‘is er kans op een ernstig conflict, dat zich over geheel Twenthe kan 
uitbreiden. Bovendien heeft men door het wetenschappelijk onderzoek een goede contrôle op de 
bestaande ervaringstarieven.’ Een garantie op dispensatie was er niet, maar Van Eck verwachtte 
wel voorlopige dispensaties te zullen krijgen van het CRB. Overigens was het verstandig om dit 
alles met de fabriekscommissies te bespreken; Fetter had er speciaal op aangedrongen. Dan 
zouden deze vertegenwoordigers van de arbeiders begrijpen dat de onderzoeken aan de fabri-
kanten opgedrongen waren en dat de vrouwenlonen over het algemeen niet verlaagd zouden 
worden.826 
 
Als apotheose van deze langdurige strijd van de textielfabrikanten met het College van Rijks-
bemiddelaars werd Van Eck op 17 maart 1949 ontboden bij het CRB. Tegenover zich aan tafel 
trof hij voorzitter Berger, Rijksbemiddelaar Jansen, Directeur-Generaal van de Arbeid Fetter, 
Van Dreumel, Erdbrink en Bosch. Deze autoriteiten bleken hem, zoals hij het omschreef, wel-
willend gezind en zij gaven aan op zoek te zijn naar een oplossing voor het probleem van de 
vrouwenlonen ‘die zou voorkomen, dat op een ongelegen moment een knuppel in dit hoender-
hok zou worden gegooid’. Jansen had met zoveel woorden gezegd, zo liet Van Eck in een apar-
te brief aan de vakbonden weten, dat ‘Rijksbemiddelaars met de verkiezing (voor de gemeente-
raad, schr.) op komst de knuppel niet in het Enschedesche hoenderhok wilden gooien’. De ge-
dachten gingen uit naar een dispensatie voor het betalen van te hoge lonen op voorwaarde dat 
het desbetreffende bedrijf zijn tarieven zou laten controleren door een extern bureau. De vraag 
was dan natuurlijk wat er moest gebeuren, wanneer die tarieven niet door de “wetenschappelij-
ke” beugel zouden kunnen. Het CRB wilde in een dergelijk geval de betrokken onderneming in 
gebreke stellen en sommeren om de tarieven binnen een bepaalde termijn te corrigeren. Dit van-
uit de redenering, zoals Berger het had verwoord, dat het niet tot de taak van de overheid be-
hoorde om bedrijven te beschermen tegen hun eigen zwakte in de tariefvorming. Het College 
wilde daarentegen juist van hun strafbaarheid gebruik maken om in te grijpen. Een redenering 
die Van Eck van harte onderschreef.  
De aanwezigen oefenden druk uit op Van Eck om een overzicht op te stellen van die bedrijven 
waar de lonen onder invloed van de “equal-work-equal-pay” theorie te hoog waren opgelopen. 
Dit weigerde hij vanuit de overweging − die hij ongetwijfeld voor zich gehouden heeft − dat de 
te hoge lonen bij bedrijven als Gelderman en de KSW moeilijk aan deze theorie toe te schrijven 
waren. Wat hij wèl aanvoerde was dat een conflict bij één van deze bedrijven ‘zich vermoede-
lijk over geheel Twenthe verspreiden’ zou. Berger en Fetter lieten hem tot slot weten dat elke 
onderneming een document moest invullen, waarin zij verklaarde 
 ‘Bereid te zijn door een te goeder naam en faam bekend staand tarifieeringsbureau de weten-
schappelijke juistheid van haar tarieven voor vrouwenarbeid te laten verifieeren 
 Dat de door haar aan vrouwen betaalde loonen ten gevolge van de equal-work-equal-pay 
gedachte hooger zijn dan de CAO voor de textielindustrie toestaat of althans onder invloed van 
een elders gehuldigde equal-work-equal-pay regel te hoog zijn geworden 
                                                 
826 Verslag jaarlijksche algemeene ledenvergadering FVE, 28 februari 1949 (FVE, 5). 
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 Dat zij in overleg met de textielarbeidersbonden op grond van een en ander voorloopige 
dispensaties vraagt van de verplichting om de in de CAO vastgelegde loonen aan te houden en 
voorloopige vergunningen om in afwachting van het nadere onderzoek loonen te mogen betalen 
van gemiddeld …’ 
 
Vooral het tweede punt zal in de Groote Sociëteit in Enschede tot feestgedruis hebben geleid, 
omdat deze overeenkomst een volledige capitulatie van het College van Rijksbemiddelaars in-
hield. De druk die de voorspinnerij-arbeidsters op grond van hun ijzersterke positie op de ar-
beidsmarkt uitoefenden, had de overheid gedwongen om bakzeil te halen. Klaarblijkelijk waren 
politieke motieven de laatste druppel, want het is ondenkbaar dat Berger e.e.a. niét met Drees 
heeft afgestemd; waarschijnlijk is het initiatief zelfs vanuit de politiek genomen. 
In het laatste punt van de overeenkomst staat vermeld dat deze tot stand was gekomen in over-
leg met de Bedrijfsunie. Dit “overleg” vond plaats middels de hierboven genoemde brief aan de 
Bedrijfsunie, waarin Van Eck schreef dat het College had aangedrongen ‘op een vermelding, 
dat één en ander in overleg met de textielarbeidersbonden geschiedt’. Van Eck zou graag van de 
geadresseerde ‘vernemen, dat de gang van zaken Uw instemming heeft’ en dit was klaarblijke-
lijk het geval. Aan de fabrikanten schreef Van Eck nog dat hij verwachtte dat het onderzoek 
naar de tarieven bij de buiten Enschede gelegen ondernemingen nog wel een tijd op zich zou 
laten wachten, omdat de bureaus die dit onderzoek konden uitvoeren, hun handen vol hadden 
aan de Enschedese bedrijven. De aandacht van de autoriteiten was voorlopig dus op Enschede 
geconcentreerd.827 De jaarlijkse ledenvergadering van de TGFV was met dit laatste zeer in haar 
nopjes, omdat zolang het onderzoek duurde, dispensatie voor te hoge lonen was toegezegd door 
het CRB.828 
In de maanden maart t/m mei puilde de brievenbus van het College van Rijksbemiddelaars uit 
met dispensatieverzoeken van de overgrote meerderheid der textielbedrijven.829 De Wolspinne-
rij, weverij, ververij J. ten Bos uit Almelo vond het niet nodig om een dispensatieverzoek in te 
dienen, omdat de onderneming de indruk had dat het uitsluitend een kwestie was voor de ka-
toenindustrie, waar mannen en vrouwen aan dezelfde machines werkten. Van Eck leek het geen 
goed idee, wanneer de firma zich aan deze ‘gemeenschappelijke Twentsche actie’ zou onttrek-
ken, die de bedoeling had om ‘overtreders, al ware het maar voorloopig, algeheele straffeloos-
heid te bezorgen’. Ten Bos was veroordeeld wegens te hoge vrouwenlonen en had een transac-
tievoorstel van de Officier van Justitie aanvaard. Al bij een eerste recidive zou de onderneming 
gedwongen zijn de lonen tot het CAO-peil te verlagen, omdat bij een tweede recidive hechtenis 
zou worden geëist en misschien wel gegeven. ‘Nu wordt kunstmatig de Justitie, die gaarne reci-

                                                 
827 Brief A.C. van Eck aan de vertegenwoordigers van de Bedrijfsunie in Twenthe, 18 maart 1949; brief A.C. van Eck aan het 
CRB, 30 maart 1949; rondschrijven A.C. van Eck aan de vier voorzitters, H.B.N. Ledeboer, H.P. Gelderman C.Mzn., H.J. Jannink 
en G. Vixseboxse, 4 april 1949 (alle: TGTV, 249); circulaire A.C. van Eck aan textielondernemingen in Twenthe en den Gelder-
schen Achterhoek, welke aan vrouwen hoogere loonen betalen dan volgens de CAO geoorloofd is, 21 maart 1949 (TGTV, 20). 
Deze verkiezingen vonden plaats in juni 1949. Het Jaarverslag over 1949, door het Bestuur der FVE aan de leden dier Vereeniging 
uitgebracht (FVE, 63) schreef hierover: ‘Mr. Jansen sprak nu zeer duidelijk uit dat het College geen zin had de knuppel in dit 
hoenderhok te werpen op dit moment en dat ook al de aanstaande verkiezingen daarin een rol speelden.’ In zijn rondschrijven aan 
de vier voorzitters van 4 april vroeg Van Eck rugdekking voor zijn, noodgedwongen, solo-optreden op 17 maart en voor de daar 
gemaakte afspraken; de vier voorzitters gaven die met graagte. 
828 Verslag jaarlijkse ledenvergadering TGFV, 31 mei 1949 (BTO, 3). 
829 Brieven aan het CRB van H.P. Gelderman & Zn., 30 maart 1949; Rigtersbleek v/h G.J. van Heek & Zn., 5 april 1949; H. ten 
Cate Hzn. & Co, 11 april 1949; Koninklijke Stoomweverij te Nijverdal, 15 april 1949; Nico ter Kuile & Zn., 29 april 1949; D. 
Jordaan & Zn.’s Textielfabrieken, 2 mei 1949 (TGTV, 249). Idem van Katoen- & Linnenweverij v/h A.J. ten Hoopen & Zn., 5 april 
1949; Ter Weeme & Zn., 6 april 1949 (TGTV, 20). Van elke brief is volgens afspraak een kopie naar A.C. van Eck gestuurd. 
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dives wil vaststellen, door Rijksbemiddelaars van ons lijf gehouden, maar pas wanneer een 
voorloopige dispensatie gegeven is, behoeven wij de Justitie niet meer te vreezen.’ Van Eck 
wilde wel aannemen dat bij Ten Bos de equal-work-equal-pay gedachte niet tot te hoge lonen 
had geleid, maar, zo schreef Van Eck als een echte biechtvader, ‘U bent meegesleept door de 
equal-work-equal-pay loonen van anderen in Uw omgeving en U kunt de verklaring, zooals die 
geredigeerd is, dus zonder scrupules teekenen.’830 Of deze onderneming alsnog een dispensa-
tieverzoek heeft ingediend, heb ik niet kunnen achterhalen. 
De dispensatie-actie was nadrukkelijk een Twentse actie – de Twentse vrouwenlonen waren 
‘willens en wetens van die der vrouwenloonen elders in den lande los gemaakt’, zo had Van 
Eck aan Ten Bos geschreven – maar de Twentse fabrikantenverenigingen telden ook nog vijf 
“buitenleden”: de Erven Ankersmit in Deventer, de Nederlandsche Elastiekfabriek in Ooster-
beek, de Veenendaalsche Stoomspinnerij en -weverij, de Kunstzijdeweverij Gelderman Jr. in 
Apeldoorn en de Arnhemsche Bandfabriek. Aan de eerste vier bedrijven schreef Van Eck in 
verband met deze actie dat hij niet goed wist wat hen te adviseren. De kwestie was dat het CRB 
Enschede wenste te zien als een ‘duurte-eiland’, maar dat hijzelf Enschede beschouwde ‘als een 
octopus, die met zijn vangarmen door geheel Twenthe reikt en zoo de vrouwenloonen in andere 
Twentsche plaatsen opjaagt.’ De Rijksbemiddelaars wilden dat begrijpelijkerwijs niet. Wanneer 
de vier bedrijven zich nu zouden aansluiten bij de dispensatie-actie, zou dat de zaak nog weer 
complexer maken. Indien zij nog geen proces-verbaal hadden gehad, zo concludeerde Van Eck, 
dan was het beter om geen dispensatie aan te vragen. Waren zij wel geverbaliseerd, dan ver-
keerden zij in een even kwetsbare positie als de bedrijven in Twente en dan was het niet ver-
standig de zaak op zijn beloop te laten.831 
In juni stuurde het CRB een afschrift van de beschikkingen over dispensatieverzoeken naar Van 
Eck. In Tabel 54 heb ik de namen vermeld van de ondernemingen, waaraan ‘tot wederopzeg-
ging’ dispensatie voor bepaalde lonen is verleend en ik heb van de 10 meest voorkomende func-
ties, waarvoor dispensatie is gegeven, de bedragen vermeld die deze bedrijven nu legaal moch-
ten betalen. Volgens de CAO mochten deze arbeidsters, groep II, 44 cent + 20% verdienen in 
Gemeenteklasse III! Het is helaas niet te achterhalen hoeveel arbeidsters onder deze dispensatie 
vielen, omdat de loonstatistieken alleen het totale aantal arbeiders per functie vermeldden. In 
een bijlage schreven Rijksbemiddelaar Jansen en Bosch dat eventuele definitieve dispensatie 
afhing van de uitkomst van het onderzoek naar de gehanteerde tarieven.832 
 

                                                 
830 Brief Wolspinnerij, weverij, ververij J. ten Bos aan A.C. van Eck, 23 maart 1949, brief A.C. van Eck aan J. ten Bos, 24 maart 
1949 (beide: TGTV, 249). 
831 Brief A.C. van Eck aan Erven Ankersmit, Veenendaalsche Stoomspinnerij en -weverij, Nederlandsche Elastiekfabriek, Kunst-
zijdeweverij Gelderman Jr., 25 maart 1949 (TGTV, 249). 
Waarom de Arnhemsche Bandfabriek niet is benaderd, is mij niet bekend. Dit bedrijf was in 1949 nog wel lid van de BTO (Jaar-
verslag over 1949 door het bestuur van de BTO aan de leden uitgebracht (BTO, 34)). 
832 Brief J. Bosch, namens het College van Rijksbemiddelaars, aan A.C. van Eck, 22 juni 1949 (TGTV, 249). Begin juni had het 
CRB de concept-dispensatiebeschikking voor commentaar voorgelegd aan Directeur-Generaal van de Arbeid, Z.Th. Fetter (brief 
R.J. Erdbrink, namens het College van Rijksbemiddelaars, aan Directeur-Generaal van de Arbeid, 9 juni 1949 (Sijes, 132)). 
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Tabel 54 Dispensatie voor vrouwenlonen, juni 1949 
 

Plukdrolsters 

H
alffijndrolsters 

Fijndrolsters 

T
w

ijnsters 

Spoelsters 

Scheersters 

A
andraaisters 

Inrijgsters 

Z
oom

sters 

O
pm

aaksters 

Almelo  
H. Hedeman Jr.’s 
Textielfabr. 

   68,0  65,0 69,0  65,0   

H. ten Cate Hzn & 
Co 

    56,0   56,0   

Katoenmaatschappij 
v/h Gebrs. Scholten 
& Cie. 

    54,0 69,0     

Spinnerij "Twenthe"     66,0      
Textielfabr. "Alme-
lo" 

    63,0 66,0     

Borne 
Stoom-Spinnerijen 
en -Weverijen v/h 
S.J. Spanjaard 

    72,0   67,2 67,2 62,4 

Enschede 
Blijdenstein & Co 84,5 77,5    86,0  69,0   
Gebr. Van Heek 81,5 78,0 72,0  66,0 62,5    62,5 
Gerh. Jannink & Zn       79,4 69,2 71,4 64,4 
J.F. Scholten & Zn    62,0  66,0  64,0 60,0 58,0 
M. van Dam & Zn     69,0 65,0 65,0 65,0   
N.J. Menko     73,0  68,0 73,0   
Nico ter Kuile & Zn     72,0 75,0 74,0 74,0  68,0 
E. ter Kuile & Zn     66,0   64,0   
EKS 86,0 74,0 70,0        
Fa. H. Blenken    85,0 72,0     63,0 
G.W. Wisselink's 
Textiel Mij. 

    70,0 74,0 66,0 61,0   

Gebr. Jannink 86,0 78,0 67,0  79,0      
Spinnerij Bamshoeve  78,0 82,0  80,0 83,0     
Rigtersbleek 72,0 65,0 60,0 74,0  70,0   
Spinnerij “Tubantia” 80,0 72,5   80,0      
Spinnerij Oosterveld 85,0 75,0 75,0  70,0      
Spinnerij Roombeek 84,0 75,0 75,0  76,0      
Stoomweverij  
Nijverheid 

   73,0 64,0 75,0 75,0   65,0 

Textielfabriek "Bato''     74,0 80,3 70,0 59,5   
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Plukdrolsters 

H
alffijndrolsters 

Fijndrolsters 

T
w

ijnsters 

Spoelsters 

Scheersters 

A
andraaisters 

Inrijgsters 

Z
oom

sters 

O
pm

aaksters 

Textielfabr. "Hol-
land" 

   74,0  74,0 74,0 78,0 70,0 70,0 

Textielfabriek Setex     49,0 49,0 49,0   54,5 
Twentsche Textiel 
Mij. 

    73,0 78,0  68,0 70,0  

Scholten & van Heek     72,0 72,0    60,0 
Ter Kuile Cromhoff     68,5 76,0 71,0    
Van Heek & Co 78,5 75,5 73,0  69,0 79,0 69,0 69,0 69,0  
Haaksbergen 
D. Jordaan & Zn     66,0 72,0 69,0 64,0 69,0  
Hengelo  
Hengelosche Textiel-
fabriek 

   65,0 62,0      

KWF Stork     62,0 64,0 68,0    
Garenfabriek Bieze, 
Stork & Co 

   59,0 59,0      

Hengelosche Trijp-
weverij 

    51,0 50,0     

Losser 
Textielmaatschappij 
L. van Heek & Zn 

70,0  80,0      

Neede 
Katoen- & Linnen-
weverij v/h A.J. ten 
Hoopen & Zoon 

    64,0 70,0 68,0 68,0 65,0 62,0 

Textielfabr. Ter 
Weeme & Zn 

   65,0 63,0 70,0 68,0  65,0  

Nijverdal 
KSW     58,0 61,0  58,0 58,0 58,0 
Stoomspinnerij te 
Nijverdal 

66,0  58,0 62,0     

Oldenzaal 
H.P. Gelderman & 
Zn 

70,0 70,0 70,0   66,8  70,0  55,0 

J.H. Molkenboer jr.     70,0 68,0  74,0   
Textielfabr. W. Kan     76,9 76,9 76,9    
Rijssen 
Ter Horst & Co    61,0     55,0  
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Plukdrolsters 

H
alffijndrolsters 

Fijndrolsters 

T
w

ijnsters 

Spoelsters 

Scheersters 

A
andraaisters 

Inrijgsters 

Z
oom

sters 

O
pm

aaksters 

Vriezenveen 
Jansen & Tilanus     59,7 58,0  62,1 55,8  
Winterswijk 
H. Willink & Co     62,0 70,0  57,0   
Bontweverij "De 
Batavier" 

    63,0    63,0  

Bron: Brief J.F.M. Bosch, namens het CRB, aan A.C. van Eck, 22 juni 1949 (TGTV, 249). 
 
Bij in totaal 53 ondernemingen is voor ruim 50 verschillende functies dispensatie verleend; ik 
noem, als gezegd, ter wille van de overzichtelijkheid slechts de 10 belangrijkste. De volgende 
bedrijven staan niet vermeld in de tabel, omdat zij dispensatie hadden gekregen voor andere 
functies dan de genoemde: Boekelosche Stoombleekerij, Eibergsche Textiel Veredelingsindu-
strie v/h G.J. ten Cate & Zn, I.I. Roozendaal’s Import & Exportmaatschappij , De Jong & Van 
Dam en Stoomweverij v/h J.H. Meijerink & Zonen. Bij sommige bedrijven is een algemene 
omschrijving gegeven van een functie, bijv. spoelsters; bij andere bedrijven werden de sub-
functies apart onderscheiden zoals bij Gerh. Jannink & Zn. Aan dit bedrijf is dispensatie ver-
leend voor kettingspoelsters: 71,6 cent; inslagspoelsters: 74,9 cent; zijdespoelsters: 69,8 cent. 
Gelderman kreeg voor in totaal 18 functies dispensatie, maar het is mij niet helder waarom voor 
de ‘buffetjuffrouw’ dispensatie is verleend voor een uurloon van ƒ0,605. Het verband van goeie 
koffie met opvoering van de productie was destijds nog niet wetenschappelijk vastgesteld! 
Een aantal zaken aan de cijfers valt op: de CAO had bepaald nog geen eenheid gebracht in de 
lonen die in de textiel werden betaald; de enige eenheid was dat voor heel veel functies meer 
werd betaald dan was toegestaan. Het is erg opvallend hoe verschillend de toegestane dispensa-
tielonen waren. Ze waren gelijk aan de bedragen die waren aangevraagd en, aldus het jaarver-
slag van de FVE, ‘het zou ons niet verwonderen, wanneer sommige van onze leden wat gemajo-
reerd hadden’.833 Een ander opvallend punt is de grote verscheidenheid aan functiebenamingen. 
Het College heeft zich ongetwijfeld het hoofd gebroken over de vraag wat ‘krempelmeisjes’, 
‘ajoursters’, ‘opstootsters’ e.d. waren. De lijst met dispensaties geeft duidelijk aan dat het CRB 
in één grote actie van het gedoe en geruzie af wilde zijn en hoopte dat de rapportages over de 
gehanteerde tarieven helderheid zouden brengen.  
 
Het geruzie en gedoe tussen het CRB en de Twentse fabrikanten was hiermee dan voorlopig be-
eindigd, een aantal spinnerij-arbeidsters bij E. ter Kuile & Zoon’s Textielfabrieken dreigde in 
oktober roet in het eten te gooien in een staking waar ook de EVC bij betrokken was. Op de 17e 
van die maand legden vijftien spinnerij-arbeidsters  ̶  spoelsters, inrijgsters en scheersters  ̶  het 
werk neer, omdat zij weigerden zich te onderwerpen aan tijdstudies ten behoeve van werkclassi-

                                                 
 
833 Jaarverslag over 1949 van de FVE (FVE, 63). Ook de jaarverslagen over 1949 van de TGFV (BTO, 33) en van de BTO (BTO, 
34) trokken deze conclusie. Het lijkt er dan ook sterk op dat niet ‘sommige’ leden, maar de meeste leden er een schepje bovenop 
hadden gedaan om ruimte te hebben voor toekomstige verhogingen. 
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ficatie die Bosboom en Hegener in de fabriek wilde uitvoeren. De onderneming had zich hiertoe 
tegenover het College van Rijksbemiddelaars verplicht tijdens de hierboven behandelde groot-
schalige dispensatie-operatie. E. ter Kuile & Zn had hierbij toestemming gekregen om aan de 
spoelsters 66 cent per uur te betalen en aan de inrijgsters/aandraaisters voortaan 64 cent per uur. 
Hiermee dreigden deze arbeidsters dit met veel pijn en moeite bevochten compromis met het 
CRB onderuit te halen. Spinnerij-arbeidsters hadden voorheen, wat de fabrikanten betreft, al 
voor genoeg ellende en onrust gezorgd, dus door deze staking ontstak het bestuur van de FVE 
in grote woede.  
Bij E. ter Kuile & Zn liep de gal sowieso al over, omdat niet lang daarvoor, ‘na eindelooze on-
derhandelingen, moeilijkheden en stakinkjes’, de hele weverij met behulp van onderzoeken 
door een adviesbureau op ‘wetenschappelijke tarieven’ was gebracht, ‘die werkgever en werk-
nemer bevredigen’, zoals het bedrijf aan de directeur van het GAB schreef. Tijdens de bezetting 
was de fabriek op last van de Duitse autoriteiten al heel vroeg stil gelegd en na de oorlog was de 
onderneming pas heel laat weer gaan draaien. Dit had er toe geleid dat het bedrijf ‘slechts wei-
nigen van ons oude personeel (had) teruggekregen en veel arbeiders (in dienst had) die niet of in 
de EVC georganiseerd zijn’. Deze arbeiders hadden geen boodschap aan de CAO en waren de 
reden geweest dat Ter Kuile ‘talrijke stakingen (had) doorgemaakt die allemaal “wild” waren, 
in dien zin dat de arbeiders geen opzeggingstermijn in acht namen, maar op staande voet het 
werk neergooiden om kracht bij te zetten aan een bepaalde eisch. (…) Met groot succes, maar 
tot groote schade van ons bedrijf, hebben deze elementen, die over het algemeen niet tot de 
beste werkers behooren, de onrust in onze onderneming gaande gehouden.’ 
Na tien dagen staking waren nu, in oktober 1949, drie staaksters gezwicht voor het dreigement 
van ontslag, wat bevestigde, zoals Van Eck enkele dagen na het begin van het conflict aan 
GAB-directeur Stuveling had laten weten, ‘hoe sterk de vrouwelijke werknemers zich nog ge-
voelen’. Maar het was al ras duidelijk, de spinnerij-arbeidsters hadden hun hand overspeeld. Op 
31 oktober was de staking in feite beëindigd, doordat de directie van E. ter Kuile & Zn hun 
ontslag op staande voet gaf. Het kostte Van Eck naar zijn zeggen nog flink wat moeite om in de 
vergadering van de Commissie van Advies van het GAB op 3 november gedaan te krijgen dat 
voor hen een ontslagvergunning zou worden afgegeven.  
De staking was met het ontslag van de spinnerij-arbeidsters dan wel voorbij, de problemen waar 
de onderneming mee kampte, waren dat allerminst. Daarom belegde de FVE met spoed een 
bijzondere ledenvergadering. In de uitnodiging schreef Van Eck dat de EVC, ‘na eenige ver-
geefsche pogingen elders’, de staking bij E. ter Kuile & Zn had weten uit te lokken. Vanwege 
de achtergrond van het conflict, de dispensatie van het CRB, ging het voor het bestuur om ‘een 
zeer principieel conflict (…), dat ieder ander had kunnen treffen, en dat door gezamenlijk op-
treden tot een goed einde moet worden gebracht’. Het was de plicht van de leden van de FVE, 
aldus het bestuur, ‘te zorgen dat het getroffen bedrijf aan de gang blijft’. Nu de stakende spinne-
rij-arbeidsters waren ontslagen, werden er geen weefbomen meer klaargemaakt. De fabriek had 
per week ongeveer 60 bomen nodig en kon dus worden geholpen door het aandraaien of aan-
knopen van gesterkte katoenbomen. Dit kon er natuurlijk toe leiden dat er elders stakingen zou-
den uitbreken, maar het bestuur vond dat de leden van de FVE dat risico moesten aanvaarden. 
In de bijzondere ledenvergadering van de FVE verklaarde voorzitter Ledeboer voorstander te 
zijn van ‘steunverleening in wat voor vorm dan ook’. Van Eck gaf een korte achtergrondschets 
van de personele problemen waar E. ter Kuile & Zn al sinds de bevrijding mee te kampen had. 
Het bedrijf had ‘slechts de hand (…) kunnen leggen op wevers van in alle opzichten zeer mid-
delmatig gehalte, wevers die tot dusverre niets onbeproefd gelaten hebben, alle denkbare moei-
lijkheden over hun belooning op te werpen, terwijl thans vier van hen – hoewel zij aan het werk 
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gebleven zijn – er zelfs niet voor schromen openlijk als agitators voor de onderwerpelijke sta-
king op te treden’. Hiermee doelde hij op vier arbeiders die zich vanaf het begin van de staking 
achter de spinnerij-arbeidsters hadden geschaard en deel uitmaakten van het stakingscomité. 
Drie van deze arbeiders waren lid van de fabriekscommissie en één was lid van de tariefcom-
missie; het ging om L.H.G. Brinkhorst (34 jaar oud), J.J. Ree (39 jaar), L. Keler (28 jaar) en J.S. 
Gerritsen (28 jaar). 
Van Eck was niet zo bang voor stakingen wegens het weigeren van besmet werk bij leden van 
de FVE, ‘nu juist de Bedrijfsunie van den aanvang af op het verleenen van een dergelijke hulp 
heeft aangedrongen’, zo vertelde hij de fabrikanten. E. ter Kuile Jr voegde hier aan toe dat de 
Bedrijfsunie ‘op het conflict zelf practisch geen vat had, maar door de consequenties van de 
beëindiging der staking nu wèl partij moet worden’. Hij had niet zelf om steun willen vragen, 
omdat hij er niet zeker van was of steun tot onrust bij andere bedrijven zou kunnen leiden. Over 
de voortgang van de productie kon hij meedelen dat spoelen en scheren nog redelijk verliep, 
maar dat de voorbereiding voor het weefproces dreigde vast te lopen. Naar zijn overtuiging was 
het geen optie om de wevers tijdelijk op wachtgeld te zetten, omdat ze waarschijnlijk toch weg-
bemiddeld zouden worden. De vergadering verklaarde zich bereid om technische steun te geven 
en afgesproken werd dat de leden in hun bedrijf zouden onderzoeken hoe dit in het vat te gieten, 
zonder de eigen fabriekscommissie daarin te kennen. 
Met deze steun in de rug kon E. ter Kuile & Zn haar productie tamelijk goed gaande houden en 
was dus niet genoodzaakt een gebaar in de richting van de staaksters te maken. Daarmee kwam 
het conflict ten einde en de spinnerij-arbeidsters werden weer in de fabriek toegelaten, behalve 
J.H.H. Schuitert (16 jaar oud), G. Hilgenstock (15 jaar), M. Vosmeyer (29 jaar), C. Bomert (32 
jaar), M. Bergsma (17 jaar) en E. Capelle (21 jaar). De leden van de FVE kregen hun namen 
door met de bedoeling hen op de Zwarte Lijst te plaatsen; de andere voormalige staaksters kon-
den daarvan afgevoerd worden. Drie van de vier hierboven genoemde wevers werden eveneens 
ontslagen door de onderneming ‘op grond van het feit dat de verhouding tusschen haar en deze 
werknemers zoo geschokt is, dat bestendiging van die verhouding ernstige afbreuk zou doen 
aan de goede gang van zaken in het bedrijf’. Gerritsen nam zelf ontslag en kreeg dat ‘natuur-
lijk’. Hij nam actief deel aan pogingen die de EVC op 8 of 9 november deed om de gehele fa-
briek in staking te brengen uit protest tegen het ontslag van de andere drie wevers. Deze pro-
teststaking duurde evenwel maar 1½ uur. Van Eck ging er van uit dat het na deze ontslagen 
rustiger zou worden in het bedrijf.834 
 
Of het College van Rijksbemiddelaars daadwerkelijk in de veronderstelling heeft verkeerd dat 
met het geven van dispensatie de lucht geklaard was en de loonontwikkeling, op een hoger ni-
veau, tot staan was gekomen, is moeilijk te zeggen. De werkelijkheid bleek in ieder geval aan-
merkelijk genuanceerder. In november 1950 kwam het CRB er achter dat de vrouwenlonen in 

                                                 
834 Circulaire A.C. van Eck aan de leden van de FVE, 31 oktober 1949; circulaire A.C. van Eck aan de leden van de FVE, 10 
november 1949 (verzonden op 18 november 1949); conceptbrief van de directie van E. ter Kuile & Zoon’s Textielfabrieken aan de 
directeur van het Gewestelijke Arbeidsbureau te Enschede, zonder datum (alle: TGTV, 74); Rapport van de Gemeente-Politie te 
Enschede over de maand oktober 1949 (GAE, 6998); Verslag bijzondere ledenvergadering FVE, 3 november 1949 (FVE, 5); 
Theloosen, a.w., p. 65-66. De conceptbrief van de directie van E. ter Kuile & Zn is, gezien het taalgebruik, waarschijnlijk in op-
dracht van het bestuur van de FVE geschreven door A.C. van Eck, waar E. ter Kuile Jr. deel van uit maakte. Het is niet zeker of de 
brief daadwerkelijk is verstuurd, maar hij is zeer interessant vanwege het inzicht dat hij verschaft in de opvattingen van het bestuur 
van de FVE, c.q. van de directie. 
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Twente alweer boven het dispensatiepeil waren gestegen. Bij Gelderman had het CRB dit al 
eerder, in mei 1950, geconstateerd.835  
 

Tabel 55 Resultaat van een looncontrôle door het College van Rijksbemiddelaars, april/mei 1950 
Mannen (periode 27 maart tot 1 april 1950)  

Gulden/uur Gemiddeld  
verdiend 

Toegestaan Te hoog 

Wevers ƒ1,042 ƒ 1,008 ƒ 0,034 
Selfactorspinners ƒ 1,073 ƒ 1,008 ƒ 0,065 
Drossers ƒ 0,971 ƒ 0,96 ƒ 0,011 
Afdraaiers ƒ 1,039 ƒ 1,008 ƒ 0,031 
Sterkers ƒ 1,039 ƒ 1,008 ƒ 0,031 
Vrouwen (periode 20 februari tot 1 april 1950)  
Slubbing ƒ 0,748 ƒ 0,70 ƒ 0,048 
Opmaaksters ƒ 0,608 ƒ 0,55 ƒ 0,058 
Inslagspoelsters ƒ 0,673 ƒ 0,653 ƒ 0,02 
Scheersters ƒ 0,713 ƒ 0,668 ƒ 0,045 
Naaisters ƒ 0,633 ƒ 0,585 ƒ 0,048 

 
Directieleden van een aantal fabrieken werden bij het College ter verantwoording geroepen dat 
hen ernstige verwijten maakte en met ‘de banbliksem’ zwaaide. Gelderman, die tot de opge-
trommelde fabrikanten behoorde, legde het CRB uit waarom de vrouwenlonen bij gelijkblijven-
de tarieven toch waren gestegen. Dit waren ‘de betere geschooldheid, eliminatie van slecht volk 
en het in dienst nemen van beter, het feit dat er in het algemeen harder gewerkt wordt, de stimu-
leerdende invloed van de Duitsche meisjes, enz. enz.’ Hij wees er ook op dat de tariefonderzoe-
ken nog steeds niet waren afgerond en dat dit niet de schuld was van de fabrikanten. In een ver-
gadering van de besturen van de vier verenigingen op 22 november vatte men de bespreking in 
Den Haag samen met de conclusie dat het College zich er van bewust was, ‘dat de menschelijke 
inspanning niet bevroren kan worden, doch het is er ernstig over verstoord, dat men voor de 
aldus uit de hand geloopen loonen geen nieuwe dispensaties aangevraagd heeft.’ Het CRB wil-
de daarom nieuwe dispensatievoorstellen. De mogelijkheid om een collectieve dispensatie te 
vragen, wezen de bestuurders af, omdat dit zou inhouden dat de lonen in geheel Twente zouden 
worden opgetrokken naar de hoge Enschedese lonen en dat was ongewenst. Men wist geen uit-
weg en besloot daarom aan de leden te vragen cijfers te verstrekken van de daadwerkelijk be-
taalde vrouwenlonen om vervolgens, gewapend hiermee, opnieuw met het College te gaan pra-
ten. ‘In dit systeem zal dan getracht worden de zaak zoo lang mogelijk slepende te houden.’836 
 
Deze laatste zin geeft de essentie van de houding van de textielfabrikanten goed weer. Op de-
zelfde manier als de jaarverslagen over 1949 van de TGFV, BTO en FVE de passage over de 
vrouwenlonen hadden afgesloten met de zucht van verlichting ‘Hiermede waren de gapende 
deuren van het Huis van Bewaring voorloopig weer dicht gegooid!!!!’ Als gevolg van de 

                                                 
835 Op 6 maart 1950 had H.P. Gelderman & Zn. een verlenging van de dispensatie gekregen, omdat de werkclassificatie en de 
verificatie van de tarieven nog niet klaar waren; precies zoals Van Eck had voorspeld. Deze verlenging liep af op 31 mei, maar met 
ingang van 1 juni kreeg het bedrijf opnieuw een verlenging die afliep op 30 september 1950. Besluit G. Jansen en J. Bosch, namens 
het CRB, 6 maart en 27 juni 1950; Resultaat looncontrôle College Rijksbemiddelaars, april/mei 1950 (Gelderman (2), 71). 
836 Verslag gecombineerde Bestuursvergadering der vier Twentsch-Geldersche Fabrikanten-Vereenigingen, 22 november 1950 
(FVE, 7); circulaire Th. Enklaar aan de leden van de vier Twentsch-Geldersche Fabrikanten-Vereenigingen, 27 november 1950 
(TGTV, 1260). 
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schaarste aan personeel, vooral vrouwelijk personeel, waren zij gedwongen hoge lonen te beta-
len. Doordat de fabrikanten na de oorlog op een “sellers market” opereerden, konden zij hele 
goede prijzen voor hun producten krijgen en alles verkopen wat er in hun fabrieken werd ge-
produceerd. 
De “bemoeizuchtige bureaucraten” uit Den Haag die in fabrikantenogen geen verstand hadden 
van de concrete omstandigheden in de textielindustrie, benaderden de loonverhoudingen vanuit 
de optiek van de overheid die vond dat de wederopbouw gebaat was bij lage lonen en prijzen. 
De laatste component kon en wilde – uit budgettaire overwegingen – de regering niet laag hou-
den, voor de eerste was het CRB ingeschakeld dat met het BBA een machtig wapen in handen 
had. Zijn taak was het geordende loonverhoudingen in te stellen en te handhaven. De eerder 
geciteerde uitroep van Rijksbemiddelaar Jansen in het overleg van 9 augustus 1948 dat toege-
ven aan de wensen van textielfabrikanten inhield ‘dat daarmede het systeem van loonbeheersing 
zodanig wordt doorbroken, dat de Rijksbemiddelaars wel op zouden kunnen stappen en onder 
de politiek van loonbeheersing een streep zou kunnen worden gezet’, was niet uit de lucht ge-
grepen. Ook de hoogste autoriteit op sociaal gebied, Minister Drees had zich gedwongen gezien 
zijn stem te laten horen ‘dat in het belang van de algemene naleving van het loonbeleid gevor-
derd moest worden het terugbrengen van de zwarte lonen in Twenthe tot het wettelijk geoor-
loofde peil’. Er stond meer op het spel dan de lonen van circa 500 onwillige voorspinnerij-
arbeidsters, of, vanuit een andere gezichtshoek, circa 500 voorspinnerij-arbeidsters die zich 
vooral geïnteresseerd toonden in hun eigen verlangens, bleken in staat fabrikanten, vakbonden, 
Rijksbemiddelaars, ministers voor joker te zetten en hun wensen door te zetten. Zij maakten 
over het geheel genomen onbekommerd gebruik van hun schaarste. 
De Bedrijfsunie was de hemel te rijk met de CAO en onderschreef van ganser harte het streven 
van de regering om de lonen laag te houden en de productie op te voeren. De bonden mochten 
meepraten en zoals Vunderink in een bespreking van Vakraadsvertegenwoordigers met het Col-
lege op 20 januari 1949 het formuleerde, als de boel uit de hand liep waren ‘de arbeidersorgani-
saties er goed voor (…) om de stukken, die gemaakt zijn, aan elkaar te lijmen’. De Bedrijfsunie 
doet dan ook denken aan de klassieke Sisiphys, zij het dat de vakbonden er in de loop van de 
jaren in slaagden iets meer greep op de textielarbeiders te krijgen, bijvoorbeeld op het heikele 
punt van het werken in ploegen. Met betrekking tot de vrouwenlonen waren de bonden het in 
vrijwel alle opzichten met de ondernemers eens. Deze lonen waren buiten alle proporties en 
moesten onder controle worden gebracht en worden verlaagd. In het volgende hoofdstuk zien 
wij een voorzichtig vragen door de Bedrijfsunie voor meer loon voor de mannen, omdat zij 
anders haar (potentiële) leden niet onder controle kon krijgen en houden. De hoop dat de vrou-
wen ooit in grotere aantallen lid zouden worden, had zij al lang laten varen. 
 

10.5 De voorspinnerij in één machine 

In september 1946 besloot de directie van Van Heek & Co om in Zwitserland een nieuwe aan-
knoopmachine te bestellen. Met deze investering werd het mogelijk om voortaan machinaal 
kettingdraden aan elkaar te knopen, zowel katoen als wol. Deze machine kostte ƒ15.000, en 
bespaarde de inzet van twee arbeidsters.837  
Deze investeringsbeslissing is een van de vele die in de Twentse textielindustrie na de oorlog 
zijn genomen, om dezelfde reden waarom ondernemers zo vaak nieuwe machines aanschaffen, 

                                                 
837 Verslag vergadering van de directie, 23 september 1946 (Van Heek, 43). 
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namelijk dat zij arbeidsbesparend zijn of wat na de oorlog vanzelfsprekend ook een belangrijk 
argument was, ter vervanging van beschadigde machines. Een belangrijk bijkomend effect van 
veel nieuwe machines was en is dat zij de handelingsvrijheid van het bedienend personeel be-
perken, zodat de ondernemer meer greep op de arbeiders en op de door hen geleverde productie 
heeft. Een voorbeeld hiervan werd door Ten Cate genoemd bij de aanvraag voor dispensatie 
voor het betalen van te hoge vrouwenlonen in april 1949. De onderneming stuurde een aanvraag 
voor dispensatie in voor onder andere zogeheten “automatenspoelsters”. Dit was een klein aan-
tal spoelsters, dat werkte aan een kort daarvoor aangeschafte hypermoderne en kostbare spoel-
machine. Een belangrijk verschil met de situatie bij de “handspoelsters” was dat het tempo aan 
deze machine ‘uitsluitend door de machine (werd) bepaald, hetwelk van de spoelsters constant 
hoge prestaties vergt’. De onderneming kreeg voor deze “automatenspoelsters” dispensatie voor 
een uurloon van 62 cent. Geheel anders van aard was een verzoek van J.F. Scholten & Zn in 
december van dat jaar. Deze onderneming wilde voor een bepaalde groep arbeidsters opnieuw 
dispensatie en voor een hoger bedrag dan in het voorjaar. De betrokken arbeidsters hadden vol-
gens het bedrijf het arbeidstempo geleidelijk verhoogd, waardoor hun loon gestegen was. ‘Daar 
de genoemde groepen in hoofdzaak handwerk verrichten en hierdoor de werkneemsters zelf hun 
tempo bepalen, kan de bedrijfsleiding slechts weinig invloed op de ontwikkeling van het tempo 
uitoefenen.’ Nu de prestatie zo was toegenomen, was het voor de directie onmogelijk om loon-
correcties toe te passen, ‘daar deze, vooral onder de huidige omstandigheden aanleiding tot 
grote beroering en onrust onder de andere arbeiders van het bedrijf zouden geven’.838 
In beide gevallen achtte het bedrijf een hogere beloning gewenst, omdat de prestatie sterk was 
toegenomen, maar de manier waarop deze tot stand kwam, verschilde hemelsbreed. Bij Ten 
Cate nam de bedrijfsleiding de autonomie van de betrokken arbeidsters weg door de machine 
het tempo te laten bepalen; de arbeidsters moesten volgen. J.F. Scholten hanteerde klaarblijke-
lijk nog oudere technologie die arbeidsters een zekere greep gaf op hun werk. Vooral bij een 
krappe arbeidsmarkt betekent zoiets dat de invloed van de bedrijfsleiding beperkt is en dat een 
aanpassing van het loon niet geaccepteerd wordt door het personeel. Het verschil met de jaren 
dertig, toen dit schering en inslag was, is gigantisch; de mentaliteit van een aanzienlijk deel van 
de textielarbeiders was er een van “nu is onze tijd gekomen”. 
 
Ten Cate heeft na de oorlog net als veel andere fabrieken haar machinepark vernieuwd. Een van 
de speerpunten voor deze onderneming was de spinnerij. In juni 1947 wilde Ten Cate een aantal 
machines voor de spinnerij aanschaffen met onder meer als expliciete doelstelling ‘het elimine-
ren van passages in de voorspinnerij (de bekende “bottleneck”)’. Deze flessenhals werd ge-
vormd door de verschillende bewerkingen die de pluk-, halffijn- en fijndrolsters uitvoerden. 
Door dit probleem op te heffen konden deze arbeiders de productie niet langer verstoren en 
daarmee de rest van de productieketen stilleggen. Om in de toekomst tot het elimineren van 
deze flessenhals te kunnen overgaan was het noodzakelijk dat er, in het begin van de productie-
keten, volkomen gelijkmatige batteurwikkels werden geproduceerd, wat het verwerken ervan in 
de daaropvolgende productiefase vergemakkelijkte. Daarom wilde de onderneming in Groot-
Brittannië een aantal machines aanschaffen, ter waarde van ₤18.162, om de batteurzaal te mo-
derniseren.839 Enkele jaren later, in januari 1950, wendde Ten Cate zich opnieuw tot het Rijks-
                                                 
838 Brief H. ten Cate Hzn. & Co aan het College van Rijksbemiddelaars 11 april 1949; brief J.F. Scholten & Zn. aan College van 
Rijksbemiddelaars, 22 september 1949 (beide: TGTV, 249). 
839 Brief H. ten Cate Hzn. & Co aan Rijksbureau voor Textiel, 17 juni 1947 (Ten Cate (1), 366). 
De batteur was een machine die het openen van katoenbalen en het reinigen van de katoen combineerde. Ten Cate verwachtte in de 
nabije toekomst meer kortstapelige katoen uit de VS te zullen verwerken. Deze katoen werd in toenemende mate mechanisch ge-
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bureau voor Textiel met het verzoek om een invoervergunning voor een aantal voorbereidings-
machines voor de spinnerij ter waarde van 230.640 Zwitserse francs. Als toelichting schreef 
Ten Cate dat ‘vooral na de laatste wereldoorlog het streven bij de machinefabrikanten (was), het 
aantal passages voorspinmachines te verminderen’. Als bedrijfseconomische motieven voor 
deze investering noemde het bedrijf op de eerste plaats dat het voorspinproces belangrijk werd 
vereenvoudigd; verder zou de invoering van de machines een aanzienlijke besparing op ar-
beidskrachten opleveren, ‘wat van groot belang is met het oog op de nog steeds heersende 
schaarste aan geschoold personeel, terwijl wij verder hopen vele foutenbronnen te kunnen eli-
mineren en daardoor de kwaliteit van het garen te verbeteren.’ Dit laatste was vooral van belang 
voor de fijnere garensoorten dat werd verwerkt in doeksoorten waar zeer goede exportmoge-
lijkheden voor bestonden, speciaal op de Amerikaanse en Zwitserse markten.840 
 
Ik besteed in deze studie verder vrijwel geen aandacht aan dit aspect van de sociale verhoudin-
gen, maar bij met name de voorspinnerij-arbeidsters is het verband tussen het aanschaffen van 
nieuwe machines die mede ten doel hebben sociale onrust weg te nemen, bijzonder sterk en 
helder. Vanaf het moment dat de textielindustrie eind 1945 weer op gang was gekomen, hebben 
deze arbeidsters de ondernemers voor vrijwel onoverkomelijke problemen geplaatst. Begin 
jaren vijftig daagde er een oplossing hiervoor die het mogelijk leek te maken om deze gehele 
groep arbeidsters te vervangen door een machine die alle door hen uitgevoerde handelingen 
overnam. 
In het vakblad De Textielindustrie verscheen begin 1950 een artikel over een geheel nieuwe 
spinmethode, waarbij de diverse bewerkingen in de voorspinnerij op één enkele machine kon-
den worden uitgevoerd.841 Met dit nieuwe spinsysteem, aldus auteur L.M. Buitenhuis, zouden 
de voorspinmachines vervallen, ‘welke bij het normale spinsysteem tussen de verdeelstoelen en 
ringspinmachines komen. Dit is van zeer groot belang voor de organisatie en het nuttig effect 
van de spinnerijen.’ Mede omdat de deskundigen volgens Buitenhuis er allemaal van doordron-
gen waren ‘dat de be- en verwerkingen van de katoenvezels op de voorspinmachines de moei-
lijkste zijn in de spinnerij’. De conclusie van het artikel was dat de “Nastrofil”-spinnerij minder 
arbeiders vergde en dus aanmerkelijk lagere loonkosten tot gevolg had dan de gewone spinnerij. 
‘De normale spinnerij is in loonkosten ongeveer 50 % duurder dan de “Nastrofil”-spinnerij.’ 
St.Lambertus was opgetogen over het nieuwe spinprocedé dat met het “Nastrofil”-systeem mo-
gelijk was. ‘Het spinplan bij dit systeem is dus zeer sterk vereenvoudigd, omdat – en dit is te-
vens het grote voordeel van dit nieuwe spinsysteem – de voorspinmachines, welke bij het nor-
male spinsysteem tussen de verdeelstoelen en ringspinmachines komen, vervallen.’ De bond 
achtte dit van groot belang voor de organisatie en het nuttig effect van de spinnerijen.842 Daar-
mee kon een groep in overgrote meerderheid ongeorganiseerde arbeidsters die veel onrust ver-
oorzaakten, uit de fabriek verdwijnen. 
 

                                                                                                                                               
oogst en bevatte daardoor meer verontreinigingen zoals blaadjes. Met de machines die het bedrijf op het oog had, kon men een 
aantal bewerkingen combineren en verkreeg men bovendien een gelijkmatig en sterker garen. De leveringstermijn was ongewis, 
omdat de leverancier veel orders had, maar de onderneming wilde graag op korte termijn een invoervergunning. Voor een meer 
gedetailleerde beschrijving van dit onderdeel van het fabricageprocedé zie: Bijlage I en Bos, a.w., p. 16-17. 
840 Brief H. ten Cate Hzn. & Co aan Rijksbureau voor Textiel, 10 januari 1950 (Ten Cate (1), 372). 
841 L.M. Buitenhuis, Een nieuw spinsysteem. De “Nastrofil” ringspinbank vervangt “3” voorspinmachines, in: De Textielindu-
strie, Jrg. 30 (1950) nr. 4 (23 feb.), p. 115-118 en Jrg. 30 (1950) nr. 5 (9 mrt.), p. 159-163. 
842 Hoog Ambacht 6 en 20 mei 1950. 
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Afbeelding 9 Schematisch overzicht van het spinproces met een “Nastrofil” spinsysteem 

 
Bron: L.M. Buitenhuis, Een nieuw spinsysteem. De “Nastrofil ” ringspinbank vervangt “3” voorspinmachines, in: De 
Textielindustrie, Jrg. 30 (1950) nr. 4 (23 feb.), p. 115. 
 
Het voorbeeld van de technische ontwikkelingen in de voorspinnerij is er een illustratie van dat 
technische vooruitgang geen neutraal proces is dat autonoom verloopt. Wanneer in de ogen van 
een ondernemer, van een relevante groep ondernemers, de kosten van een bepaald onderdeel 
van de productie hoog, te hoog oplopen, wordt gezocht naar arbeidsbesparende machines. Dit 
heeft direct zijn uitwerking op de betrokken arbeiders aangezien hun werk verandert of zelfs 
geheel vervalt.843 

                                                 
843 Vgl. R. Panzieri, Über die kapitalistische Anwendung der Maschinerie im Spätkapitalismus, in: C. Pozzoli (Hrsg.), Spätkapita-
lismus und Klassenkampf. Eine Auswahl aus den Quaderni Rossi, Frankfurt am Main 1972, p. 14-32. 




