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11 De tweede CAO: meer loon mits meer productie 
In de tweede helft van 1946 waren er veel minder stakingen wegens loonkwesties dan in de 
eerste helft en zij waren bovendien geringer van omvang. Bij Scholten & Van Heek in Ensche-
de ontstond eind juni een loonconflict met vijf elastiekwevers. Dit op zichzelf kleine conflict 
escaleerde, toen de bedrijfsleiding de wevers van oneerlijkheid betichtte. Hierop legden de vijf-
tien overige wevers eveneens het werk neer, de volgende dag, 26 juni, gevolgd door alle andere 
afdelingen, waardoor alle circa 110 arbeiders in staking waren. Door de aantijgingen van de 
leiding schoof de loonkwestie wat op de achtergrond en kwamen al veel langer levende grieven 
naar voren. Volgens Spartacus was deze staking er een bevestiging van dat er maar weinig 
hoefde te gebeuren om een omvangrijk conflict te doen uitbarsten. De Bedrijfsunie stond in dit 
conflict in principe achter de staking en Unitas overwoog om de stakers voor 50% schadeloos 
stellen, omdat de bond de desbetreffende chef en daarmee het bedrijf aansprakelijk achtte voor 
het conflict. Na bemiddeling van de Bedrijfsunie werd de staking op 28 juni opgeheven.844 
 

11.1 Zonder tarief is het loon te laag 

Stakingen in verband met loonkwesties bleven hierna enige tijd uit, met uitzondering van de 
voorspinnerijen. Hoewel het moeilijk is om aan te geven, waarom er in deze periode betrekke-
lijk weinig openlijke conflicten waren, heb ik sterk de indruk dat de nieuwe CAO voor de mees-
te arbeiders in de praktijk positief uitpakte en dat vooral de toenemende mogelijkheden om in 
tarief tot een hoger eindloon te komen een valide verklaring hiervoor is. Zij waren op dat mo-
ment klaarblijkelijk in staat om daarmee in hun levensonderhoud te voorzien. Deze verklaring 
vindt steun in een aantal conflicten die in de laatste maanden van 1946 speelden. Het ging hier 
telkens om arbeiders die om de een of andere reden níet in tarief konden werken en als gevolg 
daarvan te weinig verdienden.  
 
In september/oktober 1946 was er discussie over de wenselijkheid om bepaalde arbeiders van 
loonveredelingsbedrijven, zoals de Nederlandsche Stoombleekerij, in een hogere functiegroep 
te plaatsen. De directie van deze blekerij had aan de KSW die ook in Nijverdal was gevestigd, 
de vraag voorgelegd hoe zij stond tegenover het voornemen om het basisloon voor de functie-
groep geoefenden te verhogen van 70 naar 72 cent, aangezien het nog niet mogelijk was hen in 
tarief te laten werken. Volgens de KSW was een dergelijke verhoging verboden sinds het 
schrappen van de woorden “ten minste” uit de Loonregeling. Maar nog geheel afgezien hiervan, 
een dergelijke verhoging zou de KSW in de grootste moeilijkheden brengen, omdat de lonen in 
de blekerij van de KSW zelf betrekking hadden op een grote groep arbeiders met wie allerlei 
arbeiders in andere afdelingen, zoals de spinnerij en de weverij, werden vergeleken. Een verho-
ging zou een sneeuwbaleffect in de hele fabriek hebben. De KSW noemde als voorbeeld de 
papkokers in de blekerij. Wanneer zij naar 72 cent zouden gaan, zouden de papkokers in de 
sterkerij dat ook willen. En indien de expeditie-arbeiders in de blekerij een verhoging tot 72 
cent zouden krijgen, dan was waarschijnlijk niet te vermijden dat ook de lonen van de stukken-
keurders in de weverij met eenzelfde bedrag verhoogd zouden moeten worden. Iets dergelijks 

                                                 
844 Brief directeur GAB Enschede aan Minister van Sociale Zaken, 27 juni 1946; telegram directeur GAB Enschede aan Minister 
van Sociale Zaken, 28 juni 1946 (beide: Arbeid II, 15); Spartacus 13 juli 1946; Verslag Hoofdbestuursvergadering Unitas op 5 juli 
1946 in Utrecht (Unitas, 1013); Jaarverslag St.Lambertus over 1946-1947, p. 64. 
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had de KSW vlak daarvoor meegemaakt, toen twee spinnerij-arbeiders uit de functiegroep on-
geschoolden waren overgezet naar de geoefenden. Prompt werd de directie er op aangesproken 
‘dat een aantal menschen in de spinnerij zich nu met deze lieden vergelijkt en eveneens (als 
geoefenden) betaald wenscht te worden. Als men aldus bij het losmaken van één steen uit het 
gecompliceerde gebouw van de loonstructuur al repercussies krijgt, hoeveel temeer zouden wij 
dan bang moeten zijn, wanneer een heele laag geheschen wordt.’ De KSW-directie verwachtte 
dat alle ander spin-wevers met een eigen blekerij ook met dergelijke problemen te maken zou-
den krijgen en had om die reden grote bezwaren tegen de plannen.845 
Na intern beraad binnen de Vereeniging van Loonveredelingsbedrijven voor de Textielindustrie 
kaartte haar secretaris H.J.F. ten Cate het probleem bij de Vakraad aan. De blekerijen zaten nog 
niet op een zodanig productieniveau dat zij hun arbeiders in tarief konden laten werken. Als 
gevolg hiervan bleven de lonen er sterk achter bij bijvoorbeeld weverijen en dit vormde inmid-
dels een bedreiging voor de bedrijfsvrede. Ten Cate stelde namens zijn leden voor om de lonen 
in de loonveredelingsbedrijven over de hele linie met 7 à 8% te verhogen door een premieder-
vingstoeslag te betalen. De brief kwam aan de orde in de vergadering van de Vakraad van 17 
oktober, evenals een brief van het CRB waarin het advies vroeg over een verzoek van de Be-
drijfsunie namens de arbeiders van de Twentsche Stoombleekerij en de Twentsche Katoendruk-
kerij om arbeiders die nog niet in tarief konden werken, een toeslag te geven zodat hun loon 
overeenkwam met het gemiddelde loon van een tariefwerker. 
De ondernemersleden in de Vakraad hadden er bezwaar tegen om arbeiders die in overgrote 
meerderheid nooit in tarief werkten, een hoger loon te gaan betalen. Dit zou gemakkelijk tot 
repercussies kunnen leiden bij arbeiders in andere bedrijven die in een vergelijkbare positie 
verkeerden. Het was echter evenzeer denkbaar dat arbeiders die wèl in tarief werkten, zich te-
kort gedaan zouden voelen door de kleine marge die er zo zou bestaan tussen uurloon en in 
tarief verdiend loon. De vakbondsvertegenwoordigers riepen de besprekingen in de Looncom-
missie van de Stichting van de Arbeid in herinnering (zie §7.3), waar was geconcludeerd dat de 
overgrote meerderheid van de arbeiders in de textielindustrie in tarief werkte en dat zij middels 
een gemiddelde oververdienste in tarief van 10% zouden uitkomen op een uurloon dat voldeed 
aan de normen van de Stichting. Dat was bij deze bedrijven duidelijk niet het geval en dus von-
den de vakbondsbestuurders een premiedervingstoeslag een logische oplossing. Na enig heen 
weer praten verwees de vergadering de kwestie door naar de Regionale Commissie Twenthe 
met de suggestie te besluiten tot het toekennen van een dergelijke toeslag voor een periode van 
zes maanden. 
De Regionale Commissie Twenthe, bestaande uit Van Eck, Vunderink en Gönning, overlegde 
op 25 oktober met vertegenwoordigers van de Boekelosche Stoombleekerij, de Eibergsche 
Stoombleekerij, de Twentsche Stoombleekerij en H. ten Cate en nam de suggestie van de Vak-
raad over. De arbeiders van deze bedrijven zouden 6 maanden lang een toeslag krijgen van 7% 
en deze periode zou gebruikt worden om een tariefstelsel in te voeren.846 

                                                 
845 Brief KSW aan Nederlandsche Stoombleekerij, 18 september 1946 (TGTV, 317). 
846 Brief H.J.F. ten Cate, namens de Boekelosche Stoombleekerij, de Eibergsche Stoombleekerij en de Twentsche Stoombleekerij, 
aan de Vakraad voor de Textielindustrie, 8 oktober 1946; brief A.J.A. van Gerwen, namens de Vakraad voor de Textielindustrie, 
aan de Regionale Commissie Twenthe, 10 oktober 1946; brief H.J.F. ten Cate aan de Boekelosche Stoombleekerij, de Eibergsche 
Stoombleekerij, de Twentsche Stoombleekerij, de Nederlandsche Stoombleekerij en A.C. van Eck, 26 oktober 1946 (alle: TGTV, 
317); Notulen van de vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, 17 oktober 1946 (TGTV, 202).  
De brief van de Bedrijfsunie sproot voort uit een door Unitas geconstateerde grote ontevredenheid onder de arbeiders van de Twent-
sche Stoombleekerij. Het bedrijf stelde steeds hogere eisen aan de vakbekwaamheid van het personeel, zodat minstens 30% van de 
arbeiders in de groep geschoolden, thuishoorde. Een tariefdervingstoeslag was dan wel een erg kleine pleister. (Verslag Hoofdbe-
stuursvergadering Unitas op 23 september 1946 in Utrecht (Unitas, 1013). De vier blekerijen waren gevestigd in Boekelo, Eiber-
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Bij Ten Cate ontstond in oktober een conflict rond verdeelstoelarbeiders. De onderneming be-
schikte niet over voldoende bussen waarin destijds de katoenlonten, afkomstig uit de voorgaan-
de processtap, waren opgeslagen en die vervolgens op de verdeelstoelen werden verwerkt. Als 
gevolg hiervan had een vijftal verdeelstoelarbeiders regelmatig geen werk en werd hun loon 
gedrukt. Ten Cate wilde deze arbeiders geen toeslag te geven ter compensatie, maar stelde een 
roulatieschema voor, zodat de verdeelstoelarbeiders ook ander werk zouden doen en dus minder 
last van het bussen-probleem zouden hebben. De arbeiders weigerden hier op in te gaan en leg-
den op 3 oktober het werk neer. Vijf andere arbeiders die opdracht kregen hun werk over te 
nemen, gingen ook in staking. Dit leidde er toe dat de productie inzakte en nog meer arbeiders 
hun normale loon niet konden halen, waarop ook zij het werk neerlegden. Op 4 oktober omvatte 
de staking 65 mensen. Diezelfde dag bemoeide de Bedrijfsunie zich met het conflict en gaf de 
arbeiders gelijk, omdat het de verantwoordelijkheid van het bedrijf was om er voor te zorgen 
dat de arbeiders hun werk konden doen. Een deel van de stakers hervatte nog dezelfde dag het 
werk, de anderen begonnen op maandag 7 oktober weer. Afgesproken werd om de kwestie aan 
de Vakraad voor te leggen. 
Daar concentreerde de discussie zich op de vraag welk deel van artikel 24 van de CAO van 
toepassing was. Wanneer een arbeider tijdelijk ander werk moest doen ten bate van de onder-
neming, dan had hij volgens dit artikel recht op ten minste het voor zijn dagelijkse werk gel-
dende loon; wanneer hij ander werk kreeg om ontslag wegens slapte te voorkomen of om ‘ande-
re ten bate van den werknemer strekkende overwegingen’, dan had hij slechts recht op het voor 
dat werk geldende loon.  
De centrale vraag was dus waarom er niet voldoende bussen met katoenlont beschikbaar waren. 
Dit was gevolg van absenteïsme van meisjes in een andere afdeling, een probleem dat uitge-
breid is behandeld in §9.2.2. Hierdoor was er regelmatig onvoldoende werk voor de verdeelstoe-
larbeiders. De werkgevers beschouwden dit als overmacht, waaraan noch de werkgever noch de 
werknemers iets konden doen en beide partijen waren volgens hen duidelijk gebaat bij tewerk-
stelling elders in de onderneming. ‘Anderzijds’, en hier komen de verhoudingen op de arbeids-
markt weer om de hoek, ‘zijn er, mede gelet op de huidige omstandigheden en met name op het 
groote belang, dat de werkgever er bij heeft de werknemers aan zijn bedrijf verbonden te hou-
den, ook ongetwijfeld termen aanwezig, welke er voor pleiten, dat de werknemer niet het volle 
nadeel zal lijden van zijn tewerkstelling aan lager beloonden arbeid.’ Anders gezegd, indien 
Ten Cate de verdeelstoelarbeiders niet (grotendeels) zou compenseren, zouden zij waarschijn-
lijk weg gaan. De Vakraad vroeg de Regionale Commissie om in deze richting een oplossing te 
zoeken.847 
Over het besluit van de Regionale Commissie heb ik helaas geen informatie gevonden, maar 
dankzij een onderzoek dat CRB-inspecteur Bruens heeft ingesteld, kan ik de afloop van deze 
kwestie vermelden. De vijf verdeelstoelarbeiders hadden in de tijd dat zij niet in tarief konden 

                                                                                                                                               
gen, Goor en Nijverdal en vielen dus in Gemeenteklasse IV; het basisloon bedroeg daar volgens de Loonregeling 70 cent per uur 
voor mannen. 
847 Brieven directeur GAB Enschede aan Minister van Sociale Zaken, 4 en 11 oktober 1946 (beide: Arbeid II, 17); Notulen van de 
vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, 17 oktober 1946 (TGTV, 202). 
Art. 24 luidde: ‘Indien een werknemer tijdelijk anderen dan zijn gewonen dagelijkschen arbeid verricht, zal hij tenminste het voor 
zijn gewonen dagelijkschen arbeid geldende loon ontvangen, tenzij de tewerkstelling op een andere plaats geschiedt om ontslag 
wegens slapte te voorkomen of uit andere ten bate van den werknemer strekkende overwegingen; indien het loon voor den tijdelijk 
verrichten arbeid hooger is vastgesteld, zal hem dit loon worden uitbetaald.’ Dit ogenschijnlijk simpele artikel dekte een brisant 
probleem dat een rechtstreekse erfenis was van de jaren ‘30, toen arbeiders zich vrijwel alles moesten laten welgevallen op straffe 
van ontslag. Vanuit die optiek was dit artikel een enorme vooruitgang. De verdeelstoelarbeiders waren zich misschien wel bewust 
van deze historische context, maar voelden zich sterk genoeg om volledige compensatie te eisen. 
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werken, het normale uurloon van 72 cent betaald gekregen (geoefenden in Gemeenteklasse III). 
Op advies van de Vakraad was besloten om hun in de uren dat zij niet in tarief konden werken, 
het basisloon plus de helft van het tarief te betalen. Ten Cate had om die reden het loon voor het 
tijdelijk opgedragen werk verhoogd naar 80 cent. Het gemiddelde uurloon, inclusief tarief, had 
vóór de staking 81 cent bedragen. Klaarblijkelijk konden de verdeelstoelarbeiders in tarief circa 
13% boven hun basisloon verdienen. Ná de staking verdienden zij 84,5 cent, wat inhoudt dat zij 
vanaf dat moment circa 17% bovenop hun basisloon verdienden. Dit verschil, aldus Bruens, 
moest ‘goeddeels’ worden toegeschreven ‘aan de verhoogde prestatie in de overige afdeelingen 
en tevens aan de betere samenwerking, welke is verkregen’. Omdat er in de voorbije weken 
slechts een zeer gering aantal uren ander werk aan de verdeelstoelarbeiders was opgedragen, 
zou dit heel goed de belangrijkste verklaring kunnen zijn. Ik acht het echter bepaald niet uitge-
sloten dat Ten Cate hen op deze manier enigszins tegemoet is gekomen vanwege ‘het groote 
belang, dat de werkgever er bij heeft de werknemers aan zijn bedrijf verbonden te houden’, 
zoals het in De Vakraad was geformuleerd. Het CRB liet aan het Ministerie van Sociale Zaken 
weten geen aanleiding tot verder ingrijpen te zien.848 
 
Er waren meer bedrijven die met dit soort problemen te kampen hadden. De Textielfabriek H. 
Wissink bijvoorbeeld kon zijn wevers niet op tarief laten werken, omdat aan het bedrijf niet vol-
doende garens toegewezen waren. Directeur H. Wissink vroeg het College van Rijksbemidde-
laars in november 1946 toestemming om de lonen voorlopig met 10 à 15% te verhogen als een 
tariefdervingstoeslag. Door het CRB om advies gevraagd reageerde Van Eck namens de Regio-
nale Commissie dat de ‘kleine weverij’ Wissink haar wevers op dat moment een vast loon van 
78 cent betaalde, maar dat er goede redenen waren de onderneming toestemming te verlenen 
om tijdelijk een toeslag van 12% te betalen, 84 cent per uur.849 L. van Heek & Zn in Losser 
hanteerde in november 1946 nog de vooroorlogse methode in plaats van CAO-artikel 24, toen 
het bedrijf met grondstoffengebrek te kampen kreeg: acht spinners werden ontslagen. Zij wer-
den weliswaar na korte tijd weer aangenomen, maar alle 300 andere arbeiders legden op 12 
november het werk neer, omdat zij het overbruggingsloon dat tijdens de ontslagperiode betaald 
was, te laag vonden. De volgende dag bereikte men een ‘bevredigende’ oplossing en op de 14e 
draaide Van Heek weer.850 
 
Op 18 november 1946 brak er een staking uit in de kunstzijdeweverij van Gelderman in Olden-
zaal. Een jonge wever had een boete gekregen van ƒ1,- vanwege een weeffout. Toen zijn pro-
testen en die van de fabriekscommissie niet tot intrekking van de boete leidden, legden alle 
wevers het werk neer; in totaal 365 mannen en 6 vrouwen. Nog maar kort tevoren was het bij 
dit bedrijf ook al tot acties gekomen toen ongeveer 50 arbeiders van de kunstzijde-afdeling in 
staking waren gegaan, omdat zij met een bepaalde grondstof niet ‘aan productie’ konden ko-
men. Een voorstel van de directie voor een toeslag van 4% hadden zij als te laag van de hand 
gewezen. Na een staking van 31 oktober tot 4 november hervatte men het werk, ‘nadat directie 
en arbeiders het onderling eens waren geworden’. Met deze cryptische omschrijving bedoelde 
de directeur van het GAB waarschijnlijk dat de toeslag op een hoger percentage was vastge-

                                                 
848 Brief C. Bruens aan het College van Rijksbemiddelaars, 30 november 1946; brief J. Bosch aan het Minister van Sociale Zaken, 
zonder datum (waarschijnlijk 7 december 1946) (beide: Arbeid II, 17). 
849 Brief H. Wissink aan CRB, 20 november 1946; brief J. Bosch, namens CRB, aan Vakraad voor de Textielindustrie, 28 novem-
ber 1946; brief A.C. van Eck, namens Regionale Commissie, aan CRB, 5 december 1946 (alle: TGFV, 317). 
850 Brief directeur GAB Enschede aan Minister Sociale Zaken, 14 november 1946 (Arbeid II, 17). 
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steld. Nu, op 18 november, was andermaal de maat vol. Dit keer speelde ook heel sterk mee dat 
de arbeiders bang waren dat de vooroorlogse toestanden weer zouden terugkeren, ‘toen het wil-
lekeurig opleggen van boetes schering en inslag was’, zoals de directeur van het GAB stelde. 
Het conflict eindigde op 21 november met intrekking van de boete en de toezegging dat over 
uitbetaling van het tijdens de staking gederfde loon met de fabriekscommissie zou worden ge-
praat.851 
 

Afbeelding 10 Kunstzijdeweverij H.P. Gelderman & Zn 

 
© W.F. van Heemskerck Düker / Nederlands Fotomuseum 

 
Voor het bestuur van Unitas had dit conflict nog een staartje, omdat enkele leden bij Gelderman 
na de staking als lid hadden bedankt. Vunderink weet dit in bestuursvergaderingen van Unitas 
aan het feit dat Gelderman, zoals hij het omschreef, door de knieën was gezakt en aan een ‘ver-
keerde houding’ van De Eendracht die het conflict had uitgebuit ‘om zich zelf een succes te 
verzekeren’. Onder die omstandigheden vond hij het principieel verkeerd om uitkeringen te ver-
strekken, ook aan werkwilligen.852 In deze zelfde Hoofdbestuursvergadering bespraken de Uni-
tas-bestuurders het verschijnsel dat er in de maanden daarvoor bij diverse bedrijven wilde sta-
kingen waren geweest, niet alleen bij Gelderman, maar ook bij De Nijverheid en bij J.F. Schol-

                                                 
851 Brieven directeur GAB Enschede aan College van Rijksbemiddelaars, 7 en 22 november 1946 (beide: Lb 15-9633); Tubantia 
19, 20, 21 november 1946; VTAC 20, 21 november 1946. 
852 Verslag vergadering DB Unitas, 30 november 1946 (Unitas, 1022); Verslag Hoofdbestuursvergadering Unitas op 9 december 
1946 in Utrecht (Unitas, 1013). 
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ten in Enschede en bij Ter Horst in Rijssen. ‘Buitengewone omstandigheden voorbehouden, 
wordt het moeilijk ons nog langer met wilde stakingen bezig te houden’, zo concludeerde het 
hoofdbestuur. Met arbeiders die op eigen gezag het werk neerlegden, waardoor de bestuurders 
zich van hot naar haar moesten reppen, wilde Unitas niets te maken hebben. 
Bij De Nijverheid in Enschede hadden op 11 oktober 125 van de 140 personeelsleden het werk 
neergelegd, omdat zij niet wilden in- en uitklokken. Na drie dagen gingen de arbeiders weer aan 
de slag; zij hoefden voortaan alleen bij het begin van het werk in te klokken. Bij de weverij 
annex wasserij K.H. Robers, waar in totaal 60 mensen werkten, legde het weverijpersoneel het 
werk op 15 oktober neer, omdat zij te weinig verdienden. Volgens de directie kon het 25 man 
sterke weverijpersoneel gemakkelijk de CAO-norm verdienen. Vertegenwoordigers van De 
Eendracht en van de EVC onderzochten de klachten en concludeerden dat er met de lonen op 
zichzelf niets aan de hand was, maar dat de werkbelasting te hoog was. De wilde stakers volg-
den het advies van beide bonden op om het werk te hervatten in afwachting van een uitspraak 
van de Vakraad. Op 1 november ging al het productiepersoneel van de Leeuwarder Textiel 
Maatschappij in Almelo, in totaal 200 vrouwen en 100 mannen, in staking. Dit conflict was 
ontstaan in de ververij vanwege daar uitgevoerde tijdstudies. Na de verzekering van de directie 
dat de arbeiders niet zwaarder belast zouden worden, hervatten zij op 5 november het werk. Het 
conflict bij Ter Horst, waaraan de Unitas-bestuurders refereerden, was op 27 november uitge-
broken. 84 meisjes en 14 jongens die katoenzakken naaiden, vonden hun loon te laag en wilden 
bovendien niet dat er tijdstudies werden uitgevoerd. Het loon wilde de directie wel verhogen, 
maar tijdstudies vond zij absoluut noodzakelijk. De fabriekscommissie en de Bedrijfsunie had-
den er bij de staaksters op aangedrongen het werk te hervatten en steunden hen niet. Na enkele 
dagen, op 9 december, werd het werk hervat, nadat was overeengekomen dat de tijdstudies wel 
zouden worden uitgevoerd.853 
 
Deze verhoudingsgewijs beperkte conflicten illustreren dat veel textielarbeiders zich de logica 
van het fabrieksleven noodgedwongen weer eigen hadden gemaakt en op basis van de in de 
CAO vastgelegde arbeidsverhoudingen aan het werk waren. Er was echter maar een ogenschijn-
lijke kleinigheid nodig en de vlam sloeg in de pan. Die “kleinigheid” was, zoals geïllustreerd, 
vaak de tijdelijke onmogelijkheid om in tarief te werken. De directie van Palthe had hier een 
helder standpunt over: zij gaf alleen maar een vergoeding, wanneer door organisatorische maat-
regelen in het bedrijf een arbeider tijdelijk niet in tarief kon werken. Het toekennen van een ver-
goeding zou immers de ongeschoolden nog extra verontrusten, wanneer eenvoudig werk zoals 
het werk van de sjouwers en plaatsarbeiders, extra hoog beloond zou worden als het werd uitge-
voerd door arbeiders die normaal in tarief werkten. Omdat de directie van Palthe had begrepen 
dat de Vakraad had geadviseerd om in dat soort gevallen de helft van het gemiddeld verdiende 
tarief te vergoeden, wilde zij graag de mening van Van Eck vernemen. De bepaling in de CAO 
dat iedereen in tarief minstens 10% meer kon verdienen had, zo antwoordde Van Eck, ‘bij alle 
tariefwerkers de zucht gewekt om tariefwerker te worden’. De onrust was nog vergroot doordat 
wevers bij sommige bedrijven al dichter bij de 20% dan bij de 10% uitkwamen. Hierdoor was 
er een spanning ontstaan tussen de vaste lonen en de tarieflonen. Hij was het dan ook volledig 
met de directie van Palthe eens. Het advies van de Vakraad, waarop de onderneming doelde, 
hing samen met de toepassing van artikel 24 van de CAO (zie hierboven). Er was echter een 
                                                 
853 Brief Hoofdinspecteur van de Arbeid aan het Directoraat-Generaal van de Arbeid, 15 november 1946 (DGA, 111.3); brieven 
directeur GAB Enschede aan Minister van Sociale Zaken, 14, 16 en 17 oktober, 7 en 8 november, 4 december 1946; telegram 
directeur GAB Enschede aan Minister van Sociale Zaken, 10 en 27 december 1946 (alle: Arbeid II, 17); Volkskrant 7 november 
1946; Tubantia 12, 14, 17 oktober, 4, 6, 13, 19, 20, 21 november 1946; VTAC 12, 15 oktober, 6, 20, 21 november 1946. 
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complicerende factor in het spel. ‘In de huidige tijd is er een groot gebrek aan arbeiders en geen 
werkgever waagt het een arbeider, voor wien er tijdelijk geen werk is, naar huis te zenden.’ Dat 
L. van Heek & Zn in Losser dit een maand eerder wel had gedaan, was de onderneming dan ook 
prompt op een staking komen te staan. Quod erat demonstrandum, zo is het maar net, zal Van 
Eck gedacht hebben. Om die reden, zo vervolgde Van Eck zijn brief, liet een fabrikant een ta-
riefwerker wel eens werk uitvoeren dat normaal gesproken in vast loon werd betaald, ‘maar hij 
doet dit niet uitsluitend in het belang van den arbeider, maar evenzeer in zijn eigen belang’. Dit 
was de reden dat de Vakraad had geadviseerd om de helft van het gemiddeld verdiende tarief te 
vergoeden.854 
De bedrijven waar de tariefverdienste van de wevers de 20% naderde en zelfs overschreed en 
waarop Van Eck doelde in zijn antwoord aan Palthe, waren Rigtersbleek, G.W. Wisselink, J.F. 
Scholten & Zn, Scholten & Van Heek en E. ter Kuile & Zn. Al in oktober had hij hen gewaar-
schuwd dat het gemiddelde loon van de in hun fabrieken werkzame wevers hoger was dan het 
maximum dat de CAO toestond, nl. 75 cent + 20% = 90 cent. Bij de vaststelling van de CAO 
was bepaald dat de tarieven zo gesteld moesten zijn dat alle tariefwerkers 10% boven hun mi-
nimumloon kónden verdienen en dat de hoogst gekwalificeerde tariefwerkers, zoals de wevers, 
bij een volledige inspanning gemiddeld op 15 à 16% zouden uitkomen. Vanuit die optiek was er 
dan nog een kleine marge over om voor uitzonderlijke prestaties wat extra te betalen. De situa-
tie bij deze vijf bedrijven was zijns inziens niet alleen ongezond, maar had ook grote conse-
quenties. De arbeiders die op een vast loon werkten, vooral de groep ongeschoolden, kwamen 
door het grote verschil in beloning ‘in een onhoudbare ontevredenheid’ terecht. Verder werd het 
loonbeeld in de bedrijven ‘onherstelbaar verstoord’, doordat de verhouding tussen de lonen van 
de verschillende functies bij deze eindlonen voor de wevers uit zijn verband raakte. Hij gaf de 
bedrijven ernstig in overweging om hun tarieven aan te passen. Het Enschedese gemiddelde 
loon lag op ‘een gezond peil’ met een gemiddeld loon voor de 1.361 wevers van 87,85 cent.855 
In de ledenvergadering van oktober 1946 kwam Van Eck op deze kwestie terug. Uit de statis-
tiek van de weverslonen bleek ‘dat veel te groote groepen van wevers thans reeds te dicht het 
loonplafond genaderd hebben, terwijl hier en daar het groepsgemiddelde van 20% zelfs over-
schreden werd’. Het zou ‘bij de huidige arbeidsprestaties’ gezonder zijn wanneer de tarieven zo 
waren gesteld, dat de wevers gemiddeld 15% of 16% boven hun minimumloon verdienden. 
‘Hoogere tariefbelooningen maken voor de toekomst verhoogde arbeidspraestaties onaantrekke-
lijk.’856 

11.2 Een laag basisloon met een hoge tariefzolder 

Dat het gemiddelde loon op ‘een gezond peil’ lag, waren de in de Bedrijfsunie georganiseerde 
vakbonden op hoofdlijnen met Van Eck eens. Zij schreven op 28 augustus aan de Vakraad dat 
zij de CAO na 31 december 1946 eigenlijk wel wilden voortzetten, maar tevens de deur wilden 
open houden voor het wijzigen van bepaalde artikelen. Gelderman had hier een eenvoudige op-
                                                 
854 Brief Palthe’s Textielveredelingsbedrijven aan A.C. van Eck, 9 december 1946; brief A.C. van Eck aan Palthe’s Textielverede-
lingsbedrijven, 11 december 1946 (beide: TGTV, 317). 
Art. 11 van de Loonregeling luidde: ‘De tarieven en stukloonen moeten zoodanig vastgesteld worden, dat volslagen werknemers ten 
minste 10% boven de volgens artikel 9 vastgestelde uurloonen kunnen verdienen.’ 
855 Brief A.C. van Eck aan Rigtersbleek, G.W. Wisselink, J.F. Scholten & Zn., Scholten & Van Heek en E. ter Kuil & Zn’s Tex-
tielfabrieken, 21 oktober 1946 (TGTV, 501). 
Volgens de loonstatistiek werkten er in de 2e helft van dit jaar 1.832 wevers in Enschede. Het verschil kan gevolg zijn van de peil-
datum. In deze periode groeide het aantal wevers nog zeer sterk, omdat de bedrijven op gang aan het komen waren, zie Tabel 65. 
856 Verslag ledenvergadering FVE, 22 oktober 1946 (FVE, 5). 
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lossing voor, zo zei hij bij de behandeling van de brief in de Vakraadsvergadering in september. 
In de CAO was een artikel opgenomen met de strekking dat wanneer de kosten van levenson-
derhoud zich zodanig zouden wijzigen, dat de loonbepalingen voor een of meer partijen niet 
langer aanvaardbaar waren, de CAO met een opzegtermijn van één maand kon worden beëin-
digd. Dat was nou ook weer niet de bedoeling, antwoordde Van der Meijs. De brief van de Unie 
was niet zozeer bedoeld voor de Vakraad als wel voor het CRB en moest voorkomen dat het 
College later zou kunnen zeggen dat de overeenkomst vast lag en er geen wijzigingen in konden 
worden aangebracht.857 Een maand later besprak de Vakraad een brief van de Bedrijfsunie over 
de wenselijkheid van het instellen van een pensioenvoorziening in de gehele textielindustrie. 
Stuvé herinnerde de vergadering er aan dat in de toelichting op de lopende CAO werd gespro-
ken over de dringende noodzaak van een betere oudedagsvoorziening voor de textielarbeiders 
en over de bereidheid van de partijen om zich te beraden over de mogelijkheden op dit punt (de 
totstandkoming van een pensioenvoorziening komt aan de orde in §11.7).858 
 
Eind september 1946 begon De Eendracht met een inventarisatie van de wensen voor een nieu-
we CAO. De besturen van 21 afdelingen in Twente en omstreken en een aantal fabriekscom-
missies kwamen op 21 september in Enschede met dit doel bij elkaar. Alle aanwezigen vonden 
de bestaande CAO een goede grondslag om op verder te bouwen, maar de overige verlangens 
die links en rechts op tafel kwamen, waren niet gering. Eén week vakantie achtte men te kort; 
een arbeider die tijdens zijn vakantie ziek werd, zou zijn vakantie later moeten kunnen inhalen; 
er gingen stemmen op dat de gemeenteklasse-indeling in een aantal gevallen te laag was en dat 
bepaalde arbeiders in een onjuiste functiegroep waren ingedeeld. 
Na discussies in de afdelingen kwam begin januari 1947 de bondsraadsvergadering van De 
Eendracht bijeen om verder te praten over de CAO-voorstellen, zoals die enige tijd daarvoor 
door de bestuurders van de Bedrijfsunie waren geformuleerd. Ook op deze bijeenkomst bleek 
weer de dubbele positie van de vakbeweging, ingeklemd als zij was tussen de eisen van de ar-
beiders en datgene wat economisch verantwoord werd geacht, of, in de woorden van bonds-
voorzitter Van der Heeg, het probleem ‘dat de arbeiders wel loonbewust zijn, maar te weinig 
belangstelling hebben voor economische vraagstukken’.859 De belangrijkste wensen waren het 
optrekken van de lonen van de geschoolde textielarbeiders tot het niveau van vakarbeiders in 
andere bedrijfstakken en een toeslag voor arbeiders, die niet in tarief werkten. Niet dat de afge-
vaardigden uit de afdelingen geen verder gaande wensen hadden. Maar zoals Stuvé hen ant-
woordde, men moest zich ‘in de allereerste plaats als vakverenigingsbestuurders (…) realiseren, 
wat mogelijk is en wat op een bepaald moment niet mogelijk is’. Hij had de indruk dat veel 
afgevaardigden dachten ‘wanneer we dat en dat maar vragen, dan komt het wel in orde. Wij 
moeten’, zo verzekerde hij zijn gehoor, ‘toch als bestuurders in een klein beetje andere positie 
staan dan het eerste het beste lid.’ Als organisatie had de vakbond immers ook te maken met 
wat de ondernemers wilden toegeven en met overheidsmaatregelen zoals de loonstop. Eén van 
de wensen was bijvoorbeeld de eerste 10% van het tarief in het uurloon onder te brengen – zo-
als overigens ook de Stichting van de Arbeid in zijn advies over de eerste CAO als billijk had 
aangemerkt. Een ander vond, dat de werkweek in de ploegendienst niet meer dan 40 uur mocht 
bedragen en dat er een toeslag van 20% moest worden betaald. Uiteindelijk ging de vergadering 

                                                 
857 Notulen van de vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, 20 september 1946 (TGTV, 202). 
858 Notulen van de vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, 17 oktober 1946 (TGTV, 202). 
859 De Eendracht 1 oktober 1946; Notulen Bondsraadsvergadering [De Eendracht] 3 en 4 januari 1947, gehouden op Troelstra-
oord, p. 1. 
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akkoord met de voorstellen van de Bedrijfsunie. Over de manier waarop de twee andere Unie-
bonden hun wensenpakket voor de nieuwe CAO hebben samengesteld, heb ik geen infomatie 
gevonden. 
 
Op 8 januari 1947 stuurden de samenwerkende vakbonden een brief naar de Textielwerkgevers-
Federatie waarin zij de hierboven al kort benoemde wijzigingen in de CAO voorstelden. De 
bonden formuleerden hun brief zeer omzichtig. Sinds de invoering van de CAO hadden de ver-
houdingen tussen de werkgevers en werknemers zich ‘in vergelijking met voor de oorlog’ in 
gunstige zin ontwikkeld. Dit was het resultaat van regelmatig overleg en verbeterde lonen en 
arbeidsvoorwaarden, maar de CAO bevatte toch nog ‘een aantal onvolkomenheden’ die verbe-
tering behoefden. De Bedrijfsunie stelde de volgende wijzigingen voor. De uurlonen van de 
geoefenden en geschoolden in Gemeenteklasse III te verhogen tot 76 (was 72) respectievelijk 
82 (was 75) cent. Deze ‘looncorrectie’ bleef volgens de vakorganisaties binnen het raam van de 
richtlijnen van het College van Rijksbemiddelaars. Voor de ongeschoolden vroeg men de invoe-
ring van een toeslag van 10% en daarnaast zou het ‘zeer wenselijk’ zijn om de minimumuurlo-
nen van deze functiegroep te verhogen om te voorkomen dat de marge met de twee andere func-
tiegroepen te groot zou worden. De uurlonen van vrouwen en meisjes waren ook aan verhoging 
toe en moesten tenminste gelijk zijn aan die in de confectie-industrie en bij voorkeur daar iets 
bovenuit gaan, mede gezien de voorkeur van de arbeidsters om in die bedrijfstak te gaan wer-
ken. Daarnaast vroeg men een verkorting van de arbeidsduur in ploegendiensten, een extra 
weekloon in de vakantieweek, een betere regeling van de verzuimdagen en een betere positie 
voor oudere arbeiders. Zij werden, wanneer zij het tempo van hun eigenlijke werk niet meer 
konden bijhouden, vaak tegen een veel lager loon aan ander werk gezet. Tot slot stelde de Be-
drijfsunie voor om in alle bedrijven waar het personeel in meerderheid georganiseerd was in één 
van de Unie-bonden, de ongeorganiseerden 2% van het loon te laten storten in een fonds ‘ten 
bate van allen die in de textielindustrie werkzaam zijn’. Onder de ‘ongeorganiseerden’ vielen in 
deze optiek ongetwijfeld ook arbeiders die bij de EVC waren aangesloten.860 Deze ‘nieuwe 
eisen der textielarbeiders’ werden op 20 januari 1947 in Het Vrije Volk gepubliceerd, een om-
schrijving die inhoudelijk geenszins de lading dekte en ook meer voor de bühne was bedoeld. 
Hiermee waren de wensen van de vakbonden voor een nieuwe CAO bekend en vervolgens ge-
beurde er een hele tijd niets. Toen Stuvé in de rondvraag van de Vakraadsvergadering van fe-
bruari 1947 vroeg, wanneer de voorstellen van de Bedrijfsunie op de agenda zouden komen, 
antwoordde Van Eck dat een en ander eerst binnen de besturen van de afzonderlijke werkge-
versorganisaties zou worden besproken, vervolgens in het bestuur van de Werkgeversfederatie 
en dat daarna de besprekingen met de bonden van start zouden gaan.861 Dit zou enkele maanden 
in beslag blijken te nemen. 
 
De Eendracht belegde op 8 februari 1947 een kadervergadering in Enschede ter herdenking van 
het één-jarig bestaan van de CAO, waar Fijlstra, de plaatsvervangend voorzitter van De Een-
dracht, onder meer zei: ‘De textielarbeider zal deel moeten gaan uitmaken van de textielge-
meenschap.’862 Het was duidelijk dat dit bepaald nog niet was gerealiseerd, hoe vaag dit con-
cept ook was. De wijzigingen in de CAO, die de Bedrijfsunie enige tijd tevoren op de agenda 
                                                 
860 Brief A.F. Stuvé, namens St.Lambertus, Unitas en De Eendracht, aan het bestuur van de Federatie van Werkgevers Verenigin-
gen in de Textielindustrie, 8 januari 1947 (TGTV, 407). 
861 Notulen van de vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, 10 februari 1947 (TGTV, 202). 
862 De Eendracht 15 februari 1947. 
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had gezet, moesten dit doel naderbij brengen: er moesten redelijke arbeidsvoorwaarden komen, 
zodat de productie ongestoord kon toenemen in het belang van het hele volk. Tijdens deze bij-
eenkomst was aan de voorkant van het spreekgestoelte een spandoek aangebracht met de leus: 
‘DDEE  CCAAOO  BBEETTEEKKEENNTT  RREECCHHTTEENN,,  MMAAAARR  OOOOKK  PPLLIICCHHTTEENN’. Dit drukte onbedoeld het dilemma uit 
waarin de bond zich bevond. Het spandoek gaf immers wel de opvatting van de vakbonden 
weer, maar de arbeiders lieten zich er in de praktijk weinig aan gelegen liggen. Voor de bond 
was het noodzakelijk, een CAO tot stand te brengen die de arbeiders beter beviel, teneinde meer 
dan tot dusver aansluiting bij hen te krijgen. Daarnaast wilde men een zo groot mogelijke pro-
ductie mogelijk maken. 
Op de jaarvergadering van de afdeling Enschede van Unitas, op 27 februari, was Vunderink 
uitgenodigd om een uiteenzetting te geven over de op handen zijnde onderhandelingen. Deze 
vergadering werd door 108 van de circa 400 leden bezocht, wat tamelijk veel is en ongetwijfeld 
met het onderwerp samenhing. Vunderink verwachtte dat het niet mogelijk zou zijn om belang-
rijke wijzigingen in de CAO voor elkaar te krijgen, maar geprobeerd zou worden om de lonen 
van de geoefenden en geschoolden met 10% te verhogen en ook voor de ongeschoolden wilde 
Unitas een beter loon uitonderhandelen. Twee andere zaken die hij noemde waren het streven 
van de bonden om in de vakantie een weekloon extra te krijgen en om bij het werken in ploegen 
de schafttijd mee te laten tellen, zodat er niet 44 uur maar in feite 41½ uur zou worden gewerkt. 
Aan dit laatste werd door veel arbeiders zeer gehecht (zie §12.4).863 
 
De Eendracht publiceerde in zijn bondsorgaan een serie artikelen, waarin werd ingegaan op de 
onder de arbeiders bestaande huiver voor productieverhoging. ‘Wij willen niet terug naar het 
oude jakkersysteem’, was volgens De Eendracht een geijkte uitdrukking in Twente. Veel arbei-
ders redeneerden: ‘Wij leveren thans een behoorlijke productie en vóór 1940 werden wij vaak 
gedwongen voor een onbehoorlijk grote productie te zorgen, voor lage lonen, met als resultaat 
“werkloosheid”.’ Onder instemmend geroep van zijn collega’s had een arbeider op een vergade-
ring verklaard: ‘Hoe harder wij gaan werken, hoe eerder wij weer op straat worden gesmeten, 
om naar M(aatschappelijk) H(ulpbetoon) en uit vissen te gaan.’ 
Het gebrek aan vertrouwen dat uit deze regelmatig te horen opmerkingen bleek, berustte vol-
gens De Eendracht op een vergissing. Waren voor 1940 de ondernemers degenen die bepaalden 
hoe en hoeveel er geproduceerd werd, nu, dankzij de CAO, konden de arbeiders middels fa-
briekscommissies en vakbondsvertegenwoordigers mee beoordelen wat een redelijke prestatie 
was. Er was nog een tweede reden waarom de arbeiders zich vergisten. Er bestond namelijk een 
zeer groot tekort aan textielgoederen en daarom moest ‘elke redelijke mogelijkheid om tot een 
vergroting van de productie te geraken, ernstig worden overwogen’. De belangen van de arbei-
ders mochten weliswaar niet worden verwaarloosd, maar de belangen van het gehele volk 
moesten voor gaan. Grotere productie was niet alleen in het belang van de ondernemers, maar 
ook van het land. ‘Zo moeten ook de textielarbeiders het zien’, aldus De Eendracht. 
Het probleem voor de vakbonden was echter dat zij het niét zo zagen. En voor zover de textiel-
arbeiders wél de opvatting deelden dat de productie omhoog moest, wilden zij er in ieder geval 
ook zelf op vooruit gaan. De nieuwe CAO-voorstellen leken hierop enig perspectief te bieden, 
maar dan moesten de onderhandelingen wel op gang komen. Begin april richtte De Eendracht 
zich over de hoofden van zijn leden tot de fabrikanten met de constatering, dat de arbeiders 
ongeduldig werden. ‘Voor de goede gang van zaken in de textielindustrie zouden wij het jam-
mer vinden, wanneer het ongeduld in ontstemming omslaat.’ Deze waarschuwing werd niet 

                                                 
863 Ledenjaarvergadering van de afd. Enschede Unitas, 27 februari 1947 (Unitas, 1079). 
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alleen ingegeven door ontevredenheid bij de bonden over het uitblijven van onderhandelingen, 
maar ook door vrees voor “wilde” acties van de arbeiders zelf: dréiging met acties was voor de 
bonden een eenvoudiger te hanteren en gemakkelijker in de hand te houden drukmiddel dan 
acties zelf. De waarschuwing aan de fabrikanten ging dan ook gepaard met een oproep aan de 
leden om hun mening te komen zeggen op vergaderingen en niet te kankeren in de fabrieken.  
Dat de ledenvergaderingen doorgaans slecht bezocht werden, was vanuit de bonden gezien een 
slechte zaak, omdat juist op dit soort bijeenkomsten de bestaande onvrede besproken kon wor-
den en in organisatorische banen geleid. Op kankeren in de fabriek heeft een vakbond geen 
greep. De reden dat zo weinig leden de bondsvergaderingen bijwoonden, lag in het wijdverbrei-
de wantrouwen tegen zowel productieverhoging als vakbeweging, wat voor veel arbeiders op 
hetzelfde neerkwam.864 
Dit laatste werd nog eens bevestigd in twee hoofdartikelen ‘Wij zien in de toekomst’ die De 
Eendracht op 1 en 15 mei 1947 publiceerde. Zij vormen een van de beste illustraties van de 
positie en de maatschappelijke functie van de vakbeweging. Tot de arbeiders richtten de artike-
len zich met de oproep hun wantrouwen tegen een grotere productie te laten varen, omdat ‘met 
de CAO in de hand in deze tijd een bijna volledige beveiliging tegen alle slechte ervaringen van 
vroeger is te verkrijgen’. Die slechte ervaringen waren het vooroorlogse jaagsysteem en de 
massale werkloosheid. Op de tegenwerping van hen die de beveiligende rol van de CAO erken-
den, maar zich tegelijkertijd realiseerden dat deze maar tot op zekere hoogte zekerheid kon bie-
den en dat daarmee voor de verdere toekomst geen enkele garantie tegen een herhaling van de 
slechte ervaringen uit het verleden geboden kon worden, antwoordde de bond met een beroep 
op hun ‘verantwoordelijkheid’. ‘Een beroep op de arbeiders in de textielindustrie, als het geldt 
de noodtoestand in de textielvoorziening van Nederland, mag niet tevergeefs zijn’, zo heette 
het. En daarmee was men weer op het uitgangspunt terug: de vakbeweging achtte het in het 
belang van “het volk” en de economie noodzakelijk dat er harder werd gewerkt en de arbeiders 
moesten er maar op vertrouwen dat het goed zou gaan. Dit vertrouwen ontbrak echter ten enen 
male. Dit realiseerde De Eendracht zich terdege en daarom richtten de artikelen zich ook tot de 
ondernemers en de overheid met een hartstochtelijke roep om ordening. “Pas op”, zo riepen zij 
ondernemers en overheid toe, ‘er is tot nu toe veel beloofd, maar praktisch nog niets veranderd’. 
‘Twee jaren van armoe liggen in Nederland achter onze rug. (…) De werknemers hebben zich 
allerlei beperkingen op moeten leggen ondanks dat “vraag en aanbod” hun gunstig was! Het 
motief was en is “help Nederland er bovenop”. De grote massa zwakkeren bracht ook nu weer 
de grootste offers, ook in de textielindustrie!’ Dit was een juiste, maar in feite ook tamelijk cy-
nische constatering, want per slot van rekening deed de vakbeweging alle mogelijke moeite om 
te voorkomen dat de arbeiders wél gebruik maakten van de voor hen gunstige verhoudingen op 
de arbeidsmarkt. Maar hoe dan ook, de vakbeweging probeerde ondernemers en overheid ervan 
te doordringen dat het haar ernst was, dat zij een grotere productie nodig vond en dat de arbei-
ders zich moesten matigen. Dan moesten met name de ondernemers in samenwerking met de 
vakbonden wél maatregelen treffen om de toekomst van de textielindustrie veilig te stellen. 
In het nummer van 15 mei stond ook een artikel waarin De Eendracht zijn beklag deed over het 
feit, dat al vijf maanden tevoren de voorstellen voor een nieuwe CAO waren verzonden en dat 
de ondernemers nog niets van zich hadden laten horen. Er school grote waarheid in de conclusie 
van dit artikel: ‘Laat men (…) bij de Federatie van Werkgevers Verenigingen in de Textielindu-
strie wel begrijpen, dat een gespannen verhouding zoals deze thans groeiende is, als gevolg van 
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haar wel zeer afwachtende houding tegenover de voorstellen der Bedrijfsunie in deze tijd vooral 
tot uitbarsting kan leiden.’ De bonden lieten het niet bij waarschuwende artikelen in de pers, 
maar schreven in de loop van mei ook nog een brief naar de fabrikanten om zich te beklagen 
over het uitblijven van besprekingen.865 
 
Ook al werd er niet vergaderd tussen de beide CAO-partijen, vertegenwoordigers van de onder-
nemers waren al op 4 februari 1947 bij elkaar gekomen om de brief van de vakbonden van 8 
januari te bespreken. Onder voorzitterschap van Van Eck bespraken L. Berk, vertegenwoordiger 
van de AWV, J. van Deventer, vertegenwoordiger van de bastvezelindustrie, B.J.M van Spaen-
donck voor de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollen Stoffen en de Nederland-
sche R.K. Vereeniging van Werkgevers in de Textielnijverheid en F.J.J. Trapman, namens de 
Leidsche Vereeniging van Industrieelen, met elkaar de vraag welk standpunt in te nemen.  
Een bijdrage te vragen van ongeorganiseerde arbeiders was op juridische gronden niet mogelijk 
en ‘ook tactische overwegingen’ verzetten zich hiertegen. Verlaging van het aantal carenzdagen 
bij ziekte wezen de aanwezigen eveneens van de hand. In Twente hanteerden de textielfabrikan-
ten een termijn van 2½ carenzdag en voor iedere week dat de arbeidsongeschiktheid langer 
duurde dan een week, werd alsnog een halve dag van de carenzdagen uitbetaald. Van Eck wilde 
deze methodiek handhaven die er op was gericht ‘om den fatalen termijn te vermijden, waarbij 
de arbeiders er belang bij krijgen langer ziek te blijven’. De reden voor het afwijzen van de 
gevraagde verlaging was dat de toenmalige omstandigheden, waarin het ziekteverzuim ‘op een 
abnormaal hoog peil’ lag − ‘ongetwijfeld als gevolg van veelvuldige simulatie’ − niet geschikt 
waren om op de wensen van de vakbonden in te gaan. Met betrekking tot de positie van oudere 
arbeiders in de bedrijven wilden de aanwezigen aan de ondernemers aanbevelen om die arbei-
ders hun normale werk te laten blijven uitvoeren. Dit betekende niet dat aan hen ook tenminste 
het minimumloon moest worden betaald, omdat dit in strijd zou zijn met de strekking van de 
CAO die uitging van “volslagen” arbeiders. Bovendien zou het ‘irrationeel zijn voor oudere 
arbeiders, die zich doelbewust minder gaan inspannen’, het minimumuurloon als garantieloon te 
handhaven. Een uitbreiding van het aantal betaalde verzuimdagen vond de vergadering accepta-
bel, maar een verkorting van de werktijd in ploegendienst wees men van de hand. Het betalen 
van een extra weekloon in de vakantie was bespreekbaar; de aanwezigen besloten zich in deze 
te conformeren aan het standpunt dat de landelijke werkgeversvereniging, de Raad van Bestuur 
in Arbeidszaken, op dit punt zou innemen. Een verhoging van de uurlonen voor vrouwen en 
meisjes was een heikel punt. Volgens sommige aanwezigen zou het de spanning tussen de theo-
retische en feitelijke lonen verminderen en daardoor lucht geven in de arbeidsverhoudingen, 
anderen vreesden dat een dergelijke stap slechts onrust zou veroorzaken. Zij vreesden dat de 
arbeidsters die nu al te hoge lonen verdienden, zouden eisen dat de verhoging ook aan hen zou 
worden betaald. Ook een verhoging van de mannenlonen ontmoette weinig enthousiasme in de 
vergadering. Een vergelijking van textielarbeiders met bouwvakkers, metaalarbeiders, meubel-
makers e.d. ging niet op, omdat van de laatsten veel meer werd geëist. De bewering van de vak-
bonden dat een textielarbeider een meer dan normale prestatie moest leveren om aan hetzelfde 
minimumuurloon te komen als die andere arbeiders, was niet juist. Het loonplafond van maxi-
maal 20% oververdienste in tarief zette juist een domper op de prestaties. Ten aanzien van dit 
onderwerp concludeerde de vergadering dat alleen de positie van de ongeschoolden, die door-
gaans niet in tarief werkten, voor discussie vatbaar was en ook de kwestie van het doorbreken 
van het loonplafond bij extra prestaties. Nu er overeenstemming bestond tussen de secretarissen 

                                                 
865 Verslag Hoofdbestuursvergadering Unitas op 2 juni 1947 in Utrecht (Unitas, 1013). 
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van de textielfabrikantenverenigingen, spraken zij ten slotte af om de brief van de bonden ver-
der in eigen kring te bespreken.866 
 
Enkele dagen later stuurde Van Eck een afschrift van de brief van de Bedrijfsunie aan de bestu-
ren van de vier Twentse verenigingen en informeerde hij hen over de bijeenkomst in Den Haag, 
waarbij hij in kort bestek het besprokene weergaf. Begin maart ontving Van Eck in zijn functie 
van secretaris van de Textielwerkgevers-Federatie de reactie van de Nederlandsche R.K. Ver-
eeniging van Werkgevers in de Textielnijverheid. Men had in Tilburg het verslag van de bij-
eenkomst in Den Haag besproken en sloot zich aan bij de daar geformuleerde conclusies. Als 
zwaarwegend extra argument gold dat toegeven aan de wensen van de bonden op dit moment 
ongewenst was ‘gezien de huidige mentaliteit van het overgrote deel der arbeiders met betrek-
king tot het aanvaarden van de verplichtingen, die de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de 
Textielindustrie aan hen oplegt’. Met nadruk wees Van Spaendonck er op dat de katholieke 
textielfabrikanten ‘volledig overtuigd’ waren ‘van het verantwoordelijkheidsbesef van de arbei-
dersorganisaties en dat haar ten deze geen verwijt kan worden gemaakt’.867 De centrale leus op 
de kadervergadering van De Eendracht van 8 februari van dat jaar − De CAO betekent rechten, 
maar ook plichten − bewees nog maar eens dat de ondernemers dit goed zagen. 
 
W.A. Willink, directeur van H. Willink & Co in Winterswijk en bestuurslid van de TGFV, had 
de brief van Van Eck van 7 februari laten lezen aan J.G. Korteling, directeur van Bontweverij 
“De Batavier”, en deze greep naar de pen om enkele kanttekeningen te maken bij de discussies. 
In het buitenland waren volgens Korteling de basislonen in de textielindustrie lager dan in de 
metaal, in de VS zelfs aanmerkelijk lager en dit had zijns inziens ontegenzeggelijk met de waar-
dering van het werk te maken. Hij was het eens met de bezwaren die van de kant van de werk-
gevers waren geformuleerd over de hogere prestatie die vooral de wevers zouden moeten leve-
ren om aan een gelijk loon als metaalarbeiders te komen. Sinds de fabrikanten tot de overtui-
ging waren gekomen ‘dat goedloopende kettings meer profijt geven dan goedkoop garen en hij 
dus prima garen koopt en de grootste zorg besteedt aan goed gesterkte kettings en zijn weef-
stoelen van “Kettfadenwachters” (= kettingwachters, schr.) voorziet, is van groote langdurige 
spanning bij de wevers geen sprake meer. Het werk is daardoor voor een groot gedeelte geredu-
ceerd tot oppassen, om de stoelen (= weefgetouwen, schr.) heenloopen, in plaats van actief in-
gespannen bezig zijn.’ In “De Batavier” waren de wevers 60% van hun tijd actief aan het werk, 
daarbij in aanmerking genomen dat in een bontweverij meer garenbreuk voorkwam dan in een 
witweverij. Dankzij het werken in tarief kón een wever meer verdienen van een bouwvakker of 
metaalarbeider en dit kon hij bereiken door de stilstand van het weefgetouw tot een minimum te 
reduceren. Het werk bestond naar zijn ervaring uit momenten van de grootste concentratie en 
van rust. Als voorbeeld noemde Korteling een wever die tussen zijn getouwen regelmatig de 
krant las en toch de hoogste productie haalde. Indien dit juist is, dan waren de getouwbazen in 
Winterswijk wel zeer doordrongen van het nut van “het nieuwe werken”. Het is moeilijk voor te 
stellen dat een chef op de werkvloer er geen bezwaar tegen zou hebben dat iemand onder werk-
tijd de krant zou lezen; als beeld is het daarentegen zeer interessant. ‘De beste wevers staan het 

                                                 
866 Kort verslag van de vergadering van de secretarissen der werkgeversorganisaties in de textielindustrie, gehouden op dinsdag 4 
februari 1947 in Den Haag (TGTV, 407). 
867 Brief A.C. van Eck aan de besturen der Twentsche Textielfabrikanten-Vereenigingen, 7 februari 1947; brief B.J.M. van Spaen-
donck, namens de Nederlandsche R.K. Vereeniging van Werkgevers in de Textielnijverheid, aan A.C. van Eck, 5 maart 1947 
(beide: TGTV, 407). 
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rustigste tusschen de touwen, en doen voor het leekenoog het minste.’ Naar zijn overtuiging 
waren de nadelen van het weversvak niet zozeer de inspanning, maar juist de eentonigheid. Om 
al deze redenen vond hij het psychologisch totaal verkeerd om ‘bodem en zolder der loonen’ te 
sterk naar elkaar toe te dringen. Bij het eentonige werk moest er een prikkel blijven bestaan en 
deze lag grotendeels in de mogelijkheid om via het tarief een hoger loon te verdienen. ‘Zoo niet, 
dan verliest de goede wever totaal de belangstelling voor productie en door de monotonie van 
het werk krijgen wij een stel slaperige wevers, die steeds minder zullen produceeren. Voor het 
behoud van de productie, ook om met het buitenland te kunnen concurreeren, moeten wij een 
betrekkelijk laag basisloon hebben met een hooge zolder.’ 
Van Eck was het volkomen met Korteling eens. Probleem was evenwel dat de textielindustrie te 
maken had met een regering die een ‘vloerloon’ legde op basis van behoefte en die vasthield 
aan een loonplafond. De wevers verdienden op basis van dit behoefte-principe op dat moment 
voldoende, en de minder gekwalificeerde vastloners vermoedelijk onvoldoende. ‘Een tarief met 
een plafond’, aldus Van Eck, ‘is in wezen geen tarief meer en de groote massa van onze wevers 
zit op het oogenblik vlak tegen het plafond aan, in vele gevallen nog op slechte prestaties, maar 
met den uitdrukkelijken wensch om niet meer te presteeren en dus zoo dicht mogelijk onder het 
plafond te blijven.’ Hij streefde er dan ook naar de plafonds omhoog te krijgen, wanneer weten-
schappelijk kon worden aangetoond dat de prestatie erg goed was.868 
 
Korteling geeft hier een zeer interessante inkijk in de ingrijpende wijzigingen die de fabrikan-
ten, voor een deel tijdens de oorlog, in hun productieprocessen hadden doorgevoerd. Het was 
rendabeler om te investeren in goede garens, omdat de daaruit voortvloeiende geringere hoe-
veelheid draadbreuk leidde tot meer en kwalitatief betere producten en tot een hoger loon voor 
de wever die als gevolg daarvan, zo was de verwachting, bereid zou zijn om hard te werken aan 
meerdere getouwen. Het tijdens de oorlog geformuleerde besef dat ‘sociale maatregelen, welke 
gunstiger zijn dan die welke de wet eist, vaak productieve instellingen zijn, omdat ze het ar-
beidsvermogen en de wil om te werken van de arbeiders verhogen’, vertaalde zich in 1947 
evenwel nog niet in een praktijk waarbij de fabrikanten afscheid wilden nemen van het principe 
van een laag basisloon en de mogelijkheid om pas in tarief aan een acceptabel loon te komen.869 
 
Op 2 mei 1947 vergaderde het bestuur van de Textielwerkgevers-Federatie waar Van Spaen-
donck een kort daarvoor gereed gekomen rapport ter tafel bracht, waaruit bleek dat door de 
bank genomen de arbeiders met hun loon uit konden komen en dat maar een klein deel van hen, 
circa 7½%, hier niet in slaagde. Over het algemeen waren dit arbeiders met grote gezinnen en 
niet-verdienende kinderen. Dit rapport, ‘Het huidige arbeidersinkomen, vooral van arbeiders 
met niet-verdienende kinderen, vergeleken met de tegenwoordige kosten van levensonderhoud’, 
was geschreven op instigatie van de besturen van de Nederlandsche R.K. Vereeniging van 
Werkgevers in de Textielnijverheid en de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollen 
Stoffen. Het beoogde helderheid te verschaffen over ‘de werkelijke verdiensten’ van de diverse 
categorieën arbeiders, rekening houdend met de gezinssamenstelling. Het onderzoek had zich 
beperkt tot de ondernemingen van de bestuursleden van de beide verenigingen, 17 bedrijven 
met in totaal 3.411 arbeiders, 1.009 vrouwen en 2.402 mannen. Van deze 3.411 arbeiders waren 
er 2.398 niet getrouwd en 1.013 wel. De fabrieken waren gevestigd in Hilversum (Gemeente-

                                                 
868 Brief J.G. Korteling aan A.C. van Eck, 6 maart 1947; brief A.C. van Eck aan J.G. Korteling, 10 maart 1947 (beide: TGTV, 
407). 
869 De jonge textieltechnicus in het bedrijfsleven, Enschede 1941, p. 54, geciteerd naar Kuys, De vrees voor wat niet kwam, p. 534. 
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klasse II); Deventer, Eindhoven, Geldrop, Helmond, Tilburg (Gemeenteklasse III); Aalten, Hee-
ze, Goirle (Gemeenteklasse IV). 
 

Tabel 56 Kosten van levensonderhoud, van arbeiders met niet-verdienende kinderen, mei 1947 

Kosten van le-
vensonderhoud 
(Gem. Kl. III) 

Aantal 
kinderen 

Aantal gehuwden: 
Gezinnen met weekinkomen 
beneden kosten van levens-

onderhoud: 

Gesch. Geoef. Ongesch. Gesch. Geoef. Ongesch. 

ƒ42,69 0 t/m 2 372 152 46 10 46 35 

ƒ49,09 3 111 38 6 15 11 6 

ƒ55,40 4 63 19 4 21 15 4 

ƒ61,52 5 35 10 1 23 8 1 

ƒ67,29 6 27 3 5 21 3 5 

ƒ74,09 7 10 2 1 10 2 1 

ƒ80,93 8 6 1 2 6 1 2 

ƒ87,70 9   1   1 

ƒ101,28 11 1   1   
Bron: Het huidige arbeidersinkomen, vooral van arbeiders met niet-verdienende kinderen, vergeleken met de tegen-
woordige kosten van levensonderhoud, 1 mei 1947.  
Ik heb in deze tabel alleen gegevens over gezinnen opgenomen die in een plaats in Gemeenteklasse III werkten! 
 
De kosten van levensonderhoud waren berekend op basis van gegevens van het Bureau voor 
Statistiek van de gemeente Tilburg en op basis van eigen berekeningen van het secretariaat van 
de beide verenigingen. Op basis van een vergelijking van deze kosten van levensonderhoud met 
de loongegevens van de onderzochte fabrieken was de conclusie dat van de 3.411 arbeiders er 
slechts 267 niet met hun loon uit konden komen. Dit waren vooral gezinnen met een groter aan-
tal niet-werkende kinderen (het aantal gezinnen in de tabel waarvan het weekinkomen lager was 
dan de berekende kosten van levensonderhoud, bedroeg 248; de reden hiervoor is dat ik alleen 
de gegevens heb vermeld van de gezinnen die in Gemeenteklasse III werkten). 
De vergadering had slechts weinig tijd om het rapport goed te bestuderen, ook al omvatte het 
slechts enkele pagina’s en men plaatste vooral kanttekeningen bij de berekening van de kosten 
van levensonderhoud. Vixseboxse achtte het door de grote verschuivingen in de beschikbare 
consumptiegoederen erg moeilijk om een theoretisch behoefteloon te bepalen en Gelderman 
wees er op dat een huisvader die wekelijks ƒ22,- tekort kwam, dit niet door een hogere inspan-
ning goed zou kunnen maken. Van Spaendonck had begrip voor deze en andere kritische op-
merkingen, maar zag het rapport als een noodverband: hij spendeerde liever een klein percenta-
ge van het loon aan deze bijzondere gevallen dan dat er een algemene loonsverhoging zou ko-
men. Zijn conclusie was dat de ondernemers niet moesten meewerken aan een verhoging van de 
69 cent ‘als hoeksteen der loonregeling’, maar dat er voor sommigen wel wat moest worden 
gedaan. 
De vergadering besloot uiteindelijk om in de komende bespreking met de Bedrijfsunie op dit 
punt alleen te erkennen dat er arbeiders waren, bij wie de behoefte niet door het loon werd ge-
dekt en dat de werkgevers bereid waren te onderzoeken wat daar aan kon worden gedaan zon-
der hier in detail op in te gaan. Naar aanleiding van opmerkingen van onder meer F.J. Callen-
bach, directeur van de Veenendaalse Sajet- en Vijfschachtfabriek, die ‘de Bedrijfsunie toch wel 
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iets’ wilde geven, voerde Van Eck aan dat het zijns inziens fout was om aldoor iets te geven aan 
de vakbonden. ‘De arbeiders hebben hunnerzijds’, aldus Van Eck, ‘nog niet zoo veel gegeven 
en in vele deelen van het land rechten geaccepteerd zonder verplichtingen te aanvaarden.’ 
Verder gaven de Twentse industriëlen aan er geen bezwaar tegen te hebben, wanneer de andere 
fabrikanten daarbij gebaat zouden zijn, dat een kleine aanpassing in de loontabel voor vrouwe-
lijke arbeiders zou worden doorgevoerd, waardoor aan 20- en 21-jarige vrouwen een loon zou 
worden betaald dat 2 respectievelijk 4 cent hoger zou liggen dan het loon van een 19-jarige. De 
wens van de Bedrijfsunie voor een extra weekloon in de vakantie wezen de aanwezigen catego-
risch van de hand; men besloot om met Kerstmis een zoveel mogelijk uniforme gratificatie ge-
ven. 
Aan het slot van de vergadering opperde Van Spaendonck het denkbeeld om stakingen tijdens 
de looptijd van de CAO onmogelijk te maken door aan de Vakraad de bevoegdheid te geven om 
van stakende arbeiders een schadevergoeding te vorderen. Van Eck gaf er de voorkeur aan om 
stakingen, waarbij een opzeggingstermijn werd gehanteerd, wel toe te staan, maar was bereid 
om bij “wilde” stakingen aan dit idee mee te werken.870  
Deze discussie haakte aan bij een voorstel dat de katholieke textielwerkgevers al in oktober 
1946 hadden voorgelegd aan de Textielwerkgevers-Federatie en die tot een interessante gedach-
tewisseling had geleid. Het kwam de laatste tijd herhaaldelijk voor, zo schreef Van Spaendonck 
op 10 oktober 1946, dat in textielfabrieken die onder de werking van een CAO vielen, door de 
arbeiders werd gestaakt. In het verleden was het altijd een belangrijk element in de CAO’s ge-
weest dat tijdens de looptijd ervan noch stakingen noch uitsluitingen zouden worden toegepast 
en dat geschillen via overleg of eventueel via arbitrage zouden worden opgelost. In de bestaan-
de CAO kwam een dergelijke bepaling helaas niet voor en de RK Vereeniging stelde voor om 
in de CAO alsnog een bepaling op te nemen ‘volgens welke de werknemer, die in strijd met de 
overeenkomst het werk neerlegt, een schadevergoeding verbeurt b.v. gelijk aan het gemiddelde 
dagloon voor elke dag, dat hij onrechtmatig weigert de hem opgedragen werkzaamheden te 
verrichten’. Het zou daarbij zinnig zijn om de Vakraad hierbij in te schakelen, zodat die namens 
de betrokken werkgever zou kunnen optreden. Van Eck stuurde een afschrift van deze brief 
door naar het bestuur van de Federatie en voegde hieraan toe dat een werkgever op basis van 
het Burgerlijk Wetboek het recht had om ‘de wilde staker’ te ontslaan (zie voetnoot 604). ‘Hoe-
wel wilde stakingen zeer algemeen zijn’, zo vervolgde hij, leidden zij vrijwel nooit tot ontslag 
op staande voet. ‘Bij het huidige tekort aan arbeiders is alles gewoonlijk vergeven en vergeten, 
zoodra dezen weer aan het werk gaan, en het komt zelfs voor, dat er dan opnieuw gestaakt 
wordt, om kracht bij te zetten aan de eisch, dat het door de eerste staking gederfde loon alsnog 
wordt uitbetaald.’ Wat de katholieke textielwerkgevers nu voorstelden was om bij nieuwe on-
derhandelingen een bepaling in de CAO op te nemen dat een onrechtmatige staking automatisch 
tot een schadeloosstelling zou leiden, los van de bepalingen in het BW. Omdat normaal gespro-
ken een fabrikant wel enig loon in handen had, zou dit in principe mogelijk zijn. ‘Wij vreezen 
echter, dat hij dit niet zal doen’ – om de simpele reden dat dan de hel los zou breken – en naar 
zijn mening stond of viel de zaak daarom met de medewerking van de Vakraad, die, als hand-

                                                 
870 Verslag bestuursvergadering Textielwerkgeversfederatie, gehouden op vrijdag 2 mei 1947, des voormiddags te 10.30 uur, in 
“Royal-Riche”, te Arnhem (TGTV, 407); Het huidige arbeidersinkomen, vooral van arbeiders met niet-verdienende kinderen, 
vergeleken met de tegenwoordige kosten van levensonderhoud, 1 mei 1947 (TGTV, 408).  
Aanwezig waren voorz. H.P. Gelderman, H.B.N. Ledeboer, G. Vixseboxse, G.H.W. Geesink, A. Menko, J.G. Korteling, Joh. Ray-
makers, Fr. Mutsaerts, C.J. Leembruggen van Sajetfabrieken P. Clos & Leembruggen in Leiden, F.J. Callenbach, J. van Deventer, 
B.J.M. van Spaendonck, A.J.A. van Gerwen, F.J.J. Trapman, L. Berk, A.C. van Eck. 
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haver van de CAO, bereid zou moeten zijn om de invordering van de schadeloosstelling ten 
behoeve van de betreffende fabrikant ter hand te nemen, ‘desnoods tegen diens zin’. 
Hin reageerde als eerste bestuurslid op Van Eck’s verzoek. Hij was het helemaal eens met de 
voorstellen van de katholieke werkgeversvereniging. Ook voor de arbeiders gold dat er naast 
rechten ook plichten waren en om die reden juichte hij het ten zeerste toe, ‘dat de arbeider, die 
zijn plichten verzaakt, het maar eens flink moet voelen’. J.G. Korteling, van “De Batavier” in 
Winterswijk, die al eerder van een scherpe blik had getuigd, zette zijn gedachten in een uitvoe-
rig betoog op papier. Hij was verbaasd dat in de bestaande CAO niet een bepaling was opge-
nomen, zoals die klaarblijkelijk voorheen wel had bestaan; dat zou toch logisch zijn geweest. Er 
werd overigens in de CAO überhaupt niet gesproken over sancties. Hij vermoedde dat Van Eck 
als een van degenen die de CAO hadden opgesteld, de motieven daarvan wel kende. Zijn be-
langrijkste bijdrage aan de discussie was dat er een verschil bestond tussen officieel geprocla-
meerde en “wilde” stakingen. Een “wilde” staking ging volgens Korteling altijd in tegen de 
wens van de vakbondsbestuurders, was door hen niet gesanctioneerd, vond plaats ‘ondanks hun 
tegenstand’. Bij de stakingen die de laatste tijd hadden plaats gevonden, ging het in hoofdzaak 
om ‘meisjes die nog weinig verantwoordelijkheidsgevoel hebben en die door de gebeurtenissen 
in en na de bezetting gedeeltelijk hun geestelijk evenwicht een beetje verloren hebben’. Afge-
zien van hun kennelijke psychische deraillement, zo analyseerde Korteling verder, ‘bevinden 
deze meisjes zich op het oogenblik in een soort van machtspositie bij het gebrek dat alom aan 
vrouwelijke werkkrachten heerscht’. Nu wilde de RK Textielwerkgevers-Vereniging dat de 
Vakraad zou ingrijpen. Deze bestond voor de helft uit vakbondsbestuurders, ‘die ondanks hun 
gezag bij de arbeiders de “wilde” staking niet hebben kunnen verhinderen’. 
‘Heeft U nu de indruk dat deze Vakraad dan nog eenige invloed van belang kan hebben om de 
staking te doen eindigen en sancties toe te passen?’ zo vroeg hij retorisch. Als immers de Vak-
raad een aan hem voorgelegde “wilde” staking niet tot een goed einde zou weten te brengen en 
indien hij er niet in zou slagen de opgelegde sancties uit te voeren, ‘dan zal de Vakraad een 
echec lijden, die aan zijn prestige geen goed zal doen’. ‘Ik vrees’, zo schilderde hij een scenario, 
waarvan varianten al meerdere malen werkelijkheid waren geworden, ‘dat in de praktijk een 
wilde staking met vrouwelijk personeel zoo zal verloopen, dat eindelijk de “wilde” staaksters 
besluiten weer aan het werk te gaan, maar als zij hooren dat sancties zullen worden toegepast, 
die zullen bestaan uit het inhouden van loon, zij opnieuw in staking zullen gaan, totdat deze 
eisch is ingetrokken. Het gaat hier meestal om jonge meisjes, die thuis nog altijd wel aan de 
kost kunnen komen en niet om huisvaders die de verantwoording voor het onderhoud van het 
gezin dragen.’  
Er speelde nog een ander element. Als Korteling het goed begreep dan was overdragen van het 
geschil aan de Vakraad ook bedoeld om de werkgevers in de hand te houden, ‘opdat deze niet 
persoonlijk met de staaksters tot overeenstemming komen zonder dat de sancties worden toege-
past’. Een ondernemer moest in een geschil met zijn eigen personeel dus alle onderhandelingen 
aan de Vakraad overlaten en ‘kon zijn eigen initiatief niet meer (…) doen gelden’. Kortelings 
conclusie was dat van het in de CAO vastleggen van een bepaling ter bestrijding van stakingen 
niet veel te verwachten was en ‘men eerder daardoor de moeilijkheden om tot overeenstemming 
te komen met zijn eigen personeel zal vergrooten’. Het leek hem veel effectiever om een derge-
lijke bepaling vast te leggen in het arbeidsreglement dat de verhouding tussen werkgevers en 
werknemers individueel regelde. Dan zou een werkgever zich bij “wilde” stakingen tegenover 
elke individuele staker of staakster op contractbreuk kunnen beroepen. Met de pen voegde Kor-
teling nog toe: ‘Het wapen van uitsluiting tegen wilde staking bestaat niet meer. De wilde sta-
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king is het gevolg van het gebrek aan gezag, dat op het oogenblik bestaat. De overdraging aan 
de Vakraad van de stakingskwestie schept geen gezag, dus ook geen oplossing van het vraag-
stuk.’ 
Fentener van Vlissingen daarentegen was er voorstander van om een dergelijke bepaling wèl in 
de CAO op te nemen en was het helemaal met Van Eck eens dat zo’n maatregel alleen maar zin 
had, wanneer de Vakraad zich met de invordering van de schadeloosstelling zou willen belas-
ten. Ledeboer wees er op dat in de vroegere CAO’s in Zuid-Nederland dan wel een bepaling 
had gestaan, dat tijdens de looptijd geen staking of uitsluiting zouden worden toegepast, maar 
dat de brief van de katholieke textielwerkgevers in het midden liet of er op dit punt concrete 
bepalingen in de CAO hadden gestaan, dan wel dat deze strijdmiddelen ‘bij stilzwijgende over-
eenkomst’ niet werden getolereerd. In de Stichting van de Arbeid heerste op dit punt geen een-
stemmigheid, zo vervolgde hij. In de oorlog had er overeenstemming lijken te bestaan om 
voortaan af te zien van stakingen en uitsluitingen, ‘maar het NVV durft er, nu puntje bij paaltje 
komt, niet toe te besluiten, om van het recht van staking afstand te doen’. Het had volgens hem 
dan ook niet veel zin een dergelijke bepaling in de CAO op te nemen. ‘Een andere zaak is, of 
men zich als lid der Textiel-Werkgevers-Federatie niet onderling verplichten kan, als strafmaat-
regel tegen wilde stakers, om het eventueel achterstallige loon verbeurd te verklaren, d.w.z. ook 
niet uit te betalen, wanneer de stakers weder aan het werk gaan. Als in deze eenige malen een 
voorbeeld gesteld is, kan het naar mij wil voorkomen niet nalaten een kalmeerenden invloed op 
de extreme elementen onder de arbeiders uit te oefenen.’ 
Als laatste liet Gorter van H. ten Cate Hzn. & Co zijn licht over deze kwestie schijnen. Een 
dergelijke bepaling in de CAO zou inderdaad wel van nut kunnen zijn en een zekere preventie-
ve waarde kunnen hebben. Hij wees op ‘de vele kleine strubbelingen, die zich in ieder bedrijf 
herhaaldelijk voordoen en waaruit vaak kleine partieele stakingen van korten duur voortvloei-
en’. In die gevallen kon het zin hebben om de betrokken arbeiders er op te wijzen en zwart op 
wit te laten zien dat het verboden was om het werk neer te leggen en hun de aan staking ver-
bonden strafbepalingen onder de neus te wrijven. Ook al was het risico levensgroot aanwezig 
dat er van de toepassing van zo’n strafsanctie niet veel terecht zou komen, hij achtte de preven-
tieve waarde van reële betekenis.871 
 
De Bedrijfsunie was teleurgesteld, zo liet zij de Federatie weten, dat pas eind mei 1947 een 
eerste overleg plaats zou vinden. De moeilijkheden bij de uitvoering van de CAO namen steeds 
meer toe en de stemming van de arbeiders werd snel slechter. Uitstel tot eind van de maand was 
dan ook onverantwoord. Dat was dan jammer, antwoordde Van Eck, maar eerder kon echt niet. 
De ondernemers konden zich ook nauwelijks voorstellen, zo schreef hij, dat de stemming der 
arbeiders snel slechter aan het worden was, ‘want deze stemming is sinds de totstandkoming 
van de CAO waarlijk niet al te best geweest’. De werkgevers hadden sterk de indruk dat de 
arbeiders ‘de op zich zelf zeer vrijgevige CAO’ beschouwden als stuk papier ‘waaraan men 
rechten ontleenen kan, maar waaraan weinig verplichtingen vastzitten’.872 De Bedrijfsunie had 
ook bij de Vakraad haar beklag gedaan over het lange uitblijven van daadwerkelijke onderhan-

                                                 
871 Brief B.J.M. van Spaendonck, namens Nederlandsche R.K. Vereeniging van Werkgevers in de Textielnijverheid, aan Textiel-
werkgevers-Federatie, 10 oktober 1946; brief A.C. van Eck aan bestuur Textielwerkgevers-Federatie, 15 oktober 1946; brief F.M.H. 
Hin aan A.C. van Eck, 17 oktober 1946; brief J.G. Korteling aan A.C. van Eck, 18 oktober 1946; brief P. Fentener van Vlissingen 
aan A.C. van Eck, 19 oktober 1946; brief H.B.N. Ledeboer aan A.C. van Eck, 22 oktober 1946; brief E. Gorter aan A.C. van Eck, 
24 oktober 1946 (alle: TGTV, 117). 
872 Brief A.F. Stuvé, namens de Bedrijfsunie in de Textielindustrie, aan de Textielwerkgevers-Federatie, 9 mei 1947; brief A.C. 
van Eck, namens de Textielwerkgevers-Federatie, aan de Bedrijfsunie, 12 mei 1947 (beide: TGTV, 407). 
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delingen. Door het traineren van besprekingen van de kant van de ondernemers waren de moei-
lijkheden in de textielindustrie verder toegenomen en moest ‘van ernstige onrust onder de ar-
beiders worden gesproken’. Volgens de bonden zou het merendeel van de problemen die op dat 
moment speelden bij de toepassing van de loonregelingen, met de voorstellen voor een nieuwe 
CAO grotendeels worden opgelost. De bonden drongen er daarom met klem bij de Vakraad op 
aan, aangezien ‘moeilijkheden en onrust tijdig’ dienden te worden voorkomen, dat hij de be-
trokken partijen zou oproepen snel aan de onderhandelingstafel plaats te nemen. De Vakraad 
sprak op 13 mei uit het ‘hoogst wenselijk’ te vinden dat de onderhandelingen op korte termijn 
tot resultaten zouden leiden.873 
 
In het kader van de besprekingen over een aanpassing van de CAO riep het College van Rijks-
bemiddelaars in mei 1947 vertegenwoordigers van de Vakraad en van het Sociaal Werkgevers-
Verbond voor de Confectie-industrie naar Den Haag om over een aantal frictiepunten tussen 
beide bedrijfstakken te praten. Berger had zich vanuit de confectie-industrie laten vertellen dat 
er in de textielindustrie aan vrouwelijke en jeugdige arbeiders veel hogere lonen werden betaald 
dan in de CAO was vastgelegd. Dit gebeurde in het bijzonder in die gevallen dat vrouwelijke en 
jeugdige arbeiders samen met mannelijke arbeiders hetzelfde werk in tarief uitvoerden. Het 
probleem was volgens F.A.Th.J. Deiters dat de confectie-industrie een dergelijke gelijkstelling 
van vrouwenlonen aan mannenlonen niet kende. Het probleem deed zich overigens alleen voor 
in plaatsten waar beide bedrijfstakken aanwezig waren; in Twente kwam het dus op grote schaal 
voor. In de discussie kwam naar voren dat de textielindustrie zich op grond van economische en 
sociale overwegingen niet kon permitteren om het principe van gelijk loon bij gelijke prestatie 
te laten varen, ook wanneer dit tot problemen voor de confectie-industrie zou leiden. Deze pro-
blemen sproten voort uit het gebrek aan personeel waar beide bedrijfstakken mee te kampen 
hadden. Het aantal arbeiders waar het hier om ging, was betrekkelijk klein en het speelde vooral 
in die afdelingen waar het werk ‘voor vrouwen weinig aantrekkelijk’ was; anders gezegd, in de 
voorspinnerij. De vergadering besloot om het CAO-artikel (Artikel 12 uit de Loonregeling, zie 
bij voetnoot 566; in §9.1.1 komt de problematiek rond dit artikel eveneens aan de orde) aan te 
passen dat het mogelijk maakte om mannenlonen legaal op te voeren door bij het gemiddeld 
betaalde loon in een bepaalde afdeling lagere jeugdlonen mee te rekenen of door bij een derge-
lijke combinatie hogere jeugdlonen te betalen; een ander geval betrof het betalen van hogere 
lonen aan vrouwen, ‘ook voor typische vrouwenarbeid’, door ook een aantal mannen dit werk te 
laten uitvoeren. 
Een ander punt was het verschil in minimumlonen tussen beide bedrijfstakken. Door meerdere 
confectiefabrieken was aan het College toestemming gevraagd om de jeugdlonen uit de textiel-
industrie te mogen betalen en diverse textielfabrieken hadden op hun beurt verzocht om voor de 
lonen voor volwassen vrouwen de regeling uit de confectie-industrie te mogen hanteren. Deiters 
vond verhoging van de jeugdlonen in het gehele land niet nodig, maar wilde alleen dispensatie 
voor confectiefabrieken die in textielcentra waren gevestigd. Afgesproken werd dat vertegen-
woordigers uit beide bedrijfstakken op korte termijn met elkaar zouden overleggen over moge-
lijkheden tot het coördineren van de lonen en arbeidsvoorwaarden en van de werkclassifica-
tie.874 

                                                 
873 Notulen van de vergadering van de Vakraad voor de Textielindustrie, 13 mei 1947 (TGTV, 202). 
874 Kort verslag van de besprekingen, gevoerd met vertegenwoordigers van het College van Rijksbemiddelaars op woensdag 21 
mei 1947 te ’s Gravenhage (TGTV, 219). 
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Op 28 mei, de dag van hun overleg met de Bedrijfsunie, vergaderden de textielfabrikanten eerst 
met de werkgevers in de confectie-industrie die eveneens met onderhandelingen over een CAO 
doende waren. Dit ingevolge de afspraak in het overleg met het CRB van een week eerder. Dei-
ters gaf een toelichting op een werkclassificatie-onderzoek dat Berenschot in deze bedrijfstak 
had uitgevoerd. Hierbij was een indeling gemaakt in vier groepen, waarbij groep C de ge-
schoolden omvatte en groep D de “supergeschoolden”. Dit was dus een groep meer dan in de 
textielindustrie. Onder de “supergeschoolden” vielen de volslagen kleermakers; van het vrou-
welijk personeel behoorde op zijn hoogst 10% tot groep D en dit kwam vooral in Amsterdam 
voor, in Enschede vrijwel niet. Deiters vermoedde dat de vakbonden in Gemeenteklasse III een 
minimumloon van 80 cent voor groep D zouden willen accepteren om daar vervolgens de we-
vers aan op te trekken; dit zou 5 cent meer zijn dan het minimum van 75 cent dat op dat mo-
ment voor hen gold. Van de kant van de textielfabrikanten verklaarden Gelderman en Van Eck 
dat zij niet van plan waren om in te gaan op de redenering “geschoold is geschoold” en dat zij 
de gemiddelde wever zouden vergelijken met groep C in de confectie. 
De confectiefabrikanten uitten grote bezwaren tegen het plan van de textielindustrie om ak-
koord te gaan met een aanpassing in de loontabel voor vrouwen (zie hierboven) waardoor de 
lonen van 20 en 21-jarigen verhoogd zouden worden. Vanuit Twente was men hier vooral voor-
stander van, omdat het ‘van eenig nut’ voor de Brabantse industrie zou kunnen zijn, maar toen 
Van Spaendonck er ook niet zo aan bleek te hechten, besloot men dit voorstel te laten vallen. Zo 
gaan die dingen. Men werd het er ook over eens om niet op de wensen van de bonden over een 
vakantietoeslag in te gaan, hoewel Van Deventer en Van Eck aangaven er bepaald niet zeker 
van te zijn dat zij deze wens zouden kunnen ‘supprimeeren’; klaarblijkelijk zagen zij daar een 
mogelijke handreiking in de richting van de vakbonden in. 
Na het vertrek van de vertegenwoordigers van de confectie-industrie beraadden de textielfabri-
kanten zich op de aanpak van het gesprek met de bonden. Gelderman wilde weten of de andere 
aanwezigen de negatieve benadering die hij voor ogen had, onderschreven. Hoewel in de bast-
vezel- en tricotindustrie wel enige neiging bestond om een zekere verhoging te accepteren, 
schaarde de rest van de aanwezigen zich achter hem, ook Trapman, Van Deventer, Hin en Berk 
die in de loop van de ochtend waren aangeschoven. Als laatste deel van de voorbereiding dis-
cussieerde men over de vraag of er iets moest worden gedaan voor grote gezinnen met veel niet-
verdienende kinderen. De aanwezigen stonden daar in principe niet afwijzend tegenover, maar 
er bestond twijfel of een extra “kinderbijslag” zonder meer moest worden ingevoerd of dat men 
verder moest redeneren langs de lijn dat bijzondere behoeften moesten worden gedekt en dat dit 
niet noodzakelijkerwijs tot een bijslag hoefde te leiden. Er waren immers gevallen bekend, Van 
Spaendonck had dit al eerder gememoreerd, waarbij vaders extra werkzaamheden uitvoerden 

                                                                                                                                               
Aanwezig waren J.A. Berger, A.C. Josephus Jitta, J. Bosch, J.C. Rutgers, een niet met name genoemde ambtenaar van de Arbeids-
inspectie, A. van der Meijs, A.F. Stuvé, J. Wind, J.A. Middelhuis, W.J. Fijlstra, J. Vunderink, F.J.J. Trapman, L. Berk, F.M.H. Hin 
en A.J.A. van Gerwen. Een aantal vertegenwoordigers van het Sociaal Werkgevers-Verbond voor de Confectie- industrie, onder 
meer F.A.Th.J. Deiters, woonde een deel van de besprekingen bij. 
J.F.M. Bosch heeft in een Nota aan het College van Rijksbemiddelaars, tarievenregeling in de Textiel- en Confectie-Industrie van 
23 april 1947 (Sijes, 132) uit de doeken gedaan op welke creatieve manier de fabrikanten gebruik maakten van diverse artikelen uit 
de CAO om hogere lonen te kunnen betalen dan volgens de geest van de CAO was bedoeld. De essentie was volgens haar dat ‘door 
plaatsing van jeugdigen en volwassenen in één groep, eenerzijds een ongelimiteerde speling wordt verkregen voor de belooning der 
jeugdigen en anderzijds ook voor volwassenen een zekere verruiming’. Vond het CRB het aanvaardbaar, zo vroeg zij zich af, ‘dat 
bij werken in tarief bij gelijke prestatie een gelijk loon mag worden verdiend, ongeacht de leeftijd en dat het leeftijdsloon slechts 
een rol speelt bij de berekening van de uurloon-garantie en het tarief-minimum’. Nee dus, zo bleek op 21 mei. 
J.C. Rutgers heeft vóór de oorlog enkele jaren bij Philips gewerkt, tijdens de oorlog bij de Machinefabriek Gebr. Stork in Hengelo 
en zij was van 1945 tot 1956 hoofd van de juridische afdeling van het College van Rijksbemiddelaars en plaatsvervangend directie-
secretaris (zie: http://www.europa-nu.nl/9353000/1/j9vvh6nf08temv0/vg09ll6c14zu, geraadpleegd op 27 februari 2010). 
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náást hun dagelijkse werk, ‘ijverige menschen, die als hulp-kellner of als muzikant’ bijverdien-
den. De heren kwamen niet tot een definitieve standpuntbepaling op dit punt en spraken af dat 
Gelderman zich zou beperken tot ‘niet concretiseerende mededeelingen over onze bereidwillig-
heid om iets te geven voor het geringe percentage arbeiders, dat in hoofdzaak door het hebben 
van veel niet-verdienende kinderen met het huidige loon zijn behoefte niet kan dekken’. De 
overige arbeiders kregen er niets bij, zo besloten zij impliciet; die moesten eerst maar eens wat 
minder ketelmuziek maken over hun rechten en meer aandacht aan hun plichten besteden.875 
 
Na de lunch schoof een zware delegatie van de vakbeweging aan tafel aan. Gelderman blikte 
terug op de eerste CAO die ‘wat snel in elkaar’ was gezet en daardoor nogal wat bepalingen 
bevatte die door de werkgevers wel waren aanvaard, maar waarvan zij indertijd ‘de minder gun-
stige gevolgen’ niet hadden voorzien. Zij hadden de CAO niettemin op loyale en royale wijze 
nageleefd, ‘hetgeen van de arbeiders niet kan worden gezegd’. Hij haastte zich hieraan toe te 
voegen dat de ondernemers in deze de vakbonden niets verweten, omdat zij ‘zeker hun uiterste 
best (hadden) gedaan’. Wel waren zij verbaasd dat er nu zo'n haast gemaakt moest worden met 
allerhande verbeteringen. In de ogen van de fabrikanten moesten ‘de arbeiders eerst maar eens 
(…) het bestaande contract behoorlijk naleven’. Bovendien betreurden de fabrikanten het, dat 
de Bedrijfsunie haar ‘vrij overmatige eischen’ van te voren al had gepubliceerd, ‘waarmede de 
zaak niets verder is gebracht en alleen maar onrust is gewekt’. Ingaand op het wensenpakket 
deelde hij mee dat er maar heel weinig was, waaraan de ondernemers tegemoet wilden komen. 
Zij hadden geconstateerd dat slechts een gering percentage arbeiders, in het bijzonder degenen 
met veel jonge kinderen, niet met het loon rond kon komen. Hier wilden de ondernemers wel 
iets aan doen en verder waren zij bereid de verzuimdagen voor familie-aangelegenheden uit te 
breiden. ‘Maar dat is dan ook ongeveer alles’, zo besloot Gelderman zijn betoog. 
Middelhuis had al uit de atmosfeer geproefd dat de fabrikanten weinig toeschietelijk waren en 
hij was dan ook niet erg verbaasd over het relaas van Gelderman. Hij herkende zich niet, zo 
ging hij verder, in de teleurstelling van de werkgevers over het slecht nakomen van hun ver-
plichtingen door de arbeiders. Hij kreeg het gevoel dat het getij aan het keren was en dat daar-
mee de bereidheid van de ondernemers aan het afnemen was, maar afwijzen van de wensen van 
de bonden zou schade berokkenen aan de industrie die ‘gezond en levenskrachtig’ moest zijn en 
waarvan ‘de loonen dus minstens op één lijn met die van de andere bedrijfstakken’ moesten 
staan. De bestaande textiellonen lagen beneden de algemeen geldende sociale normen. 
De Bedrijfsunie had zich ‘bewust om der wille van het landsbelang gebonden aan een CAO en 
daardoor willens en wetens het gunstige tij der werkgevers willigheid laten verlopen. De werk-
gevers moeten echter beseffen dat zij hunnerzijds buitengewoon veel nut van de CAO hebben 
gehad en dat ook de arbeiders heel wat verder gaande eischen in de steek hebben gelaten.’ Van 
der Meijs vulde nog aan dat veel bedrijven door overschrijding van het plafond in overtreding 
waren en dat dit met de voorstellen van de bonden zou worden opgelost. Stuvé wees op de lo-
nen van bouwvakkers en typografen die een basisuurloon verdienden dat een textielarbeider pas 
kon bereiken, wanneer hij in tarief een bepaalde prestatie leverde. In een wat machteloze poging 
zijn woorden kracht bij te zetten zinspeelde hij op dreigende acties van de kant van de EVC die 
‘ongeduldig’ begon te worden. Vertegenwoordigers van de Unie probeerden andere ingangen te 

                                                 
875 Vergadering van vertegenwoordigers uit de Textielwerkgevers-Federatie met confectie-fabrikanten op woensdag, 28 mei 
[1947] des morgens te half 11 in Esplanade te Utrecht (TGTV, 190). 
Aanwezig waren H.P. Gelderman, H.B.N. Ledeboer, Joh. Raymakers, B.J.M. van Spaendonck, A.J.A. van Gerwen en A.C. van 
Eck; namens de confectie- industrie onder meer F.A.Th.J. Deiters en J. Horsten. 
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vinden door de vakantietoeslag aan de orde te stellen, maar Gelderman gaf aan dat dit uitgeslo-
ten was en dat de fabrikanten besloten hadden een Kersttoelage te geven. Hij wees ook op ‘de 
onwilligheid’ om in ploegen te werken en op ‘de verstoordheid, die dit bij de werkgevers heeft 
gewekt’. Volgens Wind stonden ondernemers en vakbonden op dezelfde manier tegenover el-
kaar als vroeger en hij zou eigenlijk wel eens andere mensen tegenover zich aan tafel willen 
zien. Het moest hem bovendien van het hart dat de textielindustrie ook wel pech had dat zij 
genoegen moest nemen ‘met het uitschot der arbeiders’. 
De ondernemers bleven ondanks alle tegenargumenten op het standpunt staan, dat het een ver-
keerd uitgangspunt was, dat het loon in de exporterende textielindustrie gelijk moest zijn aan 
dat in het beschutte bouwvak of in de typografie. En hiermee werden alle pogingen van vak-
bondszijde om het loon van de geschoolde textielarbeiders tot dat peil op te trekken, geblok-
keerd. Aan het eind van de bijeenkomst ontspon zich nog een discussie over de vraag of er iets 
gepubliceerd moest worden over de besprekingen. Enkele vakbondsvertegenwoordigers wilden 
zinspelen op toekomstige overeenstemming, maar een aantal fabrikanten vond het beter gewoon 
eerlijk te vertellen dat de ondernemers maar heel weinig wilden toegeven. Hierop voorspelden 
de bonden zeer opgewonden ‘oogenblikkelijk stakingen’, wat aan fabrikantenzijde de opmer-
king uitlokte ‘dat dit nu eenmaal het noodzakelijke gevolg is van het ontijdig publiceeren van 
een groot aantal niet helemaal wel overwogen eischen’.876 
 
Met dit op zijn zachtst gezegd magere resultaat zaten de Uniebonden behoorlijk in hun maag. 
Hun plan dreigde volledig te mislukken. Ten einde raad schreven zij een klaaglijke brief aan het 
CRB om de stand van zaken uiteen te zetten, niet om ‘thans reeds de interventie van Uw Colle-
ge in te roepen’, al wilden zij daar in de toekomst, gezien de gekozen formulering, wel rekening 
mee houden. Om niet nog meer onrust te zaaien hadden zij besloten geen ruchtbaarheid te ge-
ven aan de negatieve uitkomst van de conferentie, ‘vooral ook met het oog op het feit, dat uit 
onze afdelingen voorstellen waren gekomen, die belangrijk verder gingen’ dan de officiële 
voorstellen. Om de ernst van de situatie en met name de hachelijke positie van de organisaties 
nog eens te onderstrepen, maakten zij tevens melding van een rond die tijd op gang gekomen 
actie voor een 10% verhoging van de brutolonen en een week vakantietoeslag. De fabrieks-
commissie van Gebr. Van Heek had hiertoe het initiatief genomen. ‘Wij behoeven Uw College 
zeker niet nader aan te duiden, dat een dergelijke actie momenteel onder de arbeiders geweldig 
weerklank zal vinden en dat hieruit ernstige conflicten kunnen ontstaan. (Deze actie) is voor ons 
een bevestiging van onze overtuiging, dat er momenteel een spanning heerst onder de arbeiders, 
die tot moeilijkheden zal kunnen leiden. Naar onze mening bleken de werkgevers hiervan niet 
voldoende doordrongen te zijn.’877 
Met deze brief gaven de bonden eens te meer te kennen hoe moeilijk het voor hen was het on-
derhandelingsspel consequent te spelen. Vriendelijke verzoeken aan het adres van de onderne-
mers om begrip voor de slechte financiële positie van de arbeiders, werden door hen terzijde 
geschoven, indien de bonden geen reële druk uitoefenden. Praktisch het enige middel daarvoor 
was staking of dreiging met staking, maar de bonden hadden daar grote bezwaren tegen. Ener-

                                                 
876 Vergadering van vertegenwoordigers uit de Textielwerkgevers-Federatie met vertegenwoordigers van de Bedrijfsunie op 
woensdag, 28 mei [1947] des middags te twee uur in Esplanade te Utrecht (TGTV, 407). 
De aanwezigen van werkgeverszijde zijn hierboven al vermeld. Van de kant van de Bedrijfsunie zaten aan A. van der Meijs, J.A. 
Middelhuis, T. van der Heeg, A.F. Stuvé, W.J. Fijlstra, J. Vunderink en R. Slok. J. Wind voegde zich later in de middag bij het 
gezelschap. Het verslag van beide besprekingen is van de hand van A.C. van Eck. 
877 Brief A.F. Stuvé, namens Bedrijfsunie, aan College van Rijksbemiddelaars, 3 juni 1947 (TGTV, 407). 



 

 
 
 

441

zijds omdat zij stakingen niet in het landsbelang achtten en anderzijds omdat zij bij stakingen 
het risico liepen, overspoeld te worden door de arbeiders.  
De besturen van de afdelingen Nijverdal en Enschede van Unitas onderstreepten in hun verga-
deringen in juni de ernst van de situatie en leken bereid te zijn om verdergaande maatregelen te 
nemen. In Nijverdal was de conclusie: ‘Het blijkt dat er niets bereikt is. Opgemerkt wordt door 
verschillende bestuursleden dat er maar actie gevoerd moet worden, het duurt alles veel te lang, 
een half jaar nadat de voorstellen ingediend zijn komt er een onderhoud, desnoods moet de stok 
maar eens achter de deur gezet worden.’ In Enschede sprak het afdelingsbestuur uitvoerig over 
de ‘onhoudbare toestand in de arbeidersgezinnen, daar de inkomsten lang niet toereikend zijn 
om de uitgaven te dekken’. Het overleg over een nieuwe CAO met de werkgevers had niets 
opgeleverd en het bestuur vond dat er actie moest komen, zoals overleg met de fabriekscom-
missies. Dat het afdelingsbestuur Enschede van een zo gematigde bond als Unitas zelfs maar 
overwoog om contact op te nemen met de fabriekscommissies die immers voor een groot deel 
uit leden van de EVC bestonden, spreekt boekdelen over de stemming onder de textielarbeiders 
(zie verderop).878 
 
De door de vakbonden gesignaleerde onrust onder de textielarbeiders was al van langere duur. 
In de laatste maanden van 1946 waren er diverse acties geweest van met name arbeiders die niet 
in tarief konden werken en daardoor te weinig verdienden. Nu, in het voorjaar van 1947, be-
gonnen ook andere groepen zich te roeren. Blijdenstein & Co werd geconfronteerd met verhalen 
dat in andere weverijen lonen van ƒ48 tot ƒ50 op normale getouwen werden betaald. Er zou ook 
sprake zijn van veel gunstiger tarief- en premiesystemen bij andere ondernemingen. Het bedrijf 
zag er aanleiding in zich te wenden tot het bestuur met het verzoek tot regelmatig onderling 
contact van de leden, aangezien dit nuttig was ‘voor het handhaven van geordende loonverhou-
dingen en rust in de bedrijven’. Voorzitter Ledeboer vreesde dat de verhalen over deze lonen op 
waarheid berustten. Het leidde er ook in zijn eigen bedrijf toe dat ‘telkens groepen van wevers 
met verzoeken om loonsverbetering’ kwamen. De CAO beoogde nivellering van de lonen, maar 
in de praktijk namen de verschillen juist toe. Ook Krudop van de TTM hoorde ‘dezelfde ge-
ruchten’. E. ter Kuile Jr van E. ter Kuile & Zn’s Textielfabrieken vroeg zich af wanneer Van 
Eck de loonstatistiek klaar had, zodat het bestuur die kon bespreken. A.J. Blijdenstein, van de 
Katoenspinnerij Bamshoeve, vermoedde − hij had naar eigen zeggen weinig inzicht in de we-
verslonen − dat de stijging veroorzaakt werd doordat zowel de weverijen als de wevers beter op 
gang aan het komen waren bij ongewijzigde tarieven. Hij dacht ook dat een betere kwaliteit 
garen een rol zou kunnen spelen.879 
 
De gegevens uit de loonstatistieken (zie Tabel 57) bevestigen de “geruchten” niet; alleen de bont- 
zijde- en wolwevers verdienden in het 1ste halfjaar van 1947 gemiddeld iets meer dan de toege-
stane 90 cent, ook al zegt dit in feite niets over afzonderlijke weverijen of groepen wevers! Dit 
was door Van Eck al in oktober 1946 geconstateerd, toen hij vijf bedrijven tot de orde had ge-
roepen, omdat zij meer dan 20% in tarief betaalden (zie bij voetnoot 855). Er was dus een waar-

                                                 
878 Verslag bestuursvergadering Afd. Nijverdal Unitas, 3 juni 1947 (Unitas, 1091); Bestuursvergadering Afd. Enschede Unitas, 11 
juni 1947 (Unitas, 1075). 
879 Brief Blijdenstein & Co aan bestuur FVE, 25 april 1947; rondschrijven A.C. van Eck aan bestuur FVE, 28 april 1947; notitie 
H.B.N. Ledeboer [bestemd voor bestuur FVE], 3 mei 1947 (alle: TGTV, 317). 
De bestuursleden voelden wel voor het opnieuw instellen van regelmatige bijeenkomsten van de leden, gevolgd door een souper in 
bijvoorbeeld Restaurant Carelshaven in Delden. A.J. Blijdenstein was een groot voorstander van dergelijke bijeenkomsten, al vond 
hij ‘zelfs eenvoudige soupers’ niet bevorderlijk voor de lijn, noch van E. ter Kuile Jr noch van zichzelf. 
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neembare tendens naar boven, maar in vergelijking met de voorspinnerij-arbeidsters was de 
overschrijding nog beperkt. 
 

Tabel 57 Wevers (mannen, dagploeg) in Enschede en hun gemiddelde uurloon in tarief, 1946/47 
Soort doek 2e halfjaar 1946 1ste halfjaar 1947 
 Aantal Uurloon Week-

loon 
Aantal Uurloon Week-

loon 
Wit 723 84,79 ƒ40,70 920 88,56 ƒ42,51 
Bont 301 85,98 ƒ41,27 300 90,22 ƒ43,31 
Kunstzijde 205 89,90 ƒ43,15 217 91,95 ƒ44,14 
Wol 76 89,37 ƒ42,90 79 90,73 ƒ43,55 
Wollen en katoenen dekens 192 85,46 ƒ41,02 187 86,54 ƒ41,54 
Gemengd 335 87,44 ƒ41,97 243 89,41 ƒ42,92 
CAO-loon: 75 cent + 20%  90,00 ƒ43,20  90,00 ƒ43,20 
 1.832   1.946   

Bron: Gemiddelde uurloonen der arbeiders in dienst van ondernemingen aangesloten bij de FVE, de TGFV, de BTO, 
de FVA, 1946-1947 
 
Dat geruchten, waarvan niet met zekerheid te zeggen viel in hoeverre of in welke mate zij klop-
ten, al tot forse ongerustheid onder de fabrikanten leidde, geeft aan hoe wankel de rust aan het 
loonfront was. Eind mei, begin juni leken de waarschuwende woorden die De Eendracht in zijn 
blad van 15 mei had geschreven, nl. ‘dat een gespannen verhouding zoals deze thans groeiende 
is, als gevolg van haar [de Textielwerkgevers-Federatie, schr.] wel zeer afwachtende houding 
tegenover de voorstellen der Bedrijfsunie in deze tijd vooral tot uitbarsting kan leiden’, bewaar-
heid te worden. Op een aantal bedrijven begonnen arbeiders, buiten de organisaties om, een 
actie voor loonsverhoging, waarbij fabriekscommissies de woordvoerders waren. Het is niet 
onwaarschijnlijk dat de bond hierbij de brief van de fabriekscommissie van Spinnerij Ooster-
veld in gedachten had. Deze had al in maart de kat de bel aan gebonden door de Vakraad te 
verzoeken om aan de directie toe te staan de lonen met 10% te verhogen in verband met de hoge 
kosten van levensonderhoud. De Vakraad verwees de commissie naar de vakbonden en voegde 
aan de verwijsbrief toe dat de vakorganisaties al stappen hadden ondernomen om de lonen te 
verbeteren.880 
In de vergadering van de Vakraad van 6 juni bleek een lichte paniek zich van de vakbondsver-
tegenwoordigers te hebben meester gemaakt. Omdat de fabrikanten de voorstellen zo'n lange 
tijd hadden laten liggen en de arbeiders op eigen houtje looneisen − ‘min of meer in ultimatieve 
vorm’, zoals Van der Meijs het formuleerde − waren gaan stellen, hadden de bonden het CRB 
en de Stichting ingelicht. Dit om te voorkomen, dat hun later het verwijt zou worden gemaakt 
dat zij de ontwikkelingen passief hadden afgewacht. Met deze mededeling hoopte de Bedrijfs-
unie tevens de ondernemers tot wat meer snelheid te bewegen. ‘Het gevaar blijkt nu immers niet 
denkbeeldig te zijn’, zo concludeerde hij, ‘dat, wanneer er niets gebeurt, de arbeidersorganisa-
ties de vat op haar leden gaan verliezen.’ Zo ver was het nog niet, vertelde Stuvé de vergade-
ring, want de bonden waren er vrijwel volledig in geslaagd om zijn leden in de andere fabrieken 
in Twente van deelname aan de actie te weerhouden. De mededeling van Van Eck dat de secre-
tarissen van de fabrikantenverenigingen in een spoedvergadering bij elkaar gekomen waren om 

                                                 
880 Notulen van de vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, 25 maart 1947 (TGTV, 202). 
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de wensen van de Bedrijfsunie te bespreken, kan de vakbondsvertegenwoordigers dan ook 
nauwelijks gerustgesteld hebben.881 
 
De fabriekscommissie van Gebr. Van Heek eiste eind mei ‘namens het hele personeel, georga-
niseerd in de vier vakorganisaties Eendracht, St.Lambertus, Unitas en Landelijke Bedrijfsgroep 
Textiel en Kleding (EVC), gezien de economische en sociale toestand van de arbeiders’, a. Een 
vakantietoeslag van gemiddeld één weekloon; b. Een algemene vrije dag op 5 mei; c. Een 
loonsverhoging van 10% over de gehele linie. De bedrijfscommissie verzocht de commissies 
van alle textielfabrieken in en buiten Enschede hun instemming met deze actie te betuigen.882 
Ongeveer een week later spraken de arbeiders van Spinnerij Roombeek hun steun uit voor de 
eis van Schuttersveld. Een deel van het personeel van N.J. Menko ondersteunde de eisen even-
eens. De voorzitter van de fabriekscommissie van Menko, H.A. Nijhof, verklaarde tegenover 
Tubantia dat de vergadering van het personeel slechts door 37 arbeiders was bijgewoond en dat 
35 van hen vóór de motie ter ondersteuning van Schuttersveld hadden gestemd (de onderne-
ming telde begin dat jaar 878 personeelsleden, zie Bijlage II). De fabriekscommissies van beide 
bedrijven wezen de motie af, omdat het stellen van looneisen een taak van de vakorganisaties 
was. In lijn daarmee hadden zij op 9 juni een brief naar de Textielwerkgevers-Federatie ge-
stuurd, waarin zij er ‘met de meeste klem’ op aan drongen om spoedig met een bevredigende 
reactie te komen op de door de vakbonden ingediende voorstellen. Onder de arbeiders heerste 
namelijk ‘grote ontevredenheid’ over de lange duur van de onderhandelingen.883  
Arbeiders van slechts een gering aantal bedrijven betuigden hun instemming met de eisen. Het 
ging hier om Stoomspinnerij “Twenthe”, de Spinnerij Gebrs. Scholten en Ten Cate in Almelo, 
Blijdenstein in Enschede en Ankersmit in Deventer. Meer textielfabrieken hebben zich, mede 
dankzij de inspanningen van de Bedrijfsunie, niet achter de eisen geschaard. Niettemin organi-
seerde de Bedrijfsunie op 12 juni een vergadering in Enschede waar onder meer de eisen van de 
fabriekscommissies aan de orde werden gesteld. De vergadering was van mening dat de actie 
een doorkruising vormde van het beleid van de vakbonden en slechts verwarring kon zaaien 
onder de arbeiders. Volgens de aanwezigen hadden de arbeiders geen fabriekscommissies nodig 
voor het formuleren van voorstellen, al had men wel begrip voor de heersende ontevredenheid 
als gevolg van de lange duur van de onderhandelingen. Hiermee was de kous nog niet af, want 
in het afdelingsbestuur Enschede van Unitas maakte deze wens tot loonsverhoging eind juni 
nog steeds punt van bespreking uit ‘daar in het algemeen de toestand der arbeiders onhoudbaar 
wordt’. In juli besloot de plaatselijke Unie om een brief te schrijven aan de hoofdbesturen om 
aan hen te laten weten dat het loon te laag was.884 Eind juni belegde de EVC een vergadering in 
Enschede waar zij een ontwerp voor een nieuwe CAO aankondigde. De vergadering besloot, 
dat de EVC zich in de periode tot het in werking treden van een nieuwe CAO met alle kracht 
achter de eisen van de arbeiders van Schuttersveld zou plaatsen.885 
 

                                                 
881 Notulen van de vergadering van de Vakraad voor de Textielindustrie, 6 juni 1947 (TGTV, 202). Zie ook Kort verslag van de op 
zaterdag 31 mei 1947 te Amsterdam gehouden vergadering van het Bondsbestuur, in: De Eendracht 15 juni 1947. 
882 Tubantia 29 mei 1947. De fabriekscommissie van Gebr. Van Heek had haar eisen bekend gemaakt in een communiqué dat was 
ondertekend door voorzitter, H. Greve en secretaris K. van Beek. 
883 Tubantia 9, 16 en 24 juni 1947; brief H.A. Nijhof en J. Ruwhof, namens de fabriekscommissie van N.J. Menko, en van [on-
leesbaar], namens de fabriekscommissie van Roombeek, aan A.C. van Eck, 9 juni 1947 (TGTV, 407). 
884 Tubantia 14 juni 1947; De Waarheid 11, 12, 14, 17 en 25 juni 1947; De Eendracht 15 juni 1947; Bestuursvergadering Afd. 
Enschede Unitas, 23 juni, 8 juli 1948 (Unitas, 1075). 
885 Tubantia 27 juni 1947. 
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Op 10 juni publiceerde Het Vrije Volk een oproep van de Raad van Vakcentralen aan de Neder-
landse arbeiders om achter hun bonden te blijven staan en niet te staken. De Eendracht was het 
hier roerend mee eens, plaatste echter de kanttekening dat als er gestaakt werd, dat weliswaar 
vooral aan ‘onverantwoordelijke lieden’ lag, maar dat er toch ook conflictstof aanwezig moest 
zijn. Welnu, in de textielindustrie was die er, omdat de ondernemers zo lang wachtten met rea-
geren op de vakbondsvoorstellen.886 De Eendracht deed het hier voorkomen, evenals bij de 
eisen van de fabriekscommissies, dat de arbeiders voornamelijk door grote haast voor een CAO 
gedreven werden en dat hun onvrede en acties niet in de eerste plaats voortkwamen uit de naar 
hun mening te lage lonen. Aangezien voor De Eendracht de CAO ook bedoeld was om meer 
aansluiting bij de arbeiders te krijgen, moest de bond die onvrede wel zo opvatten. Dit is niet zo 
maar een subtiel verschil in interpretatie, want wanneer de arbeiders inderdaad voornamelijk 
uitgingen van hun onvrede over te lage lonen, dan betekent dat, dat door de CAO-onderhande-
lingen de kloof tussen arbeiders en vakbonden alleen maar groter werd. Dit volgt ook uit de 
opmerking, gemaakt in de vergadering van de Vakraad, dat wanneer de onderhandelingen nog 
lang uitbleven, de bonden de greep op hun leden zouden verliezen. Indien de arbeiders werke-
lijk zo reikhalzend naar een nieuwe CAO uitzagen, zou het veel meer voor de hand gelegen 
hebben dat zij in eendrachtige samenwerking met de bonden druk op de ondernemers hadden 
proberen uit te oefenen in plaats van volledig buiten de bonden om eisen te stellen. Het feit dat 
uiteindelijk maar een beperkt aantal bedrijven zijn instemming met de Schuttersveld-eisen uit-
sprak, is hiermee niet in tegenspraak. Het merendeel van de arbeiders stond blijkens onder an-
dere de zeer uitvoerige propagandacampagne van de vakbonden tamelijk onverschillig tegen-
over de nieuwe CAO en de organisaties moesten alle zeilen bijzetten om te voorkomen dat 
meerdere bedrijven hun instemming betuigden. Bovendien, en dit zeker niet in de laatste plaats, 
was de actie van de fabriekscommissies niet veel meer dan een papieren actie; het zal in de 
ogen van veel arbeiders niet veel verschil hebben uitgemaakt of zij – eveneens op papier – hun 
instemming hiermee betuigden. In een discussie in de Vakraad, enkele dagen vóór de publicatie 
van het bewuste artikel in Het Vrije Volk, over de weigering van arbeiders in Tilburg om over te 
werken vanwege de slechte voedselpositie, hadden vakbondsvertegenwoordigers te kennen ge-
geven wel degelijk heel goed te weten wat de arbeiders bezighield en dat hun onvrede niet 
voortsproot uit een verlangen naar een CAO, maar naar een gevulde maag. Middelhuis gaf aan 
‘dat, zolang de moeilijkheden met de voedselvoorziening in de arbeidersgezinnen een voortdu-
rende bron van zorg en ergernis opleveren, de eerste voorwaarden voor een herstel van arbeids-
lust en arbeidsvreugde niet zijn vervuld’ (zie ook §6.5.1). Stuvé voegde hier aan toe ‘dat, zo de 
arbeiders, wat de voedselvoorziening betreft, reeds op de rand leven van wat nodig is voor het 
verrichten van normale arbeid, er zeker alle reden is om iets extra’s te vragen voor ploegenwerk 
en overwerk’.887 Dit waren andere problemen dan bezorgdheid voor de lijn als gevolg van sou-
pers in Carelshaven. 
 
Zo bezien zouden de onderhandelingen zijn vastgelopen en niet meer uit de eind mei bereikte 
impasse zijn gekomen, indien niet ook de ondernemers er belang bij hadden gehad om enkele 
concessies te doen aan de vakbonden. Een zich haar verantwoordelijkheid beseffende vakbewe-
ging, die enkele toezeggingen uit de onderhandelingen weet te slepen, is een grotere garantie 
voor arbeidsrust dan een vakbeweging die schaakmat wordt gezet, zeker bij de toenmalige krap-
te op de arbeidsmarkt. Na de conferentie van 28 mei kregen de secretarissen van de Textiel-

                                                 
886 De Eendracht 15 juni 1947. 
887 Notulen van de vergadering van de Vakraad voor de Textielindustrie, 6 juni 1947 (TGTV, 202). 
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werkgevers-Federatie opdracht, de zaak nog eens te bekijken. Met dat doel vertrouwde Van 
Gerwen begin juni een aantal gedachten aan het papier toe. Aan de hoeksteen van de Loonrege-
ling uit 1946, 69 cent voor een ongeschoolde in Gemeenteklasse III, moest niet worden getornd. 
Gezien de ontwikkelingen echter was het verstandig om voor deze groep − die bestond uit circa 
300 arbeiders888 − een tariefdervingstoeslag van 5% te geven. De andere mannenlonen waren in 
veel gevallen boven het plafond uitgestegen. In Geldrop was het na een staking van 4½ week 
gelukt om de lonen terug te brengen tot onder het plafond, maar in andere Brabantse textielcen-
tra bleken de verhoudingen zo gespannen te zijn ‘dat men dit experiment niet aandurft’. Vol-
gens Van Gerwen moest met deze realiteit rekening worden gehouden. Overschrijding van het 
plafond kwam slechts in beperkte mate voor bij de groep geoefenden, maar vooral bij de ge-
schoolden en daarbinnen weer met name bij de hoogst geschoolden. Deze redenering lijkt op de 
discussies in Enschede van enkele maanden daarvoor, toen men zich grote zorgen maakte over 
geruchten rond weverslonen van ƒ48 à ƒ50 per week. Hij kwam tot de aanbeveling om de onge-
schoolden op 69 cent te laten staan, om de geoefenden met één cent te verhogen naar 73 cent en 
om de geschoolden te splitsen in geschoolden en “supergeschoolden” met een uurloon van 77 
respectievelijk 81 cent, waarmee dus, net als in de confectie, vier functiegroepen zouden ont-
staan. Op deze manier wilde hij het verschil tussen een wever ‘van een simpel artikel’ en arbei-
ders die een uitgesproken betere kwaliteit werk leverden, tot zijn recht laten komen. De vrou-
wenlonen wilde hij in lijn laten blijven met de confectie-industrie, wat inhield dat indien deze 
bedrijfstak vast zou houden aan een uurloon van 44 cent voor Groep C, dit ook het minimum 
moest blijven in de textielindustrie voor geschoolden in de 3e Gemeenteklasse. Op de andere 
punten had Van Gerwen geen aanvullingen op eerder geformuleerde standpunten in werkge-
verskringen. Tot slot vond hij het gewenst dat voor arbeiders met grote gezinnen iets extra’s zou 
worden gedaan, omdat ‘het practisch uitgesloten moet worden geacht, dat op deze basis van een 
menswaardig bestaan kan worden gesproken’.889 
Op 5 juni 1947 kwamen de secretarissen van de textielwerkgeversverenigingen in Amersfoort 
bij elkaar en concludeerden daar dat zij, behalve de kleine concessie ten aanzien van verzuim-
dagen bij huwelijk, de volgende toezeggingen aan hun organisaties wilden voorleggen:  
Een gratificatie ter hoogte van een weekloon, voor de helft met de zomervakantie en de andere 
helft met Kerstmis; een premiedervingstoeslag van 5% voor de ongeschoolden, zodat hun loon 
tenminste 69+3½ cent zou bedragen; voor geoefenden, minder hoog geclassificeerde wevers en 
hoog geclassificeerde wevers een minimumuurloon van 73, 77 en 81 cent plus de mogelijkheid 
om in tarief 20% meer te verdienen; een pensioenregeling waaraan zowel werkgever als werk-
nemer wekelijks een premie van ƒ1,- zouden bijdragen; men was niet bereid een verplichting ter 
afdoening van een backservice op zich te nemen. Vanuit de overweging dat de lonen op basis 
van behoefte werden vastgesteld, erkende men dat er een klein percentage arbeiders was bij wie 
het loon niet voldoende was om de behoefte te dekken; een pensioenbijdrage maakte deze situa-
tie nog weer ongunstiger en daarom was men bereid hulp te bieden, zonder deze nader te speci-
ficeren.890 

                                                 
888 J.F.M. Bosch, Bespreking nieuwe loonvoorstellen in de textielindustrie, 22 juli 1947 (notitie in handschrift) (Lb 15-01 D text. 
ind. 1947). 
889 Overwegingen, naar aanleiding van de door de Bedrijfsunie in de Textielindustrie bij schrijven van 8 januari 1947 aan de orde 
gestelde desiderata met betrekking tot de Collectieve Arbeidsovereenkomst, 2 juni 1947 (TGTV, 407). Van Gerwen was verbonden 
aan het Bureau van Spaendonck in Tilburg en trad in die hoedanigheid op als secretaris van de Vakraad. 
890 Notitie zonder titel, 7 juni 1947 (TGTV, 407). 
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Enkele dagen later schreef Jas, vertegenwoordiger van de brei-, tricot-, kousen- en sokkenindu-
strie, aan Van Eck dat het naar zijn mening nodig was om tijdens het komende overleg met de 
vakbonden, dat voor 25 juni gepland stond, tot een oplossing te komen. In zijn overwegingen 
speelde mee ‘dat de Bedrijfsunie gesteund moet worden in haar actie tegen EVC en zoo’. Hij 
wilde die onderhandelingsronde ingaan met een ruim mandaat van zijn achterban, ‘wat met be-
trekking tot mijn industrie niet moeilijk zal zijn, omdat bij ons in het algemeen de spanning in 
de loonen zeer groot is’. Hij had de kwestie met Hin besproken en die was het met hem eens. 
‘Als je ziet, wat er op het oogenblijk in Frankrijk gebeurt, dan slaat de schrik mij om het hart, 
en ik geloof dus, dat wij ter wille van onze structuur op tactische momenten large moeten zijn. 
Dit is niet leuk, maar m.i. kan in de tamelijk bankroete toestand, waarin ons land verkeert, het 
bedrijfsleven altijd nog beter een veer laten dan de arbeider, die niets meer achter zich heeft, en 
daardoor gemakkelijker de neiging zal vertoonen zich in de chaos te storten.’ Van Eck vond het 
niet nodig om een weids gebaar te maken. In heel West-Europa werd ‘communistische herrie’ 
gemaakt als tegenwicht tegen de houding van Amerika. Hij zag ‘in Twente aan alle kanten 
communistische relletjes ontstaan in den vorm van weinig gemotiveerde stakingen e.d. De Hol-
landsche communisten hebben geen financieele middelen, voor de financiering van deze relle-
tjes kunnen zij niet zorgen en het is zelfs waarschijnlijk, dat na afloop ervan de EVC zich groot-
endeels zal oplossen en de leden voor cellenbouw naar de andere organisaties zullen gaan. Te-
genover deze relletjes zie ik maar één psychologisch juiste houding: onverschilligheid, jongens, 
doe wat je niet laten kunt. Door ruime concessies aan de Bedrijfsunie te doen komt men geen 
steek verder, want de relletjes worden toch geprovoceerd, zij het dan op hoogere eischen ge-
grondvest. Ik geloof niet, dat onze volksaard zich goed leent tot de methode’s, zooals die in 
Frankrijk gevolgd worden en ik geloof, dat angst voor wat daar geschiedt een slechte raadgeef-
ster zal zijn.’ Hij was het met Jas eens dat er op dit punt grote verschillen bestonden binnen de 
Textielwerkgevers-Federatie, maar dat hield voor Van Eck niet in dat hij Jas’ standpunt over 
kon nemen. Hij wenste het hoofd koel te houden en niet meer concessies te doen dan strikt 
noodzakelijk was, zonder zich te laten beïnvloeden door Franse toestanden.891 
De hierboven genoemde oproep van de Raad van Vakcentralen was uitvloeisel van een overleg 
van een deputatie van het College van Rijksbemiddelaars en van de Stichting van de Arbeid met 
Minister Drees op 7 juni waar de oplopende spanningen als gevolg van de prijsontwikkelingen 
aan de orde waren gekomen. Ook Drees refereerde in dit overleg aan de verhoudingen in Frank-
rijk, toen hij op de sociale spanningen inging. Hij wees in de eerste plaats op de ‘stakingsgolf’, 
die de voorbije veertien dagen door Nederland was getrokken. Deze was ‘teweeggebracht door 
de EVC’ en bedoeld om onrust te zaaien, mede in verband met ‘de Indonesische kwestie’. Maar 
bovenal voelde hij ‘zich bezwaard’ door de houding van veel werkgevers, ‘die veelal zich te-
genover de arbeiders bereid verklaren hogere lonen of uitkeringen te willen geven, doch zich 
beroepen op de Regering (voorbeeld: Philips, Wilton, Hoogovens). Als dit zo doorgaat, is het 

                                                                                                                                               
In Amersfoort waren aanwezig L. Berk, J. van Deventer, A.J.A. van Gerwen, F.M.H. Hin, A.C. Jas, B.J.M. van Spaendonck, F.J.J. 
Trapman en A.C. van Eck. 
Onder backservice wordt het bedrag verstaan dat in een pensioenfonds moet worden gestort, wanneer uitzicht op pensioen met 
terugwerkende kracht wordt gegeven. 
891 Brief A.C. Jas aan A.C. van Eck, 12 juni 1947; brief A.C. van Eck aan A.C. Jas, 14 juni 1947 (beide: TGTV, 407). 
Jas doelde op de sociale en politieke onrust in Frankrijk in deze periode, onder meer een grote staking bij Renault in de fabrieken in 
Billancourt in april/mei, die in belangrijke mate bijdroeg aan het vertrek van de PCF uit de Franse regering in mei. Deze staking 
werd in de weken en maanden daarna gevolgd door stakingen in vele andere fabrieken, in de mijnindustrie en bij de spoorwegen. G. 
Ross, Workers and Communists in France: from popular front to Eurocommunism, Berkeley 1982, p. 45, schrijft over deze ge-
beurtenissen ‘what happened at Billancourt in the spring of 1947 was critical both for the PCF and for the political economy of 
postwar France’. 
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onjuist de verantwoordelijkheid voor de handhaving der arbeidsvoorwaarden op de Regering te 
leggen en overweegt de Minister de tot dusverre gevolgde geleide loonpolitiek te verlaten; de 
werkgevers en werknemers moeten dan maar weer op de oude manier hun zaken zelf behartigen 
met alle gevolgen van dien. Wil men echter deze geleide loonpolitiek vasthouden, wat volgens 
de Minister bij de huidige schaarste-economie het enig mogelijke is, dan moet de lijn strak ge-
houden worden en dan zal de Stichting een dringend beroep moeten doen op haar leden om 
niets definitiefs in uitzicht te stellen of verwachtingen te wekken. Werkgevers en werknemers-
organisaties zullen zich aan de regels moeten houden wil men hier geen Franse situatie krijgen, 
waarvoor, zeker in de grote steden, de mogelijkheid geenszins is uitgesloten.’ 
Zo dreigde Drees in één klap het hele met veel pijn en moeite opgebouwde systeem aan de wil-
gen te hangen. Het moge duidelijk zijn dat hij niet alleen zich “bezwaard” voelde, maar dat hij 
ontstemd, ja woedend was over de gang van zaken. De ontwikkelingen glipten de regering uit 
de vingers en hij dwong met deze dramatische woorden de sociale partners weer in het gareel 
teneinde het systeem te redden, dat immers alleen kon voortbestaan met de instemming èn me-
dewerking van alle betrokken partijen. De vertegenwoordigers van de Stichting wisten dan ook 
niet hoe snel ze moesten toezeggen een beroep op hun leden te zullen doen en De Bruyn ver-
klaarde namens de Stichting dat voor haar de regering ‘het verantwoordelijke orgaan voor de 
lonen en prijzen’ was. Vermeulen voegde hier snedig aan toe ‘dat als het prijsvraagstuk niet 
drastisch wordt aangepakt, het onmogelijk is de thans gevolgde loonpolitiek vast te houden’. 
Veel kon Drees hier niet tegen in brengen, ook al was het prijsniveau sinds oktober 1946 vol-
gens hem gelijk gebleven, en, zo voegde hij er mismoedig aan toe, er waren in principe wel 
meer mogelijkheden om prijsstijgingen tegen te gaan, maar ‘helaas (was) op dit gebied nimmer 
enige medewerking van de kant der werkgevers (…) ondervonden.’ 
 
Dit was de essentie en tevens de achilleshiel van het hele systeem. De werkgevers beriepen zich 
op internationale markten die het prijsniveau bepaalden − en behaalden zo enorme winsten. De 
arbeiders daarentegen werden zoveel mogelijk door de vakbonden in toom gehouden om te 
voorkomen, althans te belemmeren dat zij gebruik maakten van de sterke positie die zij op dat 
moment op de arbeidsmarkt hadden. De “onzichtbare hand” van Adam Smith fungeert dan ook 
niet, zoals hij beweert, ‘als het mechanisme waarbij een weldadige God een universum beheert 
waarin menselijk geluk wordt gemaximaliseerd’, maar is een marktmechanisme dat de moge-
lijkheden van tegenover elkaar staande groepen die eigenbelang nastreven, begrenst. De textiel-
fabrikanten hadden dit perfect in de gaten en handelden er dan ook naar, waarbij zij, in hun 
ogen, door het CRB voor de voeten werden gelopen.892 
 
Dit liet uiteraard onverlet, dat als het te vermijden was, de textielfabrikanten liever zo weinig 
mogelijk betaalden en in dat verband riep Van Eck namens de voorzitters de besturen van de 
vier verenigingen op 18 juni in het Concertgebouw in Hengelo bijeen om het voorstel dat in 
Amersfoort was geformuleerd, te bespreken. De meeste secretarissen waren daar niet akkoord 
gegaan met het Brabantse voorstel om de nood van de grote gezinnen te ondervangen met een 
kinderbijslag die bovenop de bestaande, wettelijke kinderbijslag zou komen. Zij waren het in 
meerderheid met Van Eck eens die het op zich niet onlogisch vond om in een tijdperk van be-
hoefte-lonen daarop door te redeneren en grote gezinnen te ondersteunen en die bovendien be-
reid was ‘een kinderzegen te beschouwen als een aanwijzing, dat de behoefte van den vader wel 
                                                 
892 Brief Directeur-Secretaris [R.J. Erdbrink] aan de leden van het College van Rijksbemiddelaars, 8 juni 1947 (Levenbach, 28). 
http://nl.wikipedia.org/wiki/The_Wealth_of_Nations, geraadpleegd op 12 december 2010. 
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niet door het loon gedekt zal worden’. Zij hadden er in meerderheid echter bezwaren tegen om 
het kindertal zonder meer en zonder enig onderzoek naar de behoefte, om te zetten in een twee-
de kinderbijslag. 
Gelderman, die zoals gebruikelijk de vergadering voorzat, zei dat in het vorige jaar ‘met wat al 
te bekwame spoed’ de CAO geformuleerd was. De fabrikanten hadden deze wel altijd loyaal 
uitgevoerd en nu had de Bedrijfsunie hem in een keer pro forma opgezegd en een 12-tal eisen 
gesteld. De bonden beweerden wel dat ze bescheiden waren met hun eisen en ‘dat de arbeiders 
zelf nog veel verder zouden willen gaan’. Als de 12 eisen zouden worden ingewilligd, kostte dat 
Gelderman ƒ300.000 per jaar extra en dat vond hij niet echt bescheiden. In Brabant was een 
enquête gehouden en daaruit was gebleken dat maar 7% van de arbeiders niet van het loon rond 
kon komen. Het betrof hier zeer grote gezinnen. De spanning tussen lonen en prijzen was vol-
gens Gelderman dan ook zwaar overdreven. De regering had verder toestemming gegeven om 
2% kerstgratificatie te geven. Wat hem betreft was een vakantietoeslag niet aanvaardbaar, maar 
tegen de voorgestelde gratificatie had hij geen bezwaar. In de praktijk zou dit kunnen inhouden 
een gratificatie van 1% in de vakantie en 1% met de kerst. 
Van Eck vulde aan dat het werk van de secretarissen bemoeilijkt werd ‘omdat geheele takken 
van industrie en ook individueele werkgevers bereid zijn, min of meer onoverwogen zekere 
vrijgevigheden te creëeren.’ Daarnaast timmerde de EVC aan de weg, maar was er ‘niet op ge-
richt hoogere loonen uit het vuur te sleepen, maar domweg op het scheppen van arbeidsconflic-
ten. De geheele atmosfeer is dus thans rijper voor verwarring dan voor het scheppen van een 
noodzakelijke landelijke bedrijfsrust.’ Het was zijns inziens dan ook van het grootste belang om 
nu meer dan ooit te pleiten voor een principiële en landelijke gedragslijn van werkgeverszijde. 
Hierop ging de vergadering akkoord met het voorstel rond de gratificatie. In een discussie over 
nut en noodzaak van werkclassificatie wilden diverse aanwezigen het accent leggen op de ar-
beidsprestaties, geheel in lijn met de eerder geciteerde opvattingen van Korteling (zie bij voetnoot 
868); zij verwachtten van werkclassificatie veel onheil. Instelling van een pensioenfonds stuitte 
niet op verzet. Men verwachtte juist tegenstand van vooral jongere arbeiders ‘waarbij men op 
de steun van de Vakbonden zal moeten rekenen’.893 
Nu hiermee het Twentse standpunt was bepaald, kwam het bestuur van de Textielwerkgevers-
Federatie op 25 juni 1947 opnieuw bij elkaar om zich voor te bereiden op een tweede gespreks-
ronde met de Bedrijfsunie. Ook in deze bijeenkomst hanteerde Gelderman de voorzittershamer 
en hij opende met de vakantiebijslag. Hij wilde en kreeg na enige discussie uniformiteit op dit 
punt met de afspraak om een half weekloon met de vakantie te geven en een half weekloon met 
Kerstmis. Vervolgens zette hij uiteen dat de Twentse fabrikanten bereid waren om een tarief-
dervingspremie van 5% voor ongeschoolde vastloners te accepteren, maar dat zij geen verdere 
verhogingen wilden. Men kreeg in Twente de indruk dat de beoogde verhogingen overschrij-
dingen van het tariefplafond in Brabant moesten legaliseren. In Twente hadden de meeste weve-
rijen daarentegen een ‘legaal loonbeeld’ en juist deze groep zou met een verhoging moeilijkhe-
den krijgen. De discussies leidden uiteindelijk tot overeenstemming over een verhoging van de 
geoefenden van 72 naar 74 en van de geschoolden van 75 naar 78. Een aantal werkgevers 
plaatste de kanttekening dat zij op termijn de minder gekwalificeerde wevers bij de geoefenden 
wilden onderbrengen en dat zij er om die reden bezwaar tegen hadden om de minimumuurlonen 
voor de geschoolden generiek te verhogen. Men vond elkaar door zich bereid te verklaren er 

                                                 
893 Circulaire A.C. van Eck aan de besturen der Twentsch-Geldersche Fabrikanten-Vereenigingen, 10 juni 1947 (TGTV, 407); 
Verslag gecombineerde bestuursvergadering FVE, FVA, TGFV en BTO, 18 juni 1947 (FVE, 7). 
Blijkens een aantekening op de circulaire hadden W.A. Willink, A.J. Blijdenstein, H.J. Jannink en H.B.N. Ledeboer zich afgemeld. 
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aan mee te werken om kwalitatief of kwantitatief hoger staand personeel een hogere plafond-
marge te bezorgen. Het invoeren van een pensioen ondervond geen tegenstand, maar op het 
punt van een extra vergoeding voor grote gezinnen bereikte men geen overeenstemming.  
Na de lunch namen de aanwezigen opnieuw plaats aan de onderhandelingstafel om met verte-
genwoordigers van de Bedrijfsunie te spreken. Na de vorige vergadering hadden de textiel-
werkgevers, zo opende voorzitter Gelderman de bespreking, de zaak nog eens goed bekeken en 
men stelde voor om de maximale, door de Rijksbemiddelaars toegestane gratificatie te betalen, 
een deel op korte termijn en de andere helft met Kerstmis. De loonsverhoging die de vakbonden 
wensten, wezen de werkgevers grotendeels af, omdat ‘de gepretendeerde spanning tusschen 
loonen en prijzen sterk overdreven’ werd. De ondernemers zagen wel een spanning bij de 
laagstbetaalden, maar omdat het CRB vermoedelijk niet zou wensen te tornen aan de hoeksteen 
van 69 cent, waren zij bereid een tariefdervingstoeslag van 5% aan hen te betalen. De geoefen-
den in Gemeenteklasse III, aldus Gelderman, konden worden verhoogd van 72 naar 74 cent en 
de geschoolden van 75 naar 78 cent. Daarnaast wilden de fabrikanten voor bepaalde hoogge-
schoolde arbeiders, die een bijzondere prestatie leverden, een hoger inkomen toestaan. Dit hield 
in dat er werkclassificatie-onderzoeken moesten worden uitgevoerd. Een andere consequentie 
hiervan was dat de minst geschoolde wevers eigenlijk in de groep geoefenden thuishoorden, 
‘maar wij houden hen natuurlijk op 75 cent’. Deze verhogingen sloten aan, aldus Gelderman, 
bij de ideeën die in de onderhandelingen in de confectie-industrie op tafel lagen, waar werd 
voorgesteld om voor groep C, ‘overeenkomende met onzen gemiddelden wever’, 75 cent te 
betalen. De vrouwenlonen wilden de ondernemers niet verhogen. Wel wilden zij een begin ma-
ken met een pensioenregeling met een premie van ƒ2,- per week te betalen door de arbeider en 
door de werkgever, maar zonder backservice-verplichting. 
Middelhuis vond deze voorstellen een beter uitgangspunt dan de vorige, maar zij bleven teleur-
stellend. De wensen rond het ploegenwerk hadden de bonden al laten varen, nu was gebleken 
dat de overheid aan 44 uur per week wilde vasthouden en hij snapte niet waarom de vakantie-
bijslag in twee termijnen moest worden geknipt. Over het punt van de lonen verschilden werk-
gevers en vakbonden volgens hem toch principieel van mening. In de hierop volgende discussie 
zei Trapman dat de bonden zich niet blind moesten staren op uurlonen, maar de aandacht op 
eindlonen moesten vestigen teneinde geen valse vergelijkingen te maken. Met een uurloon van 
78 cent plus een plafond van 20% doorstond de textielindustrie volgens hem elke vergelijking 
met een andere bedrijfstak glansrijk. Van der Heeg vond de vergelijking van de gemiddelde 
wevers met groep C uit de confectie onjuist, een wever stond voor hem gelijk aan groep D. Hij 
vond het bovendien niet juist dat textielarbeiders met een zeer laag uurloon begonnen ‘om 
slechts met hard werken in tarief aan een minimum-bestaan te komen’, waar nog bij kwam dat 
de verhoging van 2 cent op ging aan de nieuwe pensioenpremie. Gelderman antwoordde met 
het aloude argument dat de textielindustrie als exportindustrie niet kon worden vergeleken met 
de typografie of de bouwvak en dat ‘werken in tarief in de textielindustrie een levensvoorwaar-
de’ was. 
Na een schorsing van de vergadering stelden de vakbonden voor de lonen als volgt te wijzigen 
(ik beperk mij tot Gemeenteklasse III): ongeschoolden: 69 cent + 5%, geoefenden 75 cent en 
geschoolden 80 cent. Hiermee werden de wevers gelijkgesteld met groep D van de confectie, zo 
reageerde Van Eck, en dat zouden de Rijksbemiddelaars nooit goedkeuren. Een dergelijk voor-
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stel zou slechts ‘onnoodige onrust’ veroorzaken. Uiteindelijk werd de afspraak gemaakt dat de 
Bedrijfsunie op korte termijn schriftelijk tegenvoorstellen zou indienen.894 
 
Na deze vergadering legde Van Eck de aanbevelingen van de besturen van de vier Twentse 
verenigingen en van de Textielwerkgevers-Federatie aan de leden in Twente voor met de vraag 
of zij ‘onoverkomelijke bezwaren’ hadden om in deze richting verder te gaan. Allereerst gaf hij 
in kort bestek een overzicht van de wensen van de Bedrijfsunie zoals die op 8 januari waren 
ingediend. Een algemene loonsverhoging voor zowel mannen als vrouwen; een vakantietoeslag 
in de vorm van een week loon; recht op inhalen van vakantie voor arbeiders, die tijdens de va-
kantie ziek waren; een verkorting van de arbeidsduur bij werken in ploegen met behoud van de 
bestaande vergoedingen; uitbreiding van het aantal verzuimdagen bij familie-aangelegenheden; 
doorbetaling bij stagnatie gedurende een bepaalde periode; doorbetaling van het minimumloon 
voor oudere arbeiders die het gebruikelijke tempo niet meer konden bijhouden en geen ‘min-
derwaardige’ arbeid voor hen; beperking van het aantal carenzdagen bij ziekte; een bijdrage van 
2% van het loon van niet-georganiseerden. 
Vervolgens gaf hij een beknopt overzicht van de besprekingen die sinds januari waren gevoerd 
en hij liet weten dat de secretarissen van de werkgeversorganisaties na het eerste overleg met de 
vakbonden tot de conclusie waren gekomen, ‘dat het wenschelijk zou zijn de Bedrijfsunie wel 
wat meer te bieden dan tot nu toe gedaan was’. Dit had geleid tot een voorstel dat op 25 juni in 
een tweede conferentie aan de vakorganisaties was voorgelegd ‘als denkbeelden der onderhan-
delaars, die hun best zouden willen doen deze bij de leden te verdedigen’. 
Op de eerste plaats was uit onderzoek gebleken, zo vervolgde Van Eck, dat er aanmerkelijk 
minder spanning bestond tussen lonen en prijzen dan algemeen werd beweerd en dat slechts een 
kleine groep niet kon rondkomen met het loon (zie bij voetnoot 870). Daarom wensten de onder-
nemers ‘de hoeksteen van het loongebouw, de 69 cent voor den ongeschoolden vastlooner in 
gemeenteklasse III’, niet te veranderen. Wel wilde men deze groep een tariefdervingspremie 
van 5% geven. Zij waren verder bereid om het basisloon van de geoefenden te verhogen tot 74 
cent en van de geschoolden tot 78 cent (voor de andere Gemeenteklassen waren proportionele 
aanpassingen voorzien). Hier was echter een duidelijke restrictie aan verbonden: het ging niet 
aan om alle wevers als geschoold te bestempelen, aangezien bepaalde wevers zeer eenvoudig 
werk deden. Deze categorie wilden zij op het bestaande basisloon van 75 cent houden, hoewel 
zij strikt genomen tot de groep geoefenden behoorden. Anders gezegd, deze wevers zouden 
eigenlijk een loonsverláging moeten krijgen, omdat zij in een lagere functiegroep thuishoorden, 
maar het voorstel behelsde dat deze functiegroep een verhoging zou krijgen van 72 tot 74 cent. 
Daarnaast bleef in de optiek van de fabrikanten de mogelijkheid open om ‘van geschoolden (in 
het bijzonder wevers) op wetenschappelijke wijze aan te toonen, dat zij kwalitatief zoo hoog 
staan of zooveel presteeren, dat hun minimumuurloon hooger dan 78 cent moet liggen of hun 
plafond boven 20%’.  
Dit impliceerde dat de bedrijfstak zich op het pad van de werkclassificatie moest begeven. Ook 
de vakbonden, aldus Van Eck, beschouwden dit als onvermijdelijk. (Vunderink bijvoorbeeld 
                                                 
894 Verslag bijzondere bestuursvergadering Textielwerkgeversfederatie met de secretarissen, gehouden op woensdag, 25 juni 
1947, des middags te twaalf uur in “Esplanade” te Utrecht (TGTV, 407). Aanwezig waren H.P. Gelderman, A.C. van Eck, F.J.J. 
Trapman, J. van Deventer, A.J.A. van Gerwen, Joh. Raymakers, Fr. Mutsaerts, A.C. Jas, F.M.H. Hin, L. Berk, en G. Vixseboxse. 
Notulen vergadering vertegenwoordigers Textielwerkgeversfederatie met vertegenwoordigers der Bedrijfsunie, gehouden op woens-
dag, 25 juni 1947, des namiddags te 14.30 uur, in “Esplanade” te Utrecht (TGTV, 407). Aanwezig waren H.P. Gelderman, A.C. 
van Eck, F.J.J. Trapman, J. van Deventer, A.J.A. van Gerwen, Joh. Raymakers, Fr. Mutsaerts, A.C. Jas, F.M.H. Hin, L. Berk, en 
van werknemerszijde J. Vunderink, J. Wind, A.F. Stuvé, W.J. Fijlstra, T. van der Heeg, R. Slok, A. van der Meijs en J.A. Middel-
huis. 
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had in de bespreking van 25 juni gezegd er niet afwijzend tegenover te staan en ‘daarbij inci-
denteel ook een classificatie-naar-beneden als consequentie te beseffen’.) De groep arbeiders 
die niet kon rondkomen van het loon, wilde men te hulp schieten, ‘maar niet in den vorm van 
een kinderbijslag-zonder-meer’. Ten aanzien van de vakantietoeslag was het voorstel om een 
gratificatie uit te keren van één week loon, de helft met de vakantie, de andere helft met Kerst-
mis. Om te voorkomen dat dit een recht, een vaste toeslag zou worden, noemden de fabrikanten 
het een gratificatie die elke arbeider zou krijgen, ongeacht de duur van zijn dienstbetrekking. De 
ondernemers waren verder bereid een pensioenregeling aan te gaan, waarvoor ondernemer en 
arbeider elk iedere week ƒ1,- zouden betalen, zonder backservice-verplichting voor de werkge-
vers. Verder was men bereid de misstanden met betrekking tot oude arbeiders die het tempo niet 
meer aankonden, uit de weg te ruimen, zoals men ook wilde meewerken aan uitbreiding van het 
aantal verzuimdagen bij huwelijk.895 
 
In de weken na het verzenden van deze circulaire stroomden de reacties van de bedrijven bin-
nen. Van acht verschillende bedrijven heb ik de aan- en opmerkingen teruggevonden. 
- Ten Cate vond de voorstellen voor de lonen, voor zover die verder gingen dan de 5% tarief-
dervingspremie voor ongeschoolden, niet acceptabel. Volgens dit bedrijf zou iedere wever zich 
namelijk aan het loon van de best betaalde wever optrekken. Differentiatie van de weverslonen 
was weliswaar noodzakelijk, maar Ten Cate wilde dit zelf bepalen met behulp van de tariefstel-
ling binnen de grenzen van de CAO en middels een systeem van beloning voor bijzondere pres-
taties. De onderneming had een verzoek hiertoe al bij het College van Rijksbemiddelaars inge-
diend (zie bij voetnoot 1104). Met de andere voorstellen ging het bedrijf akkoord.  
- Ook J. ten Bos uit Almelo kon zich vinden in de voorstellen, op het punt van de weverslonen 
na. Bij Ten Bos bestond er weinig differentiatie in de eindlonen: ‘een wever, die bijzonder wei-
nig fouten maakt, heeft een aanzienlijk lagere productie dan degenen, die wat meer weeffouten 
maken.’ Het bedrijf vond daarom dat een hoger basisloon of een tariefplafond hoger dan 20% 
beperkt moesten blijven tot ‘kennelijk bijzondere gevallen’. De onderneming vreesde dat anders 
op een gegeven moment alle wevers het maximum zouden willen, ‘waarin dan nog het verdere 
gevaar besloten ligt, dat anderen zich weer aan de verhoogde weverslonen zullen trachten op te 
trekken’. 
- A.J. ten Hoopen uit Neede was de overtuiging toegedaan dat zolang er geen werkclassificatie 
werd toegepast, de lonen van alle wevers ‘onherroepelijk’ op 78 cent zouden uitkomen. Dit 
impliceerde het inluiden van een nieuwe loonronde, want als de wevers op 78 cent kwamen, dat 
zouden de touwbazen beslist met nieuwe eisen komen en daarna de smeden, monteurs en tim-
merlui. 
- Nico ter Kuile kon zich vinden in het resultaat van de besprekingen en wachtte verdere berich-
ten af. De backservice voor de beoogde pensioenregeling was volgens de onderneming geregeld 
in de Noodwet Ouderdomsvoorziening (zie voetnoot 953) en hoefde daarom voor de fabrikanten 
geen problemen op te leveren. 
- Spinnerij Oosterveld was akkoord met de gevolgde tactiek bij de onderhandelingen en plaatste 
alleen een kanttekening bij het voorstel om arbeiders die wegens ziekte hun vakantie hadden 
gemist, het recht te geven die later alsnog op te nemen. De onderneming vond dat een werkge-
ver een extra vakantie zo nodig moest kunnen weigeren. Als argument hiervoor voerde zij aan 

                                                 
895 Circulaire A.C. van Eck aan de leden van de Twentsch-Geldersche Fabrikanten-Vereenigingen, 27 juni 1947 (TGFV, 407; 
KNKS, 2221). 
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dat er bij deze spinnerij de laatste tijd in zeer veel gevallen ziekte werd gesimuleerd of dat ziek-
teverzuim ongemotiveerd werd verlengd. Het zou volgens de directie van dit bedrijf niet fair 
zijn tegenover de arbeiders die zich hier niet aan schuldig maakten, om dit voor iedereen als een 
recht vast te leggen. 
- J.F. Scholten & Zn had tegen een tariefdervingspremie geen bezwaar. Het voorstel om aan 
goede arbeiders een hoger minimumuurloon dan 78 cent te betalen of een hogere tariefmarge 
dan 20% toe te staan, vond de onderneming riskant, omdat daarmee de vaste basis verlaten 
werd en er plotselinge loonstijgingen zouden kunnen ontstaan. Deze berustten volgens het be-
drijf meestal niet op een verhoging van de arbeidsproductiviteit. Het was noodzakelijk om de 
loongegevens ter beschikking te stellen van het College van Rijksbemiddelaars en accountants-
controle op de verstrekte gegevens mogelijk te maken teneinde dit soort loonstijgingen tijdig te 
kunnen signaleren. Met de andere voorstellen ging het bedrijf akkoord, ook al vond de directie 
dat met het uitbreiden van het aantal verzuimdagen de textielindustrie ‘wel aan de grens van het 
in totaal toelaatbare aantal vrije dagen’ was gekomen. 
- KWF Stork had grote bedenkingen tegen de voorgestelde lonen, omdat het neerkwam op een 
algemene loonsverhoging van 5%. In de optiek van deze weverij sproot de verhoging voor de 
geschoolden van 75 naar 78 cent voort uit de praktijk dat fabrieken altijd het hoogst mogelijke 
tarief betaalden. Dit was weer gevolg van het feit dat het weefloontarief niet nauwkeurig kon 
worden vastgesteld − daar zat altijd een marge van een paar procent op − van het gebrek aan 
arbeidskrachten en van ‘de algemene situatie in de textielindustrie’. Als gevolg van deze facto-
ren, nog versterkt door het langzaam oplopen van de productie, zou het gemiddelde eindloon in 
de buurt van de 90 cent komen te liggen en dat zelfs nog overschrijden. De onderneming was 
het wel met het principe eens om ‘simpel witweven’ op 74 cent te zetten en ingewikkelder we-
ven op 78 cent, maar dat gold alleen voor normale omstandigheden. ‘Zolang er een tekort is aan 
wevers en grondstoffen en de productie gemakkelijk verkocht kan worden, zal de praktijk niet 
anders zijn dan dat alle weeflonen zich aan de hoogste lonen zullen optrekken met alle narig-
heid welke hieruit voortvloeit, wanneer bovengenoemde omstandigheden zich ten nadele van de 
wevers zullen gaan wijzigen.’ Er bestonden veel functies, onder meer transportwerkzaamheden, 
die tot het ongeschoolde werk behoorden en die werden betaald met 69 tot 71 cent. Onder de 
huidige omstandigheden − bij KWF Stork meldden zich geen sjouwers tegen het officiële loon 
− en in vergelijking met de gemiddelde weeflonen was dit te laag. 
- Blijdenstein & Co vond het woord “tariefdervingspremie” ‘allerafgrijselijkst’. Het opende vele 
mogelijkheden ‘tot knoeierijen en spanningen’. Het kwam er volgens het bedrijf op neer dat het 
akkoordloon voor een deel weer in vast loon werd omgezet, ‘terwijl juist het omgekeerde dient 
te geschieden’. Ook de mogelijkheid om aan te tonen dat aan bepaalde geschoolde arbeiders een 
hoger loon betaald mocht worden of dat een hogere tariefmarge dan 20% zou worden toege-
staan, kon niet op applaus rekenen. Het was ‘zeer gevaarlijk aangezien het afgunst en onrust’ 
zou verwekken. Het was veel beter om over te stappen op een zo mogelijk collectief systeem 
van werkclassificatie. Met de voorgestelde regeling rond de vakantiebijslag ging het bedrijf 
akkoord, maar dit hield wel in dat alle andere gratificaties volledig moesten verdwijnen (voor 
de rol die dit bedrijf in het voorgaande jaar in de “vakantiekwestie” had gespeeld zie §9.4). De 
pensioenregeling wees de onderneming van de hand vanwege het eigen bedrijfspensioen, waar-
aan het eigen personeel niet hoefde bij te dragen.896 

                                                 
896 Brief H. ten Cate Hzn. & Co, 28 juni 1947; brief Wolspinnerij, weverij, ververij J. ten Bos, 30 juni 1947; brief Katoen- en 
Linnenweverij v/h A.J. Ten Hoopen & Zn., 4 juli 1947; brief Nico ter Kuile & Zn., 4 juli 1947; brief Spinnerij Oosterveld, 5 juli 
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Uit de reacties van deze bedrijven komt naar voren dat de fabrikanten hardnekkig vasthielden 
aan hun aloude principe van een laag basisloon met daarbovenop de mogelijkheid om in tarief 
meer te verdienen. Een dwang dus via het loonzakje om een zo hoog mogelijke productie te 
realiseren. In de onderhandelingen met de vakbonden bleef dit ook het centrale thema, zoals we 
in het voorgaande hebben gezien. De bonden realiseerden zich gaandeweg dat hun wensen geen 
haalbare kaart bleken, zeker omdat ze de arbeidsvrede er niet voor op het spel wilden en durf-
den te zetten, en legden zich bij het onvermijdelijke neer. De manier waarop De Eendracht hier 
in de openbaarheid mee omging zou binnen de Bedrijfsunie en in de Vakraad tot heftige me-
ningsverschillen leiden (zie §11.4.1). Begin juli lieten de bonden aan Van Eck weten ‘voor dit 
jaar’ akkoord te gaan met het uitbetalen van de vakantietoeslag in twee gedeelten. De tijd drong 
ook wel, omdat de vakantieperiode langzamerhand was aangebroken. Van Eck stuurde afschrift 
van deze brief door naar de bestuursleden van de Textielwerkgevers-Federatie met de kantteke-
ning dat hij het weliswaar niet juist achtte om de vakantietoeslag uit het onderhandelingspakket 
te halen, maar het in de gegeven omstandigheden als onvermijdelijk te beschouwen.897 
 
Zoals de ondernemers de resultaten van het overleg van 25 juni in eigen kring bespraken, zo 
deed ook de Bedrijfsunie dat. In het Dagelijks Bestuur van Unitas gingen er op 28 juni stemmen 
op om ‘de voorstellen van de werkgevers te aanvaarden c.q. deze in ernstige overweging te 
nemen’, op voorwaarde dat over verdergaande verbeteringen nader zou worden onderhandeld. 
Anderen voelden er meer voor om de oorspronkelijke voorstellen te handhaven. ‘Het moeilijke 
in dit geval is’, zo besloot het DB de discussie, ‘dat niet vermoed kan worden hoe de andere 
organisaties uiteindelijk over deze dingen zullen denken, omdat zij evenals wij, bezig zijn de 
zaken in eigen kring te bespreken.’898 Het bleek geen sinecure om tot een gezamenlijk stand-
punt te komen. Het bestuur van de Bedrijfsunie is diverse keren bijeen gekomen om te beraad-
slagen over de vraag welk standpunt men moest innemen tegenover de voorstellen van de 
werkgevers. Het bleek zelfs noodzakelijk om ook nog een gecombineerde besturenvergadering 
te beleggen. De Bedrijfsunie heeft eind juni ook nog overleg gepleegd met CRB-voorzitter Ber-
ger om zijn visie ter vernemen en om zo mogelijk steun voor het standpunt van de vakbonden te 
verwerven. Hij bleek, volgens het DB van Unitas, achter de voorstellen van de Unie te staan, 
maar als voorwaarde te stellen dat over de gehele linie wetenschappelijk verantwoorde tarieven 
zouden worden ingevoerd. Op 4 en 5 juli besprak De Eendracht de voorstellen in zijn bonds-
raadsvergadering en daar kwam een grote ontevredenheid naar voren. Veel afgevaardigden 
vonden dat de onderhandelingen veel te lang duurden, wat tot grote spanningen leidde. ‘De 
arbeiders verkeren in een gevaarlijke stemming’, meende een der aanwezigen. De pogingen die 
het bestuur van De Eendracht in het werk wilde stellen om voor de geoefenden en geschoolden 
nog een paar cent extra te krijgen, werden algemeen toegejuicht. Even algemeen was de ver-
ontwaardiging over de voorgestelde vakantietoeslag: ‘zeer zielig’ en ‘onvoldoende’ waren en-
kele kwalificaties. Tegen het feit dat de ondernemers in de richting wilden gaan van functieclas-
sificatie bestond geen bezwaar, al gingen hier en daar bezorgde stemmen op of het zo niet ‘naar 
een vooroorlogs jakkersysteem’ ging. Stuvé antwoordde op de verschillende opmerkingen, dat 
het bij de onderhandelingen ging om het uiteindelijke resultaat en dat eenheid van optreden van 
de Bedrijfsunie noodzakelijk was, aangezien de ondernemers van meningsverschillen zouden 

                                                                                                                                               
1947; brief J.F. Scholten & Zn., 5 juli 1947; brief Koninklijke Weefgoederenfabriek v/h C.T. Stork & Co, 7 juli 1947; brief Blijden-
stein & Co, 24 juli 1947 (alle: TGTV 407). Alle brieven waren gericht aan A.C. van Eck. 
897 Brief A.C. van Eck aan de bestuursleden van de Textielwerkgevers-Federatie, 4 juli 1947 (TGTV, 407). 
898 Verslag vergadering DB Unitas, 28 juni 1947 (Unitas, 1022). 
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profiteren. Hij verklaarde geen bewonderaar te zijn van functieclassificatie, maar van de nood-
zaak ervan doordrongen te zijn: ‘De huidige toestand (…) is een chaos.’ Evenmin kon hij veel 
bewondering opbrengen voor de houding van arbeiders die zelf de CAO af en toe aan hun laars 
lapten en zwarte lonen accepteerden. Na deze beraadslagingen ging de bondsraad akkoord met 
de bestuursvoorstellen. St.Lambertus riep op 12 juli alle afdelingsvoorzitters bijeen om de stand 
van zaken te bespreken. Zij waren ‘algemeen ontstemd (…) over de poovere resultaten vooral 
wat de verhoging van lonen betrof’, maar vanwege het vooruitzicht op een pensioen gaven zij 
de hoofdbestuurders groen licht om verder te praten. Het bestuur van de afdeling Enschede had 
zich daags tevoren in soortgelijke bewoordingen uitgelaten. 
In de Hoofdbestuursvergadering van Unitas van 21 juli werd verteld dat er aanvankelijk sprake 
was geweest van ‘een groot meningsverschil tussen Unitas en St.Lambertus enerzijds en de 
Eendracht anderzijds’. Dit meningsverschil hield in dat Unitas en St.Lambertus op basis van de 
voorstellen van de werkgevers verder wilden onderhandelen en dat ‘De Eendracht aan de oor-
spronkelijke eisen (wilde) vasthouden en het College laten beslissen’. (In het verslag van de 
vergadering van het DB van Unitas van 7 juli was dit laatste doorgestreept en vervangen door 
de passage: ‘De Eendracht wil verder gaan en het College laten beslissen’.) Het bestuur van De 
Eendracht verklaarde in de Bondsraadsvergadering van begin juli dat ‘de confessionelen bereid 
(bleken) het gebodene zonder meer te accepteren’. De Eendracht wilde naar eigen zeggen pro-
beren om voor de geoefenden en geschoolden een extra verhoging van 2 cent te krijgen, omdat 
de verhoging die de ondernemers hadden voorgesteld, vrijwel geheel zou worden opgesoupeerd 
door de pensioenpremie die elke arbeider voortaan zou moeten betalen. Een werkelijke loons-
verhoging zou hiermee dus niet bereikt zijn en dat zouden de arbeiders nooit accepteren.899 
 
In het derde overleg tussen ondernemers en bonden, op 10 juli 1947, bereikte men overeen-
stemming. Middelhuis sprak van een ‘meer tegemoetkomende houding’ van de werkgevers en 
hoopte dat beide partijen gezamenlijke voorstellen aan het College van Rijksbemiddelaars zou-
den kunnen voorleggen. Hij stelde voor dat de fabrikanten hun aanbod van 74 cent voor geoe-
fenden en 78 cent voor geschoolden zouden verhogen naar 77 respectievelijk 80 cent (Gemeen-
teklasse III). De bonden waren dan bereid lonen voor de ongeschoolden van 69 cent plus 5% 
tariefdervingspremie te accepteren. Volgens de Bedrijfsunie was deze aanpassing in het voorstel 
noodzakelijk om het voor de arbeiders mogelijk te maken om de pensioenpremie van ƒ1,- per 
week te kunnen betalen. Stuvé haakte hier op in door te wijzen op de te verwachten ontstem-
ming onder jongeren en ‘de jongeren moeten wij juist trekken. De rust in het bedrijf is er mee 
gemoeid.’ Hij wist te vertellen dat de concept-CAO die de EVC bij het College had ingediend, 
werd ‘bewonderd door de groote massa’ en dat de Bedrijfsunie dus met voorstellen moest ko-
men die ‘het uiterste vormen van wat bij Rijksbemiddelaars bereikbaar is’ (voor de loonvoorstel-
len van de EVC zie Tabel 23). Gelderman achtte concurreren tegen de EVC nutteloos, omdat die 
vakbond ‘er altijd weer een schepje bovenop’ legde. Ook Middelhuis wilde het niet over de 
EVC hebben, ‘want die blijft de Bedrijfsunie overtroeven’. De realiteit waar Stuvé rekening 
mee zei te houden, behelsde onder meer dat bij de EVC veel voormalige Eendracht-leden waren 
aangesloten, een argument dat zwaar telde voor deze bond, maar uiteraard niet of nauwelijks 
voor St.Lambertus en Unitas. Volgens hem leverde het werkgeversvoorstel voor de jongeren in 
feite niets op. Vunderink onderschreef dit; de jongeren voelden naar zijn mening niets voor een 

                                                 
899 Notulen der Bondsraadsvergadering, gehouden op Vrijdag 4 en Zaterdag 5 juli [1947] in het gebouw AMVJ te Amsterdam; 
Verslag vergadering Dagelijks Bestuur Unitas, 7 juli 1947 (Unitas, 1022); Verslag Hoofdbestuursvergadering Unitas op 21 juli 
1947 in Utrecht (Unitas, 1013); Bestuursvergadering Afd. Enschede, St.Lambertus, 11 en 18 juli 1947 (Lambertus-Enschede). 
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pensioen en velen waren op zoek naar een andere bedrijfstak om in te werken. Hier kwam nog 
bij, zo zei hij, dat individuele werkgevers heel wat betere arbeidsvoorwaarden boden dan de 
Bedrijfsunie vroeg. 
Middelhuis vroeg wat de ondernemers zouden willen doen voor die arbeiders die de voorzien-
bare pensioenpremie niet konden betalen, en gaf te kennen dat wanneer dit een aantrekkelijk 
aanbod zou zijn, ‘de Bedrijfsunie haar looneischen misschien laat vallen’. Daar zouden de fa-
brikanten wel een oplossing voor vinden, antwoordde Gelderman hem. Tijdens een schorsing 
van de vergadering spraken de vertegenwoordigers van de Textielwerkgevers-Federatie langdu-
rig over de door Trapman ‘geopperde gevaren van onderlinge concurrentie met behulp van 
premievrij pensioen’. Zij kwamen tot de conclusie dat het om die reden wenselijk was om af te 
stappen van regelingen, waarbij de premie voor de arbeiders zou worden betaald, en zij deden 
vanuit die overwegingen een nieuw loonbod aan de Bedrijfsunie: ongeschoolden 71 cent, geoe-
fenden 76 cent en geschoolden 80 cent (3e Gemeenteklasse). De uurlonen van ongeschoolden in 
alle Gemeenteklassen zouden bovendien nog met 5% worden vermeerderd. Individuele tege-
moetkoming bij de pensioenpremie zou in dit voorstel vervallen, evenals de mogelijke regeling 
ten behoeve van grote gezinnen (‘ook al is men bereid hen te helpen’). Dit voorstel viel in goe-
de aarde, temeer omdat op deze manier een gedwongen pensioenbijdrage voor iedereen zou 
worden gerealiseerd: een package deal waar de pensioenpremie verplicht onderdeel van uit-
maakte, was gemakkelijker te verkopen. De aanwezigen spraken af dat het secretariaat van de 
Vakraad met een nader voorstel zou komen voor een aanpassing van de jeugdlonen aan het nu 
ter tafel liggende voorstel. Men besloot een delegatie naar het College af te vaardigen om zijn 
opvattingen te polsen. In dit gesprek zou men het voorstel presenteren als een uurloon (voor 
geschoolden) van 78 cent + 2 cent pensioenpremie, omdat men verwachtte dat de Rijksbemid-
delaars dit eerder zouden accepteren dan een uurloon van 80 cent; 78 cent als basis maakte ‘een 
overtuigender indruk’. Een dergelijke voorstelling van zaken hield wel het risico in dat het CRB 
dan 78 cent zou kunnen hanteren als uitgangspunt voor de tariefmarge van 20%. Van de resulta-
ten van deze conferentie werd niets bekend gemaakt, omdat men eerst wilde horen hoe de 
Rijksbemiddelaars erover dachten.900 
Op 22 juli vertelde een zestal vertegenwoordigers uit de textielindustrie aan College-voorzitter 
Berger wat de besprekingen hadden opgeleverd. Hij kon het zeer waarderen dat partijen hem 
eerst wilden consulteren, voordat zij ruchtbaarheid gaven aan het bereikte resultaat. Op de 
meeste punten had men overeenstemming bereikt, maar de kwestie van de maximale tariefmar-
ge, het tariefplafond, was nog niet tot tevredenheid van de fabrikanten geregeld. De vakbonden 
wilden een garantieloon, omdat de wisselende kwaliteit van de grondstoffen grote invloed had 
op de prestaties; ook het weer had hier veel invloed op. Het was in Twente algemeen bekend dat 
er bij bijvoorbeeld droog weer en een noordenwind veel draadbreuk voorkwam. In de Loonre-
geling was onder meer om die reden een voorziening opgenomen die inhield dat de minimale 
oververdienste in tarief 10% bedroeg. Voor de fabrikanten was de overblijvende marge van 
10% te weinig; zij achtten een marge van circa 15% noodzakelijk. In de besprekingen hadden 
de vakbonden nog een andere, voor hen principiële concessie moeten doen, nl. de erkenning dat 

                                                 
900 Vergadering van vertegenwoordigers en adviseurs der Textielwerkgevers-Federatie met de Bedrijfsunie der Textielarbeiders 
Bonden op donderdag, 10 juli 1947, des namiddags te half drie in Esplanade te Utrecht (TGTV, 407). Het verslag is van de hand 
van Van Eck. 
Aanwezig waren H.P. Gelderman, J. van Deventer, A. Menko, Joh. Raymakers, L. Berk, A.J.A. van Gerwen, B.J.M. van Spaendon-
ck, F.J.J. Trapman, A.C. van Eck, A. van der Meijs, J.A. Middelhuis, A. Janssens, J. Wind, J. Vunderink, R. Slok, A.F. Stuvé, W.J. 
Fijlstra en P. Kruit, een bestuurder van De Eendracht. 
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geschoolde textielarbeiders niet gelijk gesteld konden worden aan een geschoolde metaalarbei-
der of een geschoolde arbeider in de grafische industrie.  
Op voorspraak van Berger konden de vertegenwoordigers van de Vakraad nog diezelfde mid-
dag ook aan de Stichting een toelichting geven op het behaalde resultaat. De Stichting oordeel-
de eveneens positief over het loonvoorstel, omdat dit binnen haar normen bleef en geen derde 
loonronde betekende.901 
 

Tabel 58 De officiële minimumuurlonen voor volwassen textielarbeiders per 13 oktober 1947 
Mannen 24 jaar en ouder 

Gemeenteklasse I II III IV V 
Geschoolden 86 83 80 78 74 
Geoefenden 82 79 76 74 70 
Ongeschoolden 77 74 71 69 66 

Vrouwen 19 jaar en ouder 
Geschoolden 48 46 44 42 40 
Geoefenden 44 42 40 38 36 
Ongeschoolden 41 39 37 35 33 

Bron: Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Textielindustrie 1947-1948. 
Voor de lonen uit de voorgaande CAO zie Tabel 37. 

 
Het College wilde op een aantal andere punten een aanscherping van de tekst van de CAO. 
Voor ik daar nader op in ga, wil ik wijzen op een uiterst belangrijke brief van het College van 
Rijksbemiddelaars aan Minister van Sociale Zaken Drees die het resultaat was van een groeien-
de frustratie aan de kant van het College. Het CRB had uit een verslag van de Inspectie voor de 
Prijsbeheersing begrepen ‘dat ondanks meer inspanning van de arbeiders, de prijzen niet om-
laag gaan’. Aangezien het de bedoeling was van het CRB dat de prijzen wel zouden dalen, ‘in-
dien bv door het instellen van een tarief harder werd gewerkt’, besloot het College om de ver-
antwoordelijke minister een brief te schrijven. Josephus Jitta uitte zijn diepe bezorgdheid ‘over 
de wijze, waarop de regeringsverklaring van October 1946 met betrekking tot lonen en prijzen 
tot uitvoering komt’. Het CRB probeerde naar beste kunnen het loonniveau stabiel te houden en 
dat lukte heel behoorlijk, hoewel er op dat moment weer vaker dan voorheen zwarte lonen wer-
den betaald. ‘De oorzaak van dit laatste is uiteraard de schaarste op de arbeidsmarkt’, maar, 
aldus het College, als de prijzen niet zo hoog waren, zou dit veel minder voorkomen, aangezien 
de ondernemers dan minder geld hadden om te hoge lonen te betalen. De reden dat de prijzen zo 
hoog waren was ‘dat bij de aanvankelijke prijsvaststellingen geen rekening is gehouden met 
“onderbezetting”. Bijna alle bedrijven schijnen met onderbezetting te werken en worden dus 
gecenseerd verlies te maken (!); de extra inspanning van de arbeiders moet de werkgevers er nu 
bovenop helpen.’ Dit stond evenwel in schrille tegenstelling met het beroep dat op de arbeiders 
werd gedaan om harder te werken. Daarbij was men er namelijk van uitgegaan dat ‘de sugges-
tie: harder werken – lagere prijzen – landsbelang, juist was’. Tot op dat moment had de verho-
ging van de arbeidsproductiviteit echter nog in geen enkel geval tot lagere prijzen geleid, aldus 
een vertwijfeld CRB. Vroeger, zo vervolgde Josephus Jitta, hadden de arbeiders tegenzin tegen 
tariefwerk gehad, omdat zij meenden dat voornamelijk de ondernemers er beter van werden. 

                                                 
901 Conclusies van de bespreking van een deputatie van de Vakraad met de voorzitter van het College, gehouden op 22 juli 1947 te 
’s Gravenhage (TGTV, 219); J.F.M. Bosch, Bespreking nieuwe loonvoorstellen in de textielindustrie, 22 juli 1947 (notitie in hand-
schrift); J.F.M. Bosch, Nota aan de leden van het College van Rijksbemiddelaars, 25 juli 1947 (beide: Lb 15-01 D text.ind. 1947).  
Aanwezig waren J.A. Berger, J.F.M. Bosch, B.J.M. van Spaendonck, A.C. van Eck, L. Berk, W.J. Fijlstra, J.A. Middelhuis en J. 
Wind. Voor Artikel 11 van de Loonregeling zie voetnoot 854. 
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Maar, ‘wanneer zij nu harder gaan werken, daartoe aangespoord door de Regering en door hun 
eigen organisaties, dan is thans meer dan ooit hun gedachte juist: harder werken – groter winst 
– werkgeversbelang.’ Het College deed dan ook een dringend beroep op de regering de wijze 
van prijsvaststelling te veranderen. ‘Geschiedt dit niet, dan zal de meerdere arbeidsprestatie in 
hoofdzaak ten goede komen aan de ondernemers en dreigt de Regeringspolitiek een bedrog te 
worden, dat slechts doorzien behoeft te worden door belanghebbenden om catastrofaal te wor-
den.’902 
Wat Minister Drees, die ruim een jaar tevoren op het oprichtingscongres van de PvdA onder 
luide bijval had verklaard ‘de arbeid’ centraal te willen stellen tegenover ‘het kapitaal’ en juist 
daaraan het recht ontleende de arbeiders als hun plicht te kunnen toeroepen: ‘werken, werken, 
werken!’, met deze brief gedaan heeft is mij niet bekend.903 Toch was de brief niet van belang 
ontbloot. De arbeiders kregen weliswaar geen kennis van de inhoud, zij merkten in de praktijk 
wel dat zij harder moesten werken, dat de prijzen niet daalden of zelfs stegen en … dat hun 
lonen niet stegen. Voor het College van Rijksbemiddelaars kwam er door deze brief geen ver-
andering in zijn taak om een beheerste loonontwikkeling na te streven en het ging, in het geval 
van de discussies over de nieuwe CAO voor de textielindustrie, dan ook gewoon door met punt-
jes op de i te zetten. 
 
Dit betrof onder andere het artikel waarin was vastgesteld op welke basis vrouwen- en man-
nenwerk werd beloond. De bestaande redactie van dit artikel (zie voetnoot 566) maakte het in 
zeer veel gevallen mogelijk om aan arbeidsters een “mannenloon” te betalen. Tegen dit soort 
aspecten van de CAO had het CRB al eens eerder proberen in te gaan, onder meer door het 
schrappen van de woorden “ten minste”. Nu wilde het van de gelegenheid gebruik maken om 
dit soort ongewenste interpretaties voorgoed onmogelijk te maken. In het overleg van verte-
genwoordigers van de Vakraad met het College op 21 mei was afgesproken dat de Vakraad 
deze kwestie met Directeur-Generaal van de Arbeid Fetter zou bespreken. Met betrekking tot de 
jeugdlonen was in mei door het CRB en een eveneens aanwezige vertegenwoordiger van de 
Arbeidsinspectie gesteld dat controle-instanties in de praktijk vrijwel niets konden uitrichten, 
omdat een werkgever te allen tijde gedekt was door de redactie van Artikel 12 uit de Loonrege-
ling, indien de jongeren in tarief werkten en geen hoger loon dan de volwassenen verdienden. 
Om te kunnen constateren of aan vrouwen een rechtsgeldig loon werd betaald, moesten de con-
troleurs steeds vaststellen of het desbetreffende werk normaal gesproken door vrouwen werd 
verricht. In het overleg van enkele vertegenwoordigers van de Vakraad met Fetter dat op 9 juli 
plaats vond, had de DG van de Arbeid zich volgens Van Spaendonck zeer welwillend en vol 
begrip betoond. Men werd het eens over een andere redactie van het artikel, dat in de nieuwe 
CAO als artikel 19, lid 1 zou luiden ‘… voor zover het vrouwelijke werknemers betreft en ta-
rieven, geldend voor werkzaamheden, die in de betrokken onderneming uitsluitend of in hoofd-
zaak door vrouwen plegen te worden verricht, mag het uurinkomen gemiddeld niet meer dan 
20% uitgaan’ boven de voor vrouwen vastgestelde uurlonen.904 
 

                                                 
902 Notulen van de vergadering van het College van Rijksbemiddelaars, 18 augustus 1947 (CRB, 225); brief A.C. Josephus Jitta, 
namens het College van Rijksbemiddelaars, aan W. Drees, 20 augustus 1947 (DGA, 33.6). 
903 Drees aan het woord, p. 131; Het Vrije Volk 11 februari 1946. 
904 Kort verslag van de besprekingen, gevoerd met vertegenwoordigers van het College van Rijksbemiddelaars op woensdag 21 
mei 1947 te ’s Gravenhage (TGTV, 219); Notulen van de vergadering van de Vakraad voor de Textielindustrie, 10 juli 1947 
(TGTV, 202); Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Textiel-industrie 1947-1948, p. 8. Cursief van schr. 
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Veel tijdrovender en ook van veel groter belang voor het gehele stelsel van de geleide loonpoli-
tiek was de aandacht die het CRB wilde voor werkclassificatie en beredeneerde tariefstelling, 
waaraan in het voorgaande al meerdere malen aandacht is besteed. In de textielindustrie werk-
ten bijna alle arbeiders in tarief. De enige uitzondering was een groep van ongeveer 300 onge-
schoolden, voor wie in de nieuwe CAO een tariefdervingstoeslag van 5% werd ingevoerd. Het 
loon dat de arbeiders zaterdags mee naar huis namen, bestond dus maar voor een deel uit het 
basisloon. De top werd gevormd door het tarief, dat daarmee inderdaad de door de textielfabri-
kanten zo geroemde “prikkel tot productie” was, een prikkel waarvan zij ook na de oorlog geen 
afscheid wensten te nemen. 
Voor de arbeiders was het van groot belang, dat er enige vastheid in de tariefstelling kwam. De 
jaren dertig waren een aaneenschakeling geweest van snijden in en sjoemelen met de tarieven 
en dat accepteerden zij niet langer. A.J. Gideonse, een ingenieur van Berenschot, sprak over 
‘een bittere nasmaak’ van de rationalisatie uit de jaren 1930. ‘Men is van werknemerszijde bo-
venmate bevreesd om weer in hetzelfde schuitje terecht te komen. Vandaar dat er een grote 
weerstand aan de dag treedt, wanneer er sprake is van vermeerdering van het aantal machine-
eenheden per arbeider. En daarvan is voortdurend sprake, omdat men tijdens de bezettingstijd 
uit bekende motieven langzamerhand het aantal machines per arbeider zienlijk had verlaagd. 
Deze, in die tijd juiste, toestand dreigt voor de naoorlogse periode van wederopbouw van onze 
industrie een impasse te worden. Het is dus zeer verklaarbaar, en ons inziens ook juist, dat men 
weer naar een redelijke verhoging van het aantal machines streeft. Maar even verklaarbaar is de 
weerstand welke men van werknemerszijde toont. Want, redeneren zij terecht, wij weten wel 
waar we beginnen, maar waar is het eind. En de toestand van de dertiger jaren willen wij per se 
niet meer terug.’ 
De vakorganisaties onderkenden dit evenzeer en streefden naar een zogeheten beredeneerde ta-
riefzetting. Bijkomend argument voor de bonden was, dat zij door het deelnemen in de tarief-
commissies een grotere inbreng hoopten te hebben in de gang van zaken in het bedrijf: zij zou-
den nu daadwerkelijk ín de fabriek komen. Voor met name de sociaal-democratische bond was 
het een onderdeel van de zo vurig begeerde ordening. Voor de ondernemers was een duidelijker 
tariefzetting van belang, omdat het een grotere garantie bood voor arbeidsrust en omdat zij op 
die manier gemakkelijker een kostencalculatie konden opzetten. Veel textielfabrikanten hadden 
zich tijdens de oorlog gerealiseerd, dat zij hun bedrijfsvoering systematischer moesten opzetten. 
Wanneer nu het loon een van te voren duidelijker te bepalen kostenfactor was, was de bedrijfs-
voering eenvoudiger op te zetten; een niet te onderschatten bedrijfseconomisch voordeel. Voor 
de overheid tenslotte gold, dat tariefzetting een belangrijk hulpmiddel was voor het in de hand 
(proberen te) houden van de loonontwikkeling. Wanneer het tarief bekend was en het stond vast 
hoeveel een arbeider in tarief boven zijn basisloon mocht verdienen, dan had men greep op de 
loonhoogte.  
Dit alles was een theoretische constructie. De praktijk van het bedrijfsleven laat zien, dat er zo-
veel niet of nauwelijks beheersbare factoren een rol spelen dat het werkelijk verdiende loon zeer 
vaak afwijkt van het in de CAO genoemde. Een van de allerbelangrijkste factoren waren vraag 
en aanbod op de arbeidsmarkt, zoals het onderzoek naar de positie van de voorspinnerij-arbeid-
sters had uitgewezen en zoals een deskundige als D.J. da Silva van Berenschot erkende, maar 
men had geen ander houvast en ging dus hier van uit.905 

                                                 
905 Zie de bijdragen in de bundel Aspecten der wetenschappelijke bedrijfsorganisatie. Een bundel opstellen ter gelegenheid van het 
12½-jarig bestaan van het Raadgevend Bureau Ir B.W. Berenschot, Leiden 1951, m.n. A.J. Gideonse, Enige principiële moeilijkhe-
den in de textielindustrie, p. 83 en D.J. da Silva, Raakpunten tussen werkclassificatie, tarifiëring en merit rating, p. 101. 
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Om aan de bezwaren van de arbeiders tegemoet te komen was, als gezegd, in de Loonregeling 
vastgelegd dat er tenminste 10% in tarief moest worden verdiend en ook in de nieuwe CAO zou 
een artikel van die strekking worden opgenomen.906 Voor de ondernemers had dit evenwel het 
nadeel dat zij, bij een maximaal toegestane oververdienste in tarief van 20%, maar 10% ruimte 
hadden om loonverschillen in de verschillende groepen arbeiders tot stand te brengen en om hen 
tot een zo groot mogelijke productie aan te zetten. Zij vroegen dan ook een hoger plafond, maar 
daar wilde het CRB niet zonder meer aan. Het had de voorgaande jaren zoveel problemen met 
de textielindustrie gehad, doordat de ondernemers op grote schaal de loonregeling ontdoken, dat 
het strak aan een plafond van 20% wenste vast te houden. Een uitweg zou alleen mogelijk zijn 
via functieclassificatie, het systematisch beschrijven van de verschillende handelingen die een 
arbeider verricht. Deze benadering van het werk was noodzakelijk geworden om een zo groot 
mogelijke rationalisatie en besparing te kunnen doorvoeren. Tevens kreeg de ondernemer hier-
door een veel grotere greep op de arbeid en daarmee op de arbeider. 
 

11.3 Loonbeheersing als functie van werkclassificatie 

De overheid had het belang van functieclassificatie voor de loonbeheersing al snel ingezien. In 
november 1945 sprak het College van Rijksbemiddelaars op basis van een notitie van de advi-
seur van het College, R.A.Th. Gevers Deynoot, reeds de wenselijkheid uit van een commissie 
die algemene normen voor functieclassificatie zou opstellen. Volgens Romme, de toenmalige 
voorzitter van het CRB, was het belang hiervan, dat men bij het vaststellen van loonnormen niet 
langer zou stuiten op het ontbreken van een duidelijke vakindeling. Deze was onmisbaar als 
grondslag voor een vergelijking van de lonen in de verschillende bedrijfstakken. Slechts door 
een zeer precieze, algemeen aanvaarde omschrijving van de verschillende soorten arbeid kon 
men deze met elkaar vergelijken.907 
De noodzaak van een algemeen toegepast systeem van functieclassificatie werd nog groter na 
de regeringsverklaring van 4 oktober 1946. Hierin kondigde de regering namelijk een volledige 
loonstop af, waarbij slechts werd toegestaan om bestaande onjuistheden te corrigeren en uitslui-
tend bij hogere productie meer loon te betalen. Gevers Deynoot, schreef in juli 1947 een nota 
waarin hij inging op de consequenties van deze regeringsverklaring. Het grote belang van het 
vaststellen van de lonen op basis van algemene, zakelijk verantwoorde normen en niet meer ‘op 

                                                 
906 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Textielindustrie 1947-1948. Art. 18, 1e lid luidde: ‘De tarieven en stuklonen moeten 
zodanig vastgesteld worden, dat volslagen werknemers ten minste 10% boven de volgens bijlage C vastgestelde uurlonen kunnen 
verdienen.’ 
907 R.A.Th. Gevers Deynoot, Werkclassificatie als grondslag voor de loonbepaling, 12 november 1945 (Levenbach, 29); Notulen 
van de vergadering van het College van Rijksbemiddelaars, 26 november 1945 (CRB, 224). 
Volgens Gevers Deynoot was in het verleden de hoogte van het loon niet zozeer bepaald door de eigenschappen en de prestatie die 
van een arbeider werden gevergd, maar door zaken als ‘de economische positie van het bedrijf, het organisatorisch en technisch 
niveau der onderneming, vraag en aanbod van werkkrachten, de macht der werknemersorganisatie’. Dit had tot gevolg ‘dat de 
onderlinge verhoudingen veelal weinig bevredigend zijn’. Het was nu zaak om ‘op basis van sociaal aanvaardbare minima’ de lonen 
voor de verschillende soorten arbeid vast te stellen door onderlinge vergelijking; z.i. een veel betere maatstaf. Omdat echter voor de 
daadwerkelijk uit te betalen lonen ook andere elementen – ‘het historisch gegroeide, de vraag naar en het aanbod van den desbetref-
fenden arbeid, de rendabiliteit e.d.’ – een rol zouden blijven spelen, was het van groot belang om een commissie in het leven te 
roepen ‘die geen enkele bemoeienis behoort te hebben met de vraag op welk geldsbedrag de loonen uiteindelijk zullen worden 
gesteld, doch adviseerend zal kunnen optreden voor wat betreft de vraag, wat de relatieve waardeering behoort te zijn van het totaal 
der eischen, waaraan voor het verrichten van een bepaalde soort arbeid moet worden voldaan’. Gevers Deynoot wilde als leden in 
die commissie J.G. Bavinck van Philips, Strachoff van Unilever, J.G. van Dreumel van de Arbeidsinspectie, G.M. Nederhorst van 
de Stichting van de Arbeid, P. van der Zanden van het CRB. 
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grond van de ogenblikkelijke verhoudingen van vraag en aanbod en de tijdelijke machtsverhou-
dingen der betrokken partijen’ maakte de invoering van een systeem van functieclassificatie 
dringend gewenst. Alleen op die manier zou het mogelijk zijn de loonontwikkeling in rustige, 
geordende banen te leiden en te kijken waar correcties nodig waren. Als voorbeeld noemde hij 
dat in veel bedrijfstakken grote aantallen arbeiders wegens het ontbreken van een functiebe-
schrijving ten onrechte als geschoold werden aangemerkt; bovendien kregen zij lonen betaald 
die onevenredig hoog waren in vergelijking met het loon dat ongeschoolden ontvingen. Daar-
enboven werd in veel regelingen niet of niet voldoende rekening gehouden met bezwarende 
omstandigheden waaronder moest worden gewerkt.  
Gevers Deynoots opmerkingen over geschoolde arbeiders die op basis van werkclassificatie niet 
allemaal als geschoold gekwalificeerd zouden mogen worden, sloten aan bij discussies in 
Twente over de verschillende niveaus onder de wevers. De plukdrolsters op hun beurt zouden 
zijn opmerkingen over de invloed die de werkomstandigheden op de waardering van de functie 
en daarmee op het loon zouden moeten hebben, ongetwijfeld van harte onderschrijven. 
Indien men de consequenties van een algemeen systeem van werkclassificatie zou aanvaarden − 
‘en een verstandige loonpolitiek voert daar beslist toe’ − dan moest er rekening mee worden 
gehouden dat dit voor zeer veel arbeiders ‘een veelal aanzienlijke loonsverhoging’ tot gevolg 
zou hebben. Gevers Deynoot ging er van uit dat dit zou leiden tot een gemiddelde verhoging 
van het loonniveau met tenminste 3%. De regering had in haar verklaring eveneens gesproken 
over de mogelijkheid om bij extra prestaties ook extra te betalen. Dit leidde volgens hem on-
vermijdelijk tot een verhoging van het algemene loonniveau. De redenen hiervoor waren dat het 
toenmalige prestatieniveau ‘in de meeste gevallen’ onder het niveau lag dat in normale tijden 
als een redelijke prestatie werd beschouwd (zie hierboven ook de opmerkingen van Gideonse 
over het aantal machines dat werd bediend). De arbeiders waren naar de overtuiging van Gevers 
Deynoot en Gideonse niet bereid hun prestatie tot dit “normale” peil op te voeren, indien ze 
daarvoor niet extra beloond zouden worden. ‘Voor zover hieraan wordt toegegeven’, zo schreef 
Gevers Deynoot, ‘heeft dit ten volle consequenties ten aanzien van het algemene loonniveau.’ 
Een nog belangrijkere reden voor de te verwachten algemene stijging was het volgende. Het 
was een ervaringsfeit dat indien het verschil tussen de lonen van arbeiders die op tarief werkten 
en de arbeiders voor wie dit niet gold, groter werd dan 10 à 15% ‘dit tot op den duur onhoudba-
re spanningen leidt’. Dit impliceerde de noodzaak van een tariefdervingspremie voor deze laat-
ste categorie. Precies dit beoogden, zoals we gezien hebben, de plannen van de sociale partners 
in de textielindustrie.908 
De discussie over tariefmarge en functieclassificatie werd uiteraard niet alleen gevoerd in het 
kader van het algemene loonbeleid, ook in de dagelijkse praktijk in Twente waren de Rijksbe-
middelaars hier al herhaaldelijk mee geconfronteerd. Zo had de Vakraad in maart 1947 aan het 
CRB verzocht, voor een bepaalde categorie wevers dispensatie te geven, zodat zij voortaan in 
tarief maximaal 25% konden verdienen. Het ging hier volgens de Vakraad om een groep hoog-
gekwalificeerde wevers. Het op basis van werkclassificatie aantonen van de noodzaak tot 
loonsverhoging zou teveel tijd in beslag nemen, reden waarom de Vakraad dispensatie van het 
plafond vroeg. Het CRB was van mening, dat als voor deze groep dispensatie werd verleend ‘er 
binnenkort ongetwijfeld meer groepen specialisten zijn, die niet “in het keurslijf der regeling 
zijn te dringen”’. Het College had het verzoek dan ook afgewezen, omdat hij het ‘onaanvaard-
baar (achtte) de tariefmarge te misbruiken om tot een hooger loon te geraken zonder dat een 

                                                 
908 Brief C.P.M. Romme aan Stichting van den Arbeid, 4 maart 1946 (Lb 39-32A Stichting van den Arbeid); R.A.Th. Gevers 
Deynoot, Consequenties van de Regeringsverklaring van 4 october 1946, 20 juli 1947 (DGA, 33.1 (loonregelingen)). 
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betere arbeidsprestatie is gewaarborgd’. De inspecteur van het CRB Bruens in Twente had be-
gin april 1947 het College ook geschreven over deze materie. Hij noemde een groot aantal cate-
gorieën wevers, die allemaal hetzelfde basisloon verdienden, hoewel er onder hen zeer grote 
verschillen bestonden. De wevers, en in het bijzonder de hoogst gekwalificeerde onder hen wa-
ren ‘ontstemd (…) over de gelijkheid der lonen’ en dat kon wel eens tot conflicten leiden. De 
inspecteur kreeg uit Den Haag ten antwoord dat men zich van de problemen goed bewust was, 
maar dat ‘de heeren (= de Vakraad, schr.) met een behoorlijk voorstel (moeten) komen waaruit 
blijkt dat de ene wever meer waard is dan de andere’.909 
 
Het CRB wilde nu eindelijk wel eens een deugdelijke regeling zien en bleef daarom hameren op 
werkclassificatie als basis voor de loonopbouw. Bij de discussie binnen het College van Rijks-
bemiddelaars over het voorstel dat een delegatie van de Vakraad op 22 juli had gepresenteerd 
aan College-voorzitter Berger, waren diverse bezwaren naar voren gebracht. Was het wel juist 
om ook aan wevers ‘die de meest eenvoudige arbeid verrichten’, zoals dweilenwevers, de ver-
hoging te geven die in het voorstel was vastgelegd voor de groep geschoolden, zo verwoordde 
Bosch de nadere inzichten in een bespreking tussen het CRB en de Vakraad op 25 augustus. 
Wanneer in een later stadium immers een systeem van werkclassificatie zou zijn ingevoerd, die 
tot een lagere waardering voor het werk van deze wevers zou leiden, was men toch aan het nu 
voorgestelde loon voor deze wevers gebonden. Het College zag bij nader inzien dan ook liever 
lagere lonen voor de minder geschoolden. Gevers Deynoot en Pels, die beiden lid waren van de 
Commissie Werkclassificatie, gaven ter vergadering een uitvoerige uiteenzetting over nut en 
noodzaak van werkclassificatie. 
Opnieuw ging hier het Haagse streven naar een centrale, strak geleide loonpolitiek voorbij aan 
de praktische problemen die men in onder meer de Twentse textielindustrie ervoer. Vanuit de 
Vakraad werden immers de betogen van Gevers Deynoot op zich wel onderschreven, maar de 
textielfabrikanten en vooral de Bedrijfsunie wilden nu eindelijk wel eens een nieuwe CAO en 
dat niet zozeer vanwege de CAO als zodanig, maar als hulpmiddel om de onvrede onder de 
arbeiders te dempen. Het verslag van de hand van Van Gerwen rept van ‘een ernstige teleurstel-
ling’ voor de Vakraad om de nieuwe bezwaren van de kant van het College te moeten horen; in 
de loop van de bespreking zijn harde woorden gevallen, want uiteindelijk was er sprake van een 
‘op minder prettige toon gevoerde discussie’ − newspeak voor een knetterende ruzie. De loon-
voorstellen waren op 22 juli door Berger en door de Stichting van de Arbeid aanvaard en zij 
hadden beiden vastgesteld dat de voorgestelde lonen binnen de marges bleven, zo reageerden 
diverse leden van de Vakraad. De voorgestelde verhogingen waren enerzijds bedoeld om de 
pensioenpremie te kunnen betalen en anderzijds om ‘een met de reële eisen van de praktijk 
overeenkomende waardering’ voor de geoefende en geschoolde arbeiders tot stand te brengen. 
Vanuit de Vakraadsdelegatie werd verder aangevoerd ‘dat het ook bij de thans bestaande ten top 
gevoerde spanningen ongewenst en hoogst gevaarlijk zou zijn een formele declassering van b.v. 
bepaalde wevers door te voeren’. In veel textielfabrieken kwam de differentiatie van de ver-
schillende functies tot uiting in eindlonen op basis van tariefstelling, ‘daar het belang van inter-
ne goede verhoudingen ertoe noopt met de tariefstelling zo te manipuleren, dat de plafondlonen 
voorbehouden blijven aan de werknemers, die hoogwaardige arbeid verrichten, en (dat) de 

                                                 
909 Brief A.F. Stuvé en A.J.A. van Gerwen, namens de Vakraad voor de Textielindustrie, aan CRB, 20 maart 1947; nota J. Bosch 
voor A.C. Josephus Jitta, 9 april 1947; brief A.C. Josephus Jitta aan Vakraad voor de Textielindustrie, 15 april 1947; brief C. 
Bruens aan CRB, 4 april 1947; brief J. Bosch, namens CRB, aan C. Bruens, 1 mei 1947 (alle: Lb 15-01 D text.ind. 1947). 
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werknemers, wier arbeid van minder gehalte is, een lager eindloon halen’. Hier kwam de diepe-
re betekenis van de term “beredeneerde tarieven” boven water. 
Van Eck voerde aan dat er nu een garantieloon bestond en dat de fabrikanten aan een tariefpla-
fond van 20% waren gebonden. Bijgevolg was het niet mogelijk verschillen tussen de wevers 
voldoende tot uitdrukking te laten komen. Het was moeilijk om de arbeiders tot een grotere 
prestatie te prikkelen, wat nodig zou zijn door de invoering van de loonstop: meer loon kon 
voortaan alleen uit een grotere productie voortvloeien. Op dit moment was het ‘niet mogelijk 
verschil te maken tussen mindere en hogere goden onder de wevers. Dit zou de knuppel in het 
hoenderhok zijn.’ Wanneer men namelijk lager gekwalificeerde wevers een lager basisloon zou 
geven, zou dit tot grote conflicten leiden. De enige mogelijkheid om toch verschil in beloning te 
krijgen en tevens de prestatie te prikkelen, lag in het tarief, maar dan moest het ook mogelijk 
zijn dispensatie van het tariefplafond te krijgen. Op een vraag van Gevers Deynoot of er een 
garantie te geven was dat bepaalde ondernemers hier geen misbruik van zouden maken door 
toch meer te betalen, voornamelijk op grond van krapte op de arbeidsmarkt, moesten de verte-
genwoordigers van de textielindustrie het antwoord schuldig blijven. Zij noemden het echter 
onduldbaar dat de voorstellen die een maand eerder in kannen en kruiken leken, op de lange 
baan geschoven zouden worden als gevolg van de vraag vanuit het College om garanties dat de 
toekomstige werkclassificatie differentiatie in de lonen mogelijk zou maken. Uit égards voor 
het College hadden fabrikanten en vakbonden geen ruchtbaarheid aan de CAO-voorstellen ge-
geven, maar nu stond hen geen andere weg open dan de publiciteit te zoeken. De aanwezige 
vakbondsbestuurders konden ‘niet langer de groeiende ontstemming onder (hun) leden trotseren 
en het risico het vertrouwen te verliezen blijven dragen’. In een ijzige stemming besloot men 
uiteindelijk dat de Vakraad ‘onverwijld’ formeel goedkeuring en bindende vaststelling van de 
voorgestelde nieuwe lonen zou vragen en Gevers Deynoot ‘zegde een snelle behandeling 
toe’.910 
 
Nog dezelfde dag stuurde de Vakraad de ontwerp-CAO ter goedkeuring naar het CRB en enkele 
dagen later, op 28 augustus, legde het College het ter advies voor aan de Stichting van de Ar-
beid. De Stichting concludeerde dat het nieuwe ontwerp in hoofdzaak betrekking had op een 
herziening van de lonen en op de vorming van een pensioenfonds. In de loonvoorstellen was 
een pensioenpremie van 2 cent per uur verdisconteerd en het bestuur van de Stichting vond dat 
de voorgestelde lonen binnen de richtlijnen lagen, ‘zodat ook van de kant van Uw College wel 
geen bezwaren tegen deze voorstellen zullen bestaan’. Het stichtingsbestuur adviseerde het Col-
lege op 5 september om de CAO zo spoedig mogelijk goed te keuren, zodat deze per 1 oktober 
in werking kon treden.911 
 
De Vakraad had tijdens de besprekingen van 25 augustus van zijn hart al geen moordkuil ge-
maakt en in eigen kring gaven diverse sprekers in nog krachtiger termen lucht aan hun boosheid 
en frustratie. Menko zei de lonen en arbeidsvoorwaarden na de oorlog op hetzelfde peil te heb-
ben willen brengen als van andere vakarbeiders. Het College van Rijksbemiddelaars had recen-
telijk voor bouwvakkers en metaalarbeiders aanmerkelijke loonsverhogingen goedgekeurd, 

                                                 
910 Beknopt verslag van de bespreking van een deputatie van de Vakraad met vertegenwoordigers van het College van Rijksbemid-
delaars op 25 augustus 1947 te ’s Gravenhage (van de hand van A.J.A. van Gerwen) (TGTV, 219); Bespreking nieuwe loonvoor-
stellen textielindustrie, 25 augustus 1947 (Lb 15-01 D text.ind. 1947). 
Aanwezig waren B.J.M. van Spaendonck, A.C. van Eck, L. Berk, A.J.A. van Gerwen, J. Wind, J.A. Middelhuis, W.J. Fijlstra, P.S. 
Pels, R.A.Th. Gevers Deynoot, J.F.M. Bosch. 
911 Brief P.S. Pels, namens de Stichting van den Arbeid, aan het CRB, 5 september 1947 (Lb 15-01D Textiel 1947). 
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maar de textielindustrie stond weer ‘in de kwade hoek’. Hij kon geen wevers krijgen en de kin-
deren van textielarbeiders zochten hun toevlucht tot andere bedrijfstakken. ‘Als het College zo 
blijft tegenwerken’, zo concludeerde hij mismoedig, ‘is het doelloos zo door te gaan.’ Middel-
huis vroeg zich af of het geen tijd werd voor een vlammend protest tegen het CRB. Hij had alle 
eerbied voor het gezag, maar als de Vakraad naar Den Haag werd geroepen ‘voor zulke onnoze-
le besprekingen’ als de week ervoor, dan moest daarover een hartig woordje gesproken worden. 
Het was ‘ongehoord’ te moeten vergaderen met iemand ‘die blijk geeft er niets van te weten’. 
Van Eck had in Den Haag al de vraag gesteld waar hij eigenlijk voor was gekomen; Gevers 
Deynoot leek zich te verbeelden dat híj het College was. ‘Het is gemakkelijk praten over een 
wetenschappelijke werkclassificatie’, zo besloot hij zijn opmerkingen, ‘maar men mag er wel 
aan denken, dat dit zeer veel geld kan kosten.’ Ook Berk vond de laatste bespreking ‘zeer onbe-
vredigend’, maar naar zijn mening moest de Vakraad zich vasthouden aan het overleg van 22 
juli met Berger die getoond had begrip te hebben voor de situatie en de loonvoorstellen in be-
ginsel wilde aanvaarden. Voorzitter Van Spaendonck sloot zich hierbij aan en stelde voor de 
beslissing van het College af te wachten. Indien dit geen bevredigende beslissing zou blijken te 
zijn, dan zou de Vakraad naar zijn mening aan het College kunnen laten weten ‘dat wij toch de 
regeling invoeren’.912 
 
De Vakraad moest de overlegbeker tot de laatste druppel leegdrinken en kreeg op 23 september 
Rijksbemiddelaar Van der Ven, geassisteerd door J.C. Rutgers, op bezoek voor een vervolgbe-
spreking. Het College had zich intern nader beraden over de voorgestelde lonen en liet op 18 
september schriftelijk weten dat in Gemeenteklasse I het uurloon van de geschoolden moesten 
worden gewijzigd van 88 in 86 cent en van geoefenden van 83 in 82 cent; in Gemeenteklasse II 
moest het uurloon van de geschoolden worden verlaagd van 84 naar 83 cent. 
Het meest interessante deel van de conferentie speelde zich af in de voorbespreking van de ver-
tegenwoordigers van de Vakraad. Zij besloten om zich tegen deze aanpassing wel te verzetten, 
maar de zaak niet op de spits te drijven. De Vakraad wilde voorkomen dat de hele zaak opnieuw 
in een vergadering van het College moest worden behandeld met alle risico’s van nog verdere 
vertraging voordat er een definitief besluit zou vallen. Bij deze overwegingen speelde een be-
langrijke rol dat berichten in de pers over de loonsverhoging in de textielindustrie tot onrust in 
andere bedrijfstakken had geleid. De fabrikanten waren gepikeerd over de voorbarige en deels 
ook onjuiste berichten die over de nieuwe CAO in diverse kranten waren verschenen. Als ge-
volg hiervan zou het heel moeilijk worden om de aanstaande herziening van de lonen te gebrui-
ken om overschrijdingen van het loonplafond te redresseren. 
Op de toelichting van Van der Ven over de noodzakelijk geachte bijstelling van de lonen voor 
enkele functies, antwoordde Van Spaendonck dat deze lonen volgens de Vakraad niet lagen 
boven de lonen in andere bedrijfstakken en dat bovendien de voorzitter van het CRB er mee ak-
koord was gegaan. De Vakraad legde zich op dit punt echter bij het oordeel van het College 
neer. De andere kwestie betrof de jeugdlonen en hier moest Van der Ven erkennen dat het Col-
lege zich niet had gerealiseerd dat ook de jeugdige mannelijke arbeiders de pensioenpremie van 
ƒ1,- zouden moeten betalen. Staande de vergadering ging hij namens het College alsnog ak-
koord met een verhoging van alle jeugdlonen met 2 cent per uur. Tot slot sprak men nog kort 
over de ingangsdatum van de nieuwe CAO en omdat de fabrikanten eerst nog ledenvergaderin-

                                                 
912 Notulen van de vergadering van de Vakraad voor de Textielindustrie, 4 september 1947 (TGTV, 202). 
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gen moesten houden, voordat zij formeel konden besluiten de nieuwe CAO te zullen onderteke-
nen, kwam men overeen dat deze in de week van 13 oktober 1947 zou ingaan.913 
 
De Vakraad beraadde zich op 8 oktober in eigen kring of de deelnemende organisaties de CAO 
zouden ondertekenen. Middelhuis verklaarde dat de Bedrijfsunie zou tekenen. Van Spaendonck 
kon bevestigen dat de Nederlandsche R.K. Vereeniging van Werkgevers in de Textielnijverheid 
en de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollen Stoffen de concept-CAO met al-
gemene stemmen hadden aanvaard. Trapman liet weten dat de leden van Leidsche Vereeniging 
van Industrieelen hem hadden gemachtigd om te tekenen en ook Van Deventer deelde namens 
de fabrikanten in de bastvezelindustrie mee de CAO te zullen ondertekenen. Hin stemde in na-
mens brei-, tricot-, kousen- en sokkenindustrie en Berk deed dat als vertegenwoordiger van de 
AWV. Van Eck zou pas enkele dagen later met de Twentse verenigingen vergaderen en kon 
daarom nog niets toezeggen. Gelderman gaf te kennen dat de BTO, waar hij voorzitter van was, 
wel akkoord zou gaan. Ledeboer, voorzitter van de FVE, wilde zich nog niet aan een uitspraak 
namens zijn vereniging binden.914 
 
De leden van de FVE verzamelden zich in de ochtend van 10 oktober voor een spoedvergade-
ring in de Groote Sociëteit in Enschede en de leden van de BTO, TGFV en FVA kwamen die 
middag bijeen in het Amstel-Hotel in Hengelo. Het belangrijkste agendapunt was de nieuwe 
concept-CAO. Van Eck schreef in de oproep tot de vergadering dat de gang van zaken hierbij 
‘eenigszins wonderlijk’ was en deed denken aan ‘dictatuur’. Als verontschuldiging voerde hij 
aan dat de onderhandelaars namens de Textielwerkgevers-Federatie door ‘een zeer plechtige af-
spraak aan geheimhouding’ gebonden waren geweest, zolang niet tamelijk zeker was dat de 
Rijksbemiddelaars de CAO zouden goedkeuren. Het CRB had de werkgevers en werknemers 
‘min of meer aan het lijntje gehouden’ en dit had bij de Bedrijfsunie tot zoveel verontwaardi-
ging geleid dat men tot ontijdige publicatie van de voorstellen was overgegaan. Van Eck liet 
hier achterwege dat dit vooral uit zorg over de steeds verder oplopende spanning onder de ar-
beiders was geweest. 
In de vergadering van de FVE herhaalde Van Eck nog eens dat de CAO eigenlijk weinig nieuws 
bevatte, maar dat de Bedrijfsunie er nogal veel tamtam over had gemaakt. Daarom verwachtte 
men, met een fraai understatement, ‘van werknemerszijde wel eenige teleurstelling’. Volgens 
hem was er meer sprake 'van een looncorrectie dan van een loonsverhooging’ en hiermee zou 
waar nodig ‘een geheele of gedeeltelijke legalisatie van illegale loonen’ verkregen moeten wor-
den. Hij verwachtte dat er na invoering van de CAO een rigoureuze controle zou volgen. De 
aanwezigen waren het grotendeels met Van Eck eens en hadden uit de hun toegezonden tekst 
van de CAO klaarblijkelijk ook zelf geconcludeerd dat er weinig aanleiding was tot uitvoerige 
beschouwingen. Al snel ging de discussie over de vrouwenlonen, waarbij meerdere leden er op 
aandrongen om die niet te verhogen. Bij de vrouwelijke drossers die in gemengde zalen werk-
ten, zou dit nog een hele klus worden, ‘doch de repercussies op het overige vrouwelijke perso-
neel zouden tè ernstig worden, wanneer men de vrouwelijke drossers aan hun mannelijke colle-
                                                 
913 Notulen van de vergadering van het College van Rijksbemiddelaars, 16 en 29 september 1947 (CRB, 225); Kort verslag van de 
conferentie tussen vertegenwoordigers van de Vakraad voor de Textielindustrie en de Rijksbemiddelaar Prof.Dr. F.v.d.Ven op 
dinsdag 23 september 1947 te Tilburg (TGTV, 219). 
Aanwezig waren: F.J.H.M. van der Ven en J.C. Rutgers namens het College voor Rijksbemiddelaars en B.J.M. van Spaendonck, L. 
Berk, F.M.H. Hin, A. Menko, A. van der Meijs, A.F. Stuvé, J. Wind, J.A. Middelhuis, W.J. Fijlstra en A.J.A. van Gerwen voor de 
Vakraad. De belangrijkste textielcentra, Twente, Tilburg en Eindhoven, vielen grotendeels onder de 3e, of 4e Gemeenteklasse, dus 
erg veel last hadden de toonaangevende ondernemers niet van de op het laatste moment aangebrachte wijzigingen. 
914 Notulen van de vergadering van de Vakraad voor de Textielindustrie, 8 oktober 1947 (TGTV, 202). 
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gae verder optrekt’. In de nieuwe CAO was geen verhoging van deze lonen voorzien vanwege 
de grote verschillen die er op dit punt in de textielindustrie bestonden. Het was wel noodzake-
lijk tot een nieuwe verhouding te komen tussen de mannen- en vrouwenlonen en om daar maar 
vast een begin mee te maken besloot de vergadering de vrouwenlonen ‘tot nader order’ te be-
vriezen (zie bij voetnoot 792). Ook de andere vergadering van de Twentse textielfabrikanten had 
maar weinig tijd nodig om de nieuwe CAO op zijn merites te beoordelen. De woorden van 
voorzitter Gelderman dat over het algemeen meer gesproken moest worden van een looncorrec-
tie dan van een loonsverhoging waren voor de aanwezigen een afdoende samenvatting.915 
 

11.4 De nieuwe CAO: hoe vertellen we het de arbeiders? 

In de hierboven genoemde vergadering van de Vakraad van 8 oktober stelde voorzitter Van 
Spaendonck de vraag aan de orde wat er aan de arbeiders moest worden meegedeeld over de 
nieuwe CAO. Er was naar zijn mening grote behoefte aan een helder communiqué vanwege de 
onvolledige en deels onjuiste berichten die in de pers waren verschenen, waardoor er bij veel 
werkgevers en werknemers, zowel in de textielindustrie zelf als daarbuiten, een verkeerde in-
druk was ontstaan over de inhoud en consequenties van de nieuwe CAO. Een van de zeer be-
langrijke zaken waarover de Vakraad geen misverstanden mocht laten bestaan was het volgen-
de. In veel gevallen bleven de lonen binnen de grenzen van de Loonregeling uit 1946, zodat de 
overeengekomen loonsverhoging kon worden toegepast, maar er waren ook bedrijven waar de 
lonen naar beneden moesten worden bijgesteld, omdat zij al boven het niéuwe plafond kwamen. 
De ontsnappingsmogelijkheid die voorheen had bestaan, nl. dat de invoering van de nieuwe 
CAO niet tot verlaging van bestaande lonen mocht leiden, kwam in de nieuwe CAO niet voor 
en zou door de Rijksbemiddelaars ook beslist niet worden geaccepteerd. Ook van Eck hechtte 
grote waarde aan het weerspreken van de onjuiste persberichten, al was het maar om te voor-
komen dat bedrijven er toe over zouden gaan om het loon met ƒ1,- te verhogen ter compensatie 
van de pensioenpremie (het gevaar waar Trapman in de conferentie van 10 juli op had gewe-
zen). 
Middelhuis had geen bezwaar tegen een officiële verklaring van de Vakraad en die mocht wat 
hem betreft ook ingaan op de door Van Spaendonck aangeroerde kwestie. Hij hechtte er echter 
zeer aan dat een dergelijke verklaring ‘eerst op de positieve elementen’ in zou gaan en dat er 
‘slechts bij wijze van toevoeging wordt gewezen op de consequenties, die bestaande te hoge 
lonen meebrengen’. De vakbonden hadden er in hun ledenvergaderingen nadrukkelijk op gewe-
zen dat de nieuwe CAO ‘niet over de gehele lijn’ tot loonsverhoging zou leiden.916 ‘Het is ech-
                                                 
915 Circulaire A.C. van Eck aan de leden van de FVE, BTO, TGFV en FVA, 6 oktober 1947 (TGTV, 17); Verslag ledenvergade-
ring FVE, 10 oktober1947 (FVE, 5); Verslag gecombineerde ledenvergadering BTO, TGFV en FVA, 10 oktober 1947 (BTO, 3). 
916 De Eendracht had naar eigen zeggen, De Eendracht 15 augustus 1947, 53 ledenvergaderingen belegd om zijn leden in de tex-
tielindustrie te informeren over de resultaten van de CAO-onderhandelingen. Volgens Unitas (Verslag Hoofdbestuursvergadering 
Unitas op 22 september 1947 in Utrecht (Unitas, 1013)) was dit in strijd met de afspraken die binnen de Bedrijfsunie waren ge-
maakt. Bovendien had De Eendracht zijn leden, ‘ook tegen de afspraak in, volledig (…) ingelicht’. Op één van deze ledenvergade-
ringen, op 25 augustus 1947 in de afdeling Eibergen, had H. Gönning verteld over het moeizame verloop van de CAO-onderhande-
lingen; 40 van de circa 240 leden waren aanwezig (Eendracht-Eibergen). Fijlstra wees in een ledenvergadering van de afdeling Nij-
verdal op 17 oktober op de verbeteringen in de arbeidsvoorwaarden die de nieuwe CAO bracht (De Eendracht 15 november 1947). 
Unitas besloot pas ná de vergadering van de Vakraad van 4 september om ledenvergaderingen te beleggen. In één daarvan, de 
ledenvergadering van de afd. Enschede Unitas, 25 september 1947 (Unitas, 1079), hield Vunderink een relaas over het langdurige 
en moeizame verloop van de onderhandelingen en over de behaalde resultaten. Een aantal van de 74 aanwezige leden vond dat 
Enschede in loonklasse II thuishoorde en niet in III; anderen vonden de loonsverhoging te beperkt, zij hadden wel op 10% verho-
ging (!) gerekend. Een van de aanwezigen was bang dat er straks van een loonsverlaging sprake zou zijn i.p.v. een loonsverhoging. 
Vunderink vond ook dat Enschede in loonklasse II thuishoorde, maar dit was zo beslist door de regering. Hij lichtte verder toe dat 
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ter psychologisch verkeerd hierop uitsluitend de nadruk te laten vallen.’ Van Spaendonck was 
erg gelukkig met de bereidheid van de Bedrijfsunie er aan mee te werken ‘dat ook wat betreft 
de te hoge lonen de zaken zuiver worden gesteld en wordt getracht van deze gelegenheid ge-
bruik te maken om alles zoveel mogelijk in het gareel te brengen’. De vrouwenlonen zouden 
wat hem betreft hierbij buiten beschouwing blijven. 
Stuvé was het met Middelhuis eens dat een bekendmaking aan de arbeiders mede als doel moest 
hebben om aan de verbeteringen die de nieuwe CAO bevatte, op ruime schaal bekendheid te 
geven. De Eendracht had al in een vroeg stadium met zijn leden vergaderd over de voorgeno-
men aanpassingen in de nieuwe CAO en ‘de leden dienen thans precies te weten, waar zij aan 
toe zijn, en de Bekendmaking moet hun dit duidelijk maken’. Ook Vunderink wees op het ‘psy-
chologisch’ belang van een goede informatievoorziening. Hij gaf er de voorkeur aan dat de aan 
te plakken bekendmaking zich zou beperken tot een opsomming van de wijzigingen die in de 
nieuwe CAO waren aangebracht. Daarnaast wilde hij een brief doen uitgaan naar alle werkge-
vers waarin op kwesties, zoals Van Spaendonck had aangeroerd, zou worden ingegaan. Het was 
vervolgens aan de ondernemers of zij, ‘waar nodig of wenselijk’, daarover met de fabrieks-
commissie wilden praten. Dat de lonen van de vrouwen vooralsnog niet herzien werden, moest 
naar zijn overtuiging niet in de bekendmaking worden vermeld. Hij vreesde ‘daarvan onmiddel-
lijk repercussies bij het vrouwelijk personeel’. 
Van Spaendonck herhaalde nog eens dat hij het van belang achtte dat zowel aan de onderne-
mers als aan de arbeiders bekend zou worden gemaakt dat de nieuwe CAO met zich mee kon 
brengen dat de lonen ongewijzigd zouden kunnen blijven of zelfs verlaagd zouden moeten wor-
den. Daarnaast erkende hij volmondig ‘dat de Bekendmaking vooral ook rekening dient te hou-
den met de psychologische reacties van de arbeiders’. 
 
Dit zou nog een hele tour worden, want na het besluit om zich te bekommeren om het zielenheil 
van de arbeiders, concentreerde de discussie zich op de vraag wat nou eigenlijk de daadwerke-
lijk financiële consequenties van de nieuwe CAO waren voor de textielarbeiders. Berk herin-
nerde de vergadering er aan dat tijdens de besprekingen er steeds sprake was geweest van een 
looncorréctie, niet van een loonsverhóging. Doel was steeds geweest om ‘de verruiming, die de 
verhoging der basislonen zou meebrengen, te benutten om de plaats gehad hebbende en nog te 
verwachten loonstijging tengevolge van hogere prestaties te kunnen opvangen’. Anders gezegd, 
het verschil in ruimte tussen “het oude uurloon + tarief” van bijvoorbeeld een geschoolde arbei-
der in Gemeenteklasse III met “het nieuwe uurloon + tarief” − 75 cent plus 20% versus 80 cent 
plus 20% − was de beoogde beloning voor de arbeiders voor hun groeiende productiviteit. De 
CAO schreef voor dat een in tarief werkende arbeider minstens 10% boven het uurloon moest 
kunnen verdienen en maximaal 20% daarboven mocht verdienen. ‘De werkgever zal moeten 
trachten met inachtneming van deze grenzen de vrede in zijn bedrijf zo goed mogelijk te waar-
borgen’, aldus Van Spaendonck. Dit impliceerde dat de ondernemers de lonen met ƒ1,- moesten 
verhogen, voor zover dat met inachtneming van het tariefplafond van 20% mogelijk was. Het 
verdiende daarom de voorkeur dat de Vakraad geen strakke directieven uitvaardigde ten aanzien 
van de tariefstelling, maar dat hij uitsluitend zou wijzen op de grenzen die niet mochten worden 
                                                                                                                                               
het was toegestaan om in groepsverband 20% boven het uurloon te verdienen, dus 80 cent mocht in tarief 96 cent worden; individu-
eel kon dit meer zijn, maar het groepsgemiddelde mocht maximaal 96 cent zijn in tarief. Zijn algemene conclusie was ‘dat al zijn 
wij nog niet geheel voldaan, en al gaat het langzaam, toch mogen wij dankbaar constateeren, dat wij stap voor stap vooruit gaan.’ 
Het bestuur van de afdeling Enschede van St.Lambertus besloot in zijn vergadering van 5 september 1947 om een ledenvergadering 
te organiseren, omdat de beide andere Uniebonden dat ook deden. Op deze ledenvergadering, gehouden op 11 september, waren 
‘talrijke aanwezigen’ en ‘de voorgestelde wijzigingen in het CAO werden besproken en aangenomen’, aldus het jaarverslag van de 
afdeling over 1947. (Lambertus-Enschede). 
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overschreden. Het was dan verder aan de betrokken fabrikant om in overleg met de fabrieks-
commissie maatregelen te bepalen met betrekking tot de tariefstelling. 
 

Tabel 59 Het gemiddelde uurloon van wevers (mannen, dagploeg) in juni 1948 
 Enschede “Almelo enz.” “Boekelo enz.” 

Doeksoort Aantal Gemiddeld 
uurinkomen 

Aantal Gemiddeld 
uurinkomen 

Aantal Gemiddeld 
uurinkomen 

Wit 609  96,20  439  98,47  1.027  93,86  

Bont 206  97,17  51  98,13  91 92,87  
Kunstzijde 217  99,02  59  102,42  151 96,12  

Wol 36  101,30  

198  96,71  386 95,46  
Wollen- en  
katoenen dekens 164  97,36  

Gemengd 305  96,45  

Max. volgens CAO  96,00  96,00  93,60 
Totaal 1.537   747  1.655  

Wevershulpen 5  82,40  6  82,50  1 77,00  
Bron: Gemiddelde uurloonen der arbeiders in dienst van ondernemingen aangesloten bij de FVE, de TGFV, de BTO, 
de FVA, juni 1948. 
De wevers in Enschede en “Almelo enz.”, Gemeenteklasse III, mochten op basis van de nieuwe CAO een maximaal 
uurinkomen verdienen van 96 cent (80 + 20%), de wevers in “Boekelo enz.”, Gemeenteklasse IV, mochten maximaal 
93,6 cent (78 + 20%) verdienen. Vrijwel alle wevers verdienden, gemiddeld, meer dan volgens de CAO was toege-
staan. 
In Enschede werden de wolwevers, de wevers van wollen en katoenen dekens en de ‘gemengde’ wevers apart ge-
noemd, in de andere plaatsen werden deze niet afzonderlijk geteld. 
 
In de volgende vergadering, op 4 november, bevestigde de Vakraad zijn standpunt ‘dat de in-
voering van de nieuwe regeling de enige en aangewezen kans was, om de lonen, die scheef wa-
ren gegroeid, recht te trekken binnen het gareel van die nieuwe loonbepalingen.’ Hierbij speelde 
onder meer het argument een rol, zoals een Brabantse fabrikant het formuleerde, dat het onjuist 
was dat ‘de werkgevers, die door het betalen van te hoge lonen de verhoudingen ontwricht had-
den, daarvoor nog beloond worden, doordat zij de gelegenheid zouden krijgen de te hoge lonen 
te blijven betalen. (…) In deze situatie was er maar één mogelijkheid, nl. het terugbrengen van 
alle boven het plafond uitstekende lonen tot het plafond.’917 
Op 9 oktober stuurde de Vakraad een circulaire aan alle Nederlandse textielfabrikanten met 
onderstaande Bekendmaking als bijlage. De raad gaf hen in overweging om deze in de fabriek 
aan te plakken en om een bespreking te beleggen met de fabriekscommissie ‘voor zover de con-
sequenties van de nieuwe regeling voor uw bedrijf daartoe aanleiding geven’. De Vakraad advi-
seerde de ondernemers om de tarieven zodanig te herzien dat de arbeiders er minstens zoveel op 
vooruit zouden gaan dat zij de pensioenpremie konden betalen. Tenminste, op voorwaarde dat 
de bestaande lonen dit toelieten zonder het loonplafond te overschrijden èn op voorwaarde dat 
dit niet alsnog zou gebeuren bij het bereiken van volwaardige prestaties. ‘Daar echter, waar 
gezien de reeds bestaande feitelijke lonen een dusdanige verhoging niet mogelijk is zonder tot 
overschrijding van het plafond te geraken, dient de consequentie te worden aanvaard, dat de 
werknemer er in zijn feitelijk direct inkomen op achteruit gaat. Zelfs dient de consequentie te 
worden aanvaard van een verlaging van het loon, nog afgezien van de door de werknemer te 

                                                 
917 Notulen Vakraad voor de Textielindustrie, 4 november 1947, geciteerd naar Canne Meijer, Bijkerk, a.w., p. V-91/92. 
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betalen pensioenpremie, daar waar de feitelijke lonen reeds boven het plafond der nieuwe rege-
ling waren gestegen.’ De Vakraad vond het van belang geen misverstanden over de gevolgen 
van de nieuwe CAO te laten bestaan en vertrouwde er op ‘dat de werkgevers met wijs beleid en 
in tactisch overleg met de fabriekscommissie de nodige maatregelen zullen nemen’.918 

 

VAKRAAD VOOR DE TEXTIELINDUSTRIE919 

BEKENDMAKING 
 

AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE WERKNEMERS IN DE TEXTIELINDUSTRIE.  
 
HET IS VOOR DE VAKRAAD VOOR DE TEXTIELINDUSTRIE EEN GROTE VOLDOENING TE KUN-

NEN MEDEDELEN, DAT DE ONDER ZIJN LEIDING TOT STAND GEKOMEN NIEUWE COLLECTIEVE 

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE TEXTIELINDUSTRIE OP 13 OCTOBER A.S. MET GOED-

KEURING VAN HET COLLEGE VAN RIJKSBEMIDDELAARS IN WERKING ZAL TREDEN EN DAT 

MET INGANG VAN DEZELFDE DATUM EEN MET DE BEPALINGEN VAN DEZE CAO OVEREENKO-

MENDE “REGELING VAN LONEN EN ANDERE ARBEIDSVOORWAARDEN” INGEVOLGE BE-

SCHIKKING VAN HET COLLEGE VAN RIJKSBEMIDDELAARS BINDEND ZAL WORDEN VASTGE-

STELD VOOR DE GEHELE NEDERLANDSE TEXTIELINDUSTRIE.  
NAAST EEN AANTAL REDACTIONELE WIJZIGINGEN EN ENKELE VERBETERINGEN OP ONDER-

GESCHIKTE PUNTEN, BRENGEN DE NIEUWE CAO EN DE DAARBIJ AANSLUITENDE REGELING 

EEN HERZIENING VAN DE BASISLONEN VOOR DE MANNELIJKE WERKNEMERS EN DE INVOE-

RING VAN EEN PENSIOENREGELING OP BASIS VAN PREMIE VAN fl2,- PER WEEK, VOOR DE 

HELFT TE BETALEN DOOR DE WERKGEVER EN VOOR DE ANDERE HELFT DOOR DE WERKNE-

MER.  
DE BETEKENIS VAN DE PENSIOENREGELING VOOR DE SOCIALE POSITIE VAN DE TEXTIELAR-

BEIDERS KAN MOEILIJK HOOG GENOEG AANGESLAGEN WORDEN.  
DE WERKGEVERS-BIJDRAGE VAN fl1,- PER WEEK VOOR IEDERE MANNELIJKE WERKNEMER 

BETEKENT IN FEITE EEN LOONSVERHOGING VAN EEN GULDEN, DIE WELISWAAR NIET DIRECT 

WORDT UITGEKEERD, DOCH WORDT OPGESPAARD VOOR DE OUDE DAG DER TEXTIELARBEI-

DERS. 
ZO HEEFT OOK DE BIJDRAGE, DIE DE WERKNEMER ZELF TE BETALEN KRIJGT, IN DEZE VORM, 
DAT WEKELIJKS ÉÉN GULDEN VAN ZIJN LOON WORDT INGEHOUDEN, HET KARAKTER VAN 

UITGESTELD LOON.  
ZOALS GEZEGD, VOORZIET DE NIEUWE CAO TEVENS IN EEN VERHOGING DER BASISLONEN. 
DE BASIS-UURLONEN WORDEN N.L. VOOR ALLE JEUGDIGE MANNELIJKE WERKNEMERS EN 

VOOR DE VOLWASSEN ARBEIDERS VAN GROEP III VERHOOGD MET 2 CTS.; VOOR DE VOL-

WASSENEN VAN GROEP II MET 4 CTS. EN VOOR DIE VAN GROEP I MET 5 CTS. (VOOR DE VE 

GEMEENTEKLASSE ZIJN DE CIJFERS RESP. 2, 3 EN 4 CTS.)  

                                                 
918 Circulaire B.J.M. van Spaendonck, A. van der Meijs, A.J.A. van Gerwen, A.F. Stuvé, namens de Vakraad voor de Textielindu-
strie, aan de werkgevers in de textielindustrie, 9 oktober 1947 (TGFV, 1066). 
919 Bekendmaking (Jordaan, 8). 
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VOOR DE IN UURLOON WERKENDE VOLWASSEN ARBEIDERS VAN GROEP III WORDT BOVEN-

DIEN DE BEPALING INGEVOERD, DAT ZIJ MINSTENS 5 PCT. BOVEN HET UURLOON MOETEN 

KUNNEN VERDIENEN, HETZIJ DOOR MIDDEL VAN EEN PREMIEREGELING, HETZIJ DOOR EEN 

PREMIEDERVINGSTOESLAG.  
IN DE GEVALLEN, DAT DE TOT DUSVERRE VERDIENDE WERKELIJKE LONEN NIET UITGINGEN 

BOVEN DE MINIMUM-NORMEN DER OUDE REGELING, BETEKENT DIT ALLES, DAT DE WEEKLO-

NEN MINSTENS MET fl0,96, DOCH VOOR DE GROEPEN I EN II MET BELANGRIJK GROTERE 

BEDRAGEN, WORDEN VERHOOGD, ZODAT IN DEZE GEVALLEN DE TE BETALEN PENSIOENPRE-

MIE PRACTISCH VOLLEDIG WORDT OPGEVANGEN. 
 
ANDERS LIGT HET IN DE GEVALLEN, DAT DE WERKELIJKE LONEN BOVEN DE NORMEN DER 

OUDE REGELING UITGINGEN.  
NU DE NIEUWE CAO EN DE DAARBIJ AANSLUITENDE REGELING EEN DUIDELIJKE TOESTAND 

SCHEPPEN MET BETREKKING TOT HETGEEN WEL EN HETGEEN NIET GEOORLOOFD IS, MOET 

VERWACHT WORDEN, DAT DE CONTRÔLE-DIENSTEN ACTIEF ZULLEN TOEZIEN OP LOONOVER-

TREDINGEN EN TEGEN EVENTUEEL GECONSTATEERDE OVERTREDINGEN KRACHTIG ZULLEN 

OPTREDEN. WERKGEVERS EN WERKNEMERS ZULLEN ER ZICH DUS ERNSTIG REKENSCHAP 

VAN MOETEN GEVEN, DAT DAAR, WAAR DE WERKELIJKE LONEN BOVEN HET PLAFOND (DAT 

IS VOOR DE TARIEFLONERS GEMIDDELD 20 PCT. BOVEN HET UURLOON) DER OUDE REGELING 

WAREN GESTEGEN OF BIJ VOLWAARDIGE PRESTATIES DAARBOVEN ZOUDEN STIJGEN, DE 

LONEN EN TARIEVEN NIET IN EVENREDIGHEID MET DE VERHOGING DER BASISLONEN VER-

HOOGD ZULLEN KUNNEN WORDEN, JA IN SOMMIGE GEVALLEN IN HET GEHEEL NIET VER-

HOOGD OF ZELFS VERLAAGD ZULLEN MOETEN WORDEN, DAAR HET VOLGENS DE NIEUWE 

REGELING GELDENDE PLAFOND IN GEEN GEVAL OVERSCHREDEN MAG WORDEN. 
DE BASISLONEN DER VROUWELIJKE WERKNEMERS WORDEN MET DE PER 13 OCTOBER IN-

GAANDE NIEUWE REGELING NOG NIET HERZIEN. DE VAKRAAD HEEFT VOORSTELLEN GEREED 

LIGGEN VOOR EEN GERINGE VERHOGING DER BASISLONEN VOOR DE WERKNEEMSTERS VAN 

20 JAAR EN OUDER. DEZE ZULLEN SPOEDIG BIJ HET COLLEGE VAN RIJKSBEMIDDELAARS 

AANHANGIG GEMAAKT WORDEN.  
BOVENDIEN OVERWEEGT DE VAKRAAD PLANNEN VOOR EEN SPAAR- EN PENSIOENREGELING 

VOOR DE VROUWELIJKE WERKNEMERS. DE UITWERKING VAN DEZE PLANNEN ZAL ECHTER 

WELLICHT NOG ENIGE TIJD VORDEREN. 
 

DE VAKRAAD VOOR DE TEXTIELINDUSTRIE 
8 OCTOBER 1947 

MR. B.J.M. VAN SPAENDONCK, VOORZITTER-WERKGEVER 
A. VAN DER MEIJS, VOORZITTER-WERKNEMER 

A.F. STUVÉ, SECRETARIS-WERKNEMER 
A.J. A. VAN GERWEN, SECRETARIS-WERKGEVER 
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11.4.1 Een krantenartikel met een staartje 

Toen De Eendracht in zijn blad van 15 oktober 1947 een overzicht gaf van de nieuwe regeling, 
vond de bond het nuttig om tevens de balans op te maken van wat De Eendracht samen met de 
twee andere erkende bonden had bereikt. Zij moesten binnen de grenzen van de door de rege-
ring gestelde richtlijnen proberen het maximale te bereiken voor hun leden. Met de CAO van 
1946 was dat voor een groot deel gelukt, want deze had de textielarbeiders aanzienlijke materië-
le voordelen gebracht. ‘Belangrijker was echter en dit wordt naar onze mening door de textiel-
arbeiders nog te weinig begrepen, dat zij de overwinning van een beginsel betekende.’ Dit be-
ginsel hield in dat bij het werken in tarief garantielonen de grondslag van de weekinkomens 
vormden. Dit was inderdaad een fundamenteel verschil met de situatie in de jaren dertig en in 
dit opzicht was de totstandkoming van de eerste CAO een grote doorbraak voor de textielarbei-
ders, maar met dit argument ging De Eendracht voorbij aan de verschuiving in de machtspositie 
die door de krapte op de arbeidsmarkt was ontstaan. De meeste arbeiders namen geen genoegen 
met een beginsel – beginselen kun je niet eten – zij vonden eenvoudigweg dat de uurlonen in de 
eerste CAO te laag waren gesteld. De Eendracht probeerde uit alle macht zijn gezicht te redden 
door te benadrukken dat de onderhandelingen voor de tweede CAO uiterst moeilijk waren ge-
weest, dat de werkgevers ‘hardnekkige tegenstand’ hadden geboden, dat het CRB geen oog had 
voor de positie van de textielarbeiders. De kritiek van de Bedrijfsgroep Textiel en Kleding was 
dan ook een forse schep zout in de wonden. De EVC had het resultaat van de CAO ‘een aal-
moes’ genoemd. Maar, aldus De Eendracht, de EVC zelf bereikte helemaal niets. In haar con-
cept-CAO waren op bepaalde punten verdergaande eisen opgenomen dan bij de Uniebonden, 
bijvoorbeeld 10% loonsverhoging (een eis die de EVC van de fabriekscommissies had overge-
nomen, schr.). Het CAO-voorstel van de EVC was door het CRB echter terzijde gelegd. Het 
voorstel diende volgens De Eendracht geen ander doel dan verwarring zaaien, omdat de EVC 
het toch niet kon realiseren. Het was dan ook niet verwonderlijk dat steeds meer leden zich van 
de EVC afwendden en dat De Eendracht groeide. Verstandige textielarbeiders, aldus De Een-
dracht, sloten zich bij deze bond aan; ook al was er een fors verloop onder de leden (zie §5.3). 
 
De Eendracht concludeerde op 15 oktober dat de verschillen met de lonen in andere bedrijfstak-
ken geringer waren geworden. ‘Tevreden kunnen wij met dit resultaat niet zijn, maar wel kan er 
voldoening wezen in de kringen der textielarbeiders, dat door de actie van hun vakbonden de 
grondslag van hun lonen niet onbelangrijk is gestegen.’ Toch bevonden de Uniebonden zich in 
een lastig parket. Al tien maanden waren zij bezig voor een nieuwe CAO en zij hadden alle 
mogelijke moeite gedaan de arbeiders ervan te doordringen dat zij rustig de resultaten van de 
onderhandelingen moesten afwachten en nu dit. Ook het bestuur van de afdeling Enschede van 
Unitas vermoedde, nu men onder de nieuwe loonregeling gemiddeld niet boven de 96 cent uit 
mocht komen, dat op meerdere fabrieken wel moeilijkheden zouden rijzen, ‘daar er nu over het 
algemeen een eigenaardige toestand is ontstaan’.920 
De toestand werd nog veel eigenaardiger en dreigde uit de hand te lopen na de publicatie in de 
Twentse editie van Het Vrije Volk van een artikel, ‘De nieuwe CAO in de textiel’, waarin De 
Eendracht afstand leek te nemen van een aantal belangrijke consequenties van de nieuwe CAO. 
De krant schreef op woensdag 22 oktober dat De Eendracht van mening was dat het feit dat 
sommige lonen boven het plafond van 20% uitkwamen een gevolg was ‘van de ongediscipli-
neerde houding van de fabrikanten’ en dat het niet zo kon zijn dat als gevolg daarvan ‘de arbei-

                                                 
920 Bestuursvergadering Afd. Enschede Unitas, 15 oktober 1947 (Unitas, 1075). 
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ders met minder loon naar huis gaan. Het inkomen mag niet liggen onder datgene, wat de fabri-
kant tot nu toe uitbetaalde.’ Een andere passage uit het bewuste artikel handelde over de gulden 
pensioenpremie die alle mannelijke arbeiders als uitvloeisel van de nieuwe CAO moesten gaan 
betalen. De Bedrijfsunie wilde niet ‘dat deze gulden ten koste van het loon der werknemers zal 
worden ingehouden. Zou de bijdrage in het bedrijfspensioenfonds voor de arbeiders een loons-
verlaging meebrengen, dan zal het loon dermate moeten worden verhoogd, dat de inkomsten 
niet verminderen’, aldus Het Vrije Volk.921 
 
‘Op een buitenstaander moet het wel een vreemde indruk hebben gemaakt, dat de invoering van 
hogere uurlonen in een industrie gepaard gingen met stakingen tegen loonsverlaging.’ Met deze 
zin opende een artikel in De Eendracht van 15 november over ‘De toepassing van de CAO in de 
textielindustrie en de stakingen in Tilburg en Enschede’. In Tilburg hadden arbeiders van diver-
se bedrijven het werk neergelegd, in Enschede waren 42 wevers van Van Heek & Co de dag na 
het verschijnen van het bewuste Vrije-Volk-artikel in staking gegaan. Directe aanleiding hier-
voor was de vrees onder een deel van het personeel dat de pensioenpremie van het “oude” loon 
zou worden ingehouden bij die arbeiders die al boven het “nieuwe” plafond verdienden. Lede-
boer zei later in de Vakraad verontwaardigd dat de rechtstreekse aanleiding tot de staking, het 
artikel in Het Vrije Volk, was gepubliceerd nog vóór de eerste betaaldag, waarop de aanpassin-
gen op basis van de nieuwe CAO in de loonzakjes merkbaar zou zijn. 
De staking in Enschede breidde zich na enkele dagen uit over de spinnerij Noorderhagen van 
Van Heek & Co, toen 71 spinnerij-arbeiders eveneens het werk neerlegden. Omdat de andere 
arbeiders van Van Heek geen besmet werk wilden doen, waren 300 arbeiders zonder werk ko-
men zitten. Dit leidde er toe dat een groot gedeelte van de onderneming was lamgelegd. Het be-
drijf kreeg toestemming van het Rijkstextielbureau om 10.000 kilo garen per week bij te kopen 
om dit probleem te tackelen. De directie had ook Oosterveld benaderd om garens te leveren. 
Deze spinnerij had dit verzoek afgewezen, teneinde de eigen klanten te kunnen blijven bedie-
nen, maar ook omdat men daar vreesde anders eveneens met een staking te maken te krijgen; 
het zou immers gaan om besmet werk. Het argument van een mogelijke staking maakte indruk 
op de directieleden van Van Heek & Co, maar het andere bezwaar wezen zij verontwaardigd 
van de hand. Een staaltje van onvervalste solidariteit werd vervolgens door H.P. Gelderman ten 
beste gegeven die geheel ongevraagd een hoeveelheid garen aanbood.922 

                                                 
921 Het artikel, ‘De nieuwe CAO in de textiel’, uit de Twentse editie van Het Vrije Volk wordt voor een deel geciteerd in De Een-
dracht van 15 november 1947. Ik heb de originele krant van 22 oktober 1947, Twentse editie, niet kunnen vinden. In de andere 
edities van Het Vrije Volk is dit artikel niet opgenomen. Evenals De Waarheid en Het Parool werd ook Het Vrije Volk na de bevrij-
ding aanvankelijk uitgegeven in een groot aantal verschillende edities. Van 3 april 1945 tot 31 december 1951 heeft een Twentse 
editie bestaan. Van de eerste twee jaar na de bevrijding zijn slechts verspreide nummers bewaard gebleven, vanaf 1948 zijn volledi-
ge jaargangen beschikbaar. 
922 Verslag vergadering van de directie, 3 november 1947 (Van Heek, 43); Ledenvergadering van de afd. Enschede Unitas, 13 
november 1947 (Unitas, 1079); Notulen van de vergadering van de Vakraad voor de Textielindustrie, 18 november 1947 (TGTV, 
202); Verslag Hoofdbestuursvergadering Unitas op 1 december 1947 in Utrecht (Unitas, 1013). 
In de ledenvergadering van de afdeling Enschede van Unitas op 13 november vertelde Vunderink dat er 64 stakers waren, van wie 
er 38 lid bij de EVC waren aangesloten. In de vergadering van het Hoofdbestuur van Unitas in december werd gezegd dat er circa 
100 stakers waren geweest. In De Eendracht van 15 november is eveneens sprake van ongeveer 100 stakers. 
De weigering van Oosterveld om garens te leveren was vooral daarom zo pijnlijk voor de directie van Van Heek & Co, omdat Oos-
terveld door en vanuit Van Heek & Co was opgericht, omdat broers uit de familie Ledeboer tot de directies van beide bedrijven 
behoorden en omdat Van Heek & Co in het voorjaar van 1947 een krediet had verstrekt aan Oosterveld van ƒ75.000,- waarmee de 
spinnerij een nieuwe kammachine had kunnen aanschaffen. De resterende ƒ25.000,- moest Oosterveld-directeur J.G.G. Ledeboer 
zelf maar op tafel leggen, aldus het verslag van de directievergadering van Van Heek & Co van 28 april 1947. Dit verslag vermeld-
de eveneens dat de directie aan Oosterveld zou laten weten dat men er van uit ging dat Van Heek & Co ‘bepaalde voorkeursrechten 
op het te spinnen garen’ zou hebben. Hoe bitter dat Gelderman hen uit de brand moest helpen. 
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Een groot deel van de stakende arbeiders bij Van Heek & Co was lid van de EVC en in een 
unieke eendracht belegde de Bedrijfsunie samen met de EVC een vergadering met hen. De vier 
bonden drongen eenparig aan op beëindiging van de staking – de aanwezige EVC-bestuurders 
schaarden zich, naar Vunderink op bovengenoemde ledenvergadering vertelde, ‘volledig (…) 
achter het standpunt van de Unie bestuurders’ – zodat er onderhandelingen met de directie kon-
den worden gestart. De stakers wensten hier aanvankelijk niet op in te gaan en eisten uitbetaling 
van de volledige loonsverhoging. Om uit de impasse te geraken belegde de Vakraad een bespre-
king van de Regionale Commissie Twenthe, Van Heek & Co en de EVC, nadat de laatste de 
stakers had weten te overtuigen om een oplossing van het conflict binnen het raam van de CAO 
te accepteren. Na enkele toezeggingen die volgens Unitas niet van betekenis waren, werd als-
nog een deel van de in de CAO afgesproken loonsverhoging toegekend. Voor het grootste deel 
was dit bestemd voor het betalen van de pensioenpremie, zodat de inhoud van het loonzakje aan 
het einde van de werkweek niet groter was dan voorheen. Daarnaast verklaarde de onderneming 
zich bereid om aan de onvrijwillig uitgesloten arbeiders een voorschot van 80% van het norma-
le loon te verstrekken op voorwaarde dat ze allemaal gedurende 6 weken 1 uur per dag zouden 
overwerken.923 
 
In een terugblik in de Commissie van Advies voor de directeur van het GAB op dit en enkele 
andere conflicten die zich rond dezelfde tijd in Enschede voordeden, herhaalde Van Eck zijn al 
eerder geuite opvatting ‘dat een wilde staking de kop ingedrukt moet worden door de bedrijfs-
genoten, die het slachtoffer van deze staking worden. In de meeste gevallen is een wilde staking 
wel met 3 à 4 dagen afgelopen. Alle maatregelen, die erop gericht zijn, de slachtoffers van de 
wilde staking te helpen, bevorderen de wilde stakingen.’ Dit vertoog was een reactie op de op-
merking van Vunderink dat de EVC tijdens de staking bij Van Heek & Co ongeoorloofd steun-
bedragen had verzameld en dat de overheid hiertegen had moeten optreden. Tegen Van Eck’s 
standpunt bracht hij in dat de werkgevers onvrijwillig werkloze arbeiders na afloop van een 
conflict dikwijls loon uitbetaalden, waarmee zij dus zelf diens standpunt ondergroeven. Naar 
aanleiding van een opmerking van een ander commissielid dat Van Heek & Co de EVC in de 
kaart had gespeeld door niet-stakers zo snel op straat te zetten, waardoor zij slachtoffer werden 
van een conflict, waarbij zij geen partij waren, antwoordde Van Eck dat in een dergelijke rede-
nering het probleem bij de werkgever werd gelegd. Hij bleef bij zijn standpunt: ‘De onvrijwillig 
werklozen moeten terreur uitoefenen op de wilde stakers en hen ertoe brengen, het werk te her-
vatten.’ Gönning maakte Van Heek & Co ter vergadering nog het verwijt dat de onderneming 
na afloop van de recente staking de onvrijwillig werklozen 80% van het gederfde loon had uit-
betaald, hoewel de onderneming aanvankelijk de eis had gesteld dat 30 van de 38½ niet ge-
werkte uren via overwerk moesten worden ingehaald. Om een nog veel grote conflict te vermij-
den had het bedrijf deze eis ingeslikt. ‘Een dergelijke handelwijze breekt echter de macht van 
de organisaties’, aldus de slotsom van Gönning, aangezien de vakbonden in het overleg akkoord 
waren gegaan met deze voorwaarde.924 
                                                 
923 Verslag vergadering DB Unitas, 10 november 1947 (Unitas, 1022); Verslag Hoofdbestuursvergadering Unitas op 1 december 
1947 in Utrecht (Unitas, 1013); Theloosen, a.w., p. 76-77. 
924 Vergadering van de Commissie van Advies voor de Directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau Enschede, op donderdag 20 
november 1947, ten kantore van het GAB, Tromplaan 55 te Enschede (TGTV, 212). 
Aanwezig waren J. Horstman, A.C. van Eck, A. Tattersall, A.B. ter Balkt, J. Vunderink, H. Gönning, H.A.C. Huijsmans, I.F.H. 
Stuveling, J. Bijkerk en M.H. Hens die het verslag verzorgde. 
Commissies van Advies voor de directeur van het GAB vinden hun oorsprong in een brief van het Directorium van het Rijksar-
beidsbureau van 24 juni 1945. De eerste commissie in Twente heeft gefunctioneerd tot 1 november 1946 en alle leden ervan waren 
afkomstig uit Hengelo, omdat het GAB officieel in die plaats gevestigd was. De commissie bestreek dat jaar het gehele werkgebied 
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En dat maakte het aanzien en de populariteit van de vakbonden onder de arbeiders er niet beter 
op, wat toch ook niet in het belang van de ondernemers was. Dit was de achtergrond van het 
artikel in Het Vrije Volk van 22 oktober. Het is zeer onwaarschijnlijk dat er géén gesprek is 
geweest tussen bepaalde bestuurders van De Eendracht en de correspondent van de krant, maar 
hoe dit ook zij, in De Eendracht van 15 november uitte de NVV-bond scherpe kritiek op de in-
terpretatie en tenuitvoerlegging van de nieuwe CAO, ook al betreurde hij de stakingen bij Van 
Heek & Co en bij een aantal bedrijven in Tilburg. De Eendracht had, zo schreef de bond in zijn 
blad, op ledenvergaderingen duidelijk uitgelegd dat een verhoging van de CAO-lonen niet voor 
alle arbeiders een verhoging van hun feitelijke lonen, de inhoud van hun loonzakje, in zou hou-
den. Aan de andere kant was er niet gezegd dat er een verlaging van de lonen zou plaatsvinden 
van bijvoorbeeld wevers tot gemiddeld 96 cent CAO-loon plus 20%. De bond vermoedde dat 
ook St.Lambertus dit niet had gedaan wat de ‘zeer onaangename verrassing’ bij een deel van de 
Tilburgse textielarbeiders verklaarde. Vóór 13 oktober was de overschrijding van het loonpla-
fond sterker dan daarna. Door de nieuwe minimumuurlonen ‘werden de percentages of bedra-
gen, die boven het plafond werden betaald, geringer’. Er was dus meer reden voor de Vakraad 
geweest om op te treden vóór 13 oktober dan erna; toen had men rustig moeten bekijken wat de 
oorzaak was van de plafondoverschrijdingen en wat daaraan te doen was. Door het parool uit te 
geven dat de basislonen ‘in sommige gevallen in het geheel niet verhoogd of zelfs verlaagd 
zullen moeten worden’, was ‘een scherpe reactie’ van een deel van de arbeiders volkomen be-
grijpelijk. In de Vakraad was bij het vaststellen van de Bekendmaking toch gesproken, zo meen-
de De Eendracht zich te herinneren, over ‘psychologische factoren en uitwerkingen’? Nou, de 
berichten hadden psychologisch zowel op de arbeiders als op de werkgevers een verkeerde uit-
werking gehad. Het meeste stoorde het De Eendracht dat sommige werkgevers ‘de branie te-
genover hun arbeiders uithangen en de schuld, dat er verlagingen moeten worden ingevoerd op 
de Vakraad schuiven’. Indien de fabrikanten vonden dat er een looncorrectie naar boven en te-
gelijkertijd een correctie naar beneden moest plaatsvinden, dan zou dit toch eerst bediscussieerd 
moeten zijn in de Vakraad. Het standpunt van het Bondsbestuur van De Eendracht over dit punt 
was in Het Vrije Volk correct weergegeven. ‘Het was toch ook niet de bedoeling van de werk-
gevers, dat de nieuwe CAO minder geld in het loonzakje zou betekenen?’ zo vroeg de bond. 
Het retorische van de vraag was meer gericht aan het adres van de lezers, dan aan de werkge-
vers, want in de discussie in de Vakraad op 8 oktober had Van Spaendonck deze kwestie zeer 
expliciet en nadrukkelijk aan de orde gesteld en het besluit, neergelegd in de Bekendmaking 
was, of beter, leek niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. De letterlijke tekst van de passage over de 
consequenties van de pensioenpremie in Het Vrije Volk (zie hierboven) nam De Eendracht niet 
voor zijn rekening. Echter, ‘de geest, die er uit spreekt, achten wij juist’. 
‘De publicaties in Het Vrije Volk waren een waarschuwing aan de werkgevers’, zo vervolgde 
het blad van De Eendracht, ‘om in deze tijd met zijn grote moeilijkheden voor de arbeiders de 
nieuwe loonregeling niet schriel, maar op gepaste en toelaatbare wijze, ruim toe te passen.’ De 

                                                                                                                                               
van het GAB. Na de verplaatsing van het Arbeidsbureau naar Enschede is op 17 juli 1947 een nieuwe Commissie van Advies be-
noemd met leden die in Enschede woonden; voor de andere plaatsen werden voor elk bijkantoor aparte adviescommissies geïnstal-
leerd; hierover heb ik helaas geen gegevens gevonden.  
Deze commissie kende een subcommissie, de ‘Maandagmorgen-commissie’, die elke maandag de ontslagkwesties behandelde die 
in de voorafgaande week bij het GAB waren binnengekomen, aangezien het niet mogelijk was om alle ontslagkwesties aan te hou-
den tot de eerstvolgende vergadering van de eigenlijke adviescommissie. (Brief I.F.H. Stuveling aan Stichting van den Arbeid, 27 
november 1945; Vergadering Commissie van Advies voor de directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau Enschede op donderdag 
17 juli 1947 des n.m. 2 uur, ten kantore van het GAB Enschede, Tromplaan 55 (beide: TGTV, 210). 
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staking keurde het blad onvoorwaardelijk af. ‘De ontevredenheid, dat zij een gulden minder in 
hun loonzakje vonden, vinden wij wel verklaarbaar en gerechtvaardigd.’ De bond had onder-
zocht of de betrokken arbeiders een verhoging toekwam en dat was het geval, zoals ook was 
gebleken in de onderhandelingen met de Bedrijfsunie en de EVC. ‘Dit resultaat had ook bereikt 
kunnen worden zonder staking.’ De uitwassen dat er her en der te hoge lonen werden betaald, 
moest in gedegen overleg worden besproken. ‘Psychologisch was het dwaas te veronderstellen, 
dat zonder brokken te maken het mogelijk zou zijn in deze tijd van spanning tussen lonen en 
prijzen, plotseling de lonen van een aantal arbeiders te verlagen. Op deze manier worden, al is 
het niet zo bedoeld, conflicten uitgelokt.’ 
 
Zowel het artikel in Het Vrije Volk van 22 oktober als het artikel in De Eendracht van 15 no-
vember kunnen niet anders gezien worden dan als pogingen van deze bond om zich uit een ne-
telige positie te redden. De opstelling van de directie van Van Heek & Co had de bestuurders 
verrast, was een streep door hun rekening geweest. De Eendracht had verwacht dat de deels 
“zwarte” lonen gehandhaafd zouden blijven, dat de onderneming de confrontatie met haar per-
soneel niet aan zou durven. Nu kwam uit dat de bond de belangen van de arbeiders op een ma-
nier behartigde die zij niet pikten. De stakers, merendeels EVC-ers, legden de dubbelhartigheid 
van de vakbond bloot, ook die van de EVC, want ook deze bond wist zich met de staking geen 
raad en had zich schielijk achter de Bedrijfsunie geschaard. 
Het is fascinerend om te zien hoe sommige bestuurders van De Eendracht de Gordiaanse knoop 
van de zo lang nagestreefde en vurig bepleite medeverantwoordelijkheid voor de ontwikkeling 
van de Nederlandse economie, voor de wederopbouw en voor betere loon- en arbeidsvoorwaar-
den voor de textielarbeiders, zowel in vergelijking met de jaren dertig als in vergelijking met ar-
beiders in andere bedrijfstakken, probeerden te ontwarren en vervolgens verstrikt raakten in de 
tegenstrijdige belangen die uit het kluwen staken. Wederopbouw in een krappe arbeidsmarkt 
leidt onvermijdelijk tot scherpe conflicten, zeker in een bedrijfstak waar, zoals De Eendracht 
schreef, ‘vroeger uitwassen bestonden door te lage lonen’; dat liet zich niet wegpoetsen met een 
beroep op uitwassen ‘van te “hoge” lonen in verhouding tot het algemene loonpeil’ waarvan 
‘her en der’ sprake was in de Twentse textielindustrie. Ik spreek hier nadrukkelijk van “sommi-
ge” bestuurders van De Eendracht, want volgens Unitas waren de Twentse districtsbestuurders 
van De Eendracht Jasink en Gönning het helemaal niet mee eens met het artikel in Het Vrije 
Volk en de reactie erop in De Eendracht.925 
Dit was niet de enige oppositie tegen de standpunten die in beide artikelen waren verwoord. De 
Vakraad had in zijn vergadering van 4 november al afstand genomen van het krantenartikel van 
22 oktober en een verzoek gericht aan het hoofdbestuur van De Eendracht om aan de Twentse 
leden te laten weten dat de bond het artikel in Het Vrije Volk niet onderschreef, zich daarente-
gen schaarde achter de Bekendmaking van 8 oktober. Eendrachtvoorzitter T. van der Heeg ver-
wees in de Vakraadsvergadering van 18 november naar het artikel in De Eendracht van enkele 
dagen daarvoor, waarin werd erkend dat het tot de taak van de vakbonden behoorde om bij een 
overschrijding van het loonplafond met de betrokken werkgever te overleggen welke maatrege-
len genomen dienden te worden. Het bondsbestuur was echter niet bereid om de Bekendmaking 
van 8 oktober en de circulaire aan de werkgevers van de dag daarop voor zijn rekening te ne-
men vanwege de manier waarop die stukken tot stand waren gekomen. In alle besprekingen in 
de Vakraad over een nieuwe CAO was steeds gesteld dat de minimumuurlonen met minstens 2 
cent verhoogd moesten worden om de arbeiders in de gelegenheid te stellen de pensioenpremie 

                                                 
925 Verslag vergadering DB Unitas, 10 november 1947 (Unitas, 1022). 
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te betalen. Volgens Van der Heeg was vóór 8 oktober nooit de mogelijke consequentie aan de 
orde geweest dat lonen die boven het loonplafond uitkwamen, verlaagd zouden moeten worden. 
Het bestuur van De Eendracht kon de stelling dat de te hoge lonen abrupt verlaagd moesten 
worden, niet onderschrijven, ‘daar deze noodzakelijk tot conflicten moet leiden’. 
Van Spaendonck concludeerde uit het betoog van Van der Heeg dat een van de partijen die in 
de Vakraad samenwerkte, een besluit van deze raad niet erkende en vroeg zich af welke conse-
quenties hieraan verbonden moesten worden. Middelhuis verklaarde dat St.Lambertus − ‘hoe 
pijnlijk dit in sommige gevallen ook is’ − de Bekendmaking onderschreef en bleef onderschrij-
ven. Ook al hadden sommige werkgevers en ook bestuurders van zijn eigen organisatie fouten 
gemaakt, de Vakraad had een eigen verantwoordelijkheid en de leden dienden zich daar aan te 
houden. Wind sloot zich hierbij aan en benadrukte het grote belang van de Vakraad die de ver-
houdingen in de textielindustrie ingrijpend had gewijzigd en die ook in de toekomst van on-
schatbare waarde zou blijken te zijn. Hij deed een dringend beroep op De Eendracht het voort-
bestaan ervan niet in de waagschaal te stellen door vast te houden aan een standpunt ‘op basis 
waarvan verdere samenwerking niet mogelijk is’. Ook de werkgevers Gelderman en Fentener 
van Vlissingen riepen Van der Heeg op zijn standpunt te herzien. Zij hadden begrip ‘voor de 
moeilijke en pijnlijke situatie’ waarin De Eendracht zich bevond, maar zagen geen andere mo-
gelijkheid voor verdere samenwerking dan een erkenning van de fouten door deze bond. Bo-
vendien, zo voegde Gelderman hier aan toe, waarom maakte De Eendracht zich zo druk over de 
gevallen waar de lonen te hoog waren? De betrokken werkgevers hadden deze moeilijkheden 
aan zichzelf te danken en de betrokken arbeiders mochten blij zijn dat zij een tijd lang profijt 
hadden getrokken van hun ten onrechte toegekende te hoge lonen. Hij vertelde de aanwezigen 
begrijpelijkerwijs niet dat hij tijdens de staking een hoeveelheid garen beschikbaar had gesteld 
aan Van Heek & Co, opdat dit bedrijf zoveel mogelijk door kon werken. 
Van der Heeg, hierin bijgevallen door Fijlstra, gaf te kennen dat De Eendracht op grond van de 
CAO en van de door de regering gevoerde loonpolitiek niet op voorhand bezwaar maakte tegen 
elke loonsverlaging, maar dat hij zijn bezwaren in dit geval handhaafde. Zij betoogden dat de 
Bekendmaking, in tegenstelling tot wat in de Vakraad was afgesproken, geen rekening hield met 
de psychologische reacties van de arbeiders. Volgens hem had De Eendracht ook het recht om 
een afwijkend standpunt in te nemen en dat te handhaven, ook na een besluit van de Vakraad. 
Dit ontlokte aan Wind de opmerking dat op die manier ‘aan de samenwerking elke betekenis en 
elk belang worden ontnomen’. Ledeboer voegde hier nog aan toe dat het onderlinge overleg in 
Twente bevredigend was verlopen, totdat het gewraakte krantenartikel de zaak op losse schroe-
ven zette en aldus onzekerheid en verwarring stichtte. Volgens Vunderink ondersteunden de 
plaatselijke bestuurders in Twente het standpunt van het bondsbestuur niet en hij wenste een 
duidelijke uitspraak, omdat het vooral in Twente niet mogelijk was om ‘te blijven samenwer-
ken, als men niet weet, wat men aan elkaar heeft’. 
Een voorstel van Van Spaendonck om het interne conflict binnen de Vakraad aan de Stichting 
van de Arbeid voor te leggen, stuitte op verzet van de andere aanwezigen, waarop hij conclu-
deerde dat partijen die zich niet wensten neer te leggen bij besluiten van de Vakraad, dienden 
uit te treden. Op de vertegenwoordigers van De Eendracht na ondersteunden alle andere aanwe-
zigen dit voorstel. Hierop verlieten Van der Heeg, Fijlstra en Kruit de vergadering, die vervol-
gens besloot om de Stichting van de Arbeid van deze unieke gebeurtenis op de hoogte te stellen. 
De Vakraad had moeten vaststellen, zo schreef hij aan de Stichting, dat samenwerking met De 
Eendracht niet langer mogelijk was en die conclusie was voor de vertegenwoordigers van deze 
bond aanleiding geweest de vergadering te verlaten. Aangezien de Vakraad het waarschijnlijk 
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achtte dat De Eendracht een beroep op de Stichting zou doen om in dit conflict te interveniëren, 
sloot hij een afschrift van zijn brief aan De Eendracht bij. In deze laatste brief herhaalde de 
Vakraad nog eens zijn verzoek aan De Eendracht om ‘in passende vorm’ aan zijn leden bekend 
te maken dat de bond het artikel uit Het Vrije Volk niet onderschreef. ‘(…) om samenwerking 
met De Eendracht in de Vakraad verder mogelijk te maken’, was het noodzakelijk dat deze 
vakbond er blijk van zou geven ‘alsnog de verantwoordelijkheid voor en de consequenties van 
de Bekendmaking van de Vakraad te aanvaarden’ door dit aan zijn leden bekend te maken. De 
Vakraad besloot zijn uitvoerige brief, waarin hij een gedetailleerd overzicht gaf van de discus-
sies binnen de Vakraad, met de hoop uit te spreken dat ‘het Hoofdbestuur van De Eendracht 
aanleiding zal vinden aan het in aanhef van dit schrijven weergegeven verzoek alsnog gevolg te 
geven en aldus de voorwaarde te vervullen voor een verdere samenwerking’.926 
 
S.N. Menko NJzn., een van de directeuren van N.J. Menko en Spinnerij Roombeek, schreef 
dezelfde dag op eigen titel een brief aan de Stichting van de Arbeid. Hij wees op een artikel in 
Het Vrije Volk van de dag ervoor, ‘Textielchaos dreigt’. Volgens Menko was het artikel inhou-
delijk niet correct, maar maakte vooral de toon ‘een bijzonder nare indruk’. Hij kon weliswaar 
de invloed van dit dagblad niet beoordelen, maar het moest hem van het hart ‘dat waar de tex-
tielindustrie in het algemeen haar uiterste best doet, ten koste van veel energie, tijd en geld, om 
de verhouding tussen werknemers en -gevers te verbeteren, een dergelijk hoofdartikel veel ka-
pot kan slaan, wat met grote moeite wordt opgebouwd’. Het had volgens hem geen zin om per-
soonlijk actie te ondernemen, maar wellicht kon de Stichting iets doen? Slotemaker gaf enkele 
dagen later een heldere inkijk in de manier van werken van de Nederlandse sociale polder. Hem 
was gebleken dat geen van de hoofdbestuursleden van het NVV iets van dit artikel afwist. ‘De 
verhouding tussen het Hoofdbestuur en de aangesloten Twentse textielbonden [sic] ligt momen-
teel uitermate moeilijk. Er dreigt zelfs een breuk. Deze publicatie is een der oorzaken. Het geval 
zal intern uitgevochten worden. Meer behoef ik U er niet van te zeggen. Ik hoop, dat de Twent-
se textielarbeidersbond zich weer in het gareel zal voegen. Anders vrees ik funeste gevolgen. 
Dit geldt in het bijzonder ten aanzien van de loonpolitiek. U kent waarschijnlijk de moeilijkhe-
den tussen die textielbond en de Vakraad voor de Textielindustrie.’ Hij ging er van uit dat Men-
ko hiermee voldoende was geïnformeerd en ervan doordrongen was dat vanuit de Stichting al 
het mogelijke werd gedaan en hij verzocht hem dringend de brief als vertrouwelijk te behande-
len: ‘Er moet niet meer stof opgeworpen worden dan strikt nodig is.’927 
Op 21 november besteedde het bestuur van de Stichting aandacht aan de kwestie. Naar Ruppert 
had begrepen, had De Eendracht bepaalde mededelingen aan de pers verstrekt over de loonrege-
ling, die afweken van het standpunt van de Vakraad en desgevraagd was De Eendracht niet be-
reid geweest zijn standpunt te herzien. Volgens zijn informatie had De Eendracht daarop ge-
vraagd of de andere leden nog prijs stelden op zijn aanwezigheid in de Vakraad en hadden de 
andere leden daar niet bevestigend op kunnen antwoorden. Ruppert hoopte dat de NVV-verte-
genwoordigers een poging wilden doen om met de vertegenwoordigers van de Eendracht te pra-

                                                 
926 Notulen van de vergadering van de Vakraad voor de Textielindustrie, 18 november 1947 (TGTV, 202); brief B.J.M. van 
Spaendonck, A. van der Meijs, A.J.A. van Gerwen, namens de Vakraad voor de Textielindustrie, aan de Stichting van de Arbeid, 19 
november 1947; brief B.J.M. van Spaendonck, A. van der Meijs, A.J.A. van Gerwen, namens de Vakraad voor de Textielindustrie, 
aan het Hoofdbestuur van de Algemene Bond van Arbeiders en Arbeidsters in de Textiel- en Kledingbedrijven “De Eendracht”, 19 
november 1947 (beide: TGTV341). 
927 Brief S.N. Menko NJzn aan Stichting van de Arbeid, 19 november 1947; brief B.C. Slotemaker, namens Stichting van de 
Arbeid, aan N.J. Menko, 21 november 1947 (StA, 46). Voor een beknopte biografie van S.N. Menko zie: 
http://www.joodscheraadenschede.nl/Onderwerpen/Joodsche%20Raad/Sig%20Menko (geraadpleegd op 12 september 2010). 
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ten. Vermeulen noemde het een ernstige zaak en zegde toe de zaak de maandag daarop in het 
NVV-Hoofdbestuur aan de orde te stellen.928 Of hem op 24 november meer accurate informatie 
is verstrekt, is voor dit verhaal van minder belang. Het geval illustreert evenwel goed hoe 
scherp de top van de piramide in de gaten hield of alles naar wens verliep en niet aarzelde in te 
grijpen, wanneer dat niet het geval leek, wanneer er “dissidenten” waren, wanneer bepaalde be-
stuurders voor de druk van de arbeiders leken te wijken.  
 
De druk van de arbeiders op de vakbonden, waarvoor De Eendracht zich gevoeliger toonde dan 
de beide confessionele bonden, leidde zo tot het (voorlopig) beëindigen van de samenwerking 
waarvoor de moderne vakbeweging al sinds jaar en dag had gepleit. Het opstappen van de drie 
hoofdbestuurders van De Eendracht was vanzelfsprekend aanleiding tot intensief overleg met 
de Raad van Vakcentralen, tussen Unitas en St.Lambertus en, op uitdrukkelijk verzoek van de 
vakcentrales, binnen de Bedrijfsunie. Al na enkele weken begon zich een verschuiving in de op-
stelling van De Eendracht af te tekenen. Deze bleek uit een artikel van districtsbestuurder Gön-
ning in het bondsblad van 15 december 1947. Hij schreef dat zich na 13 oktober het nodige had 
afgespeeld in vooral Tilburg en Enschede en dat de bestuurders van de Bedrijfsunie gunstige 
oplossingen voor de arbeiders hadden weten te bereiken. Waarom was toen plotseling de sta-
king bij Van Heek & Co uitgebroken? Tegen een loonsverlaging wellicht? Nee, geen sprake 
van, een aantal lieden van de EVC had hun kans schoon gezien en had een honderdtal arbeiders 
tot een staking weten te bewegen. Was die staking nou nodig geweest? Wel in het raam van een 
politiek ‘gericht op herrie en verwarring, waarbij het er niet op aankomt of men brokken 
maakt’, zo concludeerde hij. Met deze analyse werd de oorzaak van het conflict in de schoenen 
van de EVC geschoven en kon het hoofdbestuur van De Eendracht zijn handen in onschuld 
wassen. St.Lambertus had kort daarvoor in zijn bondsblad geschreven dat staking op dat mo-
ment meer dan ooit impliceerde: ‘Schade voor de arbeiders, schade voor ons volk en verwijde-
ring waar toenadering groeiende is.’ Het was nog maar een korte tijd geleden dat de werkgevers 
volkomen vrij waren geweest om de lonen zo hoog op te voeren als zij wilden. In werkelijkheid 
waren de lonen voor de oorlog meestal aan de lage kant gebleven. Nu, ná de oorlog, wilden 
talloze werkgevers graag hoge lonen betalen, maar dat was nu verboden. Velen waren hiervoor 
al bekeurd. ‘Onze leden weten’, zo besloot het artikel, ‘dat staken onder een collectieve ar-
beidsovereenkomst, contractbreuk en tevens woordbreuk is.’ En zo kwamen de textielarbei-
dersbonden langzaam weer nader tot elkaar. 
Het verzet van het hoofdbestuur van De Eendracht tegen de consequenties van de Bekendma-
king was in het overleg binnen de Raad van Vakcentralen bewimpeld met de conclusie dat men 
er oog voor moest hebben ‘dat de ene bond in het kader der activiteit met groter weerstanden te 
maken heeft dan de andere’. Men sprak uitvoerig en herhaaldelijk over een verklaring waarmee 
de drie bonden weer samen door één deur zouden kunnen. In januari 1948 was de kou uit de 
lucht en ondertekende de Bedrijfsunie een verklaring, waarin zij vaststelde dat sommige werk-
gevers zowel vóór als ná 13 oktober 1947 fouten hadden gemaakt; dat zij de Bekendmaking van 
8 oktober onderschreef, maar dat dit geen volmacht inhield voor de werkgevers om de lonen die 
boven het tariefplafond uitkwamen, ‘abrupt te verlagen, omdat dit onvermijdelijk tot moeilijk-
heden moest leiden’; dat bij plafondoverschrijding overleg met de Bedrijfsunie moest plaats 
vinden om vast te stellen of dit was bereikt door ‘uitzonderlijke en moreel-redelijke prestaties’; 
dat door zo te handelen conflicten hadden kunnen worden voorkomen. De Bedrijfsunie stuurde 

                                                 
928 Bestuursvergadering Stichting van de Arbeid, 21 november 1947 (StA, 341). 
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deze verklaring naar de Vakraad om te laten weten dat men het geschil dat ertoe had geleid dat 
De Eendracht niet langer deel nam aan het werk van de Vakraad, opnieuw had besproken en dat 
nu de gehele Bedrijfsunie de besluiten van de Vakraad van 8 oktober 1947 erkende. Wat 
St.Lambertus en Unitas betreft waren hiermee de bezwaren tegen verdere samenwerking met 
De Eendracht weggenomen en was tevens het geschil van deze bond met de Vakraad opge-
lost.929 
Helemaal pais en vree tussen de drie textielarbeidersbonden was het ook daarna niet, wat ui-
teraard samenhangt met de delicate verhouding met de achterban en vooral de potentiële ach-
terban, die voor De Eendracht een groter probleem was dan voor de beide andere. Hoe gevoelig 
dit lag, bleek nog maar eens in een hoofdbestuursvergadering van Unitas waar ter sprake kwam 
dat De Eendracht op een vergadering in Winterswijk had gezegd dat de gunstige afloop van de 
CAO-onderhandelingen in hoofdzaak aan hem te danken was; in een brief aan de beide collega-
bonden van 15 januari 1948 had De Eendracht dit nog eens bevestigd. St.Lambertus en Unitas 
hadden hierop geantwoord dat dit niet waar was, waarop de Eendracht weer had teruggeschre-
ven dat het wel waar was; de andere twee hadden dat vervolgens weer ontkend.930 
In de lange periode dat er werd onderhandeld over de nieuwe CAO waren herhaaldelijk ver-
schillen van inzicht gebleken over de gewenste uitkomst van de besprekingen en over de manier 
van aanpakken. Meestal stond hierbij De Eendracht tegenover St.Lambertus en Unitas. Hierbij 
moet worden aangetekend dat er vrijwel alleen bronnen bewaard zijn gebleven, die vanuit de 
optiek van Unitas inzicht geven in de onderlinge verhoudingen. Op 21 juli 1947 sprak het 
hoofdbestuur van Unitas van grote meningsverschillen die aanvankelijk hadden bestaan tussen 
Unitas en St. Lambertus enerzijds en de Eendracht anderzijds. Bovendien gaf het CNV de voor-
keur aan prijsverlagingen boven een loonsverhoging, al realiseerde men zich wel dat dit niet 
eenvoudig te realiseren was. ‘Het zal moeilijk zijn daarvoor de gehele Vakbeweging warm te 
krijgen, omdat een groot deel achter onze slappe regering staat.’931 
 

11.5 Vanwege hogere prestaties door het loonplafond heen 

De Vakraad sprak op 18 november, na het vertrek van de vertegenwoordigers van De Een-
dracht, over de wenselijkheid om toestemming te krijgen om voor hogere prestaties hogere lo-
nen te mogen betalen. De directe aanleiding hiervoor was een staking bij AaBe in Tilburg die 
als inzet had om de in dit bedrijf al langer bestaande doorbreking van het loonplafond te hand-
haven. In de spinnerij bedroeg het uurloon gemiddeld ƒ1,- wat een flinke overschrijding was 
van het CAO-plafondloon van ƒ0,91. Het adviesbureau Bosboom-Hegener had een rapport 
overgelegd, waaruit bleek dat over het geheel genomen de bestaande lonen niet te motiveren 
waren op grond van de geleverde prestaties, ondanks het feit dat deze aanmerkelijk waren ge-
stegen en de lonen hierbij achter waren gebleven. De oorzaak voor deze ogenschijnlijke tegen-
stelling lag in het feit ‘dat de lonen van de aanvang af veel te hoog gesteld’ waren. Dit hing op 
zijn beurt weer ten nauwste samen met de verdubbeling van het personeel in de voorbije jaren, 

                                                 
929 Verslag vergadering DB Unitas, 8 december 1947 (Unitas, 1022); H. Gönning, Rondom de CAO, in: De Eendracht 15 decem-
ber 1947; Hoog Ambacht 29 november 1947; Theloosen, a.w., p. 78; Verklaring betreffende de uitvoering van de genomen besluiten 
in de vergadering van de Vakraad van 8 oktober 1947, 6 januari 1948; brief J.A. Middelhuis, W.J. Fijlstra, namens de Bedrijfsunie 
in de Textielindustrie, aan de Vakraad voor de Textielindustrie, 6 januari 1948 (beide: TGTV, 202); Verslag Hoofdbestuursverga-
dering Unitas op 4 februari 1948 in Utrecht (Unitas, 1013). 
930 Verslag Hoofdbestuursvergadering Unitas op 19 mei 1948 in Utrecht (Unitas, 1013). 
931 Verslag Hoofdbestuursvergadering Unitas, 21 juli en 22 september 1947 (Unitas, 1013). 



 

 
 
 

479

‘hetgeen uiteraard onder de huidige omstandigheden alleen bereikt is kunnen worden enerzijds 
door loklonen, anderzijds door het practisch zonder enige selectie aannemen van personeel’. 
De directie van AaBe had het deel van het loon dat na de totstandkoming van de nieuwe CAO 
boven het plafond uitkwam, ingehouden en had op de loonzakjes de bedragen vermeld die de 
arbeiders ‘nog te goed’ hadden, met de verzekering dat deze bedragen spoedig zouden worden 
uitbetaald, wanneer de directie de hiervoor nodig geachte toestemming had gekregen. ‘De ar-
beiders zijn op een gegeven moment het wachten beu geworden en hebben – in dit geval ook 
kennelijk onder invloed van de EVC – het werk neergelegd.’ De directie deed vanzelfsprekend 
zijn best om toestemming te krijgen om de tot dan toe bestaande hogere lonen te mogen betalen. 
De adder onder het gras was ‘dat een dergelijk succes van de staking onmiddellijk tot tal van 
stakingen op andere fabrieken zou leiden’. Het merkwaardige was, zo vervolgde Van Spaen-
donck zijn uiteenzetting, dat de directie solidair was met de stakers. Zij hield regelmatig contact 
met hen en herhaalde steeds de belofte dat het ingehouden loon alsnog zou worden uitbetaald. 
St.Lambertus’ bestuurder Janssens wees op het gevaar dat de directie van AaBe, ook indien er 
geen toestemming zou komen, de te hoge lonen toch zou uitbetalen. Dan zou de EVC, die de 
stakers wekelijks een uitkering verstrekte, victorie kraaien. 
Na rijp beraad kwam de Vakraad tot de slotsom dat aan het College van Rijksbemiddelaars en 
het Directoraat-Generaal van de Arbeid zou worden bericht dat de Vakraad op grond van de 
beschikbare informatie vond dat aan AaBe geen dispensatie moest worden verleend. Dit zou 
ook aan de directie worden gemeld. De Vakraad betreurde het dat de directie tijdens de staking 
buiten de vakverenigingen om overleg had gepleegd met de stakende arbeiders en deed een 
dringend beroep op de onderneming om niet langer te hoge lonen te betalen. Op verzoek van 
Middelhuis werden in de brief aan de directie van AaBe de woorden ‘buiten de vakverenigingen 
om’ weggelaten. St.Lambertus had geen enkele behoefte om zich met dit conflict in te laten 
vanwege ‘de zeer eigenaardige houding’ die de directie in het verleden tegenover de vakbonden 
had ingenomen; bovendien waren slechts betrekkelijk weinig arbeiders van AaBe georgani-
seerd. 
Ook al adviseerde de Vakraad in dit geval dus om géén dispensatie te verlenen, het probleem 
dat er in de praktijk hogere lonen werden betaald dan op grond van de CAO was toegestaan, 
was wijd verbreid. De staking bij Van Heek & Co was er een uiting van geweest. Het middel 
om op basis van “wetenschappelijke” rapporten van een gerenommeerd onderzoeksbureau dis-
pensatie aan te vragen zou een veel gehanteerd middel worden om hogere lonen te kunnen beta-
len. Hiermee was de vrede in het bedrijf gediend en naar de arbeiders toe was het een goed 
middel om hen te bewegen hogere prestaties te leveren. 
Dit speelde bij een ander verzoek dat in deze zelfde vergadering van de Vakraad aan de orde 
werd gesteld. J.F. Scholten & Zn uit Enschede vroeg medewerking van de Vakraad om voor een 
deel van haar wevers dispensatie voor de CAO-lonen te krijgen ‘op grond van kwalitatief en 
kwantitatief bijzondere prestaties’. De Regionale Commissie Twenthe was bereid haar steun te 
geven aan dit verzoek, wanneer het ‘behoorlijk wetenschappelijk’ zou worden onderbouwd. Het 
besluit van de Vakraad om een rapport van Berenschot over deze kwestie af te wachten en een 
soortgelijk verzoek van de kant van P. Fentener van Vlissingen en Co.’s Katoenfabrieken uit 
Helmond, leidden tot een interessante discussie. 
Gelderman waarschuwde ertegen om dit soort kwesties te gemakkelijk op te vatten, omdat daar-
mee het hek van de dam zou zijn. Bij Van Vlissingen en Co.’s Katoenfabrieken waren de tarie-
ven naar verluidt afgestemd op strikt volgens de Bedaux-methode gemeten arbeidsprestaties en 
deze waren in verschillende afdelingen boven de 72 Bedaux-eenheden gekomen. Volgens Gel-
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derman zei dit helemaal niets en kon de Vakraad pas afwijkingen toestaan, wanneer er een 
maatstaf voorhanden was ‘die algemeen en uniform kan worden toegepast’. Volgens anderen 
bood het Bedaux-stelsel wel degelijk het gewenste handvat en werd de grens van 72 Bedaux-
eenheden door het CRB aanvaard als maatstaf voor normale prestaties, zodat bij overschrijding 
hiervan hogere lonen waren toegestaan. Ledeboer gaf aan op grond van zijn ervaringen in het 
verleden aanvankelijk van mening te zijn geweest dat bij 80 Bedaux-eenheden van bijzondere 
prestaties kon worden gesproken. Vanuit de overwegingen dat een ‘jakkersysteem’ moest wor-
den vermeden, was hij het er mee eens dat bij overschrijding van de grens van 72 eenheden 
sprake was van bijzondere prestaties. Fentener van Vlissingen was het met Gelderman eens dat 
de nodige voorzichtigheid geboden was, maar wanneer hogere prestaties waren aangetoond op 
grond van een algemeen, zelfs internationaal erkend wetenschappelijk systeem, mocht de Vak-
raad niet tegenwerken ‘dat de arbeiders de beloning krijgen, die hun toekomt’. ‘Bovendien, zo 
voegde hij er aan toe, bij toepassing van een dergelijk systeem zijn ‘de loonkosten niet hoger, 
doch integendeel lager’. Volgens Van Eck was het van belang dat de ondernemers werden ge-
prikkeld om rationeel te werken, ‘daar de Nederlandse industrie haar positie in de toekomst 
alleen door rationeel te werken zal kunnen handhaven’. 
Van vakbondszijde gaf Vunderink te kennen de voorstellen voor dispensatie bij Van Vlissingen 
en Co.’s Katoenfabrieken te ondersteunen, maar hij was tegelijkertijd huiverig ‘dat met toepas-
sing van het Bedaux-systeem de jaagmethode weer ingang zal vinden’. Wind kon zich hier ge-
heel in vinden en wees er op ‘dat het hoog nodig wordt de arbeiders weer tegen zichzelf in be-
scherming te nemen’.932 
 
Hiermee had de Vakraad in een notendop de problematiek rond de “wetenschappelijke” func-
tieclassificatie besproken. Zoals al eerder aangegeven beschouwde de Nederlandse regering en 
in het verlengde daarvan het College van Rijksbemiddelaars dit als een belangrijk hulpmiddel 
tot opvoering van de productie en tot beteugeling van de loonkosten die door de verhoudingen 
op de arbeidsmarkt hoger waren dan regering, CRB en fabrikanten lief was (zie bij voetnoot 908). 
Het conflict bij AaBe was hier een duidelijke illustratie van. Hoe echter te voorkomen dat het 
gehate vooroorlogse jaagsysteem terug zou komen? Het antwoord lag in besloten in de vraag 
wanneer opvoering van de arbeidsproductiviteit “jaagsysteem” werd genoemd en wanneer niet 
en dit antwoord was weer grotendeels afhankelijk van de vraag aan welke kant van de machine 
men stond. Zo lang de textielarbeiders nog gebruik maakten van hun sterke positie op de ar-
beidsmarkt en zich teweer stelden tegen opvoering van het aantal machines, tegen tijdmetingen 
en dergelijke, bleef een eenduidig antwoord uit. In de verschuiving hiervan, in de door de mees-
te arbeiders met tegenzin geaccepteerde opvoering van de productie, speelden de vakbonden 
een cruciale rol. Toestemming tot doorbreking van het loonplafond of het al dan niet tijdelijk 
opwaarderen van functies tot hogere loongroepen was de Haarlemmer olie die uitkomst zou 
brengen. Er werden echter ook andere methoden gehanteerd die zeer low-profile waren, maar 
daarmee niet minder effectief. Sommige ondernemers stelden volgens een bestuurslid van Uni-
tas ongeschoolden te werk, waardoor het gemiddelde loon in de desbetreffende afdeling werd 
gedrukt. Op die manier was het dan toch mogelijk om aan arbeiders die boven het loonplafond 
uitkwamen de 2 cent extra te geven die was bestemd voor de pensioenpremie.933 
 

                                                 
932 Notulen van de vergadering van de Vakraad voor de Textielindustrie, 18 november 1947 (TGTV, 202). Cursief van schr. 
933 Verslag Hoofdbestuursvergadering Unitas op 1 december 1947 in Utrecht (Unitas, 1013). 
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Vlak voor de officiële bekendmaking van de nieuwe CAO vroeg de Stoomweverij v/h J.H. Me-
ijerink & Zn uit Winterswijk aan de Regionale Commissie Twenthe van de Vakraad toestem-
ming om het minimumuurloon van de rijgers en aandraaiers gelijk te stellen aan dat van de we-
vers, zoals voorheen gebruikelijk was geweest. De functies vielen volgens de CAO-bepalin-gen 
in de groep geoefenden en behoorden niet, zoals de wevers, tot de geschoolden. Het argument 
dat de minimumuurlonen van deze twee groepen arbeiders vroeger gelijk waren, vonden de 
vakbondsvertegenwoordigers in de Commissie niet voldoende, maar omdat de onderneming 
alleen bontgoed produceerde, gingen zij akkoord, mits de rijgers en aandraaiers dusdanig vak-
bekwaam waren dat zij als geschoold gekwalificeerd konden worden. Volgens het bedrijf was 
dit het geval en de commissie adviseerde de Vakraad, ‘hoewel niet met enthousiasme’, om de 
weverij toestemming te verlenen deze beide groepen als geschoolden te betalen ‘in verband met 
de aard van het bedrijf’.934 
 
Op 18 oktober 1947 wendde ook de Stoomspinnerij “Twenthe” uit Almelo zich tot de Regiona-
le Commissie Twenthe met een dispensatieverzoek. Bij de verdeelstoelarbeiders, ringspinners 
en afzetters van deze spinnerij kwam het gemiddelde loon boven het loonplafond uit of naderde 
dit zeer dicht. Volgens de letter van de nieuwe CAO zouden zij dus niet voor een verhoging in 
aanmerking komen en misschien zou zelfs enige verlaging moeten worden toegepast. Dat vond 
de directie ‘zeer onbillijk’, daar die lonen zo hoog waren opgelopen ‘uitsluitend en alleen omdat 
de individuele prestaties van deze personen zeer zijn opgevoerd en het max. hebben bereikt’. 
Het mocht niet zo zijn dat deze arbeiders nu ‘de dupe zouden worden van het feit, dat zij mo-
menteel topprestaties verrichten’. De Stoomspinnerij “Twenthe” vroeg de Commissie toestem-
ming om af te mogen wijken van de CAO-bepalingen en was bereid dit te laten onderbouwen 
door een onderzoeksrapport van een adviesbureau. Van Eck wees de directie er op dat uitslui-
tend het College van Rijksbemiddelaars een dergelijke ontheffing mocht geven en dat hiervoor 
een positief advies van de Vakraad nodig was. De Vakraad zou een dergelijk positief advies 
alleen geven, wanneer uit een rapport van een bureau zoals Berenschot zou blijken ‘dat de be-
wuste arbeiders presteeren wat zij menschelijkerwijs kunnen presteeren’. 
De spinnerij heeft Berenschot opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren, maar helaas 
heb ik dat in de archieven niet aangetroffen. In februari 1948 gaf de Stoomspinnerij “Twenthe” 
een korte toelichting op het rapport aan het College van Rijksbemiddelaars. Dit ondersteunde 
volgens de spinnerij de claim dat de verdeelstoelarbeiders en de ringspinners hogere prestaties 
leverden dan ‘normaal noodzakelijk geacht mag worden’. Voor de afzetters gold dit ‘niet in zo 
sterke mate’, maar omdat deze arbeiders steeds in groepen werkten, moest bij de beoordeling 
van hun prestaties rekening worden gehouden met afwezigheid wegens ziekte, ongevallen e.d. 
als gevolg waarvan de wèl aanwezige afzetters harder moesten werken. Bovendien werden af-
zetters vaak ingezet om spinners te vervangen, wanneer zij afwezig waren; afzetters zelf konden 
niet worden vervangen vanwege het specialistische karakter van hun werk. De tarieven en be-
zetting van alle drie groepen waren zodanig dat om het toegestane CAO-loon plus 20% te kun-
nen halen, al meer dan een normale prestatie moest worden geleverd. Toch lagen de daadwerke-
lijk lonen nog hoger en dit was volgens het bedrijf dus uitsluitend gevolg van het feit dat de 
                                                 
934 Brief Stoomweverij v/h J.H. Meijerink & Zn. aan Vakraad voor de Textielindustrie, 7 oktober 1947; brief Vakraad voor de 
Textielindustrie aan Regionale Commissie Twenthe, 10 oktober 1947; brief J. Vunderink, namens de arbeidersleden van de Regio-
nale Commissie, aan A.C. van Eck, 15 oktober 1947; brief A.C. van Eck aan Stoomweverij v/h J.H. Meijerink & Zn., 17 oktober 
1947; brief A.C. van Eck aan Regionale Commissie Twenthe, 27 oktober 1947; brief Stoomweverij v/h J.H. Meijerink & Zn. aan 
Regionale Commissie Twenthe, 31 oktober 1947; brief J. Vunderink, namens de arbeidersleden van de Regionale Commissie, aan 
A.C. van Eck, 5 november 1947; brief A.C. van Eck aan Vakraad voor de Textielindustrie, 2 december 1947 (alle: TGTV, 173). 
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betrokken arbeiders ‘uitzonderlijke prestaties’ leverden. Het hogere loon was dus zeer zeker 
gewettigd. De verdeelstoelarbeiders verdienden 8% boven het loonplafond (minimumuurloon 
plus 20%), de ringspinners 2,3% en de afzetters 6,4%.  
De Regionale Commissie adviseerde de Vakraad om voor de verdeelstoelarbeiders en de 
ringspinners een positief advies aan het CRB te geven. Met betrekking tot de afzetters achtte de 
Commissie de redenering van het bedrijf ‘ongeloofwaardig of in ieder geval gewrongen’. De 
Commissie had sterk de indruk dat de spinnerij tegenwicht had willen bieden tegen het rapport 
van Berenschot, waarin naar voren kwam ‘dat deze afzetters zich nu niet zoo overmatig inspan-
nen’.935 
 
Spinnerij Roombeek vroeg de Regionale Commissie in februari 1948 om haar vijf copspakkers 
net als voor de oorlog evenveel te mogen betalen als de selfactorspinners, nl. in groep I, ge-
schoolden. De spinnerij stelde hoge eisen aan de copspakkers, omdat de cops bij transport niet 
beschadigd mochten raken en zij zelf de diverse garennummers moesten kunnen onderscheiden 
om te voorkomen dat die vermengd zouden raken. Hun werk was ‘betrekkelijk zwaar’, want zij 
stonden de hele dag over kisten gebogen. De Commissie vond het argument dat beide groepen 
arbeiders vóór de oorlog evenveel verdienden, geen hout snijden. Roombeek ging volgens de 
Commissie ‘veel te ver (…) met Uw neiging om uitzonderingen te maken, die uit een oogpunt 
van werkklassificatie niet houdbaar zijn en zij kan dus in deze niet aan Uw wensch voldoen’.936 
 
De Bedrijfsunie had in de vergadering van de Vakraad van 4 mei 1948 de wens uitgesproken 
dat vijf cops- en bomensjouwers die in de weverij Transvaal van Van Heek & Co werkten, zou-
den worden betaald als geoefenden in plaats van ongeschoolden. Deze arbeiders moesten de 
karren, waarmee zij de cops vervoerden, in de fabriek tegen een helling oprijden en het inleggen 
van de weefbomen in het weefgetouw vergde een bijzondere inspanning, omdat de meeste 
weefgetouwen erg dicht bij elkaar stonden. Navraag bij de onderneming had de Regionale 
Commissie geleerd dat Van Heek & Co deze arbeiders niet in groep II wilde betalen ‘daar zij 
bevreesd is dat andere arbeiders zich hieraan zullen trachten op te trekken’, maar dat het bedrijf 
er wel mee akkoord ging dat de Vakraad dispensatie zou verlenen om deze arbeiders boven het 
plafondloon (deze arbeiders werkten in tarief) een toeslag van ƒ2,- per week te betalen. De Vak-
raad nam het positieve advies van de Regionale Commissie over, maar het CRB liet op 15 juni 
weten dat het hierover pas een besluit kon nemen, ‘wanneer op deugdelijke gronden, door mid-
del van een werkclassificatie’, was aangetoond dat de verhoging billijk was. Van Eck vond het 
standpunt van het College ‘kinderachtig en geïnspireerd op een blinde verheerlijking van het 
begrip werkclassificatie’. Volgens hem ging het om ‘een doodsimpel geval van sjouwers, die 
moeten sjouwen tegen een aanmerkelijke helling op en die bomen in een zeer nauwe ruimte met 
equilibristische vaardigheid moeten verwijderen’. Hij vond het zwaar overdreven om hier een 
wetenschappelijk bureau bij te halen. 
Het CRB liet zich niet van de wijs brengen en gaf opdracht een onderzoek ter plaatse in te stel-
len. Op grond hiervan wees het College het verzoek om dispensatie af. In het onderzoek was 
geconstateerd dat het vervoer van de copsbakken van de spinnerij naar de garenkelder werd 

                                                 
935 Brief Stoomspinnerij “Twenthe” aan A.C. van Eck, 18 oktober 1947; brief A.C. van Eck aan Stoomspinnerij “Twenthe”, 20 
oktober 1947; brief A.C. van Eck aan Regionale Commissie Twenthe, 21 oktober 1947, brief Stoomspinnerij “Twenthe” aan Colle-
ge van Rijksbemiddelaars, 12 februari 1948; brief A.C. van Eck aan Regionale Commissie Twenthe, 18 februari 1948; brief A.C. 
van Eck aan Vakraad voor de Textielindustrie, 24 maart 1948 (alle: TGTV, 943). 
936 Brief Spinnerij Roombeek aan Regionale Commissie Twenthe, 10 februari 1948; brief A.C. van Eck, namens Regionale Com-
missie Twenthe, aan Spinnerij Roombeek, 16 februari 1948 (beide: TGTV, 173). 
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uitgevoerd met behulp van speciaal geconstrueerde wagens waardoor de afdaling geen extra 
inspanning vergde; het vervoer van de lege copsbakken met een steekwagen was niet extra 
zwaar; de onderlinge afstand van de weefgetouwen was zeer klein en dat vroeg inderdaad ‘eni-
ge equilibristische vaardigheid’, maar de weefbomen hoefden niet over een grote afstand te 
worden gedragen of opgetild. Na deze uitspraak liet de Regionale Commissie het aan Van Heek 
& Co zelf over om ‘te doen wat U meent dat noodig en verantwoord is’.937 
 
Het ging in bovenstaande voorbeelden om pogingen van het betrokken bedrijf dispensatie te 
krijgen voor een hoger loon op grond van uitzonderlijke prestaties of van gewoonte. Het initia-
tief hiertoe ging steeds uit van het bedrijf. Dit rechtvaardigt de conclusie dat deze verzoeken ten 
minste voor een deel, naar alle waarschijnlijkheid voor een groot deel, geïnspireerd waren door 
het streven arbeidsonrust tegen te gaan dan wel te dempen. De tekorten aan personeel waren 
nog steeds aanzienlijk en in het voorgaande heb ik omstandig aangetoond dat textielarbeiders 
zonder al te veel problemen bij andere textielfabrieken of in een andere bedrijfstak aan het werk 
konden, aanstellings- en ontslagvergunning of niet. Vanuit bedrijfseconomisch oogpunt is het 
voor een onderneming ook geen argument dat het “niet billijk” zou zijn dat arbeiders “de dupe” 
werden van hun uitzonderlijke prestaties. Zonder dispensatie dreigde onrust en dát was niet de 
bedoeling. 
De ijzeren volharding waarmee het College van Rijksbemiddelaars op werkclassificatierappor-
ten aandrong en die in het geval van de cops- en bomensjouwers bij Van Heek & Co wat pot-
sierlijk aandoet, onderstreept dat het College hiermee een machtsmiddel in handen had, waar-
mee het de fabrikanten in het gareel kon krijgen en waarmee het de invloed van verhoudingen 
op de arbeidsmarkt kon temperen. Het is verder interessant om te zien hoe de Vakraad fungeer-
de als filter dat al te doorzichtige constructies afwees en de bedrijfstak op die manier op weg 
hielp naar grotere efficiency. 
 

11.6 De tweede CAO: geen verhoging van de vrouwenlonen 

Omdat de Vakraad in de discussies met het College over de nieuwe CAO de vrouwenlonen 
buiten beschouwing had gelaten teneinde verdere vertraging te voorkomen, diende Van Spaen-
donck namens de katholieke textielfabrikantenvereniging in de Vakraadvergadering van 4 sep-
tember 1947 het voorstel in om voor de geschoolde functies aansluiting te zoeken bij groep C in 
de confectie-industrie. Voor Gemeenteklasse III zou dit neerkomen op minimumuurlonen voor 
volwassen vrouwen van 39, 42 en 46 cent, een verhoging van 2 cent voor elke functiegroep (zie 
Tabel 37). De aanwezige Twentse fabrikanten hadden geen bezwaar tegen dit voorstel, evenmin 
als Hin, al had hij niet de illusie dat daarmee de moeilijkheden met het vrouwelijk personeel 
opgelost zouden zijn of dat ‘de arbeidslust’ erdoor gestimuleerd zou worden. De Bedrijfsunie 
wenste een verdere verhoging van de vrouwenlonen, omdat met deze voorstellen ‘de bestaande 
moeilijkheden lang niet’ opgelost werden. Van Spaendonck achtte de kans klein dat het College 

                                                 
937 Brief J. Vunderink, namens Regionale Commissie Twenthe, aan het Dagelijks Bestuur van de Vakraad voor de Textielindustrie, 
15 mei 1948; brief A.J.A. van Gerwen, namens de Vakraad voor de Textielindustrie, aan A.C. van Eck, 17 juni 1948; brief A.C. van 
Eck, namens Regionale Commissie Twenthe, aan J. Vunderink, 18 juni 1948; besluit G. Jansen en J. Bosch, namens College van 
Rijksbemiddelaars, 10 augustus 1948; brief A.J.A. van Gerwen, namens de Vakraad voor de Textielindustrie, aan A.C. van Eck, 12 
augustus 1948; brief A.C. van Eck aan Van Heek & Co, 24 augustus 1948 (alle: TGTV, 173). 
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hogere vrouwenlonen, vergelijkbaar met de hoogste categorie in de confectie-industrie, zou 
willen goedkeuren.938 
Tijdens de discussie in de Vakraad in oktober over de nieuwe CAO, waarover kort daarvoor 
overeenstemming was bereikt met de Rijksbemiddelaars, kwam de vraag aan de orde waarom 
de vrouwenlonen niet waren aangepast in deze nieuwe CAO conform het besluit dat men in de 
voorgaande vergadering had genomen. Van Spaendonck legde nog eens uit dat er sterke aanwij-
zingen waren dat het College in dat geval een verband zou zijn gaan leggen met de confectie-
industrie, wat wellicht tot nieuwe vertraging zou hebben geleid. Daarom was besloten aanpas-
sing van de vrouwenlonen niet op te nemen in de voorliggende CAO, maar dit direct aan de 
orde te stellen na de publicatie ervan in de Staatscourant.939 
Om de besprekingen verder te brengen riep de Vakraad op 27 januari 1948 een commissie in 
het leven die met voorstellen moest komen om ook de vrouwenlonen te verhogen. Deze com-
missie stelde enkele weken later voor om de jaarklassenindeling voor vrouwen uit te breiden, 
waardoor het minimumuurloon voor een “volwassen” vrouw niet al op 19-jarige leeftijd, zoals 
in de CAO was vastgelegd, maar pas op 22-jarige leeftijd zou worden bereikt. In iedere jaar-
klasse boven de 19 jaar zou dan steeds 2 cent per uur meer worden verdiend. Dit was een niet 
onaanzienlijke verhoging van het minimumuurloon, ook al duurde het drie jaar langer voordat 
vrouwen het maximum konden bereiken. Voor de vrouwen die de fabriek verlieten na een hu-
welijk was dit bovendien maar een beperkte vooruitgang en de werkelijk betaalde lonen lagen 
veelal nog ver boven dit voorstel.940 De Vakraad ging er mee akkoord, maar de Textielwerkge-
vers-Federatie wilde de loonschaal voor vrouwen slechts uitbreiden met vier halfjaarlijkse ver-
hogingen, zodat het “volwassen” minimumuurloon op 21-jarige leeftijd zou worden bereikt en 
41, 44 en 48 cent per uur zou bedragen voor de drie functiegroepen. 
In april kwam de commissie met een enigszins aangepast voorstel waaraan de volgende over-
wegingen en analyse ten grondslag lagen, die door de Vakraad werden overgenomen: ‘De feite-
lijke lonen voor de vrouwelijke werknemers steken practisch in alle delen der textielindustrie 
min of meer belangrijk boven het plafond uit onder de druk van omstandigheden, die voors-
hands niet wel voor verandering vatbaar zijn. Op den duur is de toestand niet goed houdbaar, 
dat men als partijen bij een Collectieve Arbeidsovereenkomst bepalingen handhaaft, waarvan 
men weet, dat zij in de praktijk vrijwel over de gehele linie worden overtreden, waarbij mede in 
aanmerking te nemen zijn de risico’s, die de betrokkenen daarbij lopen van strafrechtelijke 
sancties, eventueel ook in de vorm van hechtenis. Wat betreft de jeugdige vrouwelijke werkne-
mers is de Vakraad van oordeel, dat er voor een verhoging van de basislonen geen aanleiding 
bestaat. Het probleem doet zich in hoofdzaak gelden voor de oudere vrouwelijke werknemers, 
die ook voor het bedrijf van de grootste betekenis zijn en ten aanzien waarvan zich ook de 
“concurrentie” van andere branches, met name de confectie-industrie, doet gelden.’ De Vakraad 
paste zijn voorstel nu in die zin aan door de loonschaal uit te breiden tot 21 jaar en zo aanslui-
ting te zoeken bij de plannen die in de confectie-industrie bestonden (zie Tabel 60). In dit voor-
stel zouden vrouwen dus op hun 21ste het loonpeil van “volwassenen” bereiken en de stapjes 
omhoog zouden per half jaar plaatsvinden. Het voorstel omvatte een tweede belangrijk element, 
dat ook in februari al op tafel was gekomen, namelijk de invoering van een spaarfonds, naar 
analogie van het pensioenfonds dat alleen voor mannen was bestemd. Van het loon van arbeid-

                                                 
938 Notulen van de vergadering van de Vakraad voor de Textielindustrie, 4 september 1947 (TGTV, 202). 
939 Notulen van de vergadering van de Vakraad voor de Textielindustrie, 8 oktober 1947 (TGTV, 202). 
940 Brief F.J.J. Trapman en C.N.F. Swarttouw, namens de Commissie voor de Vrouwenlonen, aan de Vakraad voor de Textielindu-
strie, 17 februari 1948 (StA, 548). 
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sters van 18 jaar en ouder zou voortaan elke week ƒ1,- worden ingehouden die, vermeerderd 
met een gelijke bijdrage van de werkgever, in dit fonds zou worden gestort. Wanneer een vrouw 
trouwde, zou het spaarfonds het haar toekomende deel uitkeren. Indien een vrouw ook na haar 
huwelijk zou blijven werken, zou met dit bedrag een pensioen kunnen worden gegarandeerd. 
Een derde element van dit voorstel behelsde een ‘tolerantieregeling’ die het mogelijk zou ma-
ken voor werkgevers om aan maximaal 1/10e deel van hun arbeidsters hogere, niet nader om-
schreven, lonen te betalen dan volgens de CAO was toegestaan. Dit voorstel is enkele maanden 
later, in september 1948, door de Textielwerkgevers-Federatie ter tafel gebracht in de bespre-
kingen met het CRB (zie bij voetnoot 808).941 De terughoudendheid bij de werkgevers en zeker 
bij de Twentse fabrikanten om op deze voorstellen in te gaan, hing nauw samen met de loon-
controles die de CDEC eind 1947, begin 1948 had uitgevoerd en die het bestuur van de FVE 
ertoe hadden gebracht om “voorlopig niets te doen en af te wachten” (zie bij voetnoot 794). 
 

Tabel 60 Voorstel Vakraad voor uurlonen voor vrouwen (Gemeenteklasse III), april 1948 
Leeftijd Ongeschoolden Geoefenden Geschoolden 

18 35 (33) 38 (36) 42 (40) 
18½ 37 (35) 40 (38) 44 (42) 
19 39 (37) 42 (40) 46 (44) 

19½ 40 (37) 43 (40) 47 (44) 
20 42 (37) 45 (40) 49 (44) 

20½ 43 (37) 46 (40) 50 (44) 
21 en ouder 45 (37) 48 (40) 52 (44) 

Tussen haakjes de bedragen zoals die tot dan toe golden 
 
Het proces over de vrouwenlonen had hen kopschuw gemaakt. De onderhandelingen over een 
aanpassing van de CAO voor de vrouwenlonen werden geheel overschaduwd door de conse-
quenties van de veroordeling in Almelo en sleepten zich voort. Op dezelfde dag dat het arrest 
van de Hoge Raad werd gepubliceerd, 14 december 1948, deed de Stichting van de Arbeid een 
bemiddelingspoging om de vastgelopen besprekingen los te trekken. Van Spaendonck gaf er 
uiting aan de vrees van werkgeverszijde dat indien de bestaande praktijk, waarin hogere lonen 
werden betaald dan officieel toegestaan, tot norm zou worden verheven in de CAO ‘dat dan ook 
diegenen, die reeds meer verdienen, ook deze verhoging zullen eisen. Daarom zal deze 52 cent 
(die door de Bedrijfsunie was gevraagd en in april 1948 door de Vakraad was ondersteund, 
schr.) onrust brengen. Verhoging van de papieren lonen zal tot gevolg hebben een verhoging 
van de werkelijke lonen. Dit is het bezwaar van de werkgevers. Daarom meent men ook niet 
verder te moeten gaan dan 48 cent.’ Volgens Stuvé was aan de moeilijkheden waar Van Spaen-
donck over repte, ‘toch niet te ontkomen, die komen toch’. Dit probleem speelde op die manier 
vooral in Amsterdam, Twente en Groningen, maar de vrouwenlonen zoals vastgelegd in de 
CAO waren in de gehéle textielindustrie te laag. Mede door onenigheid in de boezem van het 
bestuur van de Stichting werd hier geen oplossing gevonden.942 Deze werd uiteindelijk pas in 

                                                 
941 Jaarverslag van de Vakraad voor de Textielindustrie over 1948, p. 3, 5-6; brief A.J.A. van Gerwen, namens de Vakraad voor de 
Textielindustrie, aan de Textielwerkgevers-Federatie en aan de Bedrijfsunie in de Textielindustrie, 22 april 1948 (TGTV, 20). 
942 Beknopt verslag van het verhandelde in de vergadering van de Looncommissie inzake de vrouwenlonen in de Textielindustrie, 
gehouden op dinsdag 14 december 1948, ten kantore Javastraat 2b (StA, 548); Jaarverslag van de Vakraad voor de Textielindustrie 
over 1948, p. 6. De vergadering van de Looncommissie van de Stichting werd namens de Vakraad bijgewoond door A.J.A. van 
Gerwen, A.F. Stuvé, B.J.M. van Spaendonck, C.N.F. Swarttouw en namens de Stichting door A. Vermeulen, A. Boersma, C.P. 
Hazenbosch, J. Kramer, A.J.R. Mauritz, D. Roemers, L.J.M. van Son, J. Schipper, P.S. Pels en J. de Jong. J.F.M. Bosch was namens 
het CRB aanwezig. 
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september 1949 bereikt, toen het College van Rijksbemiddelaars een loonregeling oplegde aan 
de textielindustrie.943  
 
Tabel 61 Officiële minimumuurlonen voor meisjes en vrouwen (Gemeentekl. III), 9 september 1949 

Leeftijd Ongeschoolden Geoefenden Geschoolden 
14 18   

14½ 19   
15 21   

15½ 23   
16 25 28  

16½ 27 30  
17 29 32 36 

17½ 31 34 38 
18 33 36 40 

18½ 35 38 42 
19 37 40 44 

19½ 38 41 45 
20 39 42 46 

20½ 40 43 47 
21 jaar en ouder 41 44 48 

Bron: Nederlandse Staatscourant, 9 september 1949. 
 
Het minimumuurloon voor geschoolde vrouwen van 21 jaar en ouder van 48 cent werd door de 
Bedrijfsunie omschreven als een compromis, maar was in feite een concessie aan de werkgevers 
die steeds hadden geweigerd om verder te gaan dan dit bedrag. Dit standpunt van Textielwerk-
gevers-Federatie was al vermeld in de brief van de Vakraad aan het College van Rijksbemidde-
laars van 25 september 1948. De Bedrijfsunie had zich begin 1949 hier bij neergelegd, omdat, 
zoals Stuvé het in een vergadering met de Looncommissie van de Stichting op 22 februari 1949 
formuleerde, ‘de Unie de CAO niet in gevaar wilde brengen’.944 

11.7 Een pensioen als sluitstuk van de sociale voorzieningen 

De invoering van een pensioen voor de mannelijke textielarbeiders (het was in die tijd gebruike-
lijk dat vrouwen niet dan bij uitzondering werden opgenomen in een pensioenfonds) was het 
belangrijkste onderdeel van de nieuwe CAO. De uiteindelijk overeengekomen loonsverhoging 
was voornamelijk bedoeld om het de arbeiders mogelijk te maken hun deel van de premie van 
ƒ1,- per week te kunnen betalen zonder minder geld in hun loonzakje te krijgen. De bijdrage 
van elke fabrikant van een gulden per week per arbeider werd vrijwel alleen door de vakbonds-
bestuurders als een verhoging van het loon beschouwd. Toch was het ook voor de hen een te-
leurstelling dat de loonsverhoging zo gering was.  
In juli 1947 hadden afdelingsbestuurders van zowel De Eendracht als van St.Lambertus forse 
kritiek geuit op de gang van zaken bij de CAO-onderhandelingen. Volgens een bestuurder van 
De Eendracht verkeerden de arbeiders ‘in een gevaarlijke stemming’. Maar ook al achtten zij in 

                                                 
943 Jaarverslag van de Vakraad voor de Textielindustrie over 1949, p. 5-7; Nederlandse Staatscourant 9 september 1949; brief 
A.J.A. van Gerwen, namens de Vakraad voor de Textielindustrie, aan de werkgevers in de textielindustrie, 12 september 1949 
(KNKS, 2220). 
944 Brief B.J.M. van Spaendonck en A.F. Stuvé, namens de Vakraad, aan het College van Rijksbemiddelaars, 25 september 1948; 
Beknopt verslag van het verhandelde in de vergadering van de Looncommissie inzake vrouwenlonen in de Textielindustrie, gehou-
den op dinsdag 22 februari 1949 ten kantore Javastraat 2b, ’s Gravenhage (beide: StA, 548) 
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overgrote meerderheid het voorlopige resultaat erg pover, zij wilden de onderhandelingen toch 
voorzetten vanwege het wenkende perspectief van een bedrijfspensioen (zie bij voetnoot 899). In 
augustus nog schreef De Eendracht in zijn blad dat de arbeiders geen genoegen zouden nemen 
met een loonsverhoging die in haar geheel aan pensioenpremie moest worden besteed. Maar de 
totstandkoming van een algemeen bedrijfspensioen was, na de invoering van de eerste CAO in 
1946, ‘de tweede etappe naar gelijkstelling in arbeidsvoorwaarden met die der arbeiders in an-
dere vakken’, zo concludeerde de bond in november en dus was de bond overstag gegaan.945 
 
Nog afgezien van het verzet dat men vreesde tegen het feitelijk achterwege blijven van een 
loonsverhoging die in het wekelijkse loonzakje was terug te zien, verwachtten zowel onderne-
mers als vakbonden verzet tegen de invoering van een pensioen als zodanig. Zij vermoedden 
dat vooral jongere arbeiders er het nut niet van in zouden zien en de pensioenpremie liever di-
rect in handen wilden krijgen. Dit kwam naar voren in een vergadering van de besturen van de 
vier fabrikantenverenigingen op 18 juni 1947 die zich eenstemmig uitsprak vóór een pensioen-
voorziening, maar tegenstand verwachtte onder jonge arbeiders. Met behulp van de vakbonden 
zou deze moeten worden tegengegaan. Vlak voor de officiële ingangsdatum van de CAO kwam 
tijdens een ledenvergadering van de FVE nogmaals ter sprake dat men met name onder de 
jeugdige arbeiders ‘tegenzin’ verwachtte tegen de bijdrage aan de pensioenpremie.946 
In het vervolgoverleg over de CAO op 10 juli benadrukten de vakbonden nog eens het belang 
van een verhoging van de lonen om de beoogde pensioenpremie te kunnen betalen. Stuvé uitte 
zijn vrees voor weerstand onder vooral de jongere arbeiders en wees op de veel verder gaande 
CAO-eisen van de EVC die veel arbeiders aanspraken. Door de pensioenbijdrage verplicht te 
stellen, verwachtten de onderhandelaars veel mogelijke weerstand te kunnen ondervangen. In 
de Bekendmaking tenslotte, die op 8 oktober in alle textielfabrieken werd aangeplakt, staat de 
volgende, hoopvol gestemde passage over het pensioen: ‘De betekenis van de pensioenregeling 
voor de sociale positie van de textielarbeiders kan moeilijk hoog genoeg aangeslagen worden.’ 
De Bekendmaking benadrukte dat in de nieuwe CAO eigenlijk een loonsverhoging van ƒ2,- was 
bereikt, zij het dat dit uitgesteld loon was. De achterdocht onder de textielarbeiders − “Ze gaan 
er met onze zuurverdiende centen vandoor” − werd verwoord in het blad Spartacus dat schreef 
dat de pensioenpremie gestort zou worden op een rekening van een stichting die moest onder-
zoeken hoe een pensioenregeling moest worden voorbereid. ‘Voor deze geheimzinnige bijdrage 
in deze even geheimzinnige stichting gevoelt vanzelfsprekend geen textielarbeider iets.’947 Het 
Vrije-Volk-artikel van 22 oktober en vooral de gevolgen die het had, onderstreepte nog eens hoe 
gevoelig de verhoudingen lagen: een mogelijke verlaging van de lonen vanwege de afdracht 
van de pensioenpremie leidde tot een staking en op meerdere bedrijven is er intensief reparatie-
overleg gevoerd om conflicten te vermijden. 
 
Het eerste bericht van na de bevrijding dat ik over de pensioenvoorziening heb gevonden, was 
een brief van Rigtersbleek aan de FVE uit juni 1945. ‘De tegenwoordige, nieuwe tijd’, zo 
schreef de onderneming, ‘vraagt sociale maatregelen van diversen aard, waaronder voorziening 
in het bestaan van 65-jarigen en invaliditeitsrente trekkenden, en nu meenen wij, dat laatstge-
noemde voorziening ons niet alleen individueel aangaat, maar ook collectief.’ Het bedrijf stelde 
                                                 
945 De Eendracht 15 augustus, 15 november 1947. 
946 Verslag ledenvergadering FVE, 10 oktober 1947 (FVE, 5). 
947 Spartacus 8 november 1947.  
Het ging hier om de Stichting “Fonds tot voorbereiding van Pensioenvoorzieningen in de Textielindustrie”, zie verderop. 
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voor om met behulp van een enquête te achterhalen wat er her en der zoal gebeurde. De directie 
van Rigtersbleek sneed deze kwestie aan, omdat ‘pensioenvoorzieningen of wat daarmee gelijk 
staat bij de werknemers en vakvereenigingen hoog zit en wij beter vrijwillig eene regeling kun-
nen maken dan dat het ons later wordt opgedrongen’. De onderneming sloot niet uit dat uit de 
enquête zou blijken ‘dat in dezen in Enschede voldoende wordt gedaan en dan is het zoveel te 
beter’.948 In oktober 1945 besloot de ledenvergadering van de FVE te gaan onderzoeken of een 
bedrijfstakpensioen voor de arbeiders mogelijk was en wat dit in concreto in zou houden.949 De 
manier waarop althans een deel der Enschedese textielfabrikanten omging met de ook door hen 
als onvermijdelijk beschouwde aanpassingen aan de veranderde krachtsverhoudingen, vertoont 
grote overeenkomsten met de manier waarop zij zich verhielden tot de eerste besprekingen over 
een CAO. 
 
In de toelichting op de eerste CAO was sprake van de dringende noodzaak van een betere oude-
dagsvoorziening voor de textielarbeiders en over de bereidheid van de partijen om zich te bera-
den over de mogelijkheden op dit punt. Toch duurde het een jaar voordat deze kwestie op de 
agenda van de Vakraad kwam. Op 11 september 1946 diende de Bedrijfsunie een verzoek hier-
toe in. De bonden schreven dat eerder geopperde denkbeelden om de wettelijke ouderdoms-
voorziening te verhogen tot ƒ9,- per week het probleem van de oudedagsvoorziening niet zou-
den oplossen, omdat een gezin van man en vrouw daarmee nog steeds aangewezen bleef op de 
armenzorg of op ondersteuning door hun kinderen. Voor een redelijk bestaan was een inkomen 
noodzakelijk van tenminste 60% van het loon dat geschoolde arbeiders in de 3e Gemeenteklasse 
verdienden. Dit was te realiseren door bovenop het al langer bestaande, wettelijk pensioen van 
ƒ9,- een aanvullende regeling te treffen van circa ƒ12,50 ‘waarvoor de premie door werkgevers 
en werknemers betaald zou moeten worden’. Het was in de ogen van de Bedrijfsunie de hoogste 
tijd, omdat in veel textielfabrieken nog niets werd gedaan voor de oude textielarbeider. Wan-
neer alle fabrieken mee zouden doen, was het waarschijnlijk mogelijk om lagere premies te 
heffen, dan wanneer iedere fabriek het afzonderlijk zou regelen.950  
Deze brief kwam op 17 oktober 1946 in de Vakraad aan de orde. De Vereeniging van Tilburg-
sche Fabrikanten van Wollen Stoffen die al sinds 1929 een pensioenregeling kende, beschouw-
de de wekelijkse uitkering van ƒ6,30 inmiddels als onvoldoende en intern dacht men na over 
een verhoging naar ƒ10,-, zo vertelde Van Spaendonck. De vereniging ging er hierbij van uit dat 
de wettelijke ouderdomsuitkering eveneens zou worden verhoogd tot ƒ9,- à ƒ10,-. Naar Fijlstra 
uit betrouwbare bron had vernomen, overwoog de regering inderdaad een dergelijke verhoging. 
Binnen de Nederlandsche R.K. Vereeniging van Werkgevers in de Textielnijverheid werd even-
eens gesproken over een plan dat een pensioen van ƒ10,- per week beoogde. De Twentse tex-
tielfabrikanten hadden, naar Ledeboer en Van Eck lieten weten, een commissie ingesteld die het 
pensioenvraagstuk moest bestuderen. Het aanvankelijke enthousiasme was evenwel getemperd 
door de onzekerheid over plannen die door de regering werden voorbereid. Als gevolg daarvan 
was de commissie nog niet met een positief resultaat gekomen. De bastvezelindustrie bestond, 
naar Van Deventer vertelde, uit te veel heterogene onderdelen om voorlopig een collectieve 
regeling van die kant te mogen verwachten. Alleen de Vereenigde Touwfabrieken uit Rotter-

                                                 
948 Brief Rigtersbleek aan FVE, 2 juni 1945 (TGTF, 172). 
949 Verslag ledenvergadering FVE, 9 oktober 1945 (FVE, 5). 
950 Brief A.F. Stuvé, namens Bedrijfsunie in de Textielindustrie, aan de Vakraad voor de Textielindustrie, 11 september 1946 
(TGTV, 219); Beknopt verslag van de werkzaamheden van de Vakraad voor de Textielindustrie over het tijdvak 14 mei 1946 t.m. 31 
december 1947, p. 16-17. 
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dam had een pensioenfonds. Meerdere bij de AWV aangesloten textielfabrieken hadden volgens 
Berk een pensioenfonds, maar in de brei-, tricot-, kousen- en sokkenindustrie had, voor zover 
Jas bekend was, nog geen overleg over het pensioenvraagstuk plaatsgevonden. 
Wind en Fijlstra drongen aan op voortvarende actie vanuit de Vakraad en om niet op de plannen 
van de regering te wachten. De Vakraad stelde een commissie in die met concrete voorstellen 
moest komen om voor de textielindustrie een pensioenfonds in te stellen, rekening houdend met 
al bestaande bedrijfspensioenfondsen. Tevens moest de commissie onderzoeken of er wellicht 
mogelijkheden waren dat ondernemingen zich zouden aansluiten bij al bestaande fondsen zoals 
het Algemeen Pensioenfonds voor de Tilburgsche Wolindustrie.951 
 
Een maand later was de pensioencommissie nog niet bijeen geweest vanwege de overvolle 
agenda van diverse leden en Van Spaendonck stelde de Vakraad voor om het over een andere 
boeg te gooien. De Nederlandsche R.K. Vereeniging van Werkgevers in de Textielnijverheid 
had inmiddels namelijk besloten om een Centraal Pensioenfonds voor de Nederlandsche Tex-
tielindustrie in het leven te roepen en wilde een en ander vóór 1 januari 1947 op poten hebben. 
De inwerkingstelling van het pensioenreglement werd voorlopig aangehouden tot er gelegen-
heid was geweest om te overleggen met de Bedrijfsunie en om de bonden de gelegenheid te 
geven hun leden te raadplegen. Het overleg met de vakbonden stond gepland voor 4 december 
1946 en de leden van de Vakraad werden eveneens uitgenodigd voor die bespreking. De opzet 
van dit Centraal Pensioenfonds was zodanig dat ook bedrijven die geen lid waren van de katho-
lieke textielwerkgeversvereniging, toe konden treden. 
Het nieuwe pensioenfonds, aldus Van Spaendonck, was gebaseerd op een premie van ƒ2,- per 
week, voor de helft te betalen door de werknemer en voor de helft door de werkgever. Om het 
personeel en de werkgever te kunnen verplichten tot het betalen van de pensioenpremie dacht 
de vereniging aan het onderbrengen van de pensioenregeling in de CAO. Voor zover de werk-
geversbijdrage voor arbeiders ónder de 30 jaar niet nodig was om het beoogde pensioen van 
ƒ10,- per week te kunnen betalen, zou dit bedrag gereserveerd worden om de premietekorten 
voor arbeiders bóven de 30 jaar aan te vullen. En wanneer er ook dan nog onvoldoende midde-
len waren om het pensioen voor werknemers bóven de 30 jaar te kunnen betalen, konden de 
werkgevers dit bedrag bijstorten. De katholieke werkgeversvereniging wilde bij het Ministerie 
van Financiën toestemming vragen om deze bedragen ten laste van vroegere boekjaren te mo-
gen brengen, wat fiscaal een aantrekkelijke optie was. Bijstorten was evenwel niet verplicht. De 
regeling voorzag verder in een beperkte weduwe- en wezenuitkering die aansloot op de be-
staande wettelijke uitkeringen. Het vrouwelijk personeel was voorlopig uitgesloten van de rege-
ling.952 
 
Tijdens de bijeenkomst over de pensioenplannen van de katholieke werkgeversvereniging op 4 
december ging Van Spaendonck allereerst kort in op de ‘onaangename verrassing’ van het vlak 
daarvoor gepubliceerde wetsontwerp van minister Drees, de Noodwet Ouderdomsvoorzie-
ning.953 De manier waarop deze de ouderdomsvoorziening wilde regelen, doorkruiste tot op 
                                                 
951 Notulen van de vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, 17 oktober 1946 (TGTV, 202). 
952 Notulen van de vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, 26 november 1946 (TGTV, 202). 
953 Op de website van de Sociale Verzekeringsbank staat de volgende omschrijving van de essentie van de Noodwet Ouderdoms-
voorziening : ‘Kort na de Tweede Wereldoorlog moest menig bejaarde nog een beroep doen op de Armenwet. De regering had al 
tijdens de bezetting in Londen een commissie ingesteld die een oplossing moest vinden voor het grote probleem van de sociale 
zekerheid in Nederland. Men wist echter dat een reorganisatie van de sociale zekerheid niet binnen een paar jaar kon worden gerea-
liseerd. Willem Drees, die in 1945 als minister van Sociale Zaken aan het roer kwam, vond dat de “ouden van dagen” daar niet op 
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zekere hoogte de plannen van de fabrikanten, omdat uitkeringen op basis van de Noodwet zou-
den worden gekort, wanneer er andere inkomsten, bijvoorbeeld uit een pensioenfonds, beston-
den. De actuaris Brans lichtte vervolgens toe dat de voorgestelde premie van ƒ2,- per week voor 
arbeiders jonger dan 30 jaar strikt genomen te hoog was en voor oudere arbeiders te laag. Dit 
probleem zou worden opgelost op de manier zoals hierboven beschreven. Vanwege de grote 
verschillen tussen de ondernemingen die waren aangesloten bij de Nederlandsche R.K. Veree-
niging van Werkgevers in de Textielnijverheid, op het gebied van de personeelsopbouw lag een 
collectieve regeling voor de financiering van de backservice niet voor de hand. Men had om die 
reden gekozen voor de administratie van de backservice voor iedere onderneming afzonderlijk. 
Elke arbeider zou een pensioenboekje krijgen met informatie over welk pensioenbedrag was be-
reikt met de tot dan toe gestorte premie en hoeveel pensioen hij zou bereiken bij ongewijzigde 
voortzetting van de verzekering. Actuaris Brans was geen tegenstander van het beleggen van de 
pensioengelden in de ondernemingen, omdat het niet om één enkele onderneming ging, maar 
om een grote groep en volgens hem stond ‘de soliditeit van het gezamenlijke bedrijfsleven niet 
ten achter bij de soliditeit van den Staat’. Zijns inziens gooide de Noodwet Ouderdomsvoorzie-
ning geen roet in het eten, omdat tot dan toe mensen die op latere leeftijd beneden het be-
staansminimum terecht kwamen, zich moesten wenden tot instanties die zich met armenzorg 
bezighielden, en dan werd het eigen inkomen volledig gekort op de daar verkregen steunuitke-
ringen. Bij het door Drees ingediende voorstel was de opzet dat de uitkering zou worden ver-
strekt door de Rijksverzekeringsbank en op die uitkering zouden pensioeninkomsten maar voor 
de helft worden gekort. Bovendien was de Noodwet slechts een tijdelijke voorziening en ‘het 
gevaar, dat deze permanent zal worden, acht spreker niet aanwezig’. 
Van der Meijs was het er mee eens dat de arbeiders mee moesten betalen aan de premies voor 
hun pensioen, maar hij verwachtte ‘moeilijkheden’ bij het overleg hierover met zijn achterban. 
Hij wees er op dat een collectieve financiering van de backservice afstuitte op het ontbreken 
van solidariteit onder de fabrikanten. De premie van arbeiders beneden de 30 jaar zou voor een 
deel worden gebruikt voor de pensioenen van de oudere arbeiders en hij verwachtte dat de jon-
geren zouden zeggen dat zij wél verplicht werden om mee te werken aan een betere pensioen-
voorziening voor de oudere arbeiders, maar dat de ondernemers niet verplicht waren om de 
backservice te financieren. Volgens Raymakers zou een verplichte backservice er echter toe 
leiden dat een groot aantal ondernemingen niet zou deelnemen aan het pensioenfonds.  
 
Er was berekend dat ter financiering van de backservice van de circa 60 leden van de Katholie-
ke textielfabrikantenvereniging een bedrag van rond de zes miljoen gulden nodig zou zijn. Dit 
kwam neer op een bedrag van één miljoen gulden per 1.000 arbeiders. De vier Twentse fabri-
kantenverenigingen telden op 1 januari 1947 ruim 27.000 arbeiders (zie Tabel 14), zodat de back-
service voor hen een kleine 27 miljoen gulden zou bedragen, een voor die tijd enorm bedrag. 
Vergelijk dit bedrag bijvoorbeeld met de omzet van enkele van de grootste ondernemingen in 
                                                                                                                                               
konden wachten en dat voor hen op korte termijn iets geregeld moest worden. In afwachting van een definitieve wettelijke regeling 
(de latere AOW) werd in 1947 de Noodwet Ouderdomsvoorziening van kracht. Een voorziening, geen verzekering dus. Er hoefde 
dan ook geen premie voor te worden betaald. In principe had iedere Nederlander – let wel: mannen en ongehuwde vrouwen – van 
65 jaar en ouder recht op een uitkering. Nederland werd in vijf gemeenteklassen verdeeld. Voor iedere gemeenteklasse gold een 
maximum inkomen. Verdiende een gehuwde meer dan €623,95 [ƒ1.375,-] per jaar en woonde hij in een eersteklas gemeente, dan 
kreeg hij geen uitkering. In 1947 bedroeg de uitkering in een eersteklas gemeente voor een gehuwde €424,74 [ƒ936,-] per jaar en 
voor een ongehuwde €239,60 [ƒ528,-]. Als men nog andere inkomsten had, werd de uitkering verminderd. De Noodwet Ouder-
domsvoorziening werd uitgevoerd door de Raden van Arbeid en de Rijksverzekeringsbank. De wet was eigenlijk maar voor drie 
jaar bedoeld, maar werd telkens weer verlengd. Uiteindelijk is de wet tot 1957 in werking geweest. De wet is de geschiedenis 
ingegaan als de ‘Noodwet Drees’ en heeft onze taal verrijkt met de uitdrukking ‘van Drees trekken’.’ 
http://www.svb.nl/int/nl/over_de_svb/wie_zijn_we/de_historie/regelingen_oud/#vtma6, geraadpleegd op 7 februari 2010. 



 

 
 
 

491

de textielindustrie in Figuur 7 en de balanstotalen in Figuur 8. Volgens Van Spaendonck zou bij 
vasthouden aan verplichte collectieve financiering van de backservice het vraagstuk van de 
pensioenvoorziening in hetzelfde stadium blijven ‘als waarin het reeds 20 jaar verkeert, nl. een 
stadium van studie en discussies, zonder practisch resultaat’. Bovendien was het getij voor 
vrijwillige storting voor de werkgevers nu gunstig, zeker wanneer deze stortingen ten laste van 
eerdere boekjaren geboekt zouden mogen worden.954 
Een belangrijk vraagstuk bij de opbouw van een pensioenvoorziening was vanzelfsprekend de 
wijze waarop het benodigde kapitaal bij elkaar gebracht zou worden, via een omslagstelsel of 
via een kapitaaldekkingssysteem. E. ter Kuile Jr vroeg zich af of het niet de voorkeur verdiende 
om deels met een omslagstelsel en deels met een kapitaaldekkingstelsel te werken, omdat veel 
ondernemingen waarschijnlijk op zouden zien tegen de grote bedragen die zij zouden moeten 
storten. Bovendien had z.i. ‘het ophoopen van groote kapitalen (…) op zich ook groote bezwa-
ren.’ Volgens Brans hield de regeling voor een deel een omslagstelsel in, omdat de overschotten 
op de premies van de jongere arbeiders werden gebruikt ter financiering van de backservice. 
Wanneer de backservice geregeld zou zijn, zou het pensioen verder geheel worden opgebouwd 
op basis van een kapitaaldekkingssysteem.955 
Enkele dagen na de bijeenkomst verspreidde Van Eck de statuten van het Centraal Pensioen-
fonds onder de Twentse textielfabrikanten. Dit fonds, zo schreef hij, was in allerijl opgericht 
zodat bedrijven die bij het fonds waren aangesloten, vóór 31 december bedragen konden afzon-
deren ten laste van de bedrijfsresultaten over 1946. Dit geld was bestemd voor de backservice 
van dit pensioenfonds. De Twentsche Pensioencommissie, die de bijeenkomst van 4 december 
                                                 
954 Verslag van de door de Nederlandsche R.K. Vereeniging van Werkgevers in de Textielnijverheid belegde vergadering in zake 
een pensioenregeling, gehouden op woensdag 4 december 1946 des voormiddags om 10.00 uur te Utrecht (TGTV, 18). 
Aanwezig waren namens de RK Vereeniging Joh. Raymakers en B.J.M. van Spaendonck; namens St. Lambertus A. van der Meijs, 
J.A. Middelhuis, P.J. van Steen, A. Janssens. H.A.C. Huijsmans, A. van der Heyden en A. Mos, namens Unitas, J. Wind en R. Slok; 
namens de Nederlandsche R.K. Bond van Werkmeesters en ander toezichthoudend Personeel Roemen; voor de Nederlandsche 
Christelijke Werkmeestersbond Van Riet; voor de Nederlandsche R.K. Bond van Handels-, Kantoor en Winkelbedienden “St.Fran-
ciscus van Assisië” Th. Steinmetz; voor de Nederlandsche Vereeniging van Christelijke Kantoor- en Handelsbedienden J.M. Hart-
hoorn; voor de Twentse fabrikantenverenigingen A.C. van Eck, E. ter Kuile Jr, A. Menko, H. van Wezel; voor de bastvezelindustrie 
J. van Deventer; voor de AWV L. Berk; voor de tricotage- industrie A.C. Jas en tot slot de actuaris J. Brans. Van De Eendracht was 
klaarblijkelijk niemand uitgenodigd. 
955 Pensioenen kunnen op hoofdlijnen op twee manieren worden opgebouwd. Via een kapitaaldekkingssysteem of via een omslag-
stelsel. De website ‘Assurantietermen en wetsartikelen’ 
(http://www.assurantietermen.nl/component/option,com_rd_glossary/Itemid,59/, geraadpleegd op 15 april 2010) geeft de volgende 
omschrijvingen: 
‘In het kapitaaldekkingssysteem wordt vooraf en per individu voor een bepaald doelvermogen gespaard, teneinde bij overlijden of 
op de einddatum, bijvoorbeeld de pensioendatum, een bepaalde uitkering terstond of in termijnen te kunnen voldoen. De financie-
ring vindt plaats door eenmalige koopsommen, jaarlijks gelijkblijvende premies of jaarlijkse stortingskoopsommen. De wijze van 
financiering kan dus verschillen.’ 
‘In een omslagstelsel betaalt de beroepsbevolking voor de voorzieningen van de inactieven: de voor uitkeringen benodigde gelden 
worden verkregen door het jaarlijks omslaan over de contribuabelen. De actieven betalen daardoor voor de uitkeringstrekkers van 
dát moment.’  
In 1952 is in de Pensioen- en Spaarfondsenwet vastgelegd dat pensioenen uitsluitend op basis van een kapitaaldekkingssysteem 
mochten worden opgebouwd. In deze wet werd eveneens een overgangsregeling geformuleerd die was gericht op het oplossen van 
tekorten en liquiditeitsmoeilijkheden door middel van een financieringsplan voor de langere termijn. Hiermee kon worden voorko-
men dat financiële (aanloop)problemen van een pensioenfonds, bijvoorbeeld doordat de backservice nog niet was voldaan, zouden 
leiden tot het besnoeien van de aanspraken of zelfs de liquidatie van het pensioenfonds. Zie: H. Thierry, Pensioen- en spaarfondsen 
in de private sector van het economisch leven, Alphen aan den Rijn 1952, p. 144-149. Zie ook het artikel van de Zwitserse deskun-
dige Ch. Gallen, De verzekeringstechnische grondproblemen der pensioenfondsen, in: De verzekeringsbode. Periodiek berichten-
blad voor levensverzekering, officieel orgaan van de Nederlandsche Vereeniging ter Bevordering van het Levensverzekeringswezen 
Jrg. 70 (2 nov.) 1952, p. 369-373. Gallen gaat hier omstandig in op de noodzaak van een kapitaaldekkingsstelsel als grondslag voor 
een pensioenvoorziening en op het feit dat bij de keuze van de technische, rekenkundige grondslagen ‘niet de huidige omstandighe-
den met betrekking tot sterfte en de interest van betekenis zijn, doch de verhoudingen, zoals deze zich in de komende decennia 
zullen voordoen’. 
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had bijgewoond, onderschreef het nut van de backservice, omdat alleen op die manier kon wor-
den voorkomen dat ‘slechts minimale pensioenen’ zouden kunnen worden uitgekeerd. Wellicht 
waren er leden die in 1946 ook nog bedragen apart wilden zetten voor een dergelijke backservi-
ce. Misschien wilden bedrijven zich wel aansluiten bij dit fonds, of misschien gaf men de voor-
keur aan een regionale opzet. Indien bedrijven in de ‘gelukkige omstandigheden’ verkeerden 
dat zij voor ‘het onherroepelijke doel van de pensioenvoorziening hunner arbeiders’ bedragen 
opzij konden en wilden zetten, dan konden zij zich wenden tot notaris A. Zonnevylle in En-
schede. Deze zou voor elke onderneming een stichting oprichten, waarin bedoeld geld kon wor-
den ondergebracht en wel op een zodanige manier ‘dat de fiscale gevolgen bereikt worden, 
hoewel de vrijheid blijft bestaan de pensioenverzekering onder te brengen in ieder bestaand of 
toekomstig orgaan, dat het meest geschikt geacht wordt’.956 
 
De Vakraad constateerde in zijn vergadering van 13 december dat het ontwerp Noodwet Ouder-
domsvoorziening de ambitie bij werkgevers en vakbonden om pensioenvoorzieningen tot stand 
te brengen, ernstig had getemperd, aangezien op grond van die wet slechts de helft van de pen-
sioenen aan de arbeiders ten goede zou komen. Dat zou het geringe enthousiasme onder de ar-
beiders, dat vrij algemeen werd verwacht, niet bepaald doen toenemen. Een aantal Twentse 
bedrijven, onder meer leden van de BTO, was volgens Van Eck bereid om bedragen opzij te 
zetten voor de toekomstige pensioenvoorziening, maar zij wensten zich vanwege het genoemde 
wetsontwerp nog niet te binden aan een uitkeringsreglement. Van der Meijs vond dat de textiel-
industrie zich niet moest laten weerhouden om te starten met het Centraal Pensioenfonds en 
suggereerde een beding dat slechts uitkeringen zouden worden gedaan, indien de Noodwet niet 
werkte.957 In januari werd in de Vakraad meegedeeld dat het Centraal Pensioenfonds inmiddels 
was opgericht met name om fabrikanten in de gelegenheid te stellen stortingen voor de backser-
vice te doen. Het pensioenreglement was opgeschort in afwachting van de lotgevallen van het 
wetsontwerp Noodwet Ouderdomsvoorziening. Van Spaendonck constateerde verder dat de 
animo van ondernemers die geen lid waren van de katholieke textielfabrikantenvereniging, om 
toe te treden tot het Centraal Pensioenfonds teloor was gegaan met de publicatie van het wets-
ontwerp van Drees, maar volgens Stuvé had juist een toenemend aantal ondernemingen een 
eigen pensioenfonds opgericht. Op zich een goede zaak, maar de Bedrijfsunie gaf sterk de 
voorkeur aan een algemene aanpak. Van Eck kon meedelen dat in Twente verschillende werk-
gevers waren ingegaan op zijn advies om stichtingen in het leven te roepen en daar een bedrag 
in te storten als backservice, een initiatief dat door de vakbondsvertegenwoordigers werd toege-
juicht.958  
 
Op 25 juni 1947 hadden de vertegenwoordigers van de textielfabrikanten voor het eerst formeel 
tegenover de vakbondsvertegenwoordigers verklaard dat de textielindustrie bereid was om een 
pensioenvoorziening in de textielindustrie tot stand te helpen brengen (zie bij voetnoot 894) en 
hiermee werd dit onderwerp het centrale onderdeel van de nieuwe CAO die uiteindelijk aan het 
                                                 
956 Circulaire A.C. van Eck, namens de Twentsche Pensioencommissie, aan de leden van de Twentsch-Geldersche Fabrikanten 
Vereenigingen, 9 december 1946 (TGFV, 18). 
957 Notulen van de vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, 13 december 1946 (TGTV, 202); Verslag gecombineer-
de ledenvergadering BTO, TGFV en FVA, 2 december 1946 (BTO, 3). 
In de vergadering van de Vakraad van 13 mei 1947 werd er expliciet op gewezen dat de voorbereidingstermijn voor de invoering 
van een bedrijfspensioen was opgerekt tot september 1947 ‘om de arbeidersorganisaties in de gelegenheid te stellen nog de nodige 
propaganda onder haar leden te voeren om hen zoveel mogelijk mee te krijgen’. (Notulen van de vergadering van de Vakraad voor 
de Textielindustrie, 13 mei 1947 (TGTV, 202)). 
958 Notulen van de vergadering van den Vakraad voor de Textielindustrie, 22 januari 1947 (TGTV, 202). 
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College van Rijksbemiddelaars ter goedkeuring en bindende vaststelling werd voorgelegd. Het 
CRB stelde deze met ingang van 13 oktober 1947 bindend vast. De nieuwe regeling bevatte een 
artikel dat elke werkgever verplichtte om wekelijks ƒ1,- loon van zijn mannelijk personeel in te 
houden en dit bedrag, vermeerderd met ƒ1,- die hij zelf moest betalen, te storten op een reke-
ning van de Stichting “Fonds tot voorbereiding van Pensioenvoorzieningen in de Textielindu-
strie”. Dit fonds stond onder beheer van de Vakraad. Bedrijven die zelf een eigen pensioen-
voorziening kenden, konden van de Vakraad vrijstelling van deze verplichting krijgen.959 Voor-
uitlopend hierop en in het bijzonder op de passage waarin werd bepaald dat de Vakraad nadere 
voorschriften ter uitvoering hiervan zou geven, beraadde de raad zich in september op de vraag 
wat er nu moest gebeuren. Vanaf de betaalweek die begon met maandag 13 oktober, zouden er 
immers grote bedragen bij de Vakraad binnenstromen en dat geld moest ordentelijk worden 
geadministreerd en beheerd. Daarnaast was het noodzakelijk de pensioenaanspraken vast te 
leggen in reglementen. Vele praktische kwesties vroegen dringend om een oplossing, bijvoor-
beeld de vraag wat te doen met bedrijven, waar de arbeiders elke week 60 of 80 cent betaalden 
voor een pensioenvoorziening via het eigen bedrijf. Van Spaendonck stelde voor het dagelijks 
bestuur van de Vakraad de bevoegdheid te geven hier een oplossing voor te vinden, bijvoor-
beeld door dergelijke bedrijven te verplichten om alleen het verschil tussen de algemeen gel-
dende premie en de “eigen” premie te laten storten. Als betaalkantoren zouden de eerste tijd 
fungeren het Administratiekantoor Ziekenfonds voor Enschede en Lonneker voor de textielin-
dustrie in Twente en verder het al opgerichte Centraal Pensioenfonds voor de Nederlandsche 
Textielindustrie en het Algemeen Pensioenfonds voor de Tilburgsche Wolindustrie.  
Nadat op deze manier de verwerking van de binnenkomende pensioenpremies was geregeld, 
kon de pensioencommissie van de Vakraad zich gaan richten op voorlichting aan alle betrokke-
nen en op het uitwerken van richtlijnen voor reglementen en wat dies meer zij. Arbeiders die op 
korte termijn de pensioengerechtigde leeftijd zouden bereiken, konden voorlopig op basis van 
de Noodwet Ouderdomsvoorziening aan een inkomen worden geholpen.960 
De Twentse fabrikanten hadden steeds een sterke voorkeur uitgesproken voor één pensioen-
fonds voor de gehele Nederlandse textielindustrie. Zij waren ook van plan om zich aan te slui-
ten bij het Centraal Pensioenfonds, op voorwaarde dat zij, zoals de TGFV in haar jaarverslag 
schreef, ‘een met onze verloonde bedragen correspondeerende invloed in het Bestuur ervan 
zouden krijgen’. Dit was een probleem voor de Brabantse fabrikanten, want een dergelijke con-
structie zou de Twentse fabrikanten meer invloed geven dan zij wenselijk achtten. In de verga-
dering van de Vakraad van september 1947 had Van Spaendonck hierop al gehint door aan te 
geven geen mogelijkheden te zien om tot één pensioenfonds voor de gehele textielindustrie te 
komen, zonder dit nader toe te lichten. In januari 1948 gaf hij te kennen dat het voor alle partij-
en doelmatiger en prettiger zou zijn, ‘indien Twenthe zijn volle bestuursinvloed op een eigen 
Twentsch pensioenfonds zou uitoefenen’. De Twentse pensioencommissie trok hier haar con-
clusies uit en begon met de voorbereiding van een eigen fonds.961 De Vakraad sprak in februari 
1948 weliswaar nog als zijn mening uit dat het gewenst was dat er één centraal pensioenfonds 
voor de gehele textielindustrie zou komen, maar achtte ‘vooralsnog’ enige decentralisatie in de 
uitvoering gewenst. 

                                                 
959 Nederlandse Staatscourant 9 oktober 1947 (nr. 195). 
960 Notulen van de vergadering van de Vakraad voor de Textielindustrie, 4 september 1947 (TGTV, 202). 
961 Jaarverslag over 1948 door het Bestuur der TGFV aan de leden dier Vereeniging uitgebracht (BTO, 33). 
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De Vakraad vond het niet acceptabel dat bedrijven die voorheen geen eigen pensioenfonds had-
den, er nu wel een in het leven zouden roepen en daarmee afbreuk zouden doen aan het streven 
naar één algemene pensioenvoorziening. Daartegenover had hij veel waardering voor bedrijven 
die vroeger al op eigen initiatief een eigen fonds hadden opgericht. Het was naar de mening van 
de Vakraad op dat moment niet mogelijk en zelfs ongewenst in te grijpen in dit soort pensioen-
fondsen en hen te dwingen toe te treden tot een algemeen bedrijfspensioenfonds. Een belangrij-
ke eis die hij stelde aan “eigen” fondsen was dat een arbeider bij het overgaan naar een ander 
bedrijf, zijn opgebouwde rechten kon meenemen, in beide richtingen.962 
Eind 1948 waren bij het Centraal Pensioenfonds voor de Nederlandsche Textielindustrie 242 
ondernemingen aangesloten en het Algemeen Pensioenfonds voor de Tilburgsche Wolindustrie 
telde 38 deelnemende ondernemingen. 154 Ondernemingen stortten de pensioenpremies nog in 
het Fonds tot voorbereiding van Pensioenvoorzieningen in de Textielindustrie. Dit waren voor 
een aanzienlijk deel Twentse bedrijven, hoewel zij voor een deel ook vielen onder de 102 be-
drijven met een eigen pensioenfonds. Tot slot hadden 73 ondernemingen nog niet gereageerd op 
brieven van de Vakraad, maar de raad ging er van uit dat dit vooral bedrijven waren zonder 
mannelijk personeel.963 
 
Om de bepalingen van de Noodwet Drees te omzeilen hadden de Twentse textielfabrikanten in 
april 1948 de Stichting Twentsch Steunfonds opgericht. Dit fonds was bedoeld om uitkeringen 
te doen aan gepensioneerde textielarbeiders. Dankzij een ingenieuze constructie werden deze 
uitkeringen niet gekort. De fabrikanten waren er in geslaagd om het Steunfonds op een lijst te 
krijgen van ‘instellingen van weldadigheid krachtens de Armenwet’ en daarmee bleven de uit-
keringen automatisch buiten beschouwing. Aanvankelijk stonden de fabrikanten huiverig te-
genover deze ‘kennelijk op wetsontduiking gerichte’ opzet, maar de bepalingen van de Nood-
wet werden allerwegen zo scherp bekritiseerd, ‘dat ons gevoel van angst plaats maakte voor een 
gevoel van trots op haar baanbrekende creatie’. In 1949 trokken diverse instanties in twijfel of 
dit fonds wel te goeder trouw was en in 1950 werd het belaagd door de autoriteiten die ‘op ri-
goureuze wijze’ het korten op pensioenen wilden doorvoeren, zoals voorgeschreven in de 
Noodwet. De Stichting Steunfonds wist deze aanvallen af te slaan en ging, zoals de fabrikanten 
vol trots in hun jaarverslag schreven, ‘inmiddels rustig door met haar werk’.964 
 
Begin 1950 kwam de Stichting Twents-Gelders Pensioenfonds voor de Textielindustrie tot 
stand. In maart van dat jaar diende zij bij het College van Rijksbemiddelaars het verzoek in om, 
in afwachting van verplichtstelling van deelname aan dit fonds voor bedrijven in de provincies 
Overijssel en Gelderland, deze bedrijven te verplichten hun premies te storten in het Fonds tot 
voorbereiding van Pensioenvoorzieningen in de Textielindustrie. Dit voor zover zij geen vrij-

                                                 
962 Brief Vakraad voor de Textielindustrie aan de werkgevers in de textielindustrie, 7 februari 1948 (TGTV, 18). 
Vixseboxse gaf in de vergadering van de FVA van 16 oktober 1947 een korte uiteenzetting over het bedrijfspensioenfonds. Indien 
een bedrijf een eigen pensioenfonds had, zo zei hij, dan kon men ‘het verschil tussen de premies voor dit fonds en die van het 
Bedrijfspensioenfonds op een aparte rekening boeken, onder eigen beheer’. (Vergadering FVA op 16 oktober 1947 ten kantore van 
de Katoenmaatschappij (Ten Cate (2), C-7c)). 
963 Jaarverslag van de Vakraad voor de Textielindustrie over 1948, p. 13. 
964 Jaarverslag FVE over 1949 (FVE, 63); Jaarverslag TGFV over (1948 t/m 1950) (alle: BTO, 33); Jaarverslag BTO over (1949 
en 1950) (beide: BTO, 34). Een verzoek van Van Eck aan de FVA in de zomer van 1948 om zich bij deze stichting aan te sluiten, 
wezen de leden af; dat vonden zij niet zinvol. Ten Cate en de Katoenmaatschappij hadden hun gepensioneerden al een uitkering 
gedaan en omdat dit geen periodieke uitkering was, zou hierop, naar Ten Cate van de Raad van Arbeid had gehoord, geen aftrek 
worden toegepast. De FVA vond dit een heel wat eenvoudiger manier van opereren dan via de stichting (Vergadering van de FVA 
op 19 augustus 1948 ten kantore van de Katoenmaatschappij (Ten Cate (2), C-7c)). 
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stelling hadden gekregen van de Vakraad wegens een eigen ondernemingspensioenvoorzie-
ning.965 Bij een gesprek van het bestuur van het Twents-Gelderse Pensioenfonds met de Verze-
keringskamer in november 1950 kwam een van de traditionele problemen van de Twentse tex-
tielfabrikanten onverbloemd op tafel: het was voor hen zo goed als onmogelijk om daadwerke-
lijk samen te werken met een positief doel. De onderlinge concurrentieverhoudingen stonden dit 
steeds in de weg. Onderlinge solidariteit hadden de Twentse fabrikanten tot dan toe alleen op 
kunnen brengen bij conflicten met hun personeel. J. van Bruggen, de voorzitter van de Verzeke-
ringskamer, uitte kritiek op de opzet van de backpay regeling die het Twents-Gelders fonds in 
zijn reglementen had vastgelegd. Deze werd namelijk voor elke onderneming afzonderlijk ge-
administreerd en ook de pensioenen werden afzonderlijk bijgehouden. ‘Daar de grondgedachte 
van een bedrijfspensioen juist is de solidariteit tussen de bedrijfsgenoten’, aldus Van Bruggen, 
‘kan een fonds hetwelk aldus onderling sterk afwijkende pensioenen laat bestaan, geen aan-
spraak maken op de naam bedrijfspensioenfonds.’ Alleen bij het beleggen van het fondskapitaal 
bestond er onderlinge solidariteit. Volgens het lid van de Verzekeringskamer, de hoogleraar 
actuariële wetenschappen C. Campagne was de ontworpen regeling zeer ingewikkeld en zouden 
de administratiekosten hoog oplopen. ‘Indien men geen overeenstemming kan bereiken’, aldus 
Campagne, ‘over een omslag van de kosten van een gelijk pensioen voor alle deelnemers, kan 
men tenslotte ook afzonderlijke ondernemingsfondsen in stand houden.’966 Ondanks deze 
scherpe kritiek ging het Twents-Gelders Pensioenfonds voor de Textielindustrie door met zijn 
werkzaamheden. Het Twents-Gelderse fonds werd, evenals het Centraal Pensioenfonds en het 
Tilburgse Pensioenfonds, met ingang van 18 februari 1952 verplicht gesteld voor de mannelijke 
arbeiders in de textielindustrie. Op 31 december 1953 telde het Twents-Gelderse fonds 228 in-
geschreven ondernemingen en werd voor 16.124 verplicht verzekerde werknemers premie af-
gedragen. De balans van het fonds op die datum bedroeg ƒ10.844.821,95.967 
 
Ik heb van enkele bedrijven informatie gevonden over een eigen ondernemingspensioenfonds. 
Blijdenstein & Co had zich in juli 1947 verzet tegen het voorstel om een algemeen pensioen in 
te voeren. Deze onderneming kende een eigen bedrijfspensioen, waaraan het eigen personeel 
niet hoefde bij te dragen. Hiermee bood het bedrijf zijn personeel dus een deels virtueel voor-
deel van ƒ2,- per week, een hoop geld en een belangrijk hulpmiddel om personeel te trekken.968 
Gelderman uit Oldenzaal maakte in 1946 een bedrag van ƒ150.000,- over naar de Stichting 
Pensioenfonds, een ondernemingspensioen voor bazen en hoger kader, 6% van het bedrijfsre-
sultaat van ƒ2.733.273,71. In 1947 maakte de onderneming van de aftrekpost voor backservices 
gebruik door een storting van ƒ337.112,- te doen als backservice in de Stichting Pensioenfonds. 
Dit was 8% van de nettowinst van ƒ4.297.240,15 over dat jaar, vóór het betalen van belastin-
gen. Ten laste van de winst over 1948 maakte de onderneming ƒ410.596,- als backservice over 
ten behoeve van de pensioenvoorziening voor haar arbeiders, 10% van de nettowinst van 

                                                 
965 Jaarverslag van de Vakraad voor de Textielindustrie over 1949, p. 12-13; De Vereenigde Verzekeringspers. Weekblad voor alle 
takken van verzekeringswezen, 23 maart 1951, p. 140. 
966 Verslag van de bespreking van het Twents-Gelders Pensioenfonds voor de Textielindustrie op 8 november 1950, des voormid-
dags te 10 ure ten kantore van de Verzekeringskamer (TGTV, 407). Aanwezig waren voor de Verzekeringskamer: J. van Bruggen, 
C. Campagne, J. de Gans, L. Yntema en C.M. van de Velde; voor het Pensioenfonds: H. van der Heyden, Th. Enklaar, J. Bol, J. de 
Hullu, de actuaris W.G.J. ten Pas en C. van Dooremalen. 
967 De verzekeringsbode Jrg. 22 (22 feb.) 1952, p. 64; Stichting “Twents-Gelders Pensioenfonds voor de Textielindustrie”, Verslag 
over het vierde boekjaar, 1 januari t/m 31 december 1954. Van eerdere jaren heb ik geen verslag gevonden. Zie ook E.J. Offerhaus, 
Bedrijfspensioenfondsen, Rotterdam 1953. Diss. Groningen, p. 148. 
968 Brief Blijdenstein & Co aan A.C. van Eck, 24 juli 1947 (TGTV, 407). 
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ƒ4.045.325,30, opnieuw vóór betaling van belastingen. De Boekelosche Stoombleekerij reali-
seerde in 1947 een winst van ƒ348.682,- na een dotatie van ƒ250.000,- aan het eigen onderne-
mingspensioenfonds. Over 1948 bedroeg de winst ƒ205.552,- na een dotatie van ƒ300.000,-. 
Eind 1949 stortte de blekerij ƒ200.000,- in het pensioenfonds, waarmee de backservice geheel 
gedekt was. Van het kapitaal van het pensioenfonds, ruim 1 miljoen gulden, was eind december 
ruim ƒ488.000,- in het bedrijf zelf belegd. De directie heeft deze ‘ongewenste belegging’ in 
1950 tot bijna de helft teruggebracht.969 De blekerij maakte in de pensioenwereld naam doordat 
de statuten van de Stichting “Pensioenfonds Boekelosche Stoombleekerij” de eerste waren die 
door het Ministerie van Sociale Zaken en de Verzekeringskamer waren beoordeeld en in over-
eenstemming met de bepalingen van de Pensioen- en Spaarfondsenwet waren bevonden. Zij 
konden aldus als voorbeeld dienen van een bedrijfspensioenfonds dat aan alle wettelijke deside-
rata voldeed.970 Deze vier bedrijven komen voor op de lijst van ondernemingen die op 31 de-
cember 1954 waren aangesloten bij het Twents-Gelders Pensioenfonds voor de Textielindustrie, 
wat waarschijnlijk betekent dat de bedrijfsfondsen hierin zijn opgegaan. 
 
Met het accumuleren van pensioenpremies vanaf 13 oktober 1947 ontstonden ook in deze be-
drijfstak grote kapitalen die in de loop van de jaren in toenemende mate productief werden be-
legd in ondernemingen. Op deze manier werd het pensioengeld van de Nederlandse (tex-
tiel)arbeiders gebruikt om de economische ontwikkeling van Nederland, vooral in de vorm van 
verdere industrialisering, mogelijk te maken. Dit vereiste namelijk enorme kapitalen en begrij-
pelijkerwijs werd al snel een begerig oog op de pensioenfondsen geworpen.971 
  

                                                 
969 Jaarverslag van de directie van H.P. Gelderman & Zonen NV te Oldenzaal over het jaar (1946 t/m 1948), als bedoeld bij art. 
13, lid 5 van de statuten (alle: Gelderman (2), 3). Boekelosche Stoombleekerij, Jaarverslag 1948; Jaarverslag der NV Boekelosche 
Stoombleekerij te Boekelo over 1949 (beide: Van Heek, 3133). 
970 Thierry, a.w., Supplement 1953. Dit supplement is verschenen in februari 1953. Het pensioenfonds van de Bleekerij is opge-
richt op 9 maart 1939 en ook de Bamshoeve richtte in dat jaar een eigen pensioenfonds op (Kuys, De vrees voor wat niet kwam, p. 
234, 364). 
971 Kuys, De vrees voor wat niet kwam, p. 538. Thierry, a.w., p. 319-341. 
Dit is ook een van de voordelen van een kapitaaldekkingsstelsel boven een omslagstelsel. Bij het laatste systeem moet steeds zoveel 
geld binnenkomen als nodig is om de verplichtingen te kunnen nakomen, bij een kapitaaldekkingsstelsel wordt de premie in princi-
pe zodanig belegd dat interest ontstaat. Hierdoor kunnen de premies (normaal gesproken) dus lager zijn dan bij een omslagstelsel en 
het kapitaal van het pensioenfonds kan een rol spelen in de economische ontwikkeling van een bedrijfstak en/of land. 




